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SOSSOS
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ

Oι 6 μεγάλες
πληγές

Το δίκτυο των 40 
μεγαλουπόλεων που 

εφαρμόζει πρότυπα 
πράσινα μέτρα 

ΣΕΛ. 20-21

Παγκόσμια δημο-
σκόπηση μετρά την
ευαισθητοποίηση για
την κλιματική αλλαγή
ΣΕΛ. 16-17

ΠΡΑΣΙΝOΣ OΔΗΓOΣ
15 λύσεις
για οικολογικό και
οικονομικό σπίτι 
ΣΕΛ. 18-19

NEΕΣ ΣΥΣΚΕΥΕΣ
Καταναλώνουν
μόνο καθαρή
ενέργεια
ΣΕΛ. 22

Ατμοσφαιρική ρύπανση, βιότοποι, λειψυδρία, καύσωνες,  πυρκαγιές
και βρώμικες θάλασσες στην Ελλάδα του 2008

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ
Oι 6 μεγάλες

πληγές



Τ
ην ίδια ώρα, 6 ελληνικές πόλεις α-
ναδεικνύονται «πρωταθλήτριες Ευ-
ρώπης» στην υπέρβαση των ορίων

στα αιωρούμενα μικροσωματίδια και τους
αέριους ρύπους, σύμφωνα με την έκθε-
ση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για την
Κατάσταση των Ευρωπαϊκών Πόλεων
που εκδόθηκε τον Μάιο του 2007. 

Στην εικοσάδα των ευρωπαϊκών πό-
λεων που υπερβαίνουν τα όρια στις εκ-
πομπές αιωρούμενων μικροσωματιδίων,
σύμφωνα με την ευρωπαϊκή έκθεση, η
Θεσσαλονίκη βρίσκεται στην πρώτη θέ-
ση με 208 ημέρες υπέρβασης, η Αθήνα
καταλαμβάνει την τρίτη με 174, η Λάρισα
την πέμπτη με 151, η Πάτρα την έβδομη
με 138, ο Βόλος τη 13η με 95 και το Η-
ράκλειο την 20η με 69. Σημειώνεται ότι
το όριο για τα μικροσωματίδια σήμερα εί-
ναι 50 μικρογραμμάρια ανά κυβικό μέ-
τρο και οι υπερβάσεις είναι επιτρεπτές μέ-
χρι 35 μέρες τον χρόνο. 

£·Ó·ÙËÊfiÚÂ˜ ÂÈÙÒÛÂÈ˜ 
Σύμφωνα με την κ. Κλέα Κατσου-

γιάννη, καθηγήτρια Υγιεινής, Επιδημιο-
λογίας και Ιατρικής Στατιστικής του Πα-
νεπιστημίου Αθηνών, που συμμετέχει στο
πρόγραμμα APHEA της Ευρωπαϊκής
Ένωσης για τις επιπτώσεις της ατμο-
σφαιρικής ρύπανσης στην υγεία, «από
τις αρχές της δεκαετίας του ’90, άρχι-
σε να φαίνεται ότι ακόμα και τα σχετι-
κώς χαμηλότερα επίπεδα ρύπανσης, κυ-
ρίως από αιωρούμενα ατμοσφαιρικά σω-
ματίδια, είχαν δυσμενείς, άμεσες και μα-
κροχρόνιες, επιδράσεις στην υγεία,
ανάμεσα σε αυτές και η αύξηση της θνη-
σιμότητας». 

Επίσης, επισημαίνει ότι παρατηρείται
αύξηση της τάξεως του 0,6% στην ημε-
ρήσια ολική θνησιμότητα όταν τα σωμα-
τίδια ΡΜ10 είναι αυξημένα κατά 10 μg/m3. 

Στα όρια που έχει θεσπίσει η Ευρω-
παϊκή Ένωση για τα μικροσωματίδια PM10,
σημειώνεται ότι για τιμές 24ώρου τα PM10
δεν πρέπει να υπερβαίνουν τα 50 μg/m3,
ενώ ή ετήσια τιμή δεν έπρεπε να υπερ-
βαίνει τα 40 μg/m3 το 2005 και τα 20μg/m3
το 2010. 

«Σε μια πόλη που είναι 10 mg/m3 πιο
επιβαρημένη από κάποια άλλη, έχει α-
ποδειχθεί ότι οι κάτοικοί της πεθαίνουν

νωρίτερα από καρκίνο του πνεύμονα ή
καρδιαγγειακά νοσήματα», αναφέρει η
κ. Κατσουγιάννη. 

Δ· ÌÈÎÚÔÛˆÌ·Ù›‰È· 
Τα μικρότερα σωματίδια (PM2,5 ή

PM1) θεωρούνται πολύ πιο επικίνδυνα
για την υγεία, καθώς εισχωρούν βαθύ-
τερα στους πνεύμονες και σύμφωνα με
τους επιστήμονες αποτελούν το μεγαλύ-
τερο μέρος του αριθμού των σωματιδίων.

Παρά την επικινδυνότητά τους όμως, μέ-
χρι και σήμερα οι συγκεντρώσεις αυτών
των σωματιδίων δεν παρακολουθούνται
συστηματικά στην Ελλάδα. 

O αναπληρωτής καθηγητής Πνευ-
μονολογίας στο Πανεπιστήμιο Αθηνών κ.
Παναγιώτης Μπεχράκης επισημαίνει ότι
«είναι πλέον αποδεδειγμένο από πλήθος
μελετών ότι τα μικροσωματίδια έχουν καρ-
κινογενετική επίδραση, ευθύνονται για
την αύξηση του καρκίνου του πνεύμονα

και μπορούν να προκαλέσουν στεφανι-
αία νόσο, αγγειακά εγκεφαλικά επεισό-
δια και υπέρταση. Είναι σαν να χορηγεί-
ται ενδοφλέβια ένεση με τα συγκεκριμέ-
να αέρια». 

Για τις υπερβάσεις των ορίων συγκέ-
ντρωσης του διοξειδίου του αζώτου, τα
πράγματα δεν είναι καλύτερα. 

Η Αθήνα καταλαμβάνει τη δεύτερη
θέση με 39 ημέρες υπέρβασης και η Θεσ-
σαλονίκη τη δέκατη με 8, όταν το όριο
που έχει θεσπίσει η Ε.Ε. είναι 200 χιλιο-
στογραμμάρια ανά κυβικό μέτρο αέρα. 

«Όπως τα μικροσωματίδια, έτσι και το
διοξείδιο του αζώτου ευθύνεται κατά πά-
σα πιθανότητα για την αύξηση της θνησι-
μότητας. Μειώνει την άμυνα του ανα-
πνευστικού συστήματος, προκαλεί τοπι-
κό ερεθισμό και δημιουργεί βρογχικά ε-
πεισόδια, κυρίως στα παιδιά», σημειώνει
ο κ. Μπεχράκης. 

OXHMATA: oÈ ÌÂÁ¿ÏÔÈ Ú˘·ÓÙ¤˜
EÎÔÌ¤˜ ·ÂÚ›ˆÓ Ú‡ˆÓ ÛÙËÓ Aı‹Ó· (ÛÂ ÙfiÓÔ˘˜ ÂÙËÛ›ˆ˜)

¶ËÁ‹: ™¯ÔÏ‹ XËÌÈÎÒÓ MË¯·ÓÈÎÒÓ, EıÓÈÎfi MÂÙÛfi‚ÈÔ ¶ÔÏ˘ÙÂ¯ÓÂ›Ô
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Αέρας - δηλητήριο σε έξι πόλεις
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∂¡∞¡ Ãƒ√¡√ ∑ø∏™ Ã∞¡√À¡ ∫∞Δ∞ ª∂™√ √ƒ√

√π ∫∞Δ√π∫√π Δø¡ ª∂°∞§√À¶√§∂ø¡ ∂•∞πΔπ∞™

Δ∏™ ∞Δª√™º∞πƒπ∫∏™ ƒÀ¶∞¡™∏™

5.000
¶ƒOøƒOπ £∞¡∞ΔOπ 
ı· ÚÔÏ·Ì‚¿ÓÔÓÙ·Ó Î¿ıÂ ̄ ÚfiÓÔ,
·Ó Ë Ì¤ÛË Û˘ÁÎ¤ÓÙÚˆÛË
ÌÈÎÚÔÛˆÌ·ÙÈ‰›ˆÓ ÛÙËÓ ∞ı‹Ó·
ÌÂÈˆÓfiÙ·Ó ÛÙ· 20 Ìg/m3

∏ Ú‡·ÓÛË ÙË˜ ·ÙÌfiÛÊ·ÈÚ·˜,
Ô˘ ÚÔ¤Ú¯ÂÙ·È Î·Ù¿ Î‡ÚÈÔ ÏfiÁÔ
·fi ÙÈ˜ ‚ÈÔÌË¯·Ó›Â˜, Ù·
·˘ÙÔÎ›ÓËÙ· Î·È ÙË ı¤ÚÌ·ÓÛË ÙˆÓ
ÛÈÙÈÒÓ, ıÂˆÚÂ›Ù·È ̆ Â‡ı˘ÓË ÁÈ·
ÙÔÓ ¤Ó·Ó ̄ ÚfiÓÔ ̇ ˆ‹˜ Ô˘
¯¿ÓÔ˘Ó Î·Ù¿ Ì¤ÛÔ fiÚÔ ÔÈ
Î¿ÙÔÈÎÔÈ ÙˆÓ ÌÂÁ·ÏÔ˘fiÏÂˆÓ
ÛÙËÓ ∂ÏÏ¿‰·. ™‡ÌÊˆÓ· ÌÂ
ÂÎÙÈÌ‹ÛÂÈ˜ ÙˆÓ ÂÈÛÙËÌfiÓˆÓ, Ë
ÂÙ‹ÛÈ· ÌÂ›ˆÛË ÙË˜ Ì¤ÛË˜
Û˘ÁÎ¤ÓÙÚˆÛË˜ ÙˆÓ
ÌÈÎÚÔÛˆÌ·ÙÈ‰›ˆÓ ÛÙ· 20
ÌÈÎÚÔÁÚ·ÌÌ¿ÚÈ· ·Ó¿ Î˘‚ÈÎfi
Ì¤ÙÚÔ ÛÙËÓ ∞ı‹Ó· ı· ‹Ù·Ó ÈÎ·Ó‹
ÁÈ· ÙËÓ ÚfiÏË„Ë ÂÚ›Ô˘ 5.000
ÚfiˆÚˆÓ ı·Ó¿ÙˆÓ ÂÙËÛ›ˆ˜. 

ƒ∂¶OƒΔ∞∑: 
£Ô‰ˆÚ‹˜ ¡ÈÎÔÏ¿Ô˘ 

¶∂ƒπμ∞§§√¡ 
ñ ∂ÈÌ¤ÏÂÈ· ¤Î‰ÔÛË˜: Ã¿ÚË˜ ∫·Ú·Ó›Î·˜, ñ ÀÂ‡ı˘ÓÔ˜ ⁄ÏË˜: ªÈ¯¿ÏË˜ ΔÛÈÓÙÛ›ÓË˜, ñ K·ÏÏÈÙÂ¯ÓÈÎ‹ ÂÈÌ¤ÏÂÈ·: ª¿ÎË˜ £ÂÔÊÈÏfiÔ˘ÏÔ˜, ñ ™ÂÏÈ‰ÔÔ›ËÛË: ª·ıÈÔ˘‰¿ÎË˜ ∞Ó‰ÚfiÓÈÎÔ˜, ƒ›˙Ô˜ ¢ËÌ‹ÙÚË˜, 
ñ ÀÂ‡ı˘ÓË ¢È·Ê‹ÌÈÛË˜: ™ÔÊ›· ¶ÂÙÚÔÔ‡ÏÔ˘

Υ πάρχουν περιβαλλοντικά προ-
βλήματα που μας απασχολούν

χρόνια, οι λύσεις τους είναι γνωστές,
αλλά εξακολουθούν να παραμένουν
άλυτα και – συνεπώς – μάλλον τα
συνηθίσαμε. Αυτή η συνήθεια είναι
ίσως ο μεγαλύτερος κίνδυνος. Η έκ-
θεση στην ατμοσφαιρική ρύπανση
μειώνει το προσδόκιμο ζωής και ο-
δηγεί σε πρόωρο θάνατο. Κύριος υ-

παίτιος, η αυτοκίνηση. Παρά τις βελ-
τιώσεις στην τεχνολογία και στα μέ-
σα συλλογικής μεταφοράς, ο στόλος
των Ι.Χ. συνεχίζει να αυξάνεται ανε-
ξέλεγκτα. 

Ενώ πολλές ευρωπαϊκές πό-
λεις ανταγωνίζονται για το ποια θα
είναι πρώτη στην κούρσα για μη-
δενικά απορρίμματα, η Ελλάδα ε-
ξακολουθεί να τα θάβει και να τα

καίει. Με πάνω από το 80% του νε-
ρού να χρησιμοποιείται στη γεωρ-
γία, με επιλογές ακατάλληλων καλ-
λιεργειών και με μεθόδους άρ-
δευσης που συχνά παρουσιάζουν
απώλειες της τάξεως του 80%, θα
έπρεπε να έχουμε πάρει το θέμα
σοβαρά. Αντ’ αυτού συνεχίζουμε
σαν να μην υπάρχει αύριο. Η προ-
σπάθεια προώθησης της αφαλά-

τωσης στα νησιά μας σκοντάφτει
μάλλον στο σημερινό δίκτυο δια-
νομής νερού. Η «μητέρα όλων των
μαχών» πάντως είναι οι κλιματικές
αλλαγές και η ενέργεια. Η απο-
βολή της Ελλάδας (η μόνη χώρα
στον κόσμο) από τους ευέλικτους
μηχανισμούς του Πρωτοκόλλου
του Κιότο ήρθε απλώς να επιβε-
βαιώσει ότι η χώρα μας εξακο-

λουθεί να αντιμετωπίζει εχθρικά
τις Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργει-
ας και να παράγει ενέργεια με α-
ναποτελεσματικό τρόπο και να τη
σπαταλά! 

√ ¡›ÎÔ˜ Ã·Ú·Ï·Ì›‰Ë˜ Â›-
Ó·È ÁÂÓÈÎfi˜ ‰ÈÂ˘ı˘ÓÙ‹˜ ÂÏ-
ÏËÓÈÎÔ‡ ÁÚ·ÊÂ›Ô˘
Greenpeace 

°¡øª∏

Ενέργεια, η «μητέρα όλων των μαχών»

ΔÔ˘ ¡›ÎÔ˘
Ã·Ú·Ï·Ì›‰Ë

1 ΑΤΜΟΣΦΑΙΡΙΚΗ  ΡΥΠΑΝΣΗ[ ]

ñ ÀÂ‡ı˘ÓÔ˜ ∂È‰ÈÎÒÓ ∂Î‰fiÛÂˆÓ: ªËÓ¿˜ μÈÓÙÈ¿‰Ë˜

για τον πλανήτη
SOSSOS





«Χωματερές» τα ελληνικά πελάγη
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Ο
ι διαμαρτυρίες των περιβαλλο-
ντικών οργανώσεων που ζητούν
μέτρα προστασίας – όπως δη-

μιουργία θαλάσσιων καταφυγίων – απο-
δεικνύονται φωνές βοώντος στο... πέ-
λαγος. Για πρώτη φορά μάλιστα, οι επι-
στήμονες αποκρυπτογράφησαν και την
«αόρατη» ρύπανση των ελληνικών θα-
λασσών. Έως σήμερα, ήταν γνωστή η έ-
κταση της ρύπανσης στις ελληνικές α-
κτές. Έρευνα που πραγματοποίησε ό-
μως, πριν από έναν χρόνο, το Πανεπι-
στήμιο Πατρών στον Ανατολικό Πατραϊκό,
τον Δυτικό Κορινθιακό, τον Λακωνικό και
στη θάλασσα των Εχινάδων έδειξε ότι το
«βασίλειο» των πλαστικών έχει εγκατα-
σταθεί και στα μεγάλα βάθη των θαλασ-
σών, απειλώντας το θαλάσσιο περιβάλ-
λον. Oι ερευνητές από το Εργαστήριο Θα-
λάσσιας Γεωλογίας και Φυσικής Ωκεα-
νογραφίας του Πανεπιστημίου Πατρών
εντόπισαν σκουπίδια ακόμη και σε βάθη
200 μέτρων. 

Όσο για το είδος των απορριμμάτων,
αυτό που κυριαρχούσε ακόμα και στα με-
γάλα βάθη – όπως συμβαίνει και στα ρη-
χά νερά – ήταν το πλαστικό. O πιο βρώ-
μικος βυθός από αυτούς που μελέτησαν
οι επιστήμονες ήταν ο Πατραϊκός, όπου
καταγράφηκαν έως και 437 σκουπίδια
ανά τ. χλμ. πυθμένα. 

Σκουπιδότοπο θυμίζει και ο Σαρωνι-
κός. Η έρευνα που πραγματοποίησε ο-
μάδα επιστημόνων από το Τμήμα Βιολο-
γίας του Πανεπιστημίου Αθηνών σε 59 α-
κτές – αλλά σε μικρότερα βάθη, έως 25
μέτρα – έδειξε ότι ο Σαρωνικός ήταν ο
πιο βρώμικος. Εντοπίστηκαν έως και 251
στερεά απορρίμματα ανά τ. χλμ. βυθού.
Και σε αυτή την περίπτωση, το πλαστικό
βρίσκεται στην κορυφή της λίστας.

¢ÈÂıÓ¤˜ ̄ ·ÛÙÔ‡ÎÈ 
ÁÈ· ÙË Ú‡·ÓÛË 

Στη λίστα με τις «κόκκινες» υδάτινες
περιοχές του πλανήτη συγκαταλέγονται

οι περισσότερες ελληνικές θάλασσες,
έπειτα από έρευνα του Αμερικανικού Ε-
θνικού Κέντρου Oικολογικής Ανάλυσης
και Σύνθεσης. 

Μόλις δέκα είναι αυτές που έχουν
γλιτώσει από τη βιομηχανική και την α-
στική ρύπανση που απειλεί ψάρια, που-
λιά, καθώς και το θαλάσσιο περιβάλλον.
Πρόκειται για τις ακτές νότια της Κέρ-
κυρας, ανάμεσα στην Κεφαλονιά, τη
Λευκάδα και τα παράλια της Αιτωλοα-
καρνανίας, τον Νότιο και Βόρειο Ευ-
βοϊκό έως τη Σκόπελο (όχι ο Παγασητι-
κός), νότια - νοτιοδυτικά της Αίγινας έ-
ως τον Πόρο, την Ύδρα και τις Σπέτσες,
ανάμεσα στην Πάρο και τη Νάξο και νό-
τια έως την Ίο, ανατολικά της Χίου και
βόρεια της Κω. 

Για να εντοπίσει κανείς τις βρώμικες
θάλασσες δεν χρειάζεται μεγάλο κόπο
και υπολογισμούς. Σχεδόν όλες οι υ-
πόλοιπες παράκτιες περιοχές παρου-
σιάζουν λίγο έως πολύ υψηλά επίπεδα
ρύπανσης. O Σαρωνικός – και σε αυτή
τη μελέτη – εμφανίζεται ο περισσότερο
επιβαρημένος. Παρόμοια προβλήματα
ρύπανσης παρουσιάζει ο Θερμαϊκός, ο
Πατραϊκός, ο Παγασητικός, ο Αργολι-
κός. Δηλαδή κόλποι που βρίσκονται δί-
πλα σε μεγάλα αστικά κέντρα. Άλλα οι-
κοσυστήματα που απειλούνται από τη
ρύπανση, σύμφωνα με την αμερικανι-
κή έρευνα, είναι στις εκβολές του Αξι-
ού και του Έβρου, στην περιοχή της Κυλ-
λήνης, στα Χανιά, στο Ηράκλειο. 

∞Ó¿ÁÎË ‰ËÌÈÔ˘ÚÁ›·˜
ı·Ï¿ÛÛÈˆÓ Î·Ù·Ê˘Á›ˆÓ 

Θαλάσσια καταφύγια σε περιοχές
όπου παρατηρούνται υψηλά ποσοστά
ρύπανσης και υπεραλίευσης ζητάει η
Greenpeace. Η περιβαλλοντική οργά-
νωση έχει προτείνει τη δημιουργία κα-
ταφυγίων στον Κορινθιακό, τον Σαρω-
νικό, τη Λήμνο, τις Σποράδες και το Θρα-
κικό Πέλαγος, περιοχές όπου ζουν σπά-

νια θηλαστικά όπως η μεσογειακή φώ-
κια, τα δελφίνια και οι φάλαινες. 

Στην περίπτωση του Κορινθιακού
Κόλπου, η περιβαλλοντική οργάνωση
πραγματοποίησε έρευνα, προκειμένου
να εξακριβώσει το μέγεθος της ρύπαν-
σης και συγκεκριμένα την εξέλιξη της
εξάπλωσης της κόκκινης λάσπης στον
βυθό του Κορινθιακού. Η κόκκινη λά-
σπη προκύπτει ως στερεό απόβλητο κα-
τά τη διαδικασία παραγωγής αλουμινί-
ου από βωξίτη στη βιομηχανία Αλουμί-
νιο της Ελλάδος (ΑΤΕ), που λειτουργεί
στον κόλπο της Αντίκυρας. Στις εγκα-
ταστάσεις της ΑΤΕ προκύπτουν 1,06 τό-
νοι κόκκινης λάσπης ανά τόνο παρα-
γόμενου αλουμινίου. 

Όπως είπε στα «ΝΕΑ» η υπεύθυνη
εκστρατείας για το θαλάσσιο περιβάλ-
λον της οργάνωσης κ. Σοφία Τσενικλή,
«η στροφή της βιομηχανίας στην κα-
θαρή παραγωγή είναι o μόνος τρόπος
για να σταματήσει η ρύπανση της θά-
λασσας από βιομηχανικές πηγές. Ταυ-
τόχρονα, πρέπει το κράτος να προχω-
ρήσει σε μέτρα προστασίας, π.χ. στον
καθορισμό θαλάσσιων καταφυγίων σε
ευαίσθητα οικοσυστήματα όπως είναι
οι κλειστοί κόλποι». Πρόσθεσε μάλιστα
ότι το αίτημα δημιουργίας θαλάσσιου
καταφυγίου στον Κορινθιακό στηρίζουν
χιλιάδες κάτοικοι του Κορινθιακού, το-
πικοί φορείς και Αυτοδιοίκηση, βου-
λευτές και τοπικές περιβαλλοντικές ορ-
γανώσεις, αλλά ακόμα δεν έχουν πά-
ρει απάντηση από το υπουργό Αγροτι-
κής Ανάπτυξης κ. Κοντό. «Ας μην
ξεχνάμε ότι σύμφωνα με τον Κανονι-
σμό, η χώρα μας έπρεπε να έχει υπο-
βάλει στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή πριν
από τις 31 Δεκεμβρίου 2007 πληρο-
φορίες σχετικά με “τον καθορισμό προ-
στατευόμενων περιοχών αλιείας, κα-
θώς και με τα ενδεχόμενα διαχείρισης
που πρόκειται να εφαρμοστούν σε αυ-
τές (...)”». 

251 
™∫OÀ¶π¢π∞ ·Ó¿ Ù.¯ÏÌ.
˘ıÌ¤Ó· ̆ ¿Ú¯Ô˘Ó ÛÙÔÓ
™·ÚˆÓÈÎfi ÛÂ ‚¿ıÔ˜ ¤ˆ˜ 25 
Ì¤ÙÚ·

437 
™∫OÀ¶π¢π∞ ·Ó¿ Ù.¯ÏÌ.
˘ıÌ¤Ó· ÂÓÙÔ›˙ÔÓÙ·È ÛÙÔÓ
¶·ÙÚ·˚Îfi ÛÂ ‚¿ıÔ˜ ¤ˆ˜ 300
Ì¤ÙÚ·

™Â ·¤Ú·ÓÙÂ˜ ̄ ˆÌ·ÙÂÚ¤˜
ÎÈÓ‰˘ÓÂ‡Ô˘Ó Ó· ÌÂÙ·ÙÚ·Ô‡Ó
ÔÈ ÂÏÏËÓÈÎ¤˜ ı¿Ï·ÛÛÂ˜: Ô
™·ÚˆÓÈÎfi˜, Ô £ÂÚÌ·˚Îfi˜, Ô
¶·ÙÚ·˚Îfi˜, Ô ¶·Á·ÛËÙÈÎfi˜, Ô
∞ÚÁÔÏÈÎfi˜ Â›Ó·È ÌfiÓÔ ÌÂÚÈÎÔ›
·fi ÙÔ˘˜ ÎfiÏÔ˘˜ Ô˘
‚Ú›ÛÎÔÓÙ·È ÛÙÔ «ÎfiÎÎÈÓÔ» ÙË˜
Ú‡·ÓÛË˜ Â‰Ò Î·È ̄ ÚfiÓÈ·,
fiˆ˜ ‰Â›¯ÓÔ˘Ó ÂÏÏËÓÈÎ¤˜ Î·È
Í¤ÓÂ˜ ¤ÚÂ˘ÓÂ˜. 

ƒ∂¶OƒΔ∞∑: 
ª¿ÓÔ˜ Ã·Ú·Ï·Ì¿ÎË˜ 

6 
£∞§∞™™π∂™ Ã∂§ø¡∂™
¤¯Ô˘Ó ÂÓÙÔÈÛÙÂ›
·ÁÈ‰Â˘Ì¤ÓÂ˜
ÛÂ Ï·ÛÙÈÎ¤˜ Û·ÎÔ‡ÏÂ˜

33
∂π¢∏ æ∞ƒπø¡
¤¯Ô˘Ó ÂÓÙÔÈÛÙÂ›
ÌÂ Ï·ÛÙÈÎ¿
ÛÙÔ ÛÙÔÌ¿¯È ÙÔ˘˜

177 
∂π¢∏ £∞§∞™™πø¡ ∑øø¡ 
¤¯Ô˘Ó ‚ÚÂıÂ› ÓÂÎÚ¿,
ÌÂ ·ÔÚÚ›ÌÌ·Ù·
ÙË˜ ı¿Ï·ÛÛ·˜ ÛÙÔ ÛÙÔÌ¿¯È
ÙÔ˘˜

∞¶∂π§∏ °π∞ Δ∏
£∞§∞™™π∞ ¶∞¡π¢∞ 
√π Δ√¡√π
∞¶√ƒƒπªª∞Δø¡ 
¶√À ™À™™øƒ∂À√¡Δ∞π
™Δ√¡ μÀ£√

Πόσα χρόνια
χρειάζονται για 
να διαλυθούν 
στη θάλασσα

450 ̄ ÚfiÓÈ·➜

80-200¯ÚfiÓÈ· 
∫Ô˘Ù›
·ÏÔ˘ÌÈÓ›Ô˘ 

¶Ï·ÛÙÈÎfi 
ÌÔ˘Î¿ÏÈ 

➜

50 ̄ ÚfiÓÈ·
¶Ï·ÛÙÈÎfi
ÔÙ‹ÚÈ ➜

50 ¯ÚfiÓÈ·
∫Ô˘Ù›
ÎÔÓÛ¤Ú‚·➜̃

10-20 ¯ÚfiÓÈ·
¶Ï·ÛÙÈÎ‹
Û·ÎÔ‡Ï· ➜

1-5 ¯ÚfiÓÈ·
º›ÏÙÚÔ
ÙÛÈÁ¿ÚÔ˘ ➜

1-3 ¯ÚfiÓÈ·
∫fiÓÙÚ·
Ï·Î¤ ➜

600 ¯ÚfiÓÈ·¶ÂÙÔÓÈ¿ ➜

¶ËÁ‹: ∂ÏÏËÓÈÎ‹ ŒÓˆÛË
£·Ï¿ÛÛÈÔ˘ ¶ÂÚÈ‚¿ÏÏÔÓÙÔ˜

2 ΒΡΩΜΙΚΕΣ ΘΑΛΑΣΣΕΣ[ ]

ŒÚÂ˘Ó· ÙÔ˘
¶·ÓÂÈÛÙËÌ›Ô˘
¶·ÙÚÒÓ ¤‰ÂÈÍÂ

˘„ËÏ¤˜
Û˘ÁÎÂÓÙÚÒÛÂÈ˜
Ï·ÛÙÈÎÒÓ ÛÙÔÓ

‚˘ıfi ÙˆÓ ÂÏÏËÓÈÎÒÓ
ı·Ï·ÛÛÒÓ
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Oι μεγάλες πληγές

Χ
ωρίς να παραγνωρίζει τις επι-
πτώσεις των κλιματικών αλλα-
γών, ο κ. Γιάννης Κουμαντάκης,

καθηγητής του ΕΜΠ στην Τεχνική Γε-
ωλογία και Υδρογεωλογία, υποστηρίζει
ότι για την Ελλάδα το κύριο αίτιο της α-
νεπάρκειας των υδατικών πόρων είναι
η υπεράντληση από ανεξέλεγκτες γε-
ωτρήσεις.

«Το καθεστώς των ανεξέλεγκτων
γεωτρήσεων έχει ρίξει επικίνδυνα τη
στάθμη των υπόγειων νερών και έχει υ-
ποβαθμίσει παράλληλα την ποιότητά
τους. Το πρόβλημα είναι ήδη ορατό σε
όλες τις παράκτιες πόλεις, με χαρα-
κτηριστικό παράδειγμα την Κόρινθο. 

Στη γύρω περιοχή υπάρχει πλούσιος
υδροφόρος ορίζοντας αλλά εδώ και
δεκαετίες η πόλη, που στην αρχαιότη-
τα είχε πόσιμο νερό, εδώ και 100 χρό-
νια δεν έχει. Εκατομμύρια κυβικά μέ-
τρα νερού χύνονται κάθε χρόνο ανεκ-
μετάλλευτα στη θάλασσα και οι κάτοι-
κοι διψούν». 

Στην Αττική αν και οι γεωτρήσεις εί-
ναι λιγότερες – υπολογίζονται σε 10.000
–, η στάθμη των υδάτων στα νότια του
νομού έχει πέσει έως και 30 μέτρα τα
τελευταία 5 χρόνια ενώ στο βόρειο τμή-
μα έως και 20 μέτρα την ίδια περίοδο.
«Κοντεύουν τις 300.000 οι γεωτρήσεις
σε όλη την Ελλάδα και εκκρεμούν ε-
κατοντάδες αιτήσεις στη Διεύθυνση υ-
δατικών πόρων. Η διαδικασία είναι χρο-
νοβόρα για τους περισσότερους α-
γρότες που καταφεύγουν στην παρα-
νομία σε υπερβολικό βάθος και μεγάλες
διατομές» συμπληρώνει ο κ. Κουμα-
ντάκης. 

Δ· ÏÈ¿ÛÌ·Ù· 
«Η συνεχής πτώση της στάθμης στα

πεδινά τμήματα όλης της Ελλάδας δη-
μιουργεί επιφάνειες πρόσβασης ρυ-
παντών πάσης φύσης που καταστρέ-
φουν τους υπόγειους υδροφόρους» ε-
πισημαίνει ο κ. Ηλίας Δάνδολος, υ-
δρογεωλόγος του Ινστιτούτου Γεωλογικών
και Μεταλλευτικών Ερευνών. 

Τα γεωργικά λιπάσματα, για παρά-
δειγμα, είναι από τους πιο συνηθισμέ-
νους ρυπαντές. Έχουν κύριο συστατι-
κό το άζωτο, το οποίο μετατρέπεται σε
νιτρικά άλατα ή αμμωνία, με αποτέλε-
σμα την υποβάθμιση των υδροφόρων
συστημάτων. 

Oι κύριες δραστηριότητες που προ-
καλούν τη ρύπανση, δηλαδή τη μόλυν-
ση των υπόγειων νερών, είναι οι αγρο-
τικές και ιδίως οι υπερλιπάνσεις των ε-
δαφών, η αλόγιστη χρήση φυτοφαρ-
μάκων και ζιζανιοκτόνων, τα απόβλητα
των λεγομένων οργανωμένων αγροτι-
κών, πτηνοτροφικών και κτηνοτροφι-
κών μονάδων, καθώς και των βιομη-
χανιών - βιοτεχνιών, όταν υπάρχει έλ-
λειψη πλήρους συστήματος βιολογικού
καθαρισμού. Υπάρχουν όμως και οι α-
στικές πηγές ρύπανσης: Τα υπόγεια νε-
ρά, από τα οποία παρέχεται ύδρευση
στα δύο τρίτα του πληθυσμού, μολύ-
νονται καθημερινά από τους σκουπι-
δότοπους, τα νεκροταφεία, τις διαρ-
ροές των δικτύων αποχέτευσης, τα ε-
γκαταλειμμένα λατομεία που γίνονται
δέκτες λυμάτων και αποβλήτων από α-

νεξέλεγκτους βόθρους και χωματερές. 

OÈ Ù¤ÛÛÂÚÈ˜ Ú˘·ÓÙ¤˜ 
«Σχηματικά μπορούμε να διακρί-

νουμε τέσσερις κατηγορίες ρυπαντών»
διευκρινίζει ο υδρογεωλόγος του ΙΓΜΕ
και μέλος της Διεθνούς Ενωσης Υ-
δρογεωλόγων, κ. Παναγιώτης Σαμπα-
τακάκης. 

«Την πρώτη κατηγορία αποτελούν
τα νιτρικά. Συναντώνται στους ρηχούς
υδροφόρους και ποτέ σε μεγάλο βά-
θος και προέρχονται κυρίως από αζω-
τούχα λιπάσματα. Η απορρύπανση των
νερών από τα νιτρικά είναι πιο εύκολη
σε σύγκριση με τους υπόλοιπους ρυ-
παντές. Τη δεύτερη κατηγορία αποτε-

λούν τα νιτρώδη άλατα, που προέρχο-
νται από τα φυτοφάρμακα αλλά και τα
λιπάσματα, όπως επίσης από αστικά και
ζωικά λύματα. 

Το πρόβλημα είναι μεγαλύτερο δη-
λαδή σε περιοχές χωρίς αποχετευτικό
σύστημα. Την τρίτη κατηγορία αποτε-
λούν τα βαρέα μέταλλα, τα οποία δεν
διασπώνται, όπως οι προηγούμενοι ρυ-
παντές, και που προέρχονται κυρίως α-
πό βιομηχανικά απόβλητα και απειλούν
τα υπόγεια νερά. Χαρακτηριστικό πα-
ράδειγμα είναι ο υπόγειος υδροφόρος
του Ωρωπού. Στην τελευταία κατηγο-
ρία είναι οργανικοί ρυπαντές και βαρέα
μέταλλα από χωματερές και ΧΥΤΑ». 

Μεγάλο πρόβλημα θεωρείται από

τους ειδικούς και ο ανύπαρκτος ε-
μπλουτισμός του υδροφόρου ορίζοντα.
«Σε πολλές περιοχές, κυρίως αστικές,
δεν εμπλουτίζεται πλέον. Υπολογίζεται
ότι στα μεγάλα πολεοδομικά συγκρο-
τήματα η τροφοδοσία του υδροφόρου
ορίζοντα από επιφανειακά νερά έχει
μειωθεί ακόμη και κατά 80%!» τονίζει
ο κ. Δάνδολος. Ακόμη, ένα σημαντικό
πλήγμα στην επάρκεια των υδατικών
πόρων επιφέρουν οι υφαλμυρώσεις. 

Oι γεωλόγοι του ΙΓΜΕ εκτιμούν ότι
οι παράκτιοι υδροφόροι ορίζοντες κιν-
δυνεύουν άμεσα από τη διείσδυση της
θάλασσας, γεγονός ήδη ορατό σε πε-
ρίπου 2 εκατομμύρια στρέμματα σε ό-
λη τη χώρα.

∏ ·ÓÂÍ¤ÏÂÁÎÙË ̆ ÂÚ¿ÓÙÏËÛË
ÙˆÓ ÓÂÚÒÓ ·fi ÁÂˆÙÚ‹ÛÂÈ˜
Î·È Ë Ú‡·ÓÛË ¤¯Ô˘Ó Ê¤ÚÂÈ
Ù· ̆ ‰·ÙÈÎ¿ ·Ôı¤Ì·Ù· ÙË˜
∂ÏÏ¿‰·˜ ÛÙÔ ÎfiÎÎÈÓÔ. ™Â
Û˘Ó‰˘·ÛÌfi ‰Â ÌÂ ÙËÓ
ÎÏÈÌ·ÙÈÎ‹ ·ÏÏ·Á‹ Î·È ÙÈ˜
ÚÔ‚Ï¤„ÂÈ˜ ÁÈ· ÂÂÚ¯fiÌÂÓË
ÏÂÈ„˘‰Ú›·, ÙÔ Ì¤ÏÏÔÓ
ÚÔ‚Ï¤ÂÙ·È ̇ ÔÊÂÚfi ·Ó ‰ÂÓ
ÏËÊıÔ‡Ó ¿ÌÂÛ· Ì¤ÙÚ· ÁÈ·
·ÔÚÚ‡·ÓÛË, ÂÍÔÈÎÔÓfiÌËÛË
·ÔıÂÌ¿ÙˆÓ Î·È Î·Ï‡ÙÂÚË
‰È·¯Â›ÚÈÛË ÙˆÓ ̆ ‰·ÙÈÎÒÓ
fiÚˆÓ, ̆ ÔÛÙËÚ›˙Ô˘Ó ÔÈ
ÂÈ‰ÈÎÔ›.

ƒ∂¶OƒΔ∞∑: 
ª·Ú›· §›Ï·

40% 
∂∫Δπªø¡Δ∞π ÔÈ ·ÒÏÂÈÂ˜
ÓÂÚÔ‡ ÛÙËÓ ¿Ú‰Â˘ÛË ·fi 
ÙÈ˜ «Û¿Ù·ÏÂ˜» ÙÂ¯ÓÈÎ¤˜
ÔÙ›ÛÌ·ÙÔ˜

2 εκατ.
™Δƒ∂ªª∞Δ∞ ÙË˜ ̄ ÒÚ·˜,
ÂÎÙÈÌ¿Ù·È, ¤¯Ô˘Ó
˘Ê·ÏÌ˘ÚˆÌ¤Ó· ̆ fiÁÂÈ·
‡‰·Ù· 

80%
∂Ã∂π ª∂πø£∂π Ë ÙÚÔÊÔ‰ÔÛ›·
ÙÔ˘ ̆ ‰ÚÔÊfiÚÔ˘ ÔÚ›˙ÔÓÙ· ·fi
ÂÈÊ·ÓÂÈ·Î¿ ÓÂÚ¿ ÛÙÈ˜
ÌÂÁ¿ÏÂ˜ fiÏÂÈ˜

Στο χαμηλότερο σημείο
της τελευταίας 6ετίας βρίσκονται
τα υδάτινα αποθέματα της Αθήνας

Ιούνιος 2003

1.267.990.118

Ιούνιος 2008

711.929.437

Ιούνιος 2004

1.304.716.881
Ιούνιος 2005

1.290.089.382

Ιούνιος 2006

1.384.190.203

Ιούνιος 2007

1.049.244.339

Τιμές σε κυβικά μέτρα

∏ Û˘ÓÂ¯‹˜ ÙÒ-
ÛË ÙË˜ ÛÙ¿ıÌË˜
ÛÙ· Â‰ÈÓ¿ ÙÌ‹-

Ì·Ù· fiÏË˜ ÙË˜
∂ÏÏ¿‰·˜ ‰ËÌÈ-

Ô˘ÚÁÂ› ÂÈÊ¿ÓÂÈ-
Â˜ ÚfiÛ‚·ÛË˜

Ú˘·ÓÙÒÓ ¿ÛË˜
Ê‡ÛË˜ Ô˘ Î·Ù·-

ÛÙÚ¤ÊÔ˘Ó ÙÔ˘˜
˘fiÁÂÈÔ˘˜ ̆ ‰ÚÔ-

ÊfiÚÔ˘˜

Μεγάλο το πρόβλημα στα νησιά
Π ολλοί δήμοι της χώρας στερούνται το νερό

ύδρευσης το καλοκαίρι λόγω της εξάντλησης των
υπόγειων υδροφόρων από τις ιδιωτικές υδροληψίες οι
οποίες λειτουργούν ασύδοτα. Παρατηρείται μάλιστα το
φαινόμενο οι δήμοι να μισθώνουν ιδιωτικές
υδρογεωτρήσεις ή να στερούνται το νερό και ιδιώτες
στην ίδια περιοχή να το σπαταλούν. Και από την
υπεράντληση δεν επέρχεται μόνον υφαλμύρωση αλλά
και καθιζήσεις. 
«Στα νησιά του Αιγαίου και κυρίως τις Κυκλάδες τους

καλοκαιρινούς μήνες δεν επαρκούν οι υδατικοί πόροι»
επισημαίνει ο υδρογεωλόγος κ. Παναγιώτης
Σαμπατακάκης. «Τα υπόγεια νερά έχουν εξαντληθεί ή
δεν υπάρχει κατάλληλο δίκτυο, όπως συμβαίνει στην
Κρήτη. Ένα βήμα πιο πίσω από τα νησιά μας είναι οι
παράκτιες ηπειρωτικές αστικές περιοχές. Σταδιακά, οι
περισσότερες από αυτές έχουν στραφεί με γεωτρήσεις
προς την ενδοχώρα, με χαρακτηριστικό παράδειγμα την
Πάτρα. Πάντως, η ορεινή ζώνη δεν αντιμετωπίζει
πρόβλημα, αρκεί να βελτιώσει το δίκτυό της».

3 ΛΕΙΨΥΔΡΙΑ[ ]
Οι γεωτρήσεις στραγγίζουν τη χώρα!
Η αλόγιστη άντληση και η ρύπανση εξαντλούν τα υδατικά αποθέματα





Φόβος για «τσουνάμι» φωτιάς
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Oι μεγάλες πληγές

Ο
ι μεγαπυρκαγιές, που συγκαταλέγονται σή-
μερα ανάμεσα στις σοβαρότερες απειλές
για τα δάση του πλανήτη, είναι, όπως α-

ναφέρουν οι επιστήμονες, φαινόμενο που εμφα-
νίστηκε τα τελευταία χρόνια και είναι απόρροια της
υπερθέρμανσης και των μειωμένων βροχοπτώσε-
ων, που συνδέονται με την κλιματική αλλαγή. Χα-
ρακτηριστικό γνώρισμα των μεγαπυρκαγιών είναι
τα τεράστια πύρινα μέτωπα, με φλόγες που φτά-
νουν σε ύψος δεκάδων μέτρων και οι ιδιαίτερα υ-
ψηλές θερμοκρασίες, που σε πολλές περιπτώσεις
φτάνουν ακόμα και τους 1.700 βαθμούς. Oι πυρ-
καγιές αυτές δύσκολα αντιμετωπίζονται, συνεχί-
ζουν να καίνε για πολλές μέρες και δεν σταματούν,
παρά μόνον όταν απανθρακωθεί όλη η καύσιμη ύ-
λη που συναντούν στο πέρασμά τους. 

ÃÚfiÓÈ· ÂÁÎ·Ù¿ÏÂÈ„Ë 
O μεγαλύτερος κίνδυνος να αναπτυχθούν με-

γάλες πυρκαγιές είναι το γεγονός ότι πολλά δάση
είναι από χρόνια εγκαταλελειμμένα, με αποτέλε-
σμα να έχουν συσσωρευτεί τεράστιες ποσότητες
καύσιμης ύλης, όπως ξερόχορτα, κλαδιά και ρητί-
νη. Τα υλικά αυτά είναι ιδιαιτέρως εύφλεκτα, ενώ
λειτουργούν τις περισσότερες φορές ως ένα φιτί-
λι, που μεταφέρει τη φωτιά όλο και πιο μακριά.
Όπως επισημαίνουν οι επιστήμονες, ο καθαρισμός
των δασών είναι επιβεβλημένος, ενώ τονίζουν πως
ήδη έχουν σημειωθεί σημαντικές καθυστερήσεις,
καθώς και κατά τη διάρκεια του φετινού καλοκαι-
ριού αναμένεται μακρά περίοδος ξηρασίας. 

«Εξαιτίας των υψηλών θερμοκρασιών που α-
ναπτύσσονται, αναδύονται αιθέρια έλαια από τους
θάμνους, τα οποία είναι ιδιαίτερα εύφλεκτα. Έτσι,
όταν οι πρώτες σπίθες πλησιάζουν, δημιουργείται
έκρηξη, η φωτιά δυναμώνει και εξαπλώνεται όλο
και περισσότερο», δηλώνει στα «ΝΕΑ» ο ειδικός ε-
ρευνητής του Ινστιτούτου Δασικών Ερευνών Θεσ-
σαλονίκης και του ΕΘΙΑΓΕ κ. Παύλος Κωνσταντι-
νίδης. 

Oι ιδιαίτερα υψηλές θερμοκρασίες δημιουρ-
γούν ένα είδος μικροκλίματος, προκαλώντας ανε-
μοστρόβιλους θερμού αέρα, με αποτέλεσμα η φω-
τιά να τρέφεται από μόνη της. Αυτές οι συνθήκες
προκαλούν μεγάλα κύματα θερμότητας με συνέ-
πεια τα πάντα να καίγονται από πολύ μακριά, πριν

ακόμα φτάσουν οι φλόγες. Σε αυτές τις περιπτώ-
σεις η φωτιά είναι πολύ δύσκολο να σταματήσει, α-
φού δεν μπορεί να πλησιάσει κανένας σε απόστα-
ση πολλών μέτρων. Η κατάσβεση είναι δύσκολη έ-
ως και αδύνατη, αφού το νερό εξατμίζεται εξαιτίας
των υψηλών θερμοκρασιών, ενώ και τα πυροσβε-
στικά αεροπλάνα είναι αδύνατο να πλησιάσουν πο-
λύ χαμηλά.  «Κάθε δάσος είναι υποψήφιο να καεί.
Για τον λόγο αυτό θα πρέπει να υπάρξει σωστή ε-
νημέρωση των πολιτών και οργάνωση των φορέ-
ων, προκειμένου να υπάρξει καλύτερη κινητοποίη-
ση. Η αμέλεια είναι ο πιο μεγάλος “εμπρηστής”, α-
φού οι περισσότερες καταστροφές ξεκίνησαν από
λεπτομέρειες που κάποιος δεν υπολόγισε», σημει-

ώνει ο κ. Κωνσταντινίδης. 
Τα μεσογειακά δάση, όπως αναφέρουν οι ειδι-

κοί, χρειάζονται συχνό καθαρισμό από ξερόχορτα,
κλαδιά και ρητίνη, που είναι εύφλεκτα και αποτε-
λούν μεγάλο κίνδυνο για την εκδήλωση πυρκαγιών.
Για να καθαριστεί, ωστόσο, εντελώς ένα δάσος
χρειάζονται αρκετά χρόνια. Γι’ αυτό και όπως τονί-
ζεται, θα έπρεπε μετά το περσινό πάθημα, να είχαν
αρχίσει οι καθαρισμοί από το φθινόπωρο, ώστε τώ-
ρα τα δάση να ήταν περισσότερο προστατευμένα. 

¶ÚfiÏË„Ë
Πρόσφατα, παρουσιάστηκε ένα υπερσύγχρο-

νο σύστημα πρόληψης των πυρκαγιών, το οποίο με
κάμερες υψηλού ελέγχου και τον υπολογισμό των
γεωγραφικών δεδομένων και των πληροφοριών
που περιλαμβάνονται σε λήψεις από δορυφόρους,
βοηθά στην καλύτερη ανίχνευση της φωτιάς και
τους χειρισμούς για την αντιμετώπισή τους. 

«O συντονιστής των επιχειρήσεων κατάσβεσης
έχει στα χέρια του ένα ολοκληρωμένο σχέδιο που

αναφέρει σε ποιο ακριβώς σημείο έχει ξεσπάσει η
πυρκαγιά, τι είδους βλάστηση επικρατεί στην πε-
ριοχή, ακόμα και από ποιους δρόμους μπορεί να
περάσει το πυροσβεστικό όχημα, ώστε να φτάσει
πιο έγκαιρα», εξηγεί ο κ. Κωνσταντινίδης. 

«Αυτό που χρειάζεται να γίνει, είναι να δημι-
ουργηθεί ένας Ενιαίος Φορέας Δασοπυρόσβεσης
με τη συμμετοχή όλων των φορέων και τη συμβο-
λή ειδικών επιστημόνων, προκειμένου να γίνει ένας
ολοκληρωμένος σχεδιασμός για την προστασία
των δασών και την αντιμετώπιση των πυρκαγιών.
Oι δασικές πυρκαγιές είναι συχνό φαινόμενο για
τη χώρα μας, γιατί οι συνθήκες ευνοούν την εκδή-
λωσή τους. Επομένως, εκεί που πρέπει να επικε-

ντρωθούμε είναι η πρόληψη και η σωστή οργάνω-
ση για τη διαχείριση και προστασία του δάσους, που
εν τέλει είναι και το πιο σημαντικό», δηλώνει στα
«ΝΕΑ» ο κ. Γαβριήλ Ξανθόπουλος, δασολόγος και
ειδικός στις δασικές πυρκαγιές. 

«Oι μεγαπυρκαγιές είναι ένα νέο φαινόμενο,
που μοιραία θα πρέπει να φέρει την αναπροσαρ-
μογή όλων όσων γνωρίζαμε μέχρι σήμερα σε επί-
πεδο πολιτικών, εκπαίδευσης και επιστημονικής με-
λέτης. Φέτος θα έπρεπε να ήμασταν πολύ καιρό
νωρίτερα προετοιμασμένοι, ώστε να αποφύγουμε
ανάλογες συνέπειες. O καιρός που περνάει είναι,
δυστυχώς, σε βάρος μας. Oτιδήποτε μπορούμε να
κάνουμε, έστω και καθυστερημένα, θα είναι κέρ-
δος. Η πυρκαγιά δύσκολα θα σταματήσει αν δεν
καταστρέψει τα πάντα», σημειώνει ο κ. Γιάννης Μπα-
κόπουλος, μαθηματικός - φυσικός και επιστημονι-
κός συνεργάτης του ΕΚΕΦΕ «Δημόκριτος», ο ο-
ποίος προήδρευσε σε πρόσφατο συνέδριο πρω-
τοβουλίας επιστημόνων για την προστασία των δα-
σών από τις πυρκαγιές.

2,28 εκατ.
™Δƒ∂ªª∞Δ∞ ‰·ÛÈÎ‹˜ ¤ÎÙ·ÛË˜
Î¿ËÎ·Ó ¤ÚÛÈ ÙÔ Î·ÏÔÎ·›ÚÈ

OÚ·Ùfi˜ Â›Ó·È Î·È Ê¤ÙÔ˜ Ô Î›Ó‰˘ÓÔ˜
ÂÎ‰‹ÏˆÛË˜ ÌÂÁ¿ÏˆÓ ˘ÚÎ·ÁÈÒÓ,
·ÊÔ‡ Ë ·Ú·ÙÂÙ·Ì¤ÓË ÍËÚ·Û›· Î·È
ÔÈ È‰È·›ÙÂÚ· ̆ „ËÏ¤˜ ıÂÚÌÔÎÚ·Û›Â˜,
ÁÈ· ÌÈ· ·ÎfiÌ· ̄ ÚÔÓÈ¿, ·ÂÈÏÔ‡Ó Ù·
‰¿ÛË, fiÔ˘ ¤¯Ô˘Ó Û˘ÛÛˆÚÂ˘ÙÂ›
ÙÂÚ¿ÛÙÈÂ˜ ÔÛfiÙËÙÂ˜ ÓÂÎÚ‹˜
‚ÈÔÌ¿˙·˜. OÈ ÂÈÛÙ‹ÌÔÓÂ˜ ̄ Ù˘Ô‡Ó
ÙÔ «Î·Ì·Ó¿ÎÈ» ÁÈ· ÙËÓ ÚÔÛÙ·Û›·
ÙˆÓ ‰·ÛÒÓ Î·È ÙËÓ Î·Ï‡ÙÂÚË
ÚÔÂÙÔÈÌ·Û›· ÁÈ· ÙËÓ ·ÓÙÈÌÂÙÒÈÛË
ÙˆÓ ˘ÚÎ·ÁÈÒÓ, ÚÔÎÂÈÌ¤ÓÔ˘ Ë
¯ÒÚ· Ó· ÌË ̇ ‹ÛÂÈ ÛÎËÓ¤˜
·fiÁÓˆÛË˜, fiˆ˜ ÙÔ ÂÚ·ÛÌ¤ÓÔ
Î·ÏÔÎ·›ÚÈ. 
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Oι περιοχές που
κινδυνεύουν
Ο ι περσινές μεγαπυρκαγιές ήταν μόλις μια προ-

ειδοποίηση της φύσης, όπως λένε οι επι-
στήμονες, προκειμένου οι αρμόδιοι φορείς και οι
πολίτες να δραστηριοποιηθούν και να αρχίσουν
τον αγώνα για τη θωράκιση των δασών. Oι ειδικοί
επισημαίνουν πως οι περιοχές που κινδυνεύουν
περισσότερο είναι αυτές που περιλαμβάνουν πευ-
κοδάση, τα οποία έχουν πολλά χρόνια να καούν,
ενώ έχουν συσσωρευτεί μεγάλες ποσότητες νε-
κρής βιομάζας. Επτά περιοχές εκτιμάται ότι απει-
λούνται περισσότερο: 

• Σιθωνία 
• Βόρεια Εύβοια 
• Πήλιο 
• Χίος 
• Μυτιλήνη 
• Θεσπρωτία 
• Κόρινθος 

4 ΠΥΡΚΑΓΙΕΣ[ ]



ΓΙΑ ΝΑ ΜΠΟΡΟΥΝ
ΤΑ ΠΑΙ∆ΙΑ
ΝΑ ΖΩΓΡΑΦΙΖΟΥΝ
ΤΟΝ ΟΥΡΑΝΟ
ΓΑΛΑΝΟ
Πραγματοποιούμε τη μεγαλύτερη
περιβαλλοντική επένδυση στη χώρα μας
• Για την αξιοποίηση των Βέλτιστων ∆ιαθέσιμων Τεχνικών 

στις εγκαταστάσεις μας, ώστε να περιοριστούν οι εκπομπές 
ρύπων

• Για την κατασκευή νέων Μονάδων, υψηλού βαθμού από-
δοσης, φιλικών προς το περιβάλλον

• Για τη μεγαλύτερη δυνατή ανάπτυξη Μονάδων Φυσικού Αερίου

• Για την κατασκευή νέων Υδροηλεκτρικών Έργων

• Για την εντατική ανάπτυξη Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας

• Για τη διασύνδεση των νησιών μας με το Ηπειρωτικό Σύστημα

Και δε σταματάμε εδώ. 
• Συνεχίζουμε με επενδύσεις στις υφιστάμενες εγκαταστά- 

σεις και Μονάδες μας, με στόχο τη βελτίωση της περι-
βαλλοντικής λειτουργίας τους

• Μειώνουμε τις εκπομπές αερίων του θερμοκηπίου και των 
λοιπών συμβατικών ρύπων ανά παραγόμενη κιλοβατώρα

• Αποκαθιστούμε τα εδάφη στα εξαντλημένα ορυχεία, δημι- 
ουργώντας καλλιεργήσιμες εκτάσεις και νέους δασικούς 
πνεύμονες

• ∆ημιουργούμε υδροβιότοπους και νέα οικοσυστήματα με 
τα Υδροηλεκτρικά μας Έργα

Γιατί το μέλλον του περιβάλλοντος
είναι και δικό μας μέλλον.

Untitled-1 1 2/6/2008 5:34:39 ìì
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Εφιαλτική πρόβλεψη

Α
ναμένεται επίσης αύξηση της ζή-
τησης της ενέργειας κατά τους
καλοκαιρινούς μήνες για τις α-

νάγκες ψύξης, ερημοποίηση στα νοτιο-
ανατολικά ηπειρωτικά και στα νησιά του
Αιγαίου, αύξηση της στάθμης της θά-
λασσας, πτώση της απόδοσης των καλ-
λιεργειών, μεγαλύτερες και καταστρο-
φικότερες πυρκαγιές, καθώς και περισ-
σότερα ακραία καιρικά φαινόμενα. 

Όπως επισημαίνει πρόεδρος του Α-
στεροσκοπείου Αθηνών κ. Χρήστος Ζε-
ρεφός, που πρόσφατα παρουσίασε τα
αποτελέσματα ευρωπαϊκών ερευνών για
τις επιπτώσεις της κλιματικής αλλαγής
στην περιοχή μας από το 2031 έως το
2060, «τα πλέον άσχημα νέα για τις ε-
πόμενες δεκαετίες έχουν να κάνουν με
το νερό, καθώς η λειψυδρία στη χώρα
μας αναμένεται να συνεχιστεί για τα ε-
πόμενα 50 χρόνια». Ανάμεσα στα απο-
τελέσματα των ερευνών ξεχωρίζει αυτό
που αναφέρεται στη μείωση των βρο-
χοπτώσεων κατά 25% τη συγκεκριμένη
χρονική περίοδο, ενώ ταυτόχρονα επι-
σημαίνεται ότι περίπου το 80% της χώ-
ρας απειλείται με ερημοποίηση. 

§ÂÈ„˘‰Ú›· 
Περίπου στα ίδια συμπεράσματα σχε-

τικά με τη μελλοντική λειψυδρία κατα-
λήγει και ο πρώην πρόεδρος του Αστε-
ροσκοπείου κ. Δημήτρης Λάλας, που
μαζί με την ομάδα του πραγματοποίη-
σαν έρευνες για το... στραβό κλίμα της
Ελλάδας από το 2071 έως το 2100. Στις
προβλέψεις τους επισημαίνεται ότι η μεί-
ωση των βροχοπτώσεων θα ανέρχεται
στο 20% σε σχέση με τα σημερινά δε-
δομένα (αναμένεται 30% μείωση κατά
τους καλοκαιρινούς μήνες), ενώ θα ε-
πεκταθεί σημαντικά και η διάρκεια των
περιόδων μεγάλης ξηρασίας. 

Για την περίοδο 2031 - 2060 οι ειδι-
κοί αναφέρουν ότι η μέση θερμοκρα-
σία στη Νότια Ελλάδα αναμένεται να α-
νέβει κατά 1,5 βαθμό Κελσίου, ενώ στη
Βόρεια Ελλάδα έως και 3 βαθμούς. Πιο
συγκεκριμένα, κατά τους καλοκαιρινούς
μήνες η αύξηση της θερμοκρασίας στα
νότια αναμένεται να φτάσει έως και τους
2 βαθμούς Κελσίου, ενώ στα βόρεια μέ-
χρι τους 4 βαθμούς. Επιπλέον, ο αριθ-
μός των ημερών κατά τις οποίες η θερ-
μοκρασία θα ξεπερνά τους 35 βαθμούς
Κελσίου εκτιμάται ότι θα αυξηθεί κατά
15 - 35 ημέρες στη Βόρεια Ελλάδα, ε-
νώ τα νησιά του Αιγαίου και οι νότιες η-
πειρωτικές περιοχές αναμένεται να έ-
χουν μικρότερες επιπτώσεις λόγω της
επαφής τους με τη θάλασσα. 

∫·‡ÛˆÓÂ˜ 
Κατά την περίοδο 2071 - 2100 η μέ-

ση αύξηση της θερμοκρασίας για την Ελ-
λάδα θα κυμανθεί από 3 έως 5 βαθμούς
Κελσίου. Στην Αθήνα, το καλοκαίρι, ο συ-
νολικός αριθμός ημερών με θερμοκρα-
σία πάνω από 37 βαθμούς Κελσίου για

την περίοδο 2071 - 2100 αναμένεται να
σημειώσει αύξηση κατά 987% σε σχέση
με την περίοδο 1961 - 1990, ενώ η αύ-
ξηση των ημερών καύσωνα με θερμο-
κρασία πάνω από 40 βαθμούς Κελσίου
για τις αντίστοιχες περιόδους θα αυξη-
θεί σε ποσοστό 3.850%. Σύμφωνα με

τους ειδικούς, η «ερημική διάθεση» του
κλίματος θα έχει ως επίπτωση την αύξη-
ση ζήτησης της ενέργειας για την ψύξη
κατά τους καλοκαιρινούς μήνες έως και
100%, ενώ λόγω της μείωσης των βρο-
χοπτώσεων ισχυρό πλήγμα θα δεχθεί η
παραγωγή ρεύματος από υδροηλεκτρι-
κούς σταθμούς, η οποία αναμένεται να
υποχωρήσει έως και κατά 40% την πε-
ρίοδο 2070 - 2100. 

ΔÔ ÔÈÎÔÛ‡ÛÙËÌ· 
Ιδιαίτερα ανησυχητικό πάντως κρί-

νεται το γεγονός ότι η λειψυδρία ολό-
κληρης της Βαλκανικής χερσονήσου
θα συντελέσει στη μείωση της ροής των
ποταμών Νέστου, Έβρου, Αξιού και άλ-
λων, που τροφοδοτούνται από τις λε-
κάνες απορροής των χωρών στα βό-
ρεια της Ελλάδας. Αυτό, επισημαίνουν
οι επιστήμονες, θα έχει επιπτώσεις στη
χρήση του νερού που προορίζεται για

αρδευτικούς και υδρευτικούς σκοπούς. 
Σύμφωνα με τις προβλέψεις των ε-

πιστημόνων, κατά την τριακονταετία 2031
- 2060, η περίοδος επικινδυνότητας για
δασικές πυρκαγιές αναμένεται να επε-
κταθεί κατά 2 έως 6 εβδομάδες σε σχέ-
ση με τα σημερινά δεδομένα. Η αύξη-

ση της επικινδυνότητας των πυρκαγιών,
πέρα από τους άμεσους κινδύνους, ε-
μπεριέχει και έμμεσους, όπως η ερη-
μοποίηση που απειλεί πλέον τις καμέ-
νες περιοχές της Ηλείας και της Εύ-
βοιας. Χαρακτηριστικό είναι το γεγονός
ότι μετά τις περσινές πυρκαγιές, 400.000
από τα 2,5 εκατομμύρια στρέμματα που
κάηκαν σε όλη την Ελλάδα απειλούνται
άμεσα να γίνουν έρημος, ενώ άλλα
650.000 στρέμματα κρίνονται μετρίου
κινδύνου, σύμφωνα με μελέτες του Γε-
ωπονικού Πανεπιστημίου Αθηνών. 

∏ ÛÙ¿ıÌË ÙË˜ ı¿Ï·ÛÛ·˜ 
Όσον αφορά την άνοδο της στάθμης

της θάλασσας, σύμφωνα με το πιο αι-
σιόδοξο σενάριο, θα φθάσει τα 20 εκα-
τοστά έως το 2050, ενώ μέχρι το τέλος
του αιώνα αναμένεται να πλησιάσει και
τα 50 εκατοστά. Μάλιστα, η Θεσσαλονί-
κη και ο Δυτικός Θερμαϊκός κινδυνεύ-

ουν περισσότερο, καθώς λόγω της στα-
διακής καθίζησης ενισχύεται η αύξηση
της στάθμης της θάλασσας το λιγότερο
μιάμιση φορά περισσότερο απ’ ό,τι στις
υπόλοιπες περιοχές. Κινδύνους διατρέ-
χει και η Ρόδος, όπου αναμένεται να ση-
μειωθεί άνοδος της στάθμης από 60 ε-
κατοστά έως 1 μέτρο και η Νοτιοανατο-
λική Κρήτη, στην οποία η βύθιση λόγω
των τεκτονικών κινήσεων έχει ήδη αρχί-
σει και θα ενταθεί λόγω της ανόδου της
στάθμης της θάλασσας. Επιπλέον, οι κυ-
ματοκαταιγίδες θα απειλούν όλο και πε-
ρισσότερο τις παράκτιες περιοχές: όπως
επισημαίνουν οι ειδικοί, χωρίς την άνο-
δο της στάθμης της θάλασσας, η οπι-
σθοχώρηση των ακτογραμμών με μικρή
κλίση θα έφτανε τα 150 μέτρα μέχρι το
τέλος του 21ου αιώνα. Υπολογίζοντας
και την άνοδο της στάθμης κατά 50 ε-
κατοστά, πολλές ελληνικές παραλίες θα
εξαφανιστούν από τον χάρτη. 

Στο μεγαλύτερο μέρος της λεκάνης
της Μεσογείου, πολλές παράκτιες πε-
ριοχές θα κινδυνεύσουν και από τη διά-
βρωση, ενώ η ρύπανση των υδάτων θα
επιδεινωθεί, καθώς οι ρύποι θα απο-
κτήσουν υψηλότερες συγκεντρώσεις
ως αποτέλεσμα της μείωσης της ροής
των ποταμών, όπως αναφέρεται σε έκ-
θεση της Greenpeace. 

Επίσης, μεγάλο προβληματισμό προ-
καλεί στους ειδικούς και η αύξηση της
συχνότητας των ακραίων καιρικών φαι-
νομένων. Όπως επισημαίνει ο καθηγη-
τής φυσικών καταστροφών του Πολυ-
τεχνείου Κρήτης κ. Κώστας Συνολάκης,
οι υψηλότερες θερμοκρασίες δρουν ως
«τροφή» για τα ακραία καιρικά φαινό-
μενα, με αποτέλεσμα αυτά να είναι όλο
και μεγαλύτερης συχνότητας και έντα-
σης. 

80%
Δ∏™ ∞¡∞ΔO§π∫∏™ ª∂™O°∂πOÀ
·ÂÈÏÂ›Ù·È ÌÂ ÂÚËÌÔÔ›ËÛË 

20%-50%
Δ∏™ ¶∞¡π¢∞™ Î·È 

30%-60%
Δ∏™ Ã§øƒπ¢∞™ 
·ÂÈÏÂ›Ù·È ÌÂ ÂÍ·Ê¿ÓÈÛË, ·Ó Ë
Ì¤ÛË ıÂÚÌÔÎÚ·Û›· ·˘ÍËıÂ› Î·Ù¿
3 ‚·ıÌÔ‡˜ ∫ÂÏÛ›Ô˘

¢˘ÛÔ›ˆÓÂ˜ Â›Ó·È ÔÈ
ÚÔ‚Ï¤„ÂÈ˜ ÙˆÓ ÂÈÛÙËÌfiÓˆÓ
ÁÈ· ÙÈ˜ ÂÈÙÒÛÂÈ˜ ÙË˜
ÎÏÈÌ·ÙÈÎ‹˜ ·ÏÏ·Á‹˜ ÛÙËÓ
∂ÏÏ¿‰· ·fi ÙÔ 2031 ¤ˆ˜ Î·È
ÙÔ 2100. ¶Ï¤ÔÓ ÛËÌ·ÓÙÈÎ¤˜
ıÂˆÚÔ‡ÓÙ·È ·fi ÙÔ˘˜
ÂÈ‰ÈÎÔ‡˜ Ë ÌÂ›ˆÛË ÙˆÓ
‚ÚÔ¯ÔÙÒÛÂˆÓ ¤ˆ˜ Î·È 25%
·ÏÏ¿ Î·È Ë ·‡ÍËÛË ÙË˜
ıÂÚÌÔÎÚ·Û›·˜ ¤ˆ˜ 8
‚·ıÌÔ‡˜ ∫ÂÏÛ›Ô˘ Î·Ù¿ ÙÈ˜
ËÌ¤ÚÂ˜ Î·‡ÛˆÓ·, Ô˘ ı·
Ô‰ËÁ‹ÛÔ˘Ó ÌÂ Ì·ıËÌ·ÙÈÎ‹
·ÎÚ›‚ÂÈ· ÛÙÈ˜ Û˘Óı‹ÎÂ˜
ÂÚ‹ÌÔ˘ Ô˘ Û˘Ó·ÓÙ¿ÌÂ ÛÙËÓ
∞›Á˘ÙÔ.

ƒ∂¶OƒΔ∞∑: 
Ã¿ÚË˜ ∫·Ú·Ó›Î·˜

«∏ ÏÂÈ„˘‰Ú›· ÛÙË ̄ ÒÚ· Ì·˜
·Ó·Ì¤ÓÂÙ·È Ó· Û˘ÓÂ¯ÈÛÙÂ› ÁÈ· Ù·
ÂfiÌÂÓ· 50 ̄ ÚfiÓÈ·», ÂÎÙÈÌ¿ Ô
ÚfiÂ‰ÚÔ˜ ÙÔ˘ ∞ÛÙÂÚÔÛÎÔÂ›Ô˘
∞ıËÓÒÓ  Î. ÃÚ‹ÛÙÔ˜ ∑ÂÚÂÊfi˜

∏ ∞À•∏™∏ Δ∏™ £∂ƒª√∫ƒ∞™π∞™ £∞ ∂Ã∂π 

ø™ ™À¡∂¶∂π∞ ª∂°∞§∏ ∞À•∏™∏ 

™Δ∏¡ ∫∞Δ∞¡∞§ø™∏ ∂¡∂ƒ°∂π∞™, ™Àªºø¡∞ 

ª∂ Δπ™ ¶ƒ√μ§∂æ∂π™

∞‡ÍËÛË ¤ˆ˜ Î·È 3.850% ÙˆÓ ËÌÂÚÒÓ Î·‡ÛˆÓ· ÛÙËÓ ∞ı‹Ó· ÚÔ‚Ï¤Ô˘Ó ÔÈ ÂÈÛÙ‹ÌÔÓÂ˜

5 ΚΛΙΜΑ[ ]
Σε 30 χρόνια θα γίνουμε Αίγυπτος
Συνεχείς καύσωνες και ερημοποίηση προβλέπουν για την περιοχή μας οι ειδικοί
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OÈ ·ÏÏ·Á¤˜ ·fi ÙÔ
2031 ¤ˆ˜ ÙÔ 2060

25% 
ª∂πø™∏ ÙˆÓ
‚ÚÔ¯ÔÙÒÛÂˆÓ 

Έως 4 
μ∞£ªOÀ™ ∫∂§™πOÀ
·‡ÍËÛË ÙË˜ ıÂÚÌÔ-
ÎÚ·Û›·˜ Î·Ù¿ ÙÔ˘˜
Î·ÏÔÎ·ÈÚÈÓÔ‡˜ Ì‹ÓÂ˜ 

20
∂∫∞ΔO™Δ∞ ·‡ÍËÛË ÙË˜
ÛÙ¿ıÌË˜ ÙË˜ ı¿Ï·ÛÛ·˜
Ì¤¯ÚÈ ÙÔ 2050

Έως 100%
∞À•∏™∏ ÙË˜ ̇ ‹ÙËÛË˜
ÙË˜ ÂÓ¤ÚÁÂÈ·˜ ÁÈ· „‡ÍË 

2-6
∂μ¢Oª∞¢∂™ ÂÈÏ¤ÔÓ
Ë ÂÈÎÈÓ‰˘ÓfiÙËÙ· ÁÈ·
˘ÚÎ·ÁÈ¤˜

OÈ ·ÏÏ·Á¤˜ ·fi ÙÔ
2071 ¤ˆ˜ ÙÔ 2100

20% 
ª∂πø™∏ ÙˆÓ
‚ÚÔ¯ÔÙÒÛÂˆÓ 

Έως 5
μ∞£ªOÀ™ ·‡ÍËÛË ÙË˜
ıÂÚÌÔÎÚ·Û›·˜ ÙÔ˘˜
Î·ÏÔÎ·ÈÚÈÓÔ‡˜ Ì‹ÓÂ˜ (8
‚·ıÌÔ‡˜ ÙÈ˜ ËÌ¤ÚÂ˜
Î·‡ÛˆÓ· ÛÙÈ˜
ÌÂÁ·ÏÔ˘fiÏÂÈ˜) 

50
∂∫∞ΔO™Δ∞ ·‡ÍËÛË ÙË˜
ÛÙ¿ıÌË˜ ÙË˜ ı¿Ï·ÛÛ·˜
Ì¤¯ÚÈ ÙÔ 2100 

Έως 40% 
ª∂πø™∏ ÙË˜
·Ú·ÁˆÁ‹˜ ÚÂ‡Ì·ÙÔ˜
·fi ̆ ‰ÚÔËÏÂÎÙÚÈÎÔ‡˜
ÛÙ·ıÌÔ‡˜ 

Εφιαλτικά 
τα σενάρια
για την
Ελλάδα 

Ό ταν στην Ευρώπη σκέπτονται πως με την πρό-
ληψη το 85% της ανακύκλωσης θα το κάνουν

86%, εμείς προβληματιζόμαστε εάν πρέπει να βά-
λουμε κάδους ανακύκλωσης στον δήμο μας. Όταν
στην Ευρώπη τοποθετούν βιολογικό καθαρισμό α-
κόμη και σε μεμονωμένες κατοικίες, εμείς σχεδιά-
ζουμε το μεγαλύτερο βιολογικό της Ευρώπης (Ψυτ-
τάλεια), χωρίς να προβλέψουμε εξαρχής το πιο αυ-
τονόητο – το πώς θα διαχειριστούμε τη λάσπη και
το πώς θα επαναχρησιμοποιούμε το καθαρισμένο
νερό που θα προκύπτει. Όταν στην Ευρώπη, με πο-
λύ λιγότερα προβλήματα νερού από εμάς, έχουν ο-

λοκληρωμένες πολιτικές διαχείρισης νερού, εμείς
κλείνουμε τα μάτια στη μείωση της ποσότητας και
της ποιότητας των υδάτινων αποθεμάτων μας. 

Είμαστε η μόνη χώρα στην Ε.Ε. των 15 που δεν
έχει χωροταξικό σχεδιασμό, με αποτέλεσμα τα με-
γαλύτερα περιβαλλοντικά δεινά της Ελλάδας: πυρ-

καγιές, αυθαίρετη δόμηση, καταπατήσεις ιδιοκτη-
σιών, παντελής έλλειψη πρασίνου στις πόλεις, ε-
γκατάλειψη στην τύχη τους πολλών ευάλωτων και
σπάνιων ειδών. Δυστυχώς, ο κατάλογος δεν έχει
τέλος. Oι κυβερνήσεις υποκύπτουν λίγο ή πολύ στα
μικρά ή μεγάλα συμφέροντα και βολεύονται στον
ρόλο του θεατή της καταστροφής και της λεηλα-
σίας του φυσικού και αστικού περιβάλλοντος. 

√ º›ÏÈÔ˜ ∫˘ÚÎ›ÙÛÔ˜ Â›Ó·È
ÂÚÈ‚·ÏÏÔÓÙÔÏfiÁÔ˜, ÚfiÂ‰ÚÔ˜ ÙË˜
∂ÏÏËÓÈÎ‹˜ ∂Ù·ÈÚÂ›·˜ ∞Ó·Î‡ÎÏˆÛË˜ 

ΔÔ˘ º›ÏÈÔ˘
∫˘ÚÎ›ÙÛÔ˘

Είμαστε οι τελευταίοι
της Ευρώπης!

°¡øª∏



Λίμνες
Κορώνεια  και Βόλβη

■ ¶ÙÒÛË ÙË˜ ÛÙ¿ıÌË˜ ÙˆÓ ̆ ‰¿ÙˆÓ ·fi ̆ ÂÚ¿ÓÙÏËÛË 

■ ÀÔ‚¿ıÌÈÛË ÙË˜ ÔÈfiÙËÙ·˜ ÙˆÓ ̆ ‰¿ÙˆÓ ·fi ÁÂˆÚÁÈ-

ÎÔ‡˜ Î·È ‚ÈÔÌË¯·ÓÈÎÔ‡˜ Ú‡Ô˘˜ 

■ ªÂ›ˆÛË ÙˆÓ ÏËı˘ÛÌÒÓ ÔÚÓÈıÔ·Ó›‰·˜ Î·È ÙˆÓ „·ÚÈÒÓ 

■ ÀÔ‚¿ıÌÈÛË ÙË˜ ‚Ï¿ÛÙËÛË˜ 

20%-50%
Δ∏™ ¶∞¡π¢∞™ Î·È 

30%-60%
Δ∏™ Ã§øƒπ¢∞™
·ÂÈÏÂ›Ù·È ÌÂ ÂÍ·Ê¿ÓÈÛË, ·Ó Ë
Ì¤ÛË ıÂÚÌÔÎÚ·Û›· ·˘ÍËıÂ› Î·Ù¿
3 ‚·ıÌÔ‡˜ ∫ÂÏÛ›Ô˘

«Στο κόκκινο» οι ελληνικοί  βιότοποι
Απροστάτευτη έχει αφεθεί η πανίδα στο 1/4 της ελληνικής επικράτειας, που   υπάγεται στο πρόγραμμα Natura
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Oι μεγάλες πληγές

Σ
χεδόν το 1/4
της ελληνικής
επικράτειας υ-

πάγεται στο Natura 2000,
το δίκτυο των οικολογικά
σημαντικών περιοχών της

Ευρωπαϊκής Ένωσης που
χρήζουν συστηματικής και

ουσιαστικής προστασίας. «Oι
περιοχές αυτές είναι η φυσι-

κή μας ασπίδα για το μέλλον.
Πρέπει να αναλογιστούμε ότι η

προστασία τους είναι επιβεβλημέ-
νη και πρωταρχικής σημασίας, ει-

δικά τώρα που βιώνουμε τα αποτε-
λέσματα των κλιματικών αλλαγών»,

επισημαίνει η WWF Ελλάς. Παρ’ όλα
αυτά, τα προβλήματα που αντιμετω-

πίζουν οι ελληνικοί βιότοποι αυξάνονται
χρόνο με τον χρόνο. 

ÀÂÚ¿ÓÙÏËÛË 
Το ενδεχόμενο ερημοποίησης αντι-

μετωπίζει η Λίμνη Κορώνεια, που ενώ η
έκτασή της στις αρχές της δεκαετίας του
’80 κάλυπτε 46 τετραγωνικά χιλιόμετρα,
σήμερα φτάνει μόλις τα 15. Ήδη, η στάθ-
μη των υδάτων στα τέλη Μαΐου δεν ξε-
περνούσε τα 70 εκατοστά, γεγονός που
οφείλεται κυρίως στην υπερβολική ά-

ντληση του νερού της λίμνης από τις βιο-
μηχανίες, ενώ τα αστικά λύματα και τα α-
πορρίμματα επιβαρύνουν ακόμα περισ-
σότερο τη λίμνη. Το χρονικό του προα-
ναγγελθέντος θανάτου της Κορώνειας
αρχίζει στις αρχές της δεκαετίας του ’80.
Βέβαια, τότε κανείς δεν έδειξε το απαι-
τούμενο ενδιαφέρον. Το 1995, λόγω της
υπεράντλησης, η επιφάνεια της λίμνης α-
πό 46 τετραγωνικά χιλιόμετρα έφτασε τα
30. Το ίδιο έτος, εξαφανίστηκε πλήρως
η ιχθυοπανίδα της λίμνης, ενώ πέθαναν
από αδιευκρίνιστη μέχρι στιγμής αιτία πε-

ρισσότερα από 3.000 πουλιά. Επτά χρό-
νια μετά, το 2002, η λίμνη αποξηράνθη-
κε πλήρως, ενώ έπειτα από έντονες βρο-
χοπτώσεις – πολλοί τότε θεώρησαν ότι η
λίμνη σώθηκε – ένα μεγάλο μέρος της ε-
πανέκαμψε. Όμως, αυτό δεν ήταν αρ-
κετό. Τον Σεπτέμβριο του 2004, περισ-
σότερα από 20.000 πουλιά 39 ειδών βρέ-
θηκαν νεκρά – ανάμεσά τους και αργυ-
ροπελεκάνοι, είδος που απειλείται σε
παγκόσμια κλίμακα – ενώ τα αποτελέ-
σματα των ερευνών έδειξαν ότι ο μαζι-
κός θάνατος των πουλιών οφειλόταν σε
αλλαντίαση. Τέλος, τον Σεπτέμβριο του
2007 περισσότερα από 200 πουλιά, κυ-
ρίως αβοκέτες, φοινικόπτερα, γλάροι και
πάπιες κείτονταν νεκρά από κυανοβα-
κτήρια. 

Τα αστικά λύματα, η έλλειψη βιολογι-
κών καθαρισμών, οι δεκάδες παράνομες
χωματερές και η χρήση φυτοφαρμάκων
απειλούν τον Αμβρακικό. Παράλληλα, δε-
κάδες βιοτεχνίες, τυροκομεία και στάνες
ρίχνουν τα λύματά τους στα ρέματα που
οδηγούν στον Κόλπο. Αποτέλεσμα όλων
αυτών των δραστηριοτήτων είναι στις 17
Φεβρουαρίου όλα τα ψάρια σε τρεις μο-
νάδες ιχθυοκαλλιέργειας στην περιοχή
Μενιδίου του Αμβρακικού Κόλπου να βρε-
θούν νεκρά. Και δεν ήταν η πρώτη φο-

ρά: τον Δεκέμβριο του 1998 είχαν αφα-
νιστεί περίπου 250 τόνοι ψαριών από 11
μονάδες. Ειδικοί εκτιμούν ότι ο μαζικός
θάνατος των ψαριών προκλήθηκε λόγω
έλλειψης οξυγόνου, ενώ άλλοι κάνουν
λόγο για ανεξέλεγκτη ρύπανση. Ανάμε-
σα στους υγρότοπους που κινδυνεύουν
είναι και αυτός της Βιστωνίδας, που κα-
λύπτει έκταση 44.000 στρεμμάτων. Εκεί
έχουν βρει καταφύγιο περισσότερα από
250 είδη πουλιών, 60 είδη ψαριών και με-
γάλη ποικιλία χλωρίδας. «Όμως, οι φερ-
τές ύλες και οι προσχώσεις που κατε-
βαίνουν από τους ποταμούς προς τη λί-
μνη Βιστωνίδα μειώνουν συνεχώς το βά-
θος της, με αποτέλεσμα να θέτουν σε
κίνδυνο τα ψάρια και συνεπώς όλη τη ζω-
ική αλυσίδα της Βιστωνίδας», υποστηρί-
ζει η κ. Δέσποινα Μιχαηλίδου, διευθύ-
ντρια του Φορέα Διαχείρισης του Δέλτα
Νέστου - Βιστωνίδας - Ισμαρίδας, που δεν
κρύβει την ανησυχία της για το μέλλον
του σημαντικού υγροβιότοπου.

∏ §›ÌÓË ÙË˜ ∫ÔÚÒÓÂÈ·˜
ÛÙÂÚÂ‡ÂÈ, Ô ∞Ì‚Ú·ÎÈÎfi˜
ÍÂ‚Ú¿˙ÂÈ ÓÂÎÚ¿ „¿ÚÈ·, ÛÙÔÓ
ÃÂÏÌfi Á›ÓÂÙ·È Û·Ê¿ÚÈ
Û¿ÓÈˆÓ ÂÙ·ÏÔ‡‰ˆÓ Ô˘ Ë
·Í›· ÙÔ˘˜ ÊÙ¿ÓÂÈ ¤ˆ˜ Î·È Ù·
15.000 Â˘ÚÒ, Ë μÈÛÙˆÓ›‰·
·ÂÈÏÂ›Ù·È ·fi ÚÔÛ¯ÒÛÂÈ˜.
SOS ÂÎ¤ÌÔ˘Ó ÔÈ ‚ÈfiÙÔÔÈ
ÙË˜ ∂ÏÏ¿‰·˜ Ô˘ ·Ú·Ì¤ÓÔ˘Ó
·ÚÔÛÙ¿ÙÂ˘ÙÔÈ ·fi ÙËÓ
·ÓÂÍ¤ÏÂÁÎÙË Ú‡·ÓÛË, ÙËÓ
·ÓıÚÒÈÓË ·Ú¤Ì‚·ÛË Î·È
ÙËÓ ÂÂÚ¯fiÌÂÓË ÎÏÈÌ·ÙÈÎ‹
·ÏÏ·Á‹. 

ƒ∂¶OƒΔ∞∑: 
£Ô‰ˆÚ‹˜ ¡ÈÎÔÏ¿Ô˘ 

O Ï‡ÁÎ·˜ Â›Ó·È ¤Ó· ·-
fi Ù· ÔÏÏ¿ Û¿ÓÈ·
Â›‰Ë Ô˘ Â›Ó·È È· ̆ -
fi ÂÍ·Ê¿ÓÈÛË 

20.000
¶√À§π∞ ‚Ú¤ıËÎ·Ó ÓÂÎÚ¿
ÛÙË Ï›ÌÓË ∫ÔÚÒÓÂÈ· ÙÔÓ
™ÂÙ¤Ì‚ÚÈÔ ÙÔ˘ 2004

Oι απειλές για τους υγρότοπους 

¶ËÁ‹: WWF ∂ÏÏ¿˜

Σ την Ελλάδα του 2008 οι
περιβαλλοντικές

«μαύρες τρύπες» είναι
πολλές. Στον τομέα της
προστασίας των δασών,
φαίνεται πως το περσινό
πάθημα δεν μας έγινε
μάθημα. Αντίστοιχη
κατάσταση απαξίωσης
επικρατεί και στον ζωτικό
τομέα της διαχείρισης των
υδάτινων πόρων: η περσινή
κατάταξη της Ελλάδας στις
δύο τελευταίες θέσεις της
Ε.Ε. των 27 στην εφαρμογή
της Oδηγίας Πλαίσιο για το
Νερό, φέτος συνοδεύτηκε
από την πρώτη καταδίκη
από το Ευρωπαϊκό
Δικαστήριο για ελλιπή
εφαρμογή της. Oύτε και για
τη βιοποικιλότητα όμως
είναι καλύτερα τα
πράγματα, καθώς η
κατάσταση διάλυσης των
προστατευόμενων
περιοχών συνεχίζεται. 
Το κυριότερο
περιβαλλοντικό πρόβλημα
όμως είναι η
αποσπασματική
αντιμετώπιση μιας κρίσης
που έχει πλέον διαβεί κάθε
σύνορο και έχει λάβει
παγκόσμια διάσταση. Η
επικέντρωση σε
συγκεκριμένα
περιβαλλοντικά
προβλήματα και η άποψη
ότι αρκούν κάποιες
ρυθμίσεις για την
αντιμετώπισή τους
αποδεικνύει την
εγκληματική πλέον άγνοια
της συνολικής διάστασης
της περιβαλλοντικής
κρίσης. 

∏ £ÂÔ‰fiÙ· ¡¿ÓÙÛÔ˘
Â›Ó·È ˘Â‡ı˘ÓË
ÂÚÈ‚·ÏÏÔÓÙÈÎ‹˜
ÔÏÈÙÈÎ‹˜ ÙË˜
ÔÚÁ¿ÓˆÛË˜ WWF 

°¡øª∏

ΔË˜ £ÂÔ‰fiÙ·˜
¡¿ÓÙÛÔ˘

Οι μαύρες
τρύπες της
Ελλάδας 

ñªÂ›ˆÛË ÙË˜ ¤ÎÙ·ÛË˜ ÙÔ˘ ̆ ÁÚÔÙfiÔ˘ ·fi Î·Ï-
ÏÈ¤ÚÁÂÈÂ˜ Î·È ·˘ı·›ÚÂÙÂ˜ Î·Ù·ÛÎÂ˘¤˜ 
ñªÂ›ˆÛË ÙˆÓ ÏËı˘ÛÌÒÓ ÙË˜ ÔÚÓÈıÔ·Ó›‰·˜,
ÙˆÓ „·ÚÈÒÓ Î·È ̆ Ô‚¿ıÌÈÛË ÙË˜ ̄ ÏˆÚ›‰·˜ 
ñÀÔ‚¿ıÌÈÛË ÙË˜ ÔÈfiÙËÙ·˜ Î·È ÙÒÛË ÙË˜
ÛÙ¿ıÌË˜ ÙˆÓ ̆ ‰¿ÙˆÓ ·fi ÙËÓ ¿ÓÙÏËÛË ÙˆÓ ÂÈ-
Ê·ÓÂÈ·ÎÒÓ ÓÂÚÒÓ Î·È ÙÔ˘ ̆ fiÁÂÈÔ˘ ̆ ‰ÚÔÊÔÚ¤· 

Δέλτα Έβρου

ñ∂Í·Ê¿ÓÈÛË ÙˆÓ ÂÈ‰ÒÓ ÔÚÓÈıÔ·Ó›‰·˜ (¯·ÏÎfiÎÔ-
ÙÂ˜, Ì·˘ÚÔÁÏ¿ÚÔÓ· Î.¿), ·˘ÍËÌ¤ÓË ·Ï·ÙfiÙËÙ· 
ñªÂ›ˆÛË ÙË˜ ·ÚÔ¯‹˜ ÙˆÓ ÔÙ·ÌÒÓ 
ñ¶ÙÒÛË ÙË˜ ÛÙ¿ıÌË˜ ÙˆÓ ̆ ‰¿ÙˆÓ ·fi ·Ô-
ÛÙÚ·ÁÁÈÛÙÈÎ¿ Î·È ·ÓÙÈÏËÌÌ˘ÚÈÎ¿ ¤ÚÁ·, Î·Ù·-
ÛÎÂ˘¤˜ ·Ó·¯ˆÌ¿ÙˆÓ Î·È ¿ÓÙÏËÛË ÂÈÊ·ÓÂÈ·ÎÒÓ
˘‰¿ÙˆÓ 

Λίμνη Βιστωνίδα

Λίμνες Τριχωνίδα και Λυσιμάχια

ñªÂ›ˆÛË ÙˆÓ ÏËı˘ÛÌÒÓ ÙË˜ ÔÚÓÈıÔ·Ó›‰·˜ 
ñªÂÙ·‚ÔÏ¤˜ ÛÙË Û‡ÓıÂÛË ÙˆÓ ÂÈ‰ÒÓ ÙˆÓ „·ÚÈÒÓ 
ñ∂Í·Ê¿ÓÈÛË Û˘ÁÎÂÎÚÈÌ¤ÓˆÓ ÂÈ‰ÒÓ (¯¤ÏÈ Î·È ÁÔ˘-
ÏÈ¿ÓÔ˜) 
ñÀÔ‚¿ıÌÈÛË ÙÔ˘ ·Úfi¯ıÈÔ˘ ‰¿ÛÔ˘˜ 

Τεχνητή λίμνη ΚερκίνηΛιμνοθάλασσα Πύλου

ñªÂ›ˆÛË ÙË˜ ¤ÎÙ·ÛË˜ ÙÔ˘ ̆ ÁÚÔÙfiÔ˘, ÏfiÁˆ ÙˆÓ
·ÔÍËÚ¿ÓÛÂˆÓ Î·È ÙË˜ Â¤ÎÙ·ÛË˜ ÙˆÓ Î·ÏÏÈÂÚ-
ÁÂÈÒÓ 
ñ∞‡ÍËÛË ÙË˜ ·Ï·ÙfiÙËÙ·˜ 
ñÀÔ‚¿ıÌÈÛË ÙË˜ ÔÈfiÙËÙ·˜ ÙˆÓ ̆ ‰¿ÙˆÓ ·fi
ÙÔ˘˜ ÁÂˆÚÁÈÎÔ‡˜ Ú‡Ô˘˜ Î·È ÙÔ˘˜ ÌÂÙ·ÊÂÚfiÌÂ-
ÓÔ˘˜ ‚ÈÔÌË¯·ÓÈÎÔ‡˜ Ú‡Ô˘˜ 
ñªÂ›ˆÛË ÛÙ· Â›‰Ë ÙË˜ ÔÚÓÈıÔ·Ó›‰·˜ Î·È ÙˆÓ
„·ÚÈÒÓ 

ñªÂ›ˆÛË ÙË˜ ÔÚÓÈıÔ·Ó›‰·˜ ÏfiÁˆ ÙË˜ ̆ Ô‚¿ı-
ÌÈÛË˜ ÙÔ˘ ÔÈÎÔÛ˘ÛÙ‹Ì·ÙÔ˜ Î·È ÙË˜ Î˘ÓËÁÂÙÈÎ‹˜
›ÂÛË˜ 
ñªÂ›ˆÛË ÙÔ˘ ÏËı˘ÛÌÔ‡ ÙˆÓ „·ÚÈÒÓ 
ñÀÔ‚¿ıÌÈÛË ÙˆÓ ·Úfi¯ıÈˆÓ ‰·ÛÒÓ 
ñªÂ›ˆÛË ÙË˜ ¤ÎÙ·ÛË˜ ÙÔ˘ ̆ ÁÚfiÙÔÔ˘ ·fi ÙËÓ Â-
¤ÎÙ·ÛË ÙÔ˘ÚÈÛÙÈÎÒÓ ÂÁÎ·Ù·ÛÙ¿ÛÂˆÓ Î·È ·Ú¿-
ÓÔÌˆÓ Î·Ù·ÛÎÂ˘ÒÓ 
ñÀÔ‚¿ıÌÈÛË, ÏfiÁˆ ÙË˜ ·ÓÂÍ¤ÏÂÁÎÙË˜ ·fiıÂÛË˜
·ÔÚÚÈÌÌ¿ÙˆÓ

Λιμνοθάλασσα Μεσολογγίου
ñ¢Ú·Ì·ÙÈÎ‹ ÌÂ›ˆÛË ÙˆÓ ·ÂÙÒÓ, È‰È·›ÙÂÚ· ÙÔ˘ ‚·-
ÛÈÏ·ÂÙÔ‡ 
ñ∞‡ÍËÛË ÙË˜ ·Ï·ÙfiÙËÙ·˜ 
ñÀÔ‚¿ıÌÈÛË ÙË˜ ÔÈfiÙËÙ·˜ ÙˆÓ ̆ ‰¿ÙˆÓ ·fi ÙÔ˘˜
ÁÂˆÚÁÈÎÔ‡˜ Ú‡Ô˘˜, Ù· ·fi‚ÏËÙ· ̆ ‰·ÙÔÎ·ÏÏÈÂÚ-
ÁÂÈÒÓ, Ù· ÔÈÎÈ·Î¿ Ï‡Ì·Ù· Î·È ÙÔ˘˜ Ú‡Ô˘˜ ·fi ÂÚ-
ÁÔÛÙ¿ÛÈ· ÌÂÙ·Ô›ËÛË˜ 
ñªÂ›ˆÛË ÙˆÓ ·Ó··Ú·ÁfiÌÂÓˆÓ ÏËı˘ÛÌÒÓ ÙË˜
ÔÚÓÈıÔ·Ó›‰·˜, ̆ Ô‚¿ıÌÈÛË ÙË˜ ‚Ï¿ÛÙËÛË˜ Î·È
ÙÔ˘ ·Úfi¯ıÈÔ˘ ‰¿ÛÔ˘˜

Αμβρακικός Κόλπος 
ñ∞‡ÍËÛË ÙË˜ ·Ï·ÙfiÙËÙ·˜ 
ñÀÔ‚¿ıÌÈÛË ÙË˜ ÔÈfiÙËÙ·˜ ÙˆÓ ̆ ‰¿ÙˆÓ ·fi Ù· ·-
fi‚ÏËÙ· ÙˆÓ ̆ ‰·ÙÔÎ·ÏÏÈÂÚÁÂÈÒÓ, ÙˆÓ ÎÙËÓÔÙÚÔÊÈ-
ÎÒÓ ÂÁÎ·Ù·ÛÙ¿ÛÂˆÓ, Ù· ÔÈÎÈ·Î¿ Ï‡Ì·Ù· Î·È ÙÔ˘˜
Ú‡Ô˘˜ ·fi ÂÚÁÔÛÙ¿ÛÈ· 
ñ∂Í·Ê¿ÓÈÛË ÙˆÓ ı·Ï·ÛÛ·ÂÙÒÓ, ÙÛ·Î·ÏÈÒÓ, ÂÚˆ-
‰ÈÒÓ Î·È ÁÏ·ÚÔÓÈÒÓ, ÌÂ›ˆÛË ÙˆÓ ·Ó··Ú·ÁfiÌÂÓˆÓ
ÏËı˘ÛÌÒÓ ÙË˜ ÔÚÓÈıÔ·Ó›‰·˜ 
ñªÂ›ˆÛË ÙË˜ ¤ÎÙ·ÛË˜ ÙÔ˘ ̆ ÁÚfiÙÔÔ˘ ·fi ÙËÓ Â¤-
ÎÙ·ÛË ÙˆÓ Î·ÏÏÈÂÚÁÂÈÒÓ Î·È ÙˆÓ ·Ú¿ÓÔÌˆÓ ÂÍÔ¯È-
ÎÒÓ Î·È ÙÔ˘ÚÈÛÙÈÎÒÓ Î·Ù·ÛÎÂ˘ÒÓ

Δέλτα Νέστου
ñªÂ›ˆÛË ÙË˜ ¤ÎÙ·ÛË˜ ÙÔ˘ ̆ ÁÚfiÙÔÔ˘ ÏfiÁˆ ·Ô-
ÍËÚ¿ÓÛÂˆÓ Î·È Â¤ÎÙ·ÛË˜ Î·ÏÏÈÂÚÁÂÈÒÓ 
ñ∞ÈÛıËÙÈÎ‹ ̆ Ô‚¿ıÌÈÛË ·fi ·ÓÂÍ¤ÏÂÁÎÙË ·fiıÂ-
ÛË ·ÔÚÚÈÌÌ¿ÙˆÓ 
ñ¶ÙÒÛË ÙË˜ ÛÙ¿ıÌË˜ ÙˆÓ ̆ ‰¿ÙˆÓ ·fi ¿ÓÙÏËÛË
ÙˆÓ ÓÂÚÒÓ Î·È ÙÔ˘ ̆ fiÁÂÈÔ˘ ̆ ‰ÚÔÊÔÚ¤· 
ñ∞‡ÍËÛË ÙË˜ ·Ï·ÙfiÙËÙ·˜ 
ñªÂ›ˆÛË ÙË˜ ·ÚÔ¯‹˜ ÙÔ˘ ÔÙ·ÌÔ‡ 
ñÀÔ‚¿ıÌÈÛË ÙË˜ ÔÈfiÙËÙ·˜ ÙˆÓ ̆ ‰¿ÙˆÓ ·fi ÁÂ-
ˆÚÁÈÎÔ‡˜ Ú‡Ô˘˜ 

Δέλτα Αξιού - Εκβολή Λουδία 
- Δέλτα Αλιάκμονα
ñªÂ›ˆÛË ÙË˜ ¤ÎÙ·ÛË˜ ·fi ÙËÓ Â¤ÎÙ·ÛË ÙˆÓ
Î·ÏÏÈÂÚÁÂÈÒÓ 
ñ¶ÂÚÈÔ‰ÈÎ‹ Í‹Ú·ÓÛË ÙˆÓ ÔÙ·ÌÒÓ 
ñÀÔ‚¿ıÌÈÛË ÙË˜ ÔÈfiÙËÙ·˜ ÙˆÓ ̆ ‰¿ÙˆÓ ·fi ÁÂ-
ˆÚÁÈÎÔ‡˜ Î·È ‚ÈÔÌË¯·ÓÈÎÔ‡˜ Ú‡Ô˘˜ 
ñÀÔ‚¿ıÌÈÛË ÙˆÓ ·Úfi¯ıÈˆÓ ‰·ÛÒÓ ·fi ÙÈ˜ ·Ì-
ÌÔÏË„›Â˜
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Oι μεγάλες πληγές

Ό
πως υποστηρίζει η κ.
Παναγιώτα Μαραγκού,
υπεύθυνη Προστατευ-

όμενων Περιοχών του WWF
Ελλάς, «χρειάζεται άμεση κα-
ταχώρηση των Προστατευό-
μενων Περιοχών, ενεργοποί-
ηση της επιτροπής ΦΥΣΗ, η ο-
ποία επιβάλλεται για να συ-
ντονίζει τους Φορείς Διαχείρισης
και να επιβλέπει το σύστημα
διαχείρισης, εκπόνηση ρεαλι-
στικής Εθνικής Στρατηγικής
για τις Προστατευόμενες Πε-
ριοχές και επαναδραστηριο-
ποίηση των Φορέων Διαχείρι-
σης». 
Την ίδια στιγμή, οι Φορείς

Διαχείρισης, που είναι υπεύ-
θυνοι για τη διατήρηση των
Προστατευόμενων Περιοχών
της Ελλάδας, δεν κρύβουν την
απαισιοδοξία τους για το μέλ-
λον των προστατευόμενων πε-
ριοχών.

«Oι πιέσεις που δέχονται
τα είδη χλωρίδας και πανίδας
είναι πολλές. Μπορεί αυτά να
είναι καταγεγραμμένα, δεν υ-
πάρχουν όμως ειδικές μελέ-
τες σχετικά με τους πληθυ-
σμούς τους», σημειώνει ο κ.
Ζεληλίδης καθηγητής Γεωλο-

γίας του Πανεπιστημίου Πα-
τρών και πρόεδρος του Δ.Σ.
του Φορέα Διαχείρισης Χελ-
μού - Βουραϊκού. Όπως χα-
ρακτηριστικά αναφέρει «αυτό
το διάστημα, στον Χελμό κα-
ταφθάνουν καθημερινά δεκά-
δες κυνηγοί σπάνιων πετα-
λούδων από τις ευρωπαϊκές
χώρες, τις οποίες στη συνέ-
χεια τις πωλούν στην αγορά
μέχρι και 15.000 ευρώ. Ως φο-
ρείς είμαστε απλοί παρατηρη-
τές, χωρίς να μπορούμε να κά-
νουμε απολύτως τίποτα εκτός
από το να τους καταγγείλου-
με. 

Το ίδιο κάνουμε και όταν
βλέπουμε ένα φορτηγό γεμά-
το ξύλα να φεύγει από έναν
βιότοπο. O ρόλος μας αυτή τη
στιγμή είναι καθαρά εποπτι-
κός». 

SOS ·fi 22 ÊÔÚÂ›˜
Σε διημερίδα που πραγμα-

τοποίησαν στις 9 και 10 Μαΐου
στα Καλάβρυτα, 22 φορείς –
σε σύνολο 27 – εξέφρασαν
την αγωνία τους για το αν με
την αρχή του νέου έτους θα
μπορούν να συνεχίσουν τη λει-
τουργία τους. «Το πρόβλημα
είναι ότι δυστυχώς κινούμαστε
πολύ αργά. Πρέπει να βελτιω-
θούν οι χρονοβόρες διαδικα-
σίες που ταλαιπωρούν τους
Φορείς και να ενισχυθεί το πλαί-
σιο λειτουργίας, ώστε να μπο-
ρούν να παίξουν αποτελεσμα-
τικά τον ρόλο τους», σημειώ-
νει ο κ. Ζεληλίδης. Σημειώνε-
ται ότι οι 27 Φορείς καλύπτουν
μόνο το 20% των περιοχών που
υπόκεινται στο δίκτυο Natura
2000.

∏ ∂ÏÏ¿‰· ¤¯ÂÈ ÚÔÙÂ›ÓÂÈ ÁÈ· ¤ÓÙ·ÍË ÛÙÔ ‰›ÎÙ˘Ô Natura
239 ΔfiÔ˘˜ ∫ÔÈÓÔÙÈÎ‹˜ ™ËÌ·Û›·˜ Î·È 151 ̇ ÒÓÂ˜
∂È‰ÈÎ‹˜ ¶ÚÔÛÙ·Û›·˜. 

ƒ∂¶OƒΔ∞∑: 
£Ò‰ˆÚÔ˜ ¡ÈÎÔÏ¿Ô˘ 

Τ ο μεγαλύτερο και άλυτο – τουλάχιστον
μέχρι σήμερα – πρόβλημα είναι η δια-

μόρφωση μιας ολοκληρωμένης πολιτικής
για το περιβάλλον και την κοινωνία υπό το
πρίσμα της κλιματικής αλλαγής. 

Έχουμε εισέλθει στην εποχή της κλι-
ματικής κρίσης που αλλάζει τα πάντα. Εί-
ναι θέμα επιβίωσης να επανασχεδιάσου-

με τις επιμέρους πολιτικές, με στόχο να
πρωτοστατήσουμε ως χώρα στις πρωτο-
βουλίες για προστασία του κλίματος και να
προετοιμαστούμε έγκαιρα ώστε να περιο-
ρίσουμε – κατά το δυνατόν – τις επιπτώ-
σεις της κλιματικής κρίσης στο περιβάλ-
λον, στην κοινωνία και στην οικονομία. 

Η δήλωση του υπουργού ΠΕΧΩΔΕ ό-

τι «μέλη οικολογικών συλλόγων τον πο-
λεμούν επειδή δεν δέχθηκε να συνδιοι-
κήσει το υπουργείο μαζί τους» δείχνει ό-
τι απουσιάζει σήμερα μια αποτελεσματι-
κή πολιτική αξιοποίησης των καινοτομιών.
Με τη ζήτηση για πετρέλαιο να αυξάνει
μαζί με τις τιμές του, η στροφή στις Ανα-
νεώσιμες Πηγές Ενέργειας αποκτά διπλή

αξία: μείωση των εκπομπών αερίων του
θερμοκηπίου κατά 60% - 80% μέχρι το
2050 και ομαλό πέρασμα στη μετά το πε-
τρέλαιο εποχή. 

√ ¡›ÎÔ˜ ÃÚ˘ÛfiÁÂÏÔ˜ Â›Ó·È ÚfiÂ‰ÚÔ˜
ÙÔ˘ ¢.™. Î·È ̆ Â‡ı˘ÓÔ˜ ÔÏÈÙÈÎÒÓ
ÙÔ˘ ‰ÈÎÙ‡Ô˘ ª∂™O°∂πO™ SOS 

°¡øª∏

Θέμα επιβίωσης η ολοκληρωμένη πολιτική

ΔÔ˘ ¡›ÎÔ˘
ÃÚ˘ÛfiÁÂÏÔ˘

Απειλούμενα 
ερπετά 

■ ∫·Ú¤Ù· - ∫·Ú¤Ù· 
■ O¯È¿ ÙË˜ ª‹ÏÔ˘ 
■ ÃÂÏÒÓ· ª‡‰·˜ 
■ ¶Ú¿ÛÈÓË 
ı·Ï·ÛÛÔ¯ÂÏÒÓ· 
■ Ã·Ì·ÈÏ¤ÔÓÙ·˜ 

■ ª·˘ÚfiÁ˘·˜ 
■ ƒÔ‰ÔÂÏÂÎ¿ÓÔ˜ 
■ ∞ÚÁ˘ÚÔÂÏÂÎ¿ÓÔ˜

(¿Óˆ)
■ ΔÛ›ÊÙË˜ 
■ £·Ï·ÛÛ·ÂÙfi˜ 
■ °˘·ÂÙfi˜ 
■ μ·ÛÈÏ·ÂÙfi˜ 

■ ∫ÔÈÓfi˜
ÔÍ‡ÚÚ˘Á¯Ô˜ 
■ £Ú›ÙÛ· 
■ ¶ÂÙÚfi„·ÚÔ 
■ ∫·Ï·Ì›ıÚ· 
■ ¡·ÓÔÁÔ‚Èfi˜ 
■ ΔÛ›Ì· ¶Ú¤Û·˜ 
£ÂÛÛ·ÏÔÁÔ‚Èfi˜ 

■ ¶¤ÛÙÚÔÊ·
¶Ú¤Û·˜ 
■ ƒÔÊfi˜, 
¢È·‚ÔÏfi„·ÚÔ 
■ º·ÁÎÚ›,
§Â˘Îfi‚·ÙÔ˜ 
■ ª·˘ÚÔÚÈÓfi‚·ÙÔ˜ 
ƒ›Ó· 

■ ™·Ï·Ì¿Ó‰Ú· 
■ B¿ÙÚ·¯Ô˜ 
ÙË˜ ∫·Ú¿ıÔ˘ 
■ ∫ÚËÙÈÎfi˜
‚¿ÙÚ·¯Ô˜

Απειλούμενα 
αμφίβια

Απειλούμενα
πτηνά 

Απειλούμενα 
Θηλαστικά 

■ ªÂÛÔÁÂÈ·Î‹
ÊÒÎÈ· 
■ ªÔÓ¿¯Ô˘˜ -
ªÔÓ¿¯Ô˘˜ (Î¿Ùˆ)
■ ¢ÂÏÊ›ÓÈ 
■ ΔÛ·Î¿ÏÈ 
■ ∞ÁÚÈfiÁÈ‰Ô 
■ ∫·Ê¤ ·ÚÎÔ‡‰· 
■ §‡ÁÎ·˜ 
■ ∞ÁÚ›ÌÈ

Απειλούμενα  ψάρια 

15.000
∂Àƒø ˆÏÔ‡Ó ÛÙËÓ
Â˘Úˆ·˚Î‹ ·ÁÔÚ¿ ÔÈ
·Ú¿ÓÔÌÔÈ Î˘ÓËÁÔ› ÙÈ˜
ÂÙ·ÏÔ‡‰Â˜ ÙÔ˘ ÃÂÏÌÔ‡
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Δημοσκόπηση

Η
κρισιμότητα της κατάστασης
αλλά και η έμφαση που απο-
δίδουν στους κινδύνους που

ενέχει η καταστροφή του περιβάλλο-
ντος φαίνεται και από το γεγονός ότι
το 32,3% των ερωτηθέντων δηλώνει
ότι η πρόσβαση σε αποθέματα νερού
θα είναι η πιθανότερη αιτία πολέμου
τα επόμενα είκοσι χρόνια, ενώ το 29,2%
προτάσσει την πρόσβαση σε αποθέ-
ματα ενέργειας. Να σημειωθεί εδώ ό-
τι ακόμη και οι πολίτες των ΗΠΑ ανα-
φέρουν αυτούς τους δύο λόγους ως
βασικότερους, ενώ οι μόνοι που φαί-
νεται να διαφωνούν είναι οι Ρώσοι, οι
οποίοι υποστηρίζουν πως οι πόλεμοι
θα είναι αποτέλεσμα θρησκευτικών
διαφωνιών και τρομοκρατικών ενερ-
γειών. Στο σύνολο πάντως, οι κλασι-
κότεροι λόγοι, όπως η τρομοκρατία ή
οι θρησκευτικές διαφωνίες, ακολου-
θούν με πολύ μικρότερα ποσοστά,
11,4% και 7,5% αντιστοίχως. 

∫‡Ì·Ù· ÚÔÛÊ‡ÁˆÓ 
Και μπορεί ακόμη οι πόλεμοι να μη

γίνονται για τα αποθέματα νερού και
ενέργειας, ήδη όμως οι κλιματικές αλ-
λαγές και τα ακραία καιρικά φαινόμε-
να προκαλούν κύματα μεταναστών.
Σύμφωνα με εκτιμήσεις του Διεθνούς
Ερυθρού Σταυρού, ήδη 25 εκατομ-
μύρια άνθρωποι έχουν εγκαταλείψει
τις εστίες τους εξαιτίας περιβαλλο-
ντολογικών αιτιών, που αποτελούν το
58% του συνολικού αριθμού των προ-
σφύγων παγκοσμίως. Βέβαια, στην
πλειονότητά τους πρόκειται για εσω-
τερικούς μετανάστες. Την ίδια ώρα ό-
μως, τα Ηνωμένα Έθνη προειδοποι-
ούν ότι οι αριθμοί θα αυξηθούν δρα-
ματικά, προβλέποντας ότι έως το τέ-
λος της δεκαετίας θα φτάσουν τα 50
εκατομμύρια. Μάλιστα, σύμφωνα με
τον Norman Myers, περιβαλλοντολό-
γο και καθηγητή στην Oξφόρδη, ο α-
ριθμός των λεγόμενων «κλιματικών
προσφύγων» μπορεί να φτάσει από
150 μέχρι και 200 εκατομμύρια μέσα
στα επόμενα 50 χρόνια. Oι περιοχές
που κινδυνεύουν περισσότερο είναι η
Αφρική, η Λατινική Αμερική και η Ασία
εξαιτίας της ερημοποίησης και της ξη-
ρασίας, αλλά και περιοχές δέλτα και
παράκτιες ζώνες και νησιά λόγω της
αύξησης της στάθμης της θάλασσας.

Το Μπανγκλαντές, για πα-
ράδειγμα, είναι η χώρα ό-

που όλοι οι επιστήμονες
συμφωνούν ότι οι

«προφητείες»
για τα απο-
τελέσματα
των κλιμα-

τικών αλλαγών γίνονται ήδη πραγμα-
τικότητα. 

O ‚·ıÌfi˜ ÂÓËÌ¤ÚˆÛË˜ 
Η υπερθέρμανση του πλανήτη είναι

μια πραγματικότητα για το 77,6% του δείγ-
ματος, το οποίο καταλογίζει ευθύνες σε
αυτοκίνητα και εργοστάσια. Μάλιστα, το
87,1% υποστηρίζει πως είναι αρκετά κα-
λά ενημερωμένο για το φαινόμενο, ενώ
ακόμη μεγαλύτερο ποσοστό θέτει το θέ-
μα αρκετά ψηλά στην ατζέντα του και φυ-

σικά το κατατάσσει στην πρώτη θέση
των περιβαλλοντολογικών προβλη-

μάτων παγκοσμίως. Το 64% εμ-
φανίζεται πρόθυμο να πληρώσει
κάτι παραπάνω στην κατανάλω-
ση εναλλακτικών πηγών ενέρ-
γειας, προκειμένου να συμβάλει
στη μείωση του φαινομένου, με
τους Ευρωπαίους και Βορειοα-
μερικανούς να υπερτερούν. Όσο

για τις πολιτικές που ακολουθούν

οι διάφορες κυβερνήσεις; Oι πιο πολλοί
(88,3%) πιστεύουν ότι πρέπει να κάνουν
περισσότερα. Η λύση με την οποία σχε-
δόν όλοι συμφωνούν είναι η μείωση της
εκπομπής ρύπων από τις βιομηχανίες, ε-
νώ παρουσιάζονται περίπου διχασμένοι
στην επιβολή επιπλέον φόρων στα καύ-
σιμα (52,3% υπέρ και 44,6% κατά). Αυ-
τοί που συμφωνούν περισσότερο με την
τελευταία πρόταση - λύση είναι οι Ρώσοι.
Όσο για τη «σύγκρουση» οικονομίας και
περιβάλλοντος, μόνο για το 24,8% η προ-
στασία του περιβάλλοντος αντιβαίνει την
οικονομική ανάπτυξη. Παραπάνω από τα
δύο τρίτα των πολιτών υποστηρίζουν πως
προτεραιότητα πρέπει να αποτελεί το πε-
ριβάλλον και μόνο το 26,4% δίνει μεγα-
λύτερη σημασία στην οικονομική ανά-
πτυξη, με τη συντριπτική πλειονότητα τους
Κινέζους. 

Αν και οι περισσότεροι δεν είναι αρ-
κετά ενημερωμένοι για τις Συνθήκες
του Κιότο και της Βόννης, εντούτοις το

70,3% θεωρεί πως όλες οι χώρες πρέ-
πει να συμμορφωθούν με τις διατάξεις
τους. Με τους πολίτες της Ευρωπαϊκής
Ένωσης να είναι οι πιο ένθερμοι υπο-
στηρικτές και τους Κινέζους να βρί-
σκονται στην τελευταία θέση. Σε γενι-
κές γραμμές Ευρωπαίοι και Βορειοα-
μερικανοί εμφανίζονται περισσότερο
ευαισθητοποιημένοι στα οικολογικά και
ενεργειακά θέματα. Ενώ αυτοί που πα-
ρουσιάζουν τις μεγαλύτερες αποκλίσεις
με το σύνολο είναι οι ερωτηθέντες από
την Κίνα. Είναι χαρακτηριστικό το πα-
ράδειγμα ότι σε ποσοστό 57,2% υπο-
στηρίζουν ότι η ποιότητα του περιβάλ-
λοντος σήμερα «οδεύει προς το καλύ-
τερο». Γεγονός που σίγουρα αποτελεί
παράδοξο, αν αναλογιστεί κανείς ότι
σύμφωνα με εκτιμήσεις της ίδιας της κι-
νεζικής κυβέρνησης, περίπου 30 εκα-
τομμύρια άνθρωποι έχουν αναγκαστεί
να αλλάξουν τον τόπο διαμονής τους
λόγω των κλιματικών αλλαγών. 

1,5 εκατ. 
∞¡£ƒø¶Oπ ÂÁÎ·Ù¤ÏÂÈ„·Ó ÙÈ˜
ÂÛÙ›Â˜ ÙÔ˘˜ ÂÍ·ÈÙ›·˜ ÙÔ˘
Ù˘ÊÒÓ· ∫·ÙÚ›Ó· ÛÙÈ˜ ∏¶∞
(ÊˆÙfi Î¿Ùˆ)

2 εκατ. 
∞¡£ƒø¶Oπ ·Ó·ÁÎ¿ÛÙËÎ·Ó Ó·
ÌÂÙ·Ó·ÛÙÂ‡ÛÔ˘Ó ÌÂÙ¿ ÙÔ
ÙÛÔ˘Ó¿ÌÈ ÛÙÔÓ πÓ‰ÈÎfi øÎÂ·Ófi

900.000 
ª∂•π∫∞¡Oπ ÂÁÎ·Ù·ÏÂ›Ô˘Ó
Î¿ıÂ ̄ ÚfiÓÔ ÙÈ˜ ÂÛÙ›Â˜ ÙÔ˘˜,
ÂÂÈ‰‹ ·‰˘Ó·ÙÔ‡Ó Ó·
ÎÂÚ‰›ÛÔ˘Ó Ù· ÚÔ˜ ÙÔ ̇ ËÓ Î·È
ÏfiÁˆ ÙË˜ ÍËÚfiÙËÙ·˜ Î·È ÙË˜
‰È¿‚ÚˆÛË˜ ÙÔ˘ Â‰¿ÊÔ˘˜

ΔÔÓ ÎÒ‰ˆÓ· ÙÔ˘ ÎÈÓ‰‡ÓÔ˘
ÁÈ· ÙËÓ ÚÔÛÙ·Û›· ÙÔ˘
ÂÚÈ‚¿ÏÏÔÓÙÔ˜ ÎÚÔ‡Ô˘Ó ÔÈ
Î¿ÙÔÈÎÔÈ ÙÔ˘ Ï·Ó‹ÙË, ·ÊÔ‡
ÂÚ›Ô˘ ÁÈ· ÙÔ˘˜ ÌÈÛÔ‡˜
(51,6%) Ë «ÔÈfiÙËÙ¿ ÙÔ˘
Ô‰Â‡ÂÈ ÚÔ˜ ÙÔ ̄ ÂÈÚfiÙÂÚÔ».
∫·È ·˘Ùfi Â›Ó·È ÌfiÓÔ ¤Ó· ·fi
Ù· Â˘Ú‹Ì·Ù· ÙË˜ ·ÁÎfiÛÌÈ·˜
¤ÚÂ˘Ó·˜ ÁÈ· ÙÈ˜ ÎÏÈÌ·ÙÈÎ¤˜
·ÏÏ·Á¤˜ Î·È ÙËÓ ÂÓ¤ÚÁÂÈ· Ô˘
Ú·ÁÌ·ÙÔÔ›ËÛÂ Ë ∫∞¶∞
Research ÛÂ ‰Â›ÁÌ· 12.965
·ÓıÚÒˆÓ ÛÂ ∏¶∞, ∫·Ó·‰¿,
∂˘Úˆ·˚Î‹ ŒÓˆÛË, ƒˆÛ›·
Î·È ∫›Ó·. 

ƒ∂¶OƒΔ∞∑: 
∫·ÚÔÏ›Ó· ¶··ÎÒÛÙ· 

TÈ ı· ¤Î·Ó·Ó ÁÈ· ÙÔ ÂÚÈ‚¿ÏÏÔÓ

H¶A,
KANA¢A™

E.E.

Pø™IA

KINA

£· ·ÁfiÚ·˙·Ó
·˘ÙÔÎ›ÓËÙÔ
ÌÂ ÌÈÎÚfiÙÂÚË
Î·Ù·Ó¿ÏˆÛË
Î·˘Û›ÌÔ˘

ı· Ô‰ËÁÔ‡Û·Ó
ÏÈÁfiÙÂÚÔ ÙÔ
·˘ÙÔÎ›ÓËÙfi
ÙÔ˘˜

£· ¯ÚËÛÈÌÔ-
ÔÈÔ‡Û·Ó
ÔÈÎÔÏÔÁÈÎ¤˜
ÔÈÎÈ·Î¤˜
Û˘ÛÎÂ˘¤˜

£· ¯ÚËÛÈÌÔ-
ÔÈÔ‡Û·Ó
ÂÓ·ÏÏ·ÎÙÈÎ¤˜
ÌÔÚÊ¤˜ ÂÓ¤ÚÁÂÈ·˜
ÛÙÔ Û›ÙÈ ÙÔ˘˜

78,6%
79,1%
54,2%
83,9%

74,1%
94,8%
63,6%
78,0%

84,6%
94,2%
52,2%
87,4%

81,5%
92,2%
63,6%
88,3%

TÔ Û‡ÓÔÏÔ ÙˆÓ ÂÚˆÙËı¤ÓÙˆÓ ı· Û˘Ó¤‚·ÏÂ ÚÔÛˆÈÎ¿

¢È·¯ˆÚ›˙ÔÓÙ·˜
Ù· ·ÔÚÚ›ÌÌ·Ù·
ÁÈ· ÙËÓ ·Ó·Î‡ÎÏˆÛË

MÂÈÒÓÔÓÙ·˜ Ù·
ÛÎÔ˘›‰È·
Ô˘ ÂÙÔ‡Ó

AÓ·Î˘ÎÏÒÓÔÓÙ·˜
Û˘ÛÎÂ˘·Û›Â˜

MÂÈÒÓÔÓÙ·˜
ÙËÓ Î·Ù·Ó¿ÏˆÛË
ÓÂÚÔ‡

87,8% 83,9% 83,4% 81,0%
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¶∞°∫√™ªπ∞

¢∏ª√™∫√¶∏™∏

¢∂πÃ¡∂π √Δπ Δ√

¶∂ƒπμ∞§§√¡

∂π¡∞π ¶ƒøΔ∏

¶ƒ√Δ∂ƒ∞π√Δ∏Δ∞

°π∞ Δ√À™

¶√§πΔ∂™

Oι «κλιματικοί πρόσφυγες»
μέχρι το 2050 

«Ναι» στην πράσινη, όχι στην πυρηνική ενέργεια
Ά ξιο αναφοράς είναι ότι το ένα τρίτο

του συνόλου των ερωτηθέντων στην
έρευνα δηλώνει πως θα ήταν διατεθειμέ-
νο να πληρώσει περισσότερα χρήματα προ-
κειμένου να αποφευχθούν οι εισαγωγές
ενέργειας από Ρωσία, Σαουδική Αραβία
και Βενεζουέλα. Βέβαια τα ποσοστά αυ-
τών που υποστηρίζουν κάτι τέτοιο είναι ε-
ξαιρετικά χαμηλά σε Ρωσία και Κίνα, με
12,5% στην πρώτη και μόλις 2,9% στη δεύ-
τερη. Επιπλέον παραπάνω από τους μι-
σούς θεωρούν ότι δωροδοκίες και δια-
φθορά κυριαρχούν στις ενεργειακές συμ-
φωνίες. 

Η κύρια λύση που προτείνουν οι ερω-
τηθέντες για να εξασφαλιστεί το ενεργει-
ακό μέλλον του πλανήτη είναι η ανάπτυξη
περισσότερων τοπικών πηγών ενέργειας.
Ακολουθεί η αποτελεσματική χρήση της
ενέργειας από τους ίδιους τους κατανα-
λωτές και τα νοικοκυριά. Γενικά αντιμετω-
πίζουν θετικά τα στερεά καύσιμα, την η-
λιακή ενέργεια και το φυσικό αέριο, όμως
παρουσιάζονται επιφυλακτικοί απέναντι
στην πυρηνική ενέργεια, την οποία δεν θε-
ωρούν ασφαλή. 

To 69% του δείγματος πάντως ανα-
φέρει πως επηρεάζεται αρκετά, αν όχι πο-
λύ, από την άνοδο των τιμών πετρελαίου

και φυσικού αερίου, με τους Ευρωπαίους
να έχουν την πρωτιά, σε ποσοστό 87,7%.
Ακολουθούν οι πολίτες των ΗΠΑ και του
Καναδά, και οι Ρώσοι, ενώ μόνο το 16,3%
των Κινέζων ερωτηθέντων δηλώνει επη-
ρεασμένο. Αποτέλεσμα αυτού είναι στη
συντριπτική πλειονότητα να προβαίνει ή να
έχει προβεί ήδη σε διάφορες περικοπές,
όπως στις ενεργειακές ανάγκες του σπιτι-
ού, στον χρόνο οδήγησης Ι.Χ. και να στρέ-
φεται σε οικολογικές οικιακές συσκευές,
εναλλακτικές
μορφές ε-
νέργειας για
το νοικοκυ-
ριό και αυ-
τοκίνητα που
εξοικονο-
μούν καύσι-
μα. 

15
εκατ.

14
εκατ.

10
εκατ. 1εκατ.
ÕÏÏÂ˜ ÂÚÈÔ¯¤˜ ‰¤ÏÙ·
‰›Ï· ÛÂ ·Ú¿ÎÙÈÂ˜ ˙ÒÓÂ˜

¡ËÛÈ¿-
ÎÚ¿ÙË

50
εκατ.

30
εκατ.

30
εκατ.

∞fi ÂÚÈÔ¯¤˜ Ô˘
‰ÂÓ ÌÔÚÔ‡Ó È· Ó·

Î·ÏÏÈÂÚÁËıÔ‡Ó

∫π¡∞

π¡¢π∞

∞π°À¶Δ√™

ª¶∞°∫§∞¡Δ∂™

¶ËÁ‹: Norman Myers, 1994 «Environmental refugees»

Η ΚΟΙΝΗ ΓΝΩΜΗ
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Τρόποι για να καταναλώνετε λιγότερη ενέργεια στο σπίτι, ξοδεύοντας     

18 Aºπ∂ƒøª∞ ™Δ√ ¶∂ƒπμ∞§§√¡ / ¶¤ÌÙË 5 πÔ˘Ó›Ô˘ 2008

Πράσινος οδηγός

ƒ∂¶OƒΔ∞∑: 
£Ô‰ˆÚ‹˜ 
¡ÈÎÔÏ¿Ô˘ 

ºÈÏÈÎ¤˜ ÚÔ˜ ÙÔ
ÂÚÈ‚¿ÏÏÔÓ Ï‡ÛÂÈ˜
ÁÈ· ÙËÓ ·Ú·ÁˆÁ‹
ÚÂ‡Ì·ÙÔ˜ Î·È
¤Í˘ÓÔÈ ÙÚfiÔÈ ÁÈ·
ÙËÓ ÂÍÔÈÎÔÓfiÌËÛË
ÂÓ¤ÚÁÂÈ·˜
˘fiÛ¯ÔÓÙ·È Ó·
ÌÂÈÒÛÔ˘Ó ·ÈÛıËÙ¿
ÙÈ˜ ÂÎÔÌ¤˜
‰ÈÔÍÂÈ‰›Ô˘ ÙÔ˘
¿ÓıÚ·Î· ÙÔ˘
ÛÈÙÈÔ‡ Û·˜, ·ÏÏ¿
Î·È Ù· ÌËÓÈ·›·
¤ÍÔ‰¿ Û·˜. 

■ ÃÚËÛÈÌÔÔ›ËÛË
Â·Ó·ÊÔÚÙÈ˙fiÌÂÓˆÓ
Ì·Ù·ÚÈÒÓ 

■ ÃÚ‹ÛË ·ÔÚÚ˘·ÓÙÈÎÒÓ
Ô˘ ‰ÂÓ ÂÚÈ¤¯Ô˘Ó
ÊˆÛÊÔÚÈÎ¿ ¿Ï·Ù· 

■ Δ· ‚Ú¿‰È· ÙÔ˘ ̄ ÂÈÌÒÓ·
Ù· ·Ù˙Ô‡ÚÈ· Î·È ÔÈ
ÎÔ˘ÚÙ›ÓÂ˜ Ó· ·Ú·Ì¤ÓÔ˘Ó
ÎÏÂÈÛÙ¤˜ ÁÈ· Ó· ÎÚ·ÙËıÂ› Ë
˙¤ÛÙË ÛÙÔ Û›ÙÈ 

■ ™˘ÓÙ‹ÚËÛË ÙÔ˘ Ï¤‚ËÙ·-
Î·˘ÛÙ‹Ú· ‰‡Ô ÊÔÚ¤˜ ÙÔÓ
¯ÚfiÓÔ 

■ ÃÚ‹ÛË
Â·Ó·¯ÚËÛÈÌÔÔÈÔ‡ÌÂÓˆÓ
‰Ô¯Â›ˆÓ ÁÈ· ÙËÓ
·Ôı‹ÎÂ˘ÛË ÙÚÔÊÒÓ ÛÙÔ
„˘ÁÂ›Ô ·ÓÙ› ÁÈ·
·ÏÔ˘ÌÈÓfi¯·ÚÙÔ 

■ ∞Ó·Î‡ÎÏˆÛË
ÂÊËÌÂÚ›‰ˆÓ Î·È
ÂÚÈÔ‰ÈÎÒÓ 

■ ÃÚ‹ÛË ÏÂ‚¿ÓÙ·˜ ÁÈ· ÙÔÓ
ÛÎÒÚÔ ·ÓÙ› ÁÈ· ÙÔÍÈÎ¿
ÂÓÙÔÌÔÎÙfiÓ· 

■ ÃÚ‹ÛË ̆ ‰ÚÔ¯ÚˆÌ¿ÙˆÓ
Î·È fi¯È Ï·‰ÔÌÔÁÈÒÓ 

■ ∞ÔÊ˘Á‹ ̄ Ú‹ÛË˜
¯ËÌÈÎÒÓ ÂÓÙÔÌÔÎÙfiÓˆÓ 

Η μηδενική ρύπανση, η αθόρυβη λειτουργία, η αξιοπιστία, η με-
γάλη διάρκεια ζωής (φτάνει τα 30 χρόνια) και η απεξάρτηση α-
πό την τροφοδοσία καυσίμων για τις απομακρυσμένες περιο-
χές είναι τα μεγάλα πλεονεκτήματα των φωτοβολταϊκών συ-
στημάτων. Υπολογίζεται ότι σε περίπου μία δεκαετία, για ένα φω-
τοβολταϊκό σύστημα 1 κιλοβάτ (kW), θα έχει γίνει πλήρης
απόσβεση, καθώς τα έσοδα από την πώληση της παραγόμενης
ηλεκτρικής ενέργειας στον ΔΕΣΜΗΕ (Διαχειριστής Ελληνικού
Συστήματος Μεταφοράς Ηλεκτρικής Ενέργειας) φτάνουν τα
500 - 700 ευρώ τον χρόνο. Εκτιμάται ότι για την πλήρη κάλυψη
των αναγκών ενός σπιτιού 120-180 τ.μ., περίπου 6 κιλοβάτ ε-
γκατεστημένης ισχύος είναι υπέρ αρκετά. 

Και 9 πράσινες
συμβουλές 

Φωτοβολταϊκά
συστήματα 

∫fiÛÙÔ˜: 6.000 - 8.000 Â˘ÚÒ ·Ó¿ ÎÈÏÔ‚¿Ù

∫¤Ú‰Ô˜: 500 - 700 Â˘ÚÒ/¤ÙÔ˜ ÙÔ ÎÈÏÔ‚¿Ù Î·È 1.450 ÎÈÏ¿
‰ÈÔÍÂÈ‰›Ô˘ ÙÔ˘ ¿ÓıÚ·Î· ÙÔÓ ̄ ÚfiÓÔ ÏÈÁfiÙÂÚÔ

1

2 4

5
3

¶ËÁ‹: Greenpeace

Ηλιακός
θερμο-
σίφωνας 
∫fiÛÙÔ˜: 700 - 1.000 Â˘ÚÒ

∫¤Ú‰Ô˜ 
■ 20% - 25% ÔÈÎÔÓÔÌ›·
ÛÙÔ˘˜ ÏÔÁ·ÚÈ·ÛÌÔ‡˜ ÙË˜
¢∂∏
■ ·ÔÊÂ‡ÁÂÙ·È Ë ¤ÎÏ˘ÛË
¤ˆ˜ Î·È 28 ÙfiÓˆÓ
‰ÈÔÍÂÈ‰›Ô˘ ÙÔ˘ ¿ÓıÚ·Î·
ÛÙËÓ ·ÙÌfiÛÊ·ÈÚ·

Η τοποθέτηση ενός ηλιακού
θερμοσίφωνα μπορεί να συρ-
ρικνώσει τον λογαριασμό του
ηλεκτρικού κατά 20% - 25%.
Κοστίζει 700 - 1.000 ευρώ, κα-
τά τη διάρκεια της ζωής του ό-
μως, θα εξοικονομήσετε 2.000
ευρώ. Παράλληλα, θα έχει α-
ποφευχθεί και η έκλυση 28 τό-
νων διοξειδίου του άνθρακα. 

Φίλτρα εξοικο-
νόμησης νερού 
∫fiÛÙÔ˜: 3 - 7 Â˘ÚÒ
Μια βρύση που στάζει μπορεί
να επιβαρύνει τον λογαριασμό
του νερού έως και με 200 λί-
τρα επιπλέον τον μήνα. Υπάρ-
χουν συστήματα που αναμει-
γνύουν αέρα μέσα στο νερό
και δίνουν την εντύπωση πιο
δυνατής ροής μέσα από τη βρύ-
ση ή την κεφαλή τού ντους. 

Παράθυρα 
με διπλά 
τζάμια 
∫fiÛÙÔ˜: ‰ÈÏfi Ù˙¿ÌÈ,
35 Â˘ÚÒ ·Ó¿ Ù.Ì. - Ù˙¿ÌÈ
ÌÂ ÂÓÈÛ¯˘Ì¤ÓË ̆ ¿ÏˆÛË,
75 Â˘ÚÒ ·Ó¿ Ù.Ì.

∫¤Ú‰Ô˜: ¤ˆ˜ Î·È 30%
ÂÍÔÈÎÔÓfiÌËÛË
ÂÓ¤ÚÁÂÈ·˜ ÁÈ·
ı¤ÚÌ·ÓÛË Î·È „‡ÍË

Τα «έξυπνα παράθυρα» μπο-
ρούν να μειώσουν τις ε-
νεργειακές ανάγκες ενός
σπιτιού για θέρμανση και
ψύξη μέχρι και 30%. Επί-
σης, τα διπλά παράθυρα
προσφέρουν ηχομόνωση. 

Ανεμιστήρας
οροφής αντί
κλιματιστικού 
∫fiÛÙÔ˜: 20 - 100 Â˘ÚÒ

∫¤Ú‰Ô˜: ÂÚ›Ô˘ 70
Â˘ÚÒ ÙÔÓ ̄ ÚfiÓÔ
Ένας ανεμιστήρας οροφής
μπορεί, κάλλιστα, να κα-
ταργήσει μια για πάντα το
κλιματιστικό και βοηθά στην
εξοικονόμηση έως και 70
ευρώ τον χρόνο, αφού κα-
ταναλώνει την ενέργεια που
χρειάζεται ένας κοινός λα-
μπτήρας.

8

Ανεμογεννήτρια 
∫fiÛÙÔ˜: 1.500 Â˘ÚÒ ·Ó¿ ÎÈÏÔ‚¿Ù

∫¤Ú‰Ô˜: ÂÍÔÈÎÔÓfiÌËÛË ÂÓ¤ÚÁÂÈ·˜ – ÁÏÈÙÒÓÂÙÂ
ÙÔ ÂÚÈ‚¿ÏÏÔÓ ·fi 1 ÎÈÏfi CO2 ·Ó¿ ÎÈÏÔ‚·ÙÒÚ·

Το κόστος αγοράς μια ανεμογεννήτριας είναι σχετικά χα-
μηλό και με τις κατάλληλες καιρικές συνθήκες μπορεί να
καλύψει έως και το 35% της ενέργειας για ένα σπίτι 70 -
80 τετραγωνικών μέτρων. Μια μικρή ανεμογεννήτρια που
αντικαθιστά την ηλεκτρογεννήτρια στο εξοχικό, βοηθά
στην αποφυγή έκλυσης περίπου ενός κιλού διοξειδίου
του άνθρακα για κάθε κιλοβατώρα. 

Συσκευές 
ενεργειακής απόδοσης Α 

∫fiÛÙÔ˜: ÂÚ›Ô˘ Ë ›‰È· ÙÈÌ‹ ÌÂ ÙÈ˜ ̆ fiÏÔÈÂ˜
ËÏÂÎÙÚÈÎ¤˜ Û˘ÛÎÂ˘¤˜

∫¤Ú‰Ô˜: ¤ˆ˜ 60% ÌÂ›ˆÛË ÙË˜ Î·Ù·Ó¿ÏˆÛË˜
ÂÓ¤ÚÁÂÈ·˜
Σε σύγκριση με ένα κοινό ψυγείο, τα ψυγεία υψηλής ε-
νεργειακής αποδοτικότητας μειώνουν μέχρι και 60% την
κατανάλωση ενέργειας και γλιτώνουν το περιβάλλον α-
πό 150 κιλά διοξειδίου του άνθρακα ετησίως. Περίπου
τα ίδια ισχύουν και για τις υπόλοιπες ηλεκτρικές συσκευές
ενεργειακής απόδοσης Α. 

Πράσινη ταράτσα 
∫fiÛÙÔ˜: 70 Â˘ÚÒ ·Ó¿ Ù.Ì.

∫¤Ú‰Ô˜ 
■ ¤ˆ˜ 11,8% ÌÈÎÚfiÙÂÚË Î·Ù·Ó¿ÏˆÛË
ÂÓ¤ÚÁÂÈ·˜ ÁÈ· ı¤ÚÌ·ÓÛË Î·È „‡ÍË
ÛÙÔÓ ÙÂÏÂ˘Ù·›Ô fiÚÔÊÔ
■ 2,5 ÙfiÓÔÈ CO2 ‰ÂÛÌÂ‡ÔÓÙ·È ·Ó¿ Ù.Ì.

7

6
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Εγκατάσταση
εξωτερικού σκιασμού
στο μπαλκόνι 

∫fiÛÙÔ˜: ¤ˆ˜ 35 Â˘ÚÒ ÁÈ· ·Ï¿ ÛÎ›·ÛÙÚ· Î·È ¤ˆ˜
Î·È 1.000 ÁÈ· Ù¤ÓÙÂ˜

∫¤Ú‰Ô˜: ÌÂ›ˆÛË ÙË˜ ıÂÚÌÔÎÚ·Û›·˜ ¤ˆ˜ 11
‚·ıÌÔ‡˜ ∫ÂÏÛ›Ô˘, ÂÍÔÈÎÔÓfiÌËÛË ÂÓ¤ÚÁÂÈ·˜ ÁÈ·
„‡ÍË
Εκτιμάται ότι τις ζεστές καλοκαιρινές ημέρες, ένα δέντρο
που σκιάζει το σπίτι αντιστοιχεί με πέντε κλιματιστικά που
λειτουργούν για 20 ώρες. 

Μόνωση των τοίχων 
με φελλό ή κυτταρίνη 

∫fiÛÙÔ˜: 8 - 12 Â˘ÚÒ ÙÔ Ù.Ì., ÌÂ ÙËÓ ÂÚÁ·Û›·

∫¤Ú‰Ô˜: ‚ÂÏÙ›ˆÛË ÙË˜ ÂÓÂÚÁÂÈ·Î‹˜ Ù·˘ÙfiÙËÙ·˜
ÙÔ˘ ÎÙÈÚ›Ô˘
O φελλός και η κυτταρίνη βελτιώνουν την ενεργειακή συ-
μπεριφορά του κτιρίου, έχουν μεγάλη διάρκεια ζωής και
δεν διαθέτουν χημικά συστατικά. Σημειώνεται ότι η συ-
γκεκριμένη μόνωση μπορεί να γίνει μόνο σε υπό κατα-
σκευή κτίρια. 

Λάμπες εξοικο-
νόμησης ενέργειας 
∫fiÛÙÔ˜: 5 - 6 Â˘ÚÒ ÁÈ· Ï·ÌÙ‹Ú·
21 Watt

∫¤Ú‰Ô˜: 12 Â˘ÚÒ ÂÙËÛ›ˆ˜ ·Ó¿
Ï¿Ì·
Oι λαμπτήρες χαμηλής κατανάλωσης
χρειάζονται τέσσερις έως πέντε φορές
λιγότερη ενέργεια και η διάρκεια ζωής
τους είναι έως και 15 φορές μεγαλύ-
τερη σε σχέση με τις λάμπες πυρα-
κτώσεως. 

Βάψιμο με 
οικολογικές μπογιές 

∫fiÛÙÔ˜: 5 - 7 Â˘ÚÒ ÙÔ Ù.Ì., ÌÂ ÙËÓ ÂÚÁ·Û›·

∫¤Ú‰Ô˜: ‰ÚÔÛÈ¿ ÏfiÁˆ ·ÔÚÚfiÊËÛË˜ ÙË˜
ËÏÈ·Î‹˜ ·ÎÙÈÓÔ‚ÔÏ›·˜
Πρόκειται για μπογιές οι οποίες δεν περιέχουν ε-
πικίνδυνα χημικά στοιχεία και δεν μυρίζουν. Oι οι-
κολογικές μπογιές κυκλοφορούν ευρέως στο ε-
μπόριο και φέρουν ειδική σήμανση.  

Κλείσιμο των
ηλεκτρικών
συσκευών 

∫¤Ú‰Ô˜ 
■ 16 Â˘ÚÒ ÂÙËÛ›ˆ˜
■ ÌÂ›ˆÛË ÂÎÔÌÒÓ Î·Ù¿ 210 ÎÈÏ¿ CO2
Υπολογίζεται ότι κλείνοντας την τηλεόραση από
τον κεντρικό διακόπτη και όχι από το τηλεχειρι-
στήριο, μπορεί κάποιος να κερδίσει μέχρι και 16
ευρώ από τον λογαριασμό του ηλεκτρικού τον
χρόνο.  

Καζανάκια 
ελεγχόμενης ή
διπλής ροής 

∫fiÛÙÔ˜: 40 - 50 Â˘ÚÒ
Τα καζανάκια ελεγχόμενης ή διπλής ροής δίνουν
τη δυνατότητα επιλογής μικρής ή μεγαλύτερης
ροής, μειώνοντας αισθητά τον λογαριασμό του
νερού.

Κομπο-
στοποίηση 
∫fiÛÙÔ˜: 80 - 100 Â˘ÚÒ Ô
ÎÔÌÔÛÙÔÔÈËÙËÙ‹˜ ÙˆÓ
280 Ï›ÙÚˆÓ
Αξιοποιεί τα αποφάγια – τα μισά
απορρίμματα που πετάμε στο σπί-
τι μας είναι οργανικής προέλευ-
σης – μειώνοντας τον φόρτο των
χωματερών. Παράλληλα, ένας κο-
μποστοποιητής προσφέρει λίπα-
σμα για τον κήπο ή τις γλάστρες
στο μπαλκόνι, είναι άοσμος και
μειώνει τον όγκο των οργανικών
απορριμμάτων που πετάμε στα
σκουπίδια κατά 70%. 

11

15
ΣΥΜΒΟΥΛΕΣ
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Οι «πράσινοι» δήμοι

Α
πό τους κύριους υπεύθυνους
αυτής της κατάστασης είναι
οι μεγαλουπόλεις. Αναγνωρί-

ζοντας την ευθύνη τους 40 μεγάλες
πόλεις από κάθε γεωγραφικό μήκος
και πλάτος της γης – ανάμεσά τους
και η Αθήνα – δημιούργησαν το C40,
μια ομάδα με σκοπό τη στενή συνερ-
γασία σε διάφορα επίπεδα ώστε να
βρεθούν και να εφαρμοστούν πρα-
κτικά οι καλύτερες δυνατές λύσεις
στα προβλήματα του περιβάλλοντος. 

Εκπρόσωποι δεκαοκτώ μεγάλων
πόλεων από όλο τον κόσμο, παίρνο-
ντας ως δεδομένο ότι η Γη βρίσκεται
σε μια κρίσιμη καμπή, όπου αν δεν λη-
φθούν μέτρα η κατάσταση μπορεί να
γίνει ανεξέλεγκτη, όπως λένε, συνα-
ντήθηκαν τον Oκτώβριο του 2005 στο
Λονδίνο, έπειτα από πρόσκληση του
τότε δημάρχου Ken Livingstone. Εκεί
αποφασίστηκε η σύναψη συμφωνίας
ανάμεσά τους και υπέγραψαν μνημό-
νιο με στόχο την ανάπτυξη κοινών δρά-
σεων για τη μείωση του φαινομένου
του θερμοκηπίου και την καταπολέ-
μηση της κλιματικής αλλαγής. Κεντρι-
κός στόχος είναι η μετάβαση από τα
δαπανηρά οικονομικά μοντέλα υψη-
λής ενεργειακής χρήσης στις ανανε-
ώσιμες πηγές ενέργειας και σε τεχνο-
λογίες φιλικές προς το περιβάλλον. 

∏ Û˘Ó‰ÚÔÌ‹ ÙÔ˘ ∫Ï›ÓÙÔÓ
Τον Αύγουστο του 2006 την πρω-

τοβουλία των μεγάλων αυτών πόλε-
ων ήρθε να ενισχύσει και ο πρώην
πρόεδρος των Ηνωμένων Πολιτειών
κ. Μπιλ Κλίντον με το Clinton Climate
Initiative. Η συνεργασία αυτή είχε ως
αποτέλεσμα την επέκταση των κοινών
δράσεων των πόλεων της C40 σε πρω-
τοβουλίες για τη μείωση της εκπομπής
αερίων του θερμοκηπίου και την ε-
ξοικονόμηση ενέργειας μέσω της εκ-
πόνησης και εφαρμογής των ανάλο-
γων προγραμμάτων. Το ίδρυμα του
Μπιλ Κλίντον αποφάσισε να συμβά-
λει με αυτό τον τρόπο στον αγώνα κα-
τά της κλιματικής αλλαγής, παρέχο-
ντας άμεσα βοήθεια σε μεμονωμένες
πόλεις, συμβάλλοντας στη δημιουρ-
γία μιας κοινότητας που ενισχύει την
πράσινη οικονομία σε κάθε πόλη - μέ-
λος. Ως κύριοι στόχοι της συνεργα-
σίας C40 και Clinton Climate Initiative
ορίστηκαν η ενίσχυση της αγοραστι-
κής δύναμης των πόλεων, η παροχή
εξειδικευμένης γνώσης και η δημι-

ουργία και εφαρμογή κοινών κανονι-
στικών εργαλείων. 

Μείωση των τιμών των προϊόντων
που καταναλώνουν μικρές ποσότητες
ενέργειας, ενίσχυση της ανάπτυξης, υι-
οθέτηση νέων τεχνολογιών και συνερ-
γασία με πράσινες επιχειρήσεις είναι τα
κύρια βήματα που θα ακολουθήσουν
οι πόλεις για να ενισχύσουν την αγο-
ραστική δύναμή τους. Oι πόλεις α-
νταλλάσσουν ήδη τεχνογνωσία σε μία
σειρά από θέματα όπως η αποδοτικό-
τητα της ενέργειας των κτιρίων, οι κα-
θαρότερες μεταφορές, οι ανανεώσι-
μες πηγές, η διαχείριση των απορριμ-

μάτων και των υδάτινων πόρων και τα
συστήματα υγιεινής. 

ªÔÈÚ¿˙ÔÓÙ·È ÁÓÒÛË
Γι’ αυτό τον σκοπό έχει δημιουρ-

γηθεί ένα δίκτυο ανταλλαγής πληρο-
φοριών που επιτρέπει στους ειδικούς
να έχουν πρόσβαση στα στοιχεία των
υπόλοιπων πόλεων - μελών. 

Όλα αυτά συμβάλλουν φυσικά και
στον τρίτο στόχο που έχει τεθεί, τον κα-
θορισμό των κοινών ρυθμίσεων για τη
μείωση της εκπομπής αερίων. Πέρα α-
πό όλα αυτά οι πόλεις - μέλη διοργα-
νώνουν σε τακτά χρονικά διαστήματα

Συμμαχία 40 πόλεων κατά ∏ ÌÂÙ·‚ÔÏ‹ ÙÔ˘ ·ÁÎfiÛÌÈÔ˘
ÎÏ›Ì·ÙÔ˜ ̂ ˜ ·ÔÙ¤ÏÂÛÌ· Ê˘ÛÈÎÒÓ
‰È·‰ÈÎ·ÛÈÒÓ ·ÏÏ¿ Î·È Î˘Ú›ˆ˜ ̂ ˜
Û˘Ó¤ÂÈ· ÙˆÓ ·ÓıÚÒÈÓˆÓ
‰Ú·ÛÙËÚÈÔÙ‹ÙˆÓ Â›Ó·È ÁÂÁÔÓfi˜. ΔË
‰ÂÎ·ÂÙ›· ÙÔ˘ 1990 Ì¿ÏÈÛÙ·
Î·Ù·ÁÚ¿ÊËÎ·Ó ÔÈ ̆ „ËÏfiÙÂÚÂ˜
ıÂÚÌÔÎÚ·Û›Â˜ Ô˘ ÁÓÒÚÈÛÂ ÔÙ¤ Ô
Ï·Ó‹ÙË˜. ¶Ï¤ÔÓ ÔÈ ÎÏÈÌ·ÙÈÎ¤˜
·ÏÏ·Á¤˜ Â›Ó·È ›Ûˆ˜ ÙÔ ÈÔ ÂÂ›ÁÔÓ
Úfi‚ÏËÌ· Ô˘ ·ÓÙÈÌÂÙˆ›˙ÂÈ Ë
·ÁÎfiÛÌÈ· ÎÔÈÓfiÙËÙ·, Î·È ‰ÂÓ Â›Ó·È
ÌfiÓÔ ÂÚÈ‚·ÏÏÔÓÙÈÎfi, ¤¯ÂÈ
ÎÔÈÓˆÓÈÎ¤˜ Î·È ÔÈÎÔÓÔÌÈÎ¤˜
ÚÔÂÎÙ¿ÛÂÈ˜. 

Μάστιγα
η αστική ρύπανση 

75%
Δ∏™ ¶∞°∫√™ªπ∞™ ∂¡∂ƒ°∂π∞™
Î·Ù·Ó·ÏÒÓÔ˘Ó ÔÈ ÌÂÁ¿ÏÂ˜ fiÏÂÈ˜,
·ÚfiÙÈ Î·Ï‡ÙÔ˘Ó ÌfiÏÈ˜ ÙÔ 1% ÙË˜
ÂÈÊ¿ÓÂÈ·˜ ÙË˜ °Ë˜ 

80%
Δø¡ ∞∂ƒπø¡ Ô˘ ÚÔÎ·ÏÔ‡Ó ÙÔ
Ê·ÈÓfiÌÂÓÔ ÙˆÓ ıÂÚÌÔÎË›ˆÓ
·Ú¿ÁÂÙ·È ÛÙÈ˜ fiÏÂÈ˜ 

50%
Δ√À ¶§∏£À™ª√À Δ∏™ °∏™,
‰ËÏ·‰‹ 3,2 ‰ÈÛ., ̇ ÂÈ ÛÂ fiÏÂÈ˜ 

5 δισ. 
∞¡£ƒø¶√π (60% ÙÔ˘ ·ÁÎfiÛÌÈÔ˘
ÏËı˘ÛÌÔ‡) ·Ó·Ì¤ÓÂÙ·È Ó· ̇ Ô˘Ó ÛÂ
fiÏÂÈ˜ ÙÔ 2030 

ƒ∂¶OƒΔ∞∑: 
∫·ÚÔÏ›Ó· ¶··ÎÒÛÙ· 

Τι μέτρα έχουν πάρει 
οι μεγαλουπόλεις 
του κόσμου για το κλίμα 
Δ· ·Ú·‰Â›ÁÌ·Ù· ÙˆÓ Î·Ï‡ÙÂÚˆÓ
Ú·ÎÙÈÎÒÓ, ÛÙÔ˘˜ ‰È¿ÊÔÚÔ˘˜ ÙÔÌÂ›˜
fiÔ˘ ‰Ú·ÛÙËÚÈÔÔÈÂ›Ù·È ÙÔ C40, Ù·
ÔÔ›· ¤¯Ô˘Ó Á›ÓÂÈ Ú·ÁÌ·ÙÈÎfiÙËÙ· Ì¤¯ÚÈ
ÙÒÚ· Î·È ¤¯Ô˘Ó Û˘Ì‚¿ÏÂÈ ÛÙË ‚ÂÏÙ›ˆÛË
ÙË˜ ÔÈfiÙËÙ·˜ ̇ ˆ‹˜ ÙˆÓ Î·ÙÔ›ÎˆÓ Â›Ó·È
‰ÂÎ¿‰Â˜ ÛÙÈ˜ fiÏÂÈ˜ - Ì¤ÏË. 

Δ√ ™∞¡ ºƒ∞¡™π™∫√ ¤¯ÂÈ ÙÔ
ÌÂÁ·Ï‡ÙÂÚÔ Û‡ÛÙËÌ· ËÏÈ·Î‹˜ ÂÓ¤ÚÁÂÈ·˜
‰ËÌÔÙÈÎ‹˜ È‰ÈÔÎÙËÛ›·˜ ÛÂ ÔÏfiÎÏËÚË ÙËÓ
∞ÌÂÚÈÎ‹. 

Δ√ μ∂ƒ√§π¡√ ¤¯ÂÈ ÂÈÛ·Á¿ÁÂÈ ¤Ó· 
ÚˆÙÔfiÚÔ Û‡ÛÙËÌ· ÂÓ¤ÚÁÂÈ·˜ Ô˘ ‰ÂÓ 
ÎÔÛÙ›˙ÂÈ Ù›ÔÙ· ÛÙÔ˘˜ È‰ÈÔÎÙ‹ÙÂ˜ ÙˆÓ ÎÙÈÚ›ˆÓ
Î·È ÌÂÈÒÓÂÈ ÙÈ˜ ÂÎÔÌ¤˜ ÙÔ˘ CO2

∏ Ã∞°∏ ̄ ÚËÛÈÌÔÔÈÂ› ÙË ÁÂˆıÂÚÌ›· 
·fi ÙÔÓ ‚˘ıfi ÙË˜ ı¿Ï·ÛÛ·˜ ÁÈ· ÙË
ı¤ÚÌ·ÓÛË ÙˆÓ ÛÈÙÈÒÓ. 

Oπ ª∂°∞§∂™ ¶√§∂π™

∞¡Δ∞§§∞™™√À¡

Δ∂Ã¡√°¡ø™π∞ 

°π∞ Δ∏¡ ¶ƒ√™Δ∞™π∞

Δ√À

¶∂ƒπμ∞§§√¡Δ√™

∏ ª∂§μ√Àƒ¡∏ 
ÊÈÏÔÍÂÓÂ› ÙÔ
ÌÂÁ·Ï‡ÙÂÚÔ ËÏÈ·Îfi
ÚfiÁÚ·ÌÌ· ÙÔ˘
ÓfiÙÈÔ˘ ËÌÈÛÊ·ÈÚ›Ô˘
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του θερμοκηπίου

Το κόστος της
κλιματικής αλλαγής 

7 τρισ. 
¢√§∞ƒπ∞ ı· ÎÔÛÙ›ÛÂÈ ÛÙËÓ
·ÁÎfiÛÌÈ· ÎÔÈÓfiÙËÙ· Ë ·ÔÙ˘¯›·
·ÓÙÈÌÂÙÒÈÛË˜ ÙˆÓ ÎÏÈÌ·ÙÈÎÒÓ
·ÏÏ·ÁÒÓ 

2 στους 3 
∞¡£ƒø¶√À™ ı· ·ÓÙÈÌÂÙˆ›˙Ô˘Ó
Úfi‚ÏËÌ· ÏÂÈ„˘‰Ú›·˜ Ì¤¯ÚÈ ÙÔ 2025 

20 δισ. 
Δ√¡√π ¶∞°ø¡ ÏÂÈÒÓÔ˘Ó Î¿ıÂ
¯ÚfiÓÔ 

1 εκατ. 
∂π¢∏ ¶∞¡π¢∞™ ·ÂÈÏÔ‡ÓÙ·È ÌÂ
ÂÍ·Ê¿ÓÈÛË Ò˜ ÙÔ 2050 

Δ√ ™π∫∞°√ ̄ ÚËÛÈÌÔÔÈÂ› ÊÒÙ· 
Ù‡Ô˘ LED, ÌÂÈÒÓÔÓÙ·˜ Î·Ù¿ 85% 
ÙËÓ ÂÓÂÚÁÂÈ·Î‹ Û·Ù¿ÏË. 

Δ√ °∫∂Δ∂ª¶√ƒ°∫ ÌÂ›ˆÛÂ ÙËÓ
ÂÎÔÌ‹ Ú‡ˆÓ ·fi Ù· ÏÔ›· Ì¤¯ÚÈ Î·È
97% ÛÙÔ ÏÈÌ¿ÓÈ. 

Δ√ §√¡¢π¡√ Ì¤Ûˆ ÙˆÓ ‰ÈÔ‰›ˆÓ ÛÙÔ
Î¤ÓÙÚÔ ÌÂ›ˆÛÂ Î·Ù¿ 16% ÙËÓ ÂÎÔÌ‹
‰ÈÔÍÂÈ‰›Ô˘ ÙÔ˘ ¿ÓıÚ·Î·. 

∏ ™∂√À§ ¤¯ÂÈ ÂÊ·ÚÌfiÛÂÈ «ËÌ¤ÚÂ˜ ̄ ˆÚ›˜
·˘ÙÔÎ›ÓËÙÔ» ÔÈ ÔÔ›Â˜ ÌÂ›ˆÛ·Ó Î·Ù¿ 10% ÙÔ
‰ÈÔÍÂ›‰ÈÔ ÙÔ˘ ¿ÓıÚ·Î·

Η Αθήνα, αντιλαμβανόμενη τό-
σο την κρισιμότητα της κατά-

στασης όσο και τη σημασία αυτών
των δράσεων για την αντιμετώπιση
της κλιματικής αλλαγής, ζήτησε να
συμμετάσχει στο καινοτόμο πρό-
γραμμα. Έτσι είναι σήμερα μια από
τις 40 πόλεις του C40 και επεξερ-
γάζεται ήδη ένα ολοκληρωμένο σχέ-
διο ενεργειών μακροπρόθεσμης
στρατηγικής προκειμένου να φέρει
στο ελληνικό έδαφος την τεχνο-
γνωσία αυτής της διεθνούς πρω-
τοβουλίας, προσαρμοσμένη φυσι-
κά στα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά
της. 

Το πρώτο μέτρο ήταν η αντικα-
τάσταση της πλαστικής σακούλας.
Στα πρότυπα των μεγάλων ευρω-
παϊκών πόλεων και της παγκόσμιας
τάσης της τελικής αντικατάστασης
της πλαστικής σακούλας από τσά-
ντες κατασκευασμένες από ανα-
κυκλώσιμα υλικά, ο Δήμος Αθη-
ναίων κάλεσε εννιά μεγάλες αλυ-
σίδες σούπερ μάρκετ οι οποίες α-
πεδέχθησαν την πρόταση και έτσι
από την 1η Μαρτίου του 2008 άρ-
χισε η διαδικασία υλοποίησης του
μέτρου και η φιλοδοξία είναι να α-
κολουθήσουν και οι υπόλοιπες ελ-
ληνικές πόλεις. 

Στα σκαριά βρίσκονται και άλλα
προγράμματα όπως η φύτευση τα-
ρατσών. Ήδη έχει εκπονηθεί μελέ-
τη για τη δημιουργία πράσινης τα-
ράτσας στο πολιτιστικό κέντρο OΝΑ,
στο σχολικό συγκρότημα της Γκρά-

βας και η δράση θα επεκταθεί και
σε άλλα δημοτικά κτίρια μέσα στο
έτος. Μελέτες υποδομής, πρασί-
νου και προμήθεια φυτοτεχνικού ε-
ξοπλισμού θα γίνουν από τις αρμό-
διες αρχές. 

Ακόμη ένα ακόμη πρόγραμμα
για τη χρονιά αυτή είναι και η ε-
φαρμογή ανακύκλωσης φυτευτι-
κών υπολειμμάτων και η μετατρο-
πή τους σε οικολογικό βελτιωτικό
του εδάφους. Επίσης τα πρώτα δε-
καέξι οχήματα αποκομιδής απορ-
ριμμάτων που κινούνται με φυσικό
αέριο ανήκουν ήδη στον στόλο του
Δήμου. Μάλιστα μετά το Βερολίνο,
Αθήνα και Πειραιάς είναι οι πρώτες
ευρωπαϊκές πόλεις με οικολογικά
απορριμματοφόρα. 

™¯Â‰È·ÛÌfi˜ 
Παράλληλα έχουν αποφασιστεί

και μια σειρά από μελέτες. Όπως
για τον βιοκλιματικό σχεδιασμό δύο
νέων παιδικών σταθμών στην οδό
Επινίκου στη Ριζούπολη και για την
ενεργειακή απόδοση των κτιρίων
του Δήμου και τη βελτίωσή της ώ-
στε να εναρμονιστούν με την κοι-
νοτική Oδηγία του 2002. 

Επίσης θα σχεδιαστεί και θα ε-
φαρμοστεί σύστημα περιβαλλοντι-
κής διαχείρισης, το οποίο θα περι-
λαμβάνει τους κατάλληλους δεί-
κτες που θα απεικονίζουν την εικό-
να του περιβάλλοντος της πόλης
και θα προδιαγράφουν τους τομείς
παρέμβασης. 

Oι πρωτοβουλίες δεν σταμα-
τούν σε αυτά αλλά ετοιμάζονται
προτάσεις για χρηματοδότηση στο
πλαίσιο της προγραμματικής συμ-
φωνίας ΚΕΔΚΕ - ΥΠΑΝ - ΚΑΠΕ
για μια σειρά θεμάτων. Μερικά α-
πό αυτά είναι η ενεργειακή πρό-
σοψη των κτιρίων, συμπληρωμα-
τικά προς το πρόγραμμα «Πρό-
σοψη», το οποίο ήδη εφαρμόζε-
ται, ο βιοκλιματικός σχεδιασμός
υπαίθριων αστικών χώρων και η
ένταξη ΑΠΕ σε αυτούς, ο ενερ-
γειακός σχεδιασμός των νέων δη-
μοτικών κτισμάτων, η οικολογική
οδήγηση των οχημάτων και τέλος
ο δημοτικός φωτισμός. 

Ακόμη στο πλαίσιο του Global
Grand «Oξυγόνο στο 5ο δημοτικό
διαμέρισμα» έχει ήδη υποβληθεί
πρόταση για την κατασκευή αει-
φόρου κτιρίου Global και πιλοτική
μονάδα λιπασματοποίησης πράσι-
νων απορριμμάτων. Ενώ έχει συμ-
φωνηθεί συνεργασία με την
Greenpeace για παρεμβάσεις στα
κτίρια του Δήμου, τα οχήματα και
τις μετακινήσεις του προσωπικού
καθώς και παροχή ενεργειακών υ-
πηρεσιών από τον Δήμο προκειμέ-
νου να εξοικονομηθεί ενέργεια και
να μειωθεί το περιβαλλοντικό απο-
τύπωμα της πόλης. Τέλος, σχεδιά-
ζεται σε συνεργασία με τη ΔΕΗ η ε-
γκατάσταση φωτοβολταϊκών σε ι-
διόκτητα κτίρια διοίκησης, πρόνοι-
ας και εκπαίδευσης του Δήμου
Αθηναίων. 

Δ· ÚÔÁÚ¿ÌÌ·Ù·
ÁÈ· ÙËÓ

·ÓÙÈÎ·Ù¿ÛÙ·ÛË
ÙË˜ Ï·ÛÙÈÎ‹˜

Û·ÎÔ‡Ï·˜ Î·È ÁÈ·
ÙÈ˜ Ú¿ÛÈÓÂ˜

Ù·Ú¿ÙÛÂ˜ Â›Ó·È Ù·
ÚÒÙ· ÌÈ·˜

ÛÂÈÚ¿˜ Ú¿ÛÈÓˆÓ
Ì¤ÙÚˆÓ Ô˘
ÚÔˆıÂ› Ô
‰‹Ì·Ú¯Ô˜

∞ıËÓ·›ˆÓ ¡ÈÎ‹Ù·˜
∫·ÎÏ·Ì¿ÓË˜

Σε ποιους τομείς 
συνεργάζονται  
οι C40 
■ ∫Ù›ÚÈ· 

■ ∂Ó¤ÚÁÂÈ· 

■ ºˆÙÈÛÌfi˜ 

■ §ÈÌ¿ÓÈ· 

■ ∞Ó·ÓÂÒÛÈÌÂ˜ ËÁ¤˜

■ ÂÓ¤ÚÁÂÈ·˜ 

■ ªÂÙ·ÊÔÚ¤˜ 

■ ∞ÔÚÚ›ÌÌ·Ù· 

■ À‰·ÙÈÎÔ› fiÚÔÈ 

συνέδρια. Σε αυτά παρευρίσκονται οι
δήμαρχοι, εκπρόσωποι του διοικητικού
προσωπικού των δήμων αλλά και επι-
χειρηματίες προκειμένου να ανταλλά-
ξουν απόψεις, πρακτικές και προτάσεις
και φυσικά να συσφίγξουν τις σχέσεις
τους κάτω από την ομπρέλα των κοι-
νών τους στόχων. Το πρώτο συνέδριο
έγινε το 2005 στο Λονδίνο, το δεύτερο
το 2007 στη Νέα Υόρκη ενώ το επό-
μενο θα φιλοξενηθεί στη Σεούλ. Πα-
ράλληλα άλλες δώδεκα πόλεις συ-
νεργάζονται με το C40 στην προσπά-
θεια της καταπολέμησης των κλιματι-
κών αλλαγών. 

Με δράσεις συμμετέχει η Αθήνα

ΔΙΕΘΝΕΣ ΔΙΚΤΥΟ



Νέα γενιά «καθαρών» συσκευών
Προσφέρονται για καθημερινή χρήση χωρίς να ξοδεύουν ενέργεια ή να επιβαρύνουν το περιβάλλον
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Πράσινες αγορές

∞fi Ì·ÎÚÈ¿ ÌÔÈ¿˙ÂÈ ÌÂ ·Ïfi
ÂÎ‰ÚÔÌÈÎfi Û·Î›‰ÈÔ Ï¿ÙË˜. ∂¿Ó fiÌˆ˜
ÙÔ ·Ú·ÙËÚ‹ÛÂÈ Î·ÓÂ›˜ ÈÔ
ÚÔÛÂÎÙÈÎ¿, ı· ‰ÂÈ fiÙÈ ÛÙÔ ›Ûˆ
Ì¤ÚÔ˜ ÙÔ Û·Î›‰ÈÔ ‰È·ı¤ÙÂÈ ¤Ó· Ì›ÓÈ
ÊˆÙÔ‚ÔÏÙ·˚Îfi (ËÏÈ·Îfi Û˘ÏÏ¤ÎÙË) ÌÂ
ÈÛ¯‡ 4 watt! ∏ ÈÛ¯‡˜ ·˘Ù‹ Â›Ó·È ÈÎ·Ó‹
Ó· ÊÔÚÙ›ÛÂÈ fiÏÂ˜ ÙÈ˜ ÌÈÎÚÔÛ˘ÛÎÂ˘¤˜
Ô˘ ÌÔÚÂ› Ó· ÎÔ˘‚·Ï¿ÂÈ Î·ÓÂ›˜ Ì·˙›
ÙÔ˘ ÛÙËÓ ÂÎ‰ÚÔÌ‹ ‹ ÛÙÈ˜ ‰È·ÎÔ¤˜,
fiÔ˘ fiÌˆ˜ ‰ÂÓ ‚Ú›ÛÎÂÈ Â‡ÎÔÏ·
ËÏÂÎÙÚÈÎfi ÚÂ‡Ì· Î·È Û˘Ó‹ıˆ˜
ÍÂÌ¤ÓÂÈ ·fi Ì·Ù·Ú›·. 

ƒ∂¶OƒΔ∞∑: 
ª¿ÓÔ˜ Ã·Ú·Ï·Ì¿ÎË˜ 

T
α 4 watt σημαίνουν μεγάλη ισχύ ικανά
να φορτίσουν σχεδόν όλες τις μικρο-
συσκευές σε χρόνο πολύ πιο μικρό από

τους συνηθισμένους ηλιακούς φορτιστές. Συ-
γκεκριμένα με 1 ώρα έκθεσης των φωτοβολ-
ταϊκών κυψελών της τσάντας στον ήλιο παρέ-
χεται ενέργεια για 3 ώρες λειτουργίας ενός
mp3 και πάνω από 1½ ώρα ομιλίας κινητού
τηλεφώνου. Κι όλα αυτά χωρίς να απελευθε-
ρωθεί CO2 στην ατμόσφαιρα όπως θα γινόταν
εάν χρησιμοποιούσαμε ηλεκτρική ενέργεια. 

Η Ελλάδα μπορεί να είναι ακόμη ουραγός
στη χρήση ανανεώσιμων πηγών ενέργειας, ω-
στόσο οι πολίτες και οι ιδιώτες δίνουν την δική
τους πράσινη απάντηση. Το ηλιακό σακίδιο εί-
ναι μόνο ένα από τα δεκάδες πράσινα προϊό-
ντα που εδώ και λίγο καιρό πωλούνται και στην
ελληνική αγορά προκειμένου να βοηθήσουν
τους πολίτες να εξοικονομήσουν ενέργεια. 

OÈÎÔÏÔÁÈÎ‹ ·ÁÔÚ¿ 
Ενδεικτική είναι η περίπτωση του ecowatt

shop. Πρόκειται για ένα ηλεκτρονικό κατά-
στημα με έδρα το Ηράκλειο της Κρήτης, το
πρώτο στην Ελλάδα, που διαθέτει αποκλειστι-
κά προϊόντα eco-energy. Δραστηριοποιείται δη-
λαδή στον τομέα των ανανεώσιμων πηγών ε-
νέργειας. Από το site του καταστήματος μπο-
ρεί να αγοράσει κανείς από ηλιακούς φορτι-
στές για mp3 και κινητά τηλέφωνα μέχρι
ραδιόφωνα και φωτιστικά κήπου που μπορούν
να λειτουργήσουν με ηλιακή ενέργεια. Το κα-
τάστημα δεν έχει κλείσει ακόμη χρόνο λει-
τουργίας (από φθινόπωρο 2007), ωστόσο ό-
πως λέει στα «ΝΕΑ» ο υπεύθυνος του κατα-
στήματος κ. Θεόδωρος Σφακιανάκης «παρά
το γεγονός ότι τα προϊόντα eco-energy δεν εί-
ναι διαδεδομένα στο ελληνικό αγοραστικό κοι-
νό, οι πωλήσεις του καταστήματος ξεπέρασαν
τις προσδοκίες». 

Όπως προσθέτει, τα ηλιακά φωτιστικά (δια-
κοσμητικά και μη) αλλά και τα προϊόντα χρη-
στικού χαρακτήρα είναι αυτά που προσελκύ-
ουν το ενδιαφέρον των καταναλωτών. Πρώ-
τα σε πωλήσεις είναι ο φορτιστής μπαταρίας
αυτοκινήτου, οι ηλιακοί φορτιστές κινητών
και άλλων ηλεκτρονικών μικροσυσκευών κα-
θώς και ο ενεργειακός φακός - ραδιόφωνο.
Το ενδιαφέρον των καταναλωτών όμως δεν
είναι μόνο αγοραστικό. Ένας μεγάλος αριθ-
μός επικοινωνεί με τους υπεύθυνους και τους
ζητούν επιπλέον πληροφορίες σχετικά με τις
δυνατότητες των πράσινων προϊόντων. 

Oικολογικά παιχνίδια 
Oι μεγάλοι, τουλάχιστον στην Ελλάδα, ακολουθούν με ρυθ-
μούς χελώνας τις οδηγίες και τις συμβουλές για εξοικονό-
μηση ενέργειας. Για τους μικρότερους όμως, φαίνεται ότι θα
είναι ευκολότερο να τις ακολουθήσουν αφού ήδη τις χρησι-
μοποιούν στα παιχνίδια τους. Εδώ και ένα χρόνο κυκλοφορεί
και στην Ελλάδα μία σειρά οικολογικών παιχνιδιών από τα κα-
ταστήματα imaginarium, που συνδυάζουν το παιχνίδι με την
ευαισθητοποίηση για το περιβάλλον. Πρόκειται για φακούς
που δεν χρειάζονται μπαταρίες αλλά λειτουργούν με τη δύ-

ναμη των χεριών με μανιβέλα δηλαδή, για
συσκευές ανακύκλωσης χαρτιού, για
φορτιστές μπαταριών. Ένα από τα πρά-
σινα παιχνίδια που στόχο έχουν να ευ-
αισθητοποιήσουν τα παιδιά είναι ο η-

λιακός συλλέκτης - μινιατούρα, ο οποί-
ος δίνει ενέργεια για να φορτιστούν

οι επαναφορτιζόμενες μπαταρίες.
Την ίδια δουλειά κάνει και ένας
μύλος: εκμεταλλεύεται την αι-
ολική ενέργεια για να φορτι-

στούν οι μπαταρίες. Πρόκειται για
παιχνίδια που δεν είναι ακριβά αφού το

κόστος τους κυμαίνεται μεταξύ

Τιμή: 15 - 20ú. 

Βιολογικά ρούχα και πράσινοι υπολογιστές 

Ηλιακή
τσάντα 

■ Διαθέτει ενσωματω-
μένο μίνι φωτοβολταϊ-

κό. 
■ Φωτοβολταϊκή

ισχύς 4 Watt. 
■ Με μία ώρα έκ-

θεσης της τσά-
ντας στον ήλιο πα-

ρέχεται ενέργεια για
3 ώρες λειτουργίας

ενός mp3 και του-
λάχιστον 1½ ώρα ομι-

λίας με κινητό. 
■ Περιέχει μπατα-

ρία και αντάπτορες
για τις γνωστές συ-

σκευές κινητών
και mp3. 

Τιμή: 

249ú

Aντιμόνιο, υδράργυρος, μόλυβδος είναι μόνο μερι-

κές από τις επικίνδυνες ουσίες που περιέχουν οι η-

λεκτρονικοί υπολογιστές. Η εισπνοή για μεγάλο χρονικό

διάστημα προκαλεί προβλήματα υγείας, ενώ μεγάλες εί-

ναι οι επιπτώσεις και στο περιβάλλον όταν οι υπολογι-

στές οδηγούνται ανεξέλεγκτα σε χωματερές ή ακατάλ-

ληλους χώρους. 

Το τελευταίο διάστημα όμως οι μεγάλες εταιρείες υπο-

λογιστών κάνουν στροφή σε συσκευές που είναι πιο φι-

λικές προς το περιβάλλον και προς τον άνθρωπο. O

scaleo L green edition της Fujitsu Siemens είναι μία τέ-

τοια περίπτωση: δεν έχει αλογόνο, είναι λιγότερο θορυ-

βώδης. Δεν είναι όμως ο μοναδικός πράσινος της εται-

ρείας. Τα πράσινα PC αποτελούν περίπου το 75% των

πωλήσεων των επαγγελματικών προσωπικών υπολογι-

στών (ESPRIMO) της Fujitsu Siemens. 

Όλο και περισσότερες επιλογές για την αγορά βιολο-

γικών ρούχων, τα οποία είναι απαλλαγμένα από χημι-

κές ουσίες έχουν πλέον και οι Έλληνες καταναλω-

τές. Μέχρι πρότινος τα πράσινα ρούχα που είναι κα-

τασκευασμένα από βιολογικές πρώτες ύλες (βαμβά-

κι, λινάρι) και από οικολογικές βαφές πωλούνταν σε

μικρά εξειδικευμένα καταστήματα. Τον τελευταίο

χρόνο όμως οι καταναλωτές έχουν την ευκαιρία να

βρουν βιολογικά ρούχα ακόμα και σε μεγάλα κατα-

στήματα με συμβατικά. Το πλεονέκτημα είναι ότι σ’

αυτά τα μαγαζιά οι τιμές των βιολογικών είναι πιο

προσιτές – στις ίδιες με τα συμβατικά – αφού οι με-

γάλες εταιρείες ρούχων καλύπτουν το μεγάλο κό-

στος παραγωγής τους. Μέχρι στιγμής βιολογικά ρού-

χα προσφέρει η πολυεθνική αλυσίδα Η&Μ και η ελ-

ληνική BSB. 

Ραδιόφωνο,
φορτιστής κινητών,
φακός (vojan 200) 
■ Λειτουργεί με την περιστροφή του ειδικού
μοχλού (μανιβέλα). 
■ Με ένα λεπτό περιστροφής προσφέρει
φως από 15-30 λεπτά, φλας περίπου 120 λε-
πτά, ραδιόφωνο 15 λεπτά. 

Τιμή:

54,99ú

Ραδιόφωνο παγκόσμιας
λήψης (summit) 

■ Μπορεί να φορτιστεί με τον ενσωματωμένο ηλιακό συλλέκτη, με
το γύρισμα μανιβέλας (περιστρέφοντας τον βραχίονα για 30 δευτε-

ρόλεπτα έχουμε 30 λεπτά ραδιοφώνου σε
μια λογική ένταση) ή

με το ηλεκτρικό. 

Τιμή: 

96ú

www. ecowatt-shop.gr www. fujitsu-siemens.gr www. compasolar.gr 
www. imaginarium.gr www. bsbfashion. com www. h&m. com 

LINKS

ΠΡΟΪΟΝΤΑ



Η
κ. Αντιγόνη Δαλαμάγκα εργάζε-
ται σε ιδιωτική εταιρεία και δη-
λώνει «πράσινη». Μαζεύει τα χαρ-

τιά, χρησιμοποιεί και την πίσω, άγραφη
πλευρά τους και όταν πλέον δεν τα χρει-
άζεται, τα ανακυκλώνει. Όσες φορές δεν
εργάζεται στον υπολογιστή της, δεν τον
έχει στη θέση «αναμονής», αλλά τον κλεί-
νει. Δεν ανάβει το λαμπατέρ της και το
αιρ-κοντίσιον παρά μόνο όταν είναι πραγ-
ματικά ανάγκη. Δεν είναι η μόνη. «Σιγά
αλλά σταθερά δημιουργείται και στη χώ-
ρα μας ένα κίνημα “πράσινων” εργαζο-
μένων αλλά και εργοδοτών. Όπως ακρι-
βώς έχουν μελετηθεί συστήματα που κά-
νουν ένα σπίτι φιλικό προς το περιβάλλον,
αναπτύσσεται ένας ανάλογος προβλη-
ματισμός και για τους χώρους εργασίας»,
αναφέρει ο περιβαλλοντολόγος κ. Φίλιπ-
πος Κυρκίτσος. «Ωστόσο ο δρόμος που
έχουμε να διανύσουμε στην Ελλάδα εί-
ναι ακόμα μεγάλος». 

™ÙËÓ ∂˘ÚÒË
Είναι ενδεικτικό ότι στη Σουηδία, τη Νορ-

βηγία, το Λουξεμβούργο υπάρχουν οργα-
νισμοί που «βαθμολογούν» τις εταιρείες α-
ναλόγως με την περιβαλλοντική τους πολι-
τική. Oι «πράσινες» εταιρείες απολαμβά-
νουν φοροαπαλλαγές, μειωμένες τιμές του

ηλεκτρικού, προτεραιότητα στις προμήθει-
ες του Δημοσίου. 

Σύμφωνα με την οικολογική οργάνωση
WWF Ελλάς, «κατά μέσο όρο, τα γραφεία
δαπανούν 5% της συνολικής ενέργειας, α-
φήνοντας ενεργοποιημένο τον εξοπλισμό
τα Σαββατοκύριακα και τις αργίες». Η χρή-
ση της λειτουργίας αναμονής ενός υπολο-
γιστή μπορεί να μειώσει την ενεργειακή του

χρήση κατά 70% και η εξοικονόμηση φτά-
νει τα 8 έως 12 ευρώ κατ’ έτος ανά οθόνη,
αν οριστεί η προεπιλεγμένη λειτουργία α-
ναμονής σε 10 λεπτά. Oι επίπεδες οθόνες
καταναλώνουν πολύ λιγότερη ενέργεια και
«αν υπάρχει η δυνατότητα, προτιμάμε τους
φορητούς υπολογιστές που καταναλώνουν
έως και 93% λιγότερη ενέργεια», λέει η κ.
Τσιαγαρίδου από την Greenpeace. 
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Επένδυση στο περιβάλλον

Επιχειρήσεις με προγράμματα
Ανακυκλώνουν τα απορρίμματά τους και ελέγχουν την κατανάλωση ενέργειας

Η Wind μείωσε
την κατανάλωση 
ρεύματος κατά 40% 

Α πό το 2000, η WIND συμμε-
τέχει στο πρόγραμμα

GreenLight, μια οικολογική πρω-
τοβουλία της Ε.Ε. για τη μείωση
της ενεργειακής κατανάλωσης α-
πό συστήματα φωτισμού. Εφαρ-
μόζοντας το συγκεκριμένο πρό-
γραμμα, η Wind πέτυχε να μειώ-
σει πάνω από 40% την κατανάλω-
ση ενέργειας στον φωτισμό,
ποσοστό που αντιστοιχεί σε εξοι-
κονόμηση 185 τόνων πετρελαίου,
αλλά και σε μείωση των εκπο-
μπών διοξειδίου του άνθρακα
στην ατμόσφαιρα κατά 560 τό-
νους. Μερικές ακόμα «πράσινες»
δράσεις της εταιρείας κινητής τη-
λεφωνίας είναι το Πρόγραμμα Α-
νακύκλωσης, σε συνεργασία με
τους φορείς ΑΦΗΣ και Ανακύ-
κλωση Συσκευών Α.Ε, η υποστή-
ριξη του έργου της Helmepa για
καθαρές θάλασσες και ακτές, της
ΜOm, της Εταιρείας Μελέτης και
Προστασίας της Μεσογειακής
Φώκιας - Μοm για τη διάσωση
της monachus - monachus, αλλά
και του Ινστιτούτου Κητολογικών
Ερευνών «Πέλαγος», που ως
σκοπό έχει τη μελέτη και την προ-
στασία των κητωδών.

«Œ‚ÏÂ· Ù· ̄ ·ÚÙÈ¿ Ó·
Û˘ÛÛˆÚÂ‡ÔÓÙ·È ÛÂ
ÌÂÁ¿ÏÂ˜ ÛÙÔ›‚Â˜ Î¿ıÂ
Ì¤Ú·. ¶ÚÔ‚ÏËÌ·ÙÈ˙fiÌÔ˘Ó.
ŒÏÂÁ· fiÙÈ Â›Ó·È ÎÚ›Ì· Ó·
Î·Ù·Ï‹ÁÔ˘Ó ÙfiÛÔ ÌÂÁ¿ÏÂ˜
ÔÛfiÙËÙÂ˜ ÛÙ· ÛÎÔ˘›‰È·,
ÂÓÒ ı· ÌÔÚÔ‡Û·ÌÂ Ó·
¯ÚËÛÈÌÔÔÈ‹ÛÔ˘ÌÂ Î·È
ÙËÓ ›Ûˆ ÏÂ˘Ú¿. ∞˘Ùfi
‹Ù·Ó. ∞fi ÙfiÙÂ ÛÎ¤ÊÙÔÌ·È
Û˘ÓÂ¯Ò˜ ÌÂ ÔÈÔ˘˜
ÙÚfiÔ˘˜ ı· ÌÔÚÔ‡Û· Ó·
‚ÔËı‹Ûˆ ÛÙËÓ ̆ fiıÂÛË
ÙÔ˘ ÂÚÈ‚¿ÏÏÔÓÙÔ˜ ·fi ÙÔ
ÁÚ·ÊÂ›Ô. ∂ÎÂ› ¿ÏÏˆÛÙÂ
ÂÚÓ¿ˆ ÙÈ˜ ÂÚÈÛÛfiÙÂÚÂ˜
ÒÚÂ˜ ÙË˜ ËÌ¤Ú·˜».

ƒ∂¶OƒΔ∞∑: 
ÃÚ‹ÛÙÔ˜ ª·ÓˆÏ¿˜ 
xmanolas@dolnet.gr 

Η πράσινη πολιτική 
της Τράπεζας Πειραιώς
Η Τράπεζα Πειραιώς ήδη από το 2004 συνέταξε και θέ-
σπισε την Περιβαλλοντική της Πολιτική, μεριμνώντας
με αυτόν τον τρόπο αφενός για τη μείωση των περι-
βαλλοντικών επιπτώσεων από τη λειτουργία της και α-
φετέρου για την ανάπτυξη μιας σωστής εταιρικής συ-
μπεριφοράς ως προς τα γενικότερα περιβαλλοντικά θέ-
ματα. Η μείωση της κατανάλωσης χαρτιού, ενέργειας,
νερού αλλά και η εφαρμογή φιλικών προς το περι-
βάλλον διαδικασιών σε όλη τη λειτουργία της εκφρά-
ζονται μέσα από τις δράσεις της εφαρμογής τής Περι-
βαλλοντικής Πολιτικής της Τράπεζας Πειραιώς, δηλα-
δή το σύστημα εσωτερικής Περιβαλλοντικής Διαχείρι-
σης και τις ενέργειες διατήρησης του φυσικού
περιβάλλοντος της Ελλάδας.

ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΕΣ




