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Στο ∆ΕΚ το θέµα της εκτροπής του Αχελώου
Στο ∆ικαστήριο Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων (∆ΕΚ) µεταφέρεται τώρα το θέµα της εκτροπής του Αχελώου. Και αυτό
γιατί η Ολοµέλεια του Συµβουλίου της Επικρατείας µε απόφασή αποστέλλει στο ∆ΕΚ 14 ερωτήµατα και ζητά
απαντήσεις επί συγκεκριµένων νοµικών ζητηµάτων που ανακύπτουν σχετικά µε το ζήτηµα της εκτροπής, η οποία
ως γνωστό έχει ακυρωθεί τρεις φορές από το Ανώτατο Ακυρωτικό ∆ικαστήριο της χώρας µας!
Μεταξύ άλλων τα µέλη της Ολοµέλεια του ΣτΕ ερωτούν τους ευρωπαίους συναδέλφους τους:
• αν µπορεί να γίνει η εκτροπή του Αχελώου χωρίς τον προβλεπόµενο από την ευρωπαϊκή νοµοθεσία στρατηγικό
σχεδιασµό για τις επιπτώσεις του έργου στο περιβάλλον της ευρύτερης περιοχής του θεσσαλικού κάµπου.
• Αν µπορεί να προχωρήσει η εκτροπή χωρίς να έχει προηγηθεί δηµόσια διαβούλευση όπως απαιτεί η
ευρωπαϊκή νοµοθεσία..
• Αν επιτρέπεται η µεταφορά ύδατος από µια Περιοχή Λεκάνης Απορροής Ποταµού (ΠΛΑΠ) σε γειτονική ΠΛΑΠ
και εάν αυτή η µεταφορά ύδατος, εκτός από την κάλυψη αναγκών ύδρευσης, µπορεί να χρησιµοποιηθεί και
για παραγωγή ενέργειας
http://www.protothema.gr/content-perivallon.php?id=46968&category_id=35

Αντίδραση κατοίκων προκαλεί η συζήτηση για την ανάπλαση
Του Γιάννη Ελαφρού
Ερωτήµατα και αντιδράσεις έχει προκαλέσει η απόφαση του ∆ήµου Αθηναίων να προχωρήσει σε συζήτηση εξπρές σχετικά µε τη Μελέτη Πολεοδοµικού Ανασχεδιασµού της γειτονιάς Ακαδηµία Πλάτωνος. Κάτοικοι της
περιοχής επισηµαίνουν ότι η Μελέτη µειώνει την έκταση του Αρχαιολογικού Άλσους στο νοτιοδυτικό τµήµα,
διατηρεί την απαράδεκτη κατάσταση στο νότιο και επιχειρεί να νοµιµοποιήσει τσιµεντένιες επελάσεις στα σύνορα
του Άλσους.
Ταυτόχρονα, σηµειώνουν ότι η ασφυκτικά µικρή χρονική διάρκεια της διαβούλευσης (µόλις ένας µήνας), αµέσως
µετά τις εκλογές και την εκλογή νέας κυβέρνησης, υπονοµεύει τη δυνατότητα ουσιαστικής συζήτησης. Πολύ
περισσότερο όταν όλες οι παρατάξεις της αντιπολίτευσης αποχώρησαν από το ∆ηµοτικό Συµβούλιο της 28ης
Σεπτεµβρίου ζητώντας περισσότερο χρόνο για την ενηµέρωσή τους και για τη συζήτηση µε τους κατοίκους.
«∆ίνουµε χρόνο»
«Αντίθετα, δίνουµε περισσότερο χρόνο για συζήτηση, γιατί αυτός ο κύκλος διαλόγου του ενός µήνα δεν
προβλέπεται», λέει στην «Κ» ο κ. Χρόνης Ακριτίδης, αναπληρωτής δήµαρχος Αθηναίων. «Μετά την ολοκλήρωσή
του, θα διαµορφωθεί η τελική µελέτη, που θα τεθεί στη νόµιµη διαδικασία διαβούλευσης». Το ενδιαφέρον,
πάντως, είναι δικαιολογηµένο. Στην Ακαδηµία Πλάτωνος λειτούργησε το πρώτο πανεπιστήµιο στην ιστορία της
ανθρωπότητας και αποτελεί αναµφίβολα ένα αρχαιολογικό σηµείο µε παγκόσµια σηµασία. Κι όµως, η ενοποίηση
των αρχαιολογικών χώρων δεν έφτασε ποτέ µέχρι εκεί (αν και στα χαρτιά περιλαµβανόταν), ενώ το τελευταίο
διάστηµα η γειτονιά πνίγεται στις πολυώροφες πολυκατοικίες.
Αγορά ακινήτων
Η έλευση του Χρηµατιστηρίου σε κοντινή απόσταση έχει δηµιουργήσει στη νοτιοδυτική πλευρά µεγάλες πιέσεις
από την αγορά ακινήτων, µε αντικείµενο κτίρια γραφείων και τραπεζών. Γι’ αυτό η Επιτροπή Κατοίκων Ακαδηµίας
Πλάτωνος διεκδικεί µια συνολική µελέτη ανάπλασης της περιοχής, µέσα από ένα πλατύ διάλογο.
Η Μελέτη Πολεοδοµικού Σχεδιασµού, που προωθεί η ∆ηµοτική Αρχή, ισχυρίζεται ότι δηµιουργεί «µια πρότυπη
πολεοδοµική ενότητα. ∆ηµιουργούνται «διαδροµές» σύνδεσης, που αφορούν κυρίως πεζούς και ποδηλάτες, µε
σηµαντικούς δηµόσιους χώρους. Βελτιώνεται το µικροκλίµα και η βιοκλιµατική συµπεριφορά της περιοχής µε
αύξηση των ελεύθερων χώρων πρασίνου, δηµοσίων και ιδιωτικών και µείωση της επιφάνειας που
χρησιµοποιούν τα οχήµατα». Τι απαντούν οι κάτοικοι; «Προκύπτουν σοβαρά ερωτήµατα: Γιατί επιλέγεται η
µέθοδος της τροποποίησης του σχεδίου πόλης και όχι του πολεοδοµικού εργαλείου της ∆ιαδικασίας Ανάπλασης,
όπου ζητούνται εισφορές σε γη από τις µεγάλες ιδιοκτησίες; Με αυτόν τον τρόπο θα µπορούσαν να
εξασφαλιστούν οι δηµόσιοι χώροι, ενώ µέχρι σήµερα χάνονται πολλοί χαρακτηρισµένοι χώροι (ως χώροι
πρασίνου, άθλησης, αναψυχής κ.λπ.) λόγω έλλειψης κονδυλίων», σηµειώνουν στην «Κ» οι κ. κ. Αθηνά
Μερτζέλου και ∆ηµήτρης Κατής, µέλη της Επιτροπής Κατοίκων. «Γιατί προωθείται η µείωση της έκτασης του
Αρχαιολογικού Άλσους, αντί για την αναγκαία επέκταση; Γιατί δεν προβλέπονται παρεµβάσεις πρασίνου και
ελεύθερων χώρων στην περιοχή που έχει χαρακτηρισθεί Βιοτεχνικό Πάρκο σε εξυγίανση και συνορεύει και µε το
Άλσος;», αναρωτιούνται οι κάτοικοι.
Όπως σηµειώνουν, η µη επέµβαση στην περιοχή ΒΙΟΠΑ δεν επιλύει προβλήµατα, όπως αυτό που έχει προκύψει
µε την προσπάθεια ανέγερσης πολυώροφου κτιρίου, µέσα στη ζώνη προστασίας του αρχαιολογικού χώρου, σε
οικόπεδο που εξαιρέθηκε το 2000 (µε υπουργό Πολιτισµού τον κ. Γ. Βουλγαράκη) από τα νέα όρια του
Αρχαιολογικού Χώρου, αν και αποτελεί αναπόσπαστο τµήµα του. Έπειτα από διαµαρτυρίες των κατοίκων και
επερωτήσεις στη Βουλή ανακλήθηκε η οικοδοµική άδεια του κτιρίου, καθώς δεν είχε εγκριθεί η Μελέτη
Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων, ενώ υπήρχαν ασάφειες και παραλείψεις στο τοπογραφικό διάγραµµα. Ας
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σηµειωθεί ότι το συγκεκριµένο οικόπεδο (στις ανασκαφές του οποίου βρέθηκαν αρχαιότητες που επικοινωνούν
µε το Άλσος) βρίσκεται σε απόσταση αναπνοής από τον αρχαιολογικό χώρο και το σηµείο χωροθέτησης του
Μουσείου της Πόλης των Αθηνών, µε προφανή τον κίνδυνο υποβάθµισης του τελευταίου.
http://news.kathimerini.gr/4dcgi/_w_articles_ell_1_09/10/2009_332650

Εισαγγελική παρέµβαση για την Ελαφόνησο
∆ιερευνάται η νοµιµότητα εκατόν σαράντα συµβολαίων που αφορούν µεταβιβάσεις εκτάσεων, στις περιοχές
Σίµου και Λεύκη
Εισαγγελική παρέµβαση για τις µεταβιβάσεις εκτάσεων, στις περιοχές Σίµου και Λεύκη, της Ελαφονήσου.
Η Πταισµατοδίκης Σπάρτης, µετά από εισαγγελική παραγγελία, διερευνά την νοµιµότητα εκατόν σαράντα
συµβολαίων και, ήδη, κλήθηκαν και κατέθεσαν οι πρώτοι µάρτυρες.
Η παρέµβαση της Εισαγγελίας έγινε µετά από καταγγελία, στην οποία κατονοµάζονται ως εµπλεκόµενοι σε
κύκλωµα καταπάτησης δηµοσίων και δασικών εκτάσεων της Ελαφονήσου, τοπικοί παράγοντες και ένας
συµβολαιογράφος.
Η πλειοψηφία των συµβολαίων έχει συνταχθεί από τον καταγγελλόµενο συµβολαιογράφο Σπάρτης, ενώ σε
πολλά από αυτά, ως πωλητής φέρεται ο κοινοτάρχης Ελαφονήσου, κ. Χαράλαµπος Λιάρος.
Ένα, µάλιστα, από τα συµβόλαια των οποίων διερευνάται η νοµιµότητα, αφορά στην ανταλλαγή έκτασης στην
Σπάρτη, µε 5,5 στρέµµατα, στην θέση Φράγκου, της Ελαφονήσου.
Η έκταση, περιήλθε, µε πράξη του καταγγελλόµενου συµβολαιογράφου, το 2007, στην κυριότητα προσώπου,
που έχει στενή συγγενική σχέση, µε τοπικό υπηρεσιακό παράγοντα, του Υπουργείου Οικονοµικών.
Την ίδια περίοδο, η Καθηµερινή και ο ΣΚΑΪ, αποκάλυπταν την πώληση 5,5 στρεµµάτων, στην χαρακτηρισµένη
ως NATURA παραλία του Σίµου. Την έκταση, που σύµφωνα µε το ∆ασαρχείο Μολάων, ήταν δασική, αλλά
αποχαρακτηρίστηκε µε απόφαση της Πρωτοβάθµιας Επιτροπής Επίλυσης ∆ασικών ∆ιαφορών, πούλησε,
επικαλούµενος παραχωρητήριο του 1880, ο κοινοτάρχης Ελαφονήσου, κ. Χαράλαµπος Λιάρος.
Από την πλευρά της, η Κτηµατική Υπηρεσία Λακωνίας, αναγνώρισε -για την ακρίβεια, τοποθέτησε στο έδαφος το
παραχωρητήριο (κάτι που είχε επιχειρηθεί τρεις φορές στο παρελθόν, χωρίς αποτέλεσµα) κι έτσι,
άνοιξε ο δρόµος για την έκδοση οικοδοµικής άδειας και την οικοδόµηση της έκτασης.
Μετά από αυτοψία, όµως, της Πολεοδοµίας Μολάων, κατά την οποία διαπιστώθηκαν εργασίες κατά παράβαση
της άδειας, επεβλήθη διακοπή εργασιών, χωρίς, µέχρι αυτή την στιγµή να έχει αρθεί.
http://www.kathimerini.gr/4dcgi/_w_articles_kathremote_1_09/10/2009_301350

Οι Βρετανοί δεν πιστεύουν ότι οι κλιµατικές αλλαγές θα επηρεάσουν τη ζωή τους
Λιγότεροι από τους µισούς Βρετανούς πιστεύουν ότι οι κλιµατικές αλλαγές θα επηρεάσουν τη ζωή τους,
σύµφωνα µε µια δηµοσκόπηση που διενεργήθηκε για λογαριασµό του υπουργείου Ενέργειας και Κλιµατικής
Αλλαγής.
Η δηµοσκόπηση της εταιρείας YouGov δείχνει ότι σχεδόν επτά στους δέκα (ποσοστό 69%) πιστεύουν ότι η
πιθανότερη συνέπεια για τη Βρετανία θα είναι οι πληµµύρες. Μόνο ένας στους τέσσερις όµως (26%) θεωρεί ότι η
χώρα αισθάνεται ήδη τις επιπτώσεις από τις κλιµατικές αλλαγές.
«Πρόσφατη έρευνα δείχνει ότι το κοινό δεν γνωρίζει τι προκαλεί την κλιµατική αλλαγή και ποιες είναι οι
επιπτώσεις της», σηµειώνει το υπουργείο.
Οι επιστήµονες υποστηρίζουν ότι το αυξηµένο ποσοστό διοξειδίου του άνθρακα στην ατµόσφαιρα, η αποψίλωση
των δασών και η αύξηση των µεταφορών θα οδηγήσουν όχι µόνο σε πληµµύρες αλλά σε παρατεταµένη ξηρασία,
λιµούς και ασθένειες, ιδίως στις φτωχότερες χώρες.
Οι «κλιµατικοί πρόσφυγες», όσοι δηλαδή αναγκαστούν να εγκαταλείψουν τις εστίες τους λόγω των αλλαγών
αυτών, µπορεί να επιβαρύνουν την οικονοµία και τις κοινωνικές υπηρεσίες της Βρετανίας.
«Τα αποτελέσµατα της δηµοσκόπησης δείχνουν πως οι άνθρωποι δεν κατανοούν ότι η κλιµατική αλλαγή
συντελείται ήδη και θα µπορούσε να έχει πολύ σοβαρές συνέπειες για τη ζωή των παιδιών τους», αναφέρει σε
ανακοίνωσή του η υπουργός Ενέργειας, Τζόαν Ράντοκ.
Το υπουργείο ξεκινά σήµερα µια µεγάλη διαφηµιστική εκστρατεία για την ενηµέρωση του κοινού για τις κλιµατικές
αλλαγές.
http://www.kathimerini.gr/4dcgi/_w_articles_kathremote_1_09/10/2009_301330

Υπουργικό συµβούλιο κάτω από τη θάλασσα για το κλίµα
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Υποθαλάσσιο... υπουργικό συµβούλιο, µε σκοπό να αναδείξει τον µεγαλύτερο κίνδυνο της χώρας του, που είναι
η κλιµατική αλλαγή, συγκάλεσε ο πρόεδρος των Μαλδίβων, Μοχάµεντ Νασίντ.
Υποθαλάσσιο... υπουργικό συµβούλιο, µε σκοπό να αναδείξει τον µεγαλύτερο κίνδυνο της χώρας του, που είναι
η κλιµατική αλλαγή, συγκάλεσε ο πρόεδρος των Μαλδίβων, Μοχάµεντ Νασίντ. Η κίνηση του Νασίντ έχει ως
στόχο να ευαισθητοποιήσει την παγκόσµια κοινή γνώµη και τη διεθνή κοινότητα για το θέµα της κλιµατικής
αλλαγής, η οποία απειλεί άµεσα πλέον τα περίπου 1.100 νησάκια των Μαλδίβων, τα οποία «υψώνονται» µόλις 2
µέτρα πάνω από την επιφάνεια της θάλασσας, κάτι που σηµαίνει ότι θα είναι τα πρώτα που θα καταπιεί ο Ινδικός
Ωκεανός, αν επιβεβαιωθούν οι προβλέψεις των επιστηµόνων ότι η στάθµη των υδάτων θα ανέβει µέχρι και 2
µέτρα µέσα στα επόµενα 100 χρόνια.
Το περίεργο αυτό υπουργικό συµβούλιο θα λάβει χώρα στις 17 Οκτωβρίου, δηλαδή λίγες µέρες πριν ξεκινήσει η
συνδιάσκεψη του ΟΗΕ για το κλίµα στην Κοπεγχάγη τον ∆εκέµβριο.
Υπουργοί - «δύτες»
Οι υπουργοί θα βουτήξουν στα έξι µέτρα βάθος, θα είναι πλήρως εξοπλισµένοι µε ό,τι χρειάζεται ένας δύτης, ενώ
θα αναπνέουν από φιάλες πεπιεσµένου αέρα. Οι πολιτικοί που θα συµµετάσχουν έχουν ήδη ξεκινήσει να κάνουν
µαθήµατα καταδύσεων, όµως κατά τα φαινόµενα δεν είναι όλοι «φτιαγµένοι» για να βουτούν τόσο βαθιά στον
Ωκεανό. Η πρώτη υποχρεωτική αποχώρηση από το υπουργικό συµβούλιο ήταν αυτή του υπουργού Παιδείας της
χώρας, ο οποίος κρίθηκε ακατάλληλος για καταδύσεις (λόγω κακής φυσικής κατάστασης) από τους ειδικούς που
έχουν αναλάβει την εκπαίδευση των «πολιτικών-Κουστό».
Οπως έγινε γνωστό, οι συνεννοήσεις µεταξύ των υπουργών θα γίνουν µε νοήµατα (έχουν ξεκινήσει να µαθαίνουν
και αυτό τον τρόπο επικοινωνίας), ενώ τα πρακτικά της συνεδρίασης θα κρατηθούν σε ειδικό αδιάβροχο χαρτί.
http://www.ethnos.gr/article.asp?catid=11900&subid=2&pubid=6898842

15 «πράσινες» και 20 «γαλάζιες» καταδίκες
Της ΧΑΡΑΣ ΤΖΑΝΑΒΑΡΑ
Τριάντα πέντε καταδίκες έχει στο ενεργητικό της η Ελλάδα από το ευρωπαϊκό δικαστήριο για θέµατα που
αφορούν την προστασία του περιβάλλοντος και τη διαχείριση των σκουπιδιών, από τις οποίες οι 20 εκδόθηκαν
µετά το 2004.
Καµία από αυτές πάντως δεν έχει εκδικαστεί για δεύτερη φορά, οπότε σε περίπτωση νέας καταδίκης θα
συνοδευόταν από πρόστιµα, όπως έγινε µε τον Κουρουπητό. Ο σκουπιδότοπος κοντά στα Χανιά ήταν αφορµή
να διασυρθεί η χώρα µας. Η πρώτη εκδίκαση έγινε το 1991 και χρειάστηκαν δέκα ολόκληρα χρόνια για να κλείσει
η υπόθεση.
Επίκειται η εκδίκαση άλλων δύο προσφυγών που αφορούν παραλείψεις στον τοµέα της ενέργειας και της
προστασίας της δηµόσιας υγείας από επικίνδυνα απόβλητα, ενώ µε εισήγηση της Κοµισιόν έχει ξεκινήσει η
διαδικασία παραποµπής της Ελλάδας στο ευρωπαϊκό δικαστήριο για άλλες 28 περιπτώσεις. Μέσα στο 2009 η
ελληνική κυβέρνηση έχει δεχθεί έξι προειδοποιητικές επιστολές, ενώ για άλλες πέντε περιπτώσεις έχει αποσταλεί
αιτιολογηµένη γνώµη, που σηµαίνει ότι είµαστε ένα βήµα πριν από την παραποµπή.
Η πιο σηµαντική υπόθεση αφορά τη λήψη µέτρων για τη µείωση της κατανάλωσης ενέργειας στον κτιριακό
τοµέα. Ιδιαίτερα σπάταλα τα ελληνικά νοικοκυριά απορροφούν το 40% της συνολικής ενέργειας και µετέχουν
κατά 30% στις εκποµπές διοξειδίου του άνθρακα, του πιο σηµαντικού από τα αέρια του θερµοκηπίου. Η χώρα
µας έχει καταδικαστεί τον Ιανουάριο του 2008. Πέντε µήνες αργότερα ψηφίστηκε από τη Βουλή ο νόµος που
ενσωµατώνει, έστω και εκπρόθεσµα, την κοινοτική Οδηγία. Η κίνηση δεν κρίθηκε ικανοποιητική και η Κοµισιόν
έστειλε στη χώρα µας προειδοποιητική επιστολή. Τον Φεβρουάριο απέστειλε και αιτιολογηµένη γνώµη. Η
υπόθεση θα κλείσει όταν αρχίσει η υλοποίηση συγκεκριµένων µέτρων, που είχε υποσχεθεί για τον Οκτώβριο ο
τέως υπουργός Κωστής Χατζηδάκης. Είναι ένα από τα πρώτα µέτρα που πρέπει να πάρει το νεοσύστατο
υπουργείο Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιµατικής Αλλαγής.
Ανοιχτή πληγή παραµένει ο Αχελώος, ένα έργο που έχει πάψει να χρηµατοδοτείται από κοινοτικά προγράµµατα
εδώ και πολλά χρόνια. Τον Μάρτιο του 2008 η Κοµισιόν απέστειλε επιστολή όχλησης, ζητώντας από την
ελληνική κυβέρνηση να εκθέσει τις απόψεις της για τη σκοπιµότητα του έργου, ενώ εξέφραζε ερωτήµατα για τη
συµβατότητα της επένδυσης µε την κοινοτική οδηγία για τη διαχείριση των υδατικών πόρων.
Η ρύπανση και υποβάθµιση του οικοσυστήµατος στην περιοχή της Κορώνειας έχει µείνει µόνον στις διακηρύξεις
καλών προθέσεων. Τον Ιούνιο η Κοµισιόν έστειλε προειδοποιητική επιστολή για τη µη εφαρµογή των µέτρων
προστασίας, ενώ το πιο σηµαντικό είναι ότι µένουν αναξιοποίητοι σηµαντικοί κοινοτικοί πόροι.
Η Ελλάδα δεν έχει επίσης ενσωµατώσει στο εθνικό της δίκτυο 10 κοινοτικές Οδηγίες, παρά το γεγονός ότι έχει
λήξει από το 2007 η προθεσµία, ενώ για άλλους δύο τοµείς το περιθώριο συµµόρφωσης λήγει στο τέλος του
χρόνου. Πρόκειται για άλλες δέκα αφορµές που θα οδηγήσουν και πάλι την Ελλάδα στο «σκαµνί» του
ευρωπαϊκού δικαστηρίου.
Τα ανοικτά µέτωπα της Ελλάδας µε το ευρωπαϊκό δικαστήριο δεν αµφισβητούνται ούτε από τον τέως υπουργό
ΠΕΧΩ∆Ε. Κατά την τελετή παράδοσης-παραλαβής, ο κ. Σουφλιάς εκθείασε την περιβαλλοντική πολιτική του και
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τόνισε χαρακτηριστικά πως τα τελευταία 5,5 χρόνια «δεν είχαµε καταδίκη µε πρόστιµο», λέγοντας τη µισή
αλήθεια.
Ένα βήµα πριν από την παραποµπή στο Ευρωπαϊκό ∆ικαστήριο βρίσκεται η Ελλάδα για τα πτυχία κτηνιάτρου
άλλων κρατών-µελών.
Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή αποφάσισε χθες να στείλει στις ελληνικές αρχές αιτιολογηµένη γνώµη (δεύτερο και
τελευταίο προδικαστικό στάδιο) για την άρνηση της χώρας να εξετάσει αιτήσεις αναγνώρισης των πτυχίων
κτηνιάτρου που αποκτώνται σε άλλη χώρα της Ε.Ε.
Εάν δεν δοθεί ικανοποιητική απάντηση εντός δύο µηνών, η επιτροπή µπορεί να παραπέµψει την υπόθεση στο
Ευρωδικαστήριο.
http://www.enet.gr/?i=issue.el.home&date=09/10/2009&id=90389

Ξεκαθαρίζει το τοπίο σε Περιβάλλον – Ενέργεια
Α. Γ. ΧΡΙΣΤΟ∆ΟΥΛΑΚΗΣ
Καθορίστηκαν οι αρµοδιότητες στο ΥΠΕΚΑ- Ενηµερώνονται υπουργός και υφυπουργοί
Ξεκαθαρίζουν οι αρµοδιότητες στο υπουργείο Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιµατικών Αλλαγών (ΥΠΕΚΑ). Η
υπουργός κυρία Τίνα Μπιρµπίλη θα συντονίζει ολόκληρο το αντικείµενο του υπουργείου, που έχει άλλωστε
τεράστιο εύρος, µε χωροταξία, οικισµό και αναπλάσεις, φυσικό πλούτο, πολεοδοµία, προστασία του
περιβάλλοντος και µέτρα κατά των κλιµατικών αλλαγών, ενέργεια και επενδύσεις στον τοµέα αυτόν και τα δάση
που απέσπασε από το υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης.
Ο υφυπουργός κ. Ι. Μανιάτης αναλαµβάνει τους τοµείς ενέργειας και φυσικού πλούτου, ενώ ο έτερος
υφυπουργός κ. Θ. Μωραΐτης αναλαµβάνει το περιβάλλον και τα δάση. Οι αρµοδιότητες επισήµως θα
κατανεµηθούν µε προεδρικά διατάγµατα τις επόµενες τρεις-τέσσερις ηµέρες, αλλά η υπουργός και οι υφυπουργοί
άρχισαν ήδη να ενηµερώνονται για το αντικείµενό τους.
Τη ∆ευτέρα θα υπάρξει και η πρώτη επικοινωνία µε τους δηµοσιογράφους, ενώ δεν έχει διευκρινιστεί τι ακριβώς
θα γίνει µε το µείζον θέµα της ενεργειακής διπλωµατίας ή της λεγόµενης «διπλωµατίας των αγωγών»: υπάρχουν
σηµαντικές εκκρεµότητες που πρέπει να επιλυθούν και σχετίζονται µε τους αγωγούς φυσικού αερίου και
πετρελαίου. Κατά πάσα πιθανότητα όµως οι χειρισµοί αυτοί θα γίνουν από το υπουργείο Εξωτερικών, παρ΄ ότι
έως τώρα υπήρχε συντονισµός µεταξύ του υπουργείου αυτού, του υπουργείου Ανάπτυξης και των εταιρειών που
εµπλέκονταν µε τους αγωγούς.
Επίσης, δεν φαίνεται να ευσταθεί η χθεσινή φηµολογία που αναπτύχθηκε, σύµφωνα µε την οποία ο ∆ΕΣΜΗΕ και
ο ∆ΕΣΦΑ (οι διαχειριστές των συστηµάτων ηλεκτρικής ενέργειας και φυσικού αερίου αντιστοίχως) ακριβώς
επειδή είναι διαχειριστές δικτύων θα υπαχθούν στο υπουργείο Υποδοµών.
Σύµφωνα µε πληροφορίες από το ΥΠΕΚΑ, θα υπαχθούν σε αυτό. Άλλες πληροφορίες πάντως αναφέρουν ότι
στο κυβερνητικό επιτελείο ωριµάζουν σκέψεις για διαφορετική πορεία των νοµικών προσώπων του ∆ηµοσίου,
είτε είναι ∆ΕΚΟ είτε όχι.
Συγκεκριµένα, και επειδή ούτως ή άλλως ο µέτοχος είναι το υπουργείο Οικονοµικών, υπάρχει η πρόταση όλες οι
εταιρείες αυτές να εποπτεύονται είτε από το Οικονοµικών είτε (το πιθανότερο) από το Οικονοµίας.
http://www.tovima.gr/default.asp?pid=2&ct=16&artid=292979&dt=09/10/2009

Σε κλοιό ρύπων 4,8 εκατ. Έλληνες
Χάρης Καρανίκας
Το µεγαλύτερο στην Ε.Ε. ποσοστό έκθεσης των πολιτών στη ρύπανση έχει η Ελλάδα
Πρωτιές στην ατµοσφαιρική ρύπανση καταγράφουν για την Ελλάδα δύο πρόσφατες ευρωπαϊκές εκθέσεις:
αιωρούµενα µικροσωµατίδια, διοξείδιο του θείου και οξείδια του αζώτου, που συνδέονται µε σοβαρές επιπτώσεις
στην υγεία των πολιτών, βρίσκονται στα υψηλότερα επίπεδα των χωρών της Ε.Ε.
Όπως αναφέρεται στην τελευταία έκθεση του Ευρωπαϊκού Οργανισµού Περιβάλλοντος για τη γεωγραφία των
ΡΜ10 στη Γηραιά Ήπειρο, το 8,5% του πληθυσµού της Ελλάδας εκτίθεται σε συγκεντρώσεις αιωρούµενων
µικροσωµατιδίων που υπερβαίνουν τα 45 µικρογραµµάρια ανά κυβικό µέτρο αέρα. Επιπλέον, το 35,4% του
πληθυσµού ζει σε περιβάλλον µε συγκεντρώσεις που κυµαίνονται ανάµεσα στα 40 µε 45 µικρογραµµάρια. Αυτό
σηµαίνει ότι περίπου 4,8 εκατ. Έλληνες (43,9% των 11 εκατ.) αναπνέουν αέρα που περιέχει αιωρούµενα
µικροσωµατίδια πάνω από τον ευρωπαϊκό ετήσιο όριο, το οποίο έχει τεθεί στα 40 µικρογραµµάρια. Αυτό είναι το
µεγαλύτερο ποσοστό στην Ευρώπη των 27- την Ελλάδα ακολουθεί η Ρουµανία µε 39% του πληθυσµού να
αναπνέει «απαγορευµένο» αέρα. Χαρακτηριστικό πάντως είναι το γεγονός πως ο ευρωπαϊκός µέσος όρος των
πολιτών που εκτίθεται σε υπερβάσεις ανώτατων επιτρεπόµενων τιµών αιωρούµενων µικροσωµατιδίων είναι στο
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9%, καθώς και το ότι ο Παγκόσµιος Οργανισµός Υγείας θέτει ως αποδεκτή τιµή τα 20 µικρογραµµάρια για την
καλή διαβίωση των ανθρώπων. Στην Ευρώπη µόλις το 23% του πληθυσµού αναπνέει αέρα µε µικρότερες
συγκεντρώσεις από 20 µικρογραµµάρια ενώ το 66,7% αναπνέει ανάµεσα στα 20-40 µικρογραµµάρια ΡΜ10 ανά
κυβικό µέτρο αέρα.
Η έκθεση του Ευρωπαϊκού Οργανισµού Περιβάλλοντος, που βασίζεται σε στοιχεία µέχρι το 2005, αποκαλύπτει
επίσης ότι στην Ελλάδα καταγράφεται και ο µεγαλύτερος αριθµός πρόωρων θανάτων ανά εκατοµµύριο κατοίκων
που συνδέονται µε την έκθεση σε υψηλές τιµές µικροσωµατιδίων στην Ε.Ε. των 15. Πιο συγκεκριµένα, οι
πρόωροι θάνατοι που αποδίδονται το 2005 στα ΡΜ10 φτάνουν και ξεπερνούν τους 1.230 ανά εκατοµµύριο
πληθυσµού. Στην αναφορά του Ευρωπαϊκού Οργανισµού Περιβάλλοντος διευκρινίζεται πως οι προαναφερθείσες
εκτιµήσεις αφορούν τη µακρόχρονη έκθεση του πληθυσµού στα αιωρούµενα µικροσωµατίδια.
Και διοξείδιο του θείου
∆ύο ακόµα ατµοσφαιρικοί ρύποι οι οποίοι είναι ιδιαίτερα «δηµοφιλείς» στην Ελλάδα είναι το διοξείδιο του θείου
και τα οξείδια του αζώτου. Σε αυτούς τους ρύπους οφείλονται εν µέρει οι αυξηµένες συγκεντρώσεις όζοντος, ενώ
συνδέονται κατά κύριο λόγο µε αναπνευστικές και καρδιακές ασθένειες. Όπως επισηµαίνεται σε αναφορά του
Ευρωπαϊκού Οργανισµού Περιβάλλοντος, οι Έλληνες παράγουν κατά κεφαλήν το περισσότερο διοξείδιο του
θείου στην Ευρώπη των 15, εκπέµποντας 48,5 κιλά ετησίως έκαστος. Οι ειδικοί επισηµαίνουν ότι για τη µεγάλη
«παραγωγή» διοξειδίου του θείου στην Ελλάδα ευθύνονται κατά κύριο λόγο οι παλαιές τεχνολογίες που
χρησιµοποιούνται στην ηλεκτροπαραγωγή: το 93% των ποσοτήτων του συγκεκριµένου αέριου ρύπου στη χώρα
προέρχεται από τον τοµέα της ενέργειας και µόλις το 5% από τις θαλάσσιες και αέριες µεταφορές.
http://www.tanea.gr/default.asp?pid=2&artid=4540259&ct=1

Τοξικός εφιάλτης στη Μεσσαπία
Αύξηση των κρουσµάτων καρκίνου στα πνευµόνια και τον λάρυγγα, καθώς και λεµφώµατα, παρατηρούν οι
γιατροί της περιοχής Μεσσαπίας Ευβοίας, όπου οι εξορυκτικές δραστηριότητες της ΛΑΡΚΟ έχουν προκαλέσει
τεράστιες οικολογικές καταστροφές, µε κυριότερη την µόλυνση του πόσιµου νερού µε χρώµιο.
http://www.avgi.gr/ArticleActionshow.action?articleID=496679

Η ΛΑΡΚΟ "κουκουλώνει" τα περιβαλλοντικά της εγκλήµατα
Καλυβιώτη Μαρία
Τα περιβαλλοντικά της εγκλήµατα επιχειρεί να κρύψει η ΛΑΡΚΟ στη Μεσσαπία, καλύπτοντας τις τοξικές λίµνες
που έχουν σχηµατισθεί στα µεταλλεία της µε επιχωµατώσεις και προσχώσεις, όπως καταγγέλλει το ∆ίκτυο
Κινήσεων και Πολιτών Ευβοίας. Και όλα αυτά λίγα εικοσιτετράωρα πριν τις εκλογές και έπειτα από τη
δηµοσιότητα που πήρε το θέµα της µόλυνσης του υδροφόρου ορίζοντα της Μεσσαπίας µε εξασθενές χρώµιο και
βαρέα µέταλλα, συνέπεια των εξορυκτικών δραστηριοτήτων της εταιρείας. Ιατροί της περιοχής παρατηρούν
αύξηση των ποσοστών εκδήλωσης καρκίνου του πνεύµονα και του λάρυγγα, από την εισπνοή υδρατµών του
τοξικού νερού, καθώς και λεµφωµάτων.
Εφιαλτικές διαστάσεις έχει λάβει το οικολογικό πρόβληµα για τους κατοίκους των Μεσσαπίων Ευβοίας, αφού τα
νερά αυτά καταλήγουν στον υπόγειο υδροφόρο ορίζοντα, θέτοντας σε άµεσο κίνδυνο την υγεία των δηµοτών,
από την κατανάλωση του αποδεδειγµένα ακατάλληλου νερού του δικτύου ύδρευσης. Επιπλέον, ο κίνδυνος
γίνεται ακόµη µεγαλύτερος, αν σκεφτεί κανείς ότι στη Μεσσαπία, το 90% των πολιτών ασχολούνται µε τη γεωργία
και την επεξεργασία γεωργικών προϊόντων, µε το τοξικό αυτό νερό να φθάνει στο αρδευτικό σύστηµα των
γεωργικών εκτάσεων.
Έτσι έδειξαν και οι µελέτες που διενήργησαν το Γεωλογικό-Υδρολογικό τµήµα του Πανεπιστηµίου Αθηνών και το
Ινστιτούτο Γεωλογικών και Μεταλλευτικών Ερευνών, σύµφωνα µε τις οποίες η συγκέντρωση εξασθενούς
χρωµίου ξεπερνούν τα 60 µg/L (µε όριο ασφαλείας κατά τον Παγκόσµιο Οργανισµό Υγείας για το ολικό χρώµιο τα
50 µg/L, ενώ δεν έχει εισαχθεί ακόµα ξεχωριστό όριο για το εξασθενές χρώµιο- µια προτεινόµενη τιµή από την
Υπηρεσία Health Hazard Assessment της EPA των ΗΠΑ είναι το 0.2 µg/L), καθώς και συγκεντρώσεις νικελίου
που ξεπερνούν τα 30 µg/L (µε όριο ασφαλείας τα 20 µg/L).
Σύµφωνα δε µε το Γενικό Χηµείο του Κράτους, πρόκειται για επικίνδυνα απόβλητα που προέρχονται από
επεξεργασία χυτηρίου αλουµινίου και περιέχουν κάδµιο, χρώµιο, άργιλο και άλλες εύφλεκτες τοξικές ουσίες. Οι
επιστήµονες του Πανεπιστηµίου Αθηνών που συµµετείχαν στην έρευνα προειδοποιούν ότι χρειάζεται να ληφθούν
άµεσα µέτρα προστασίας των καταναλωτών. Την ίδια στιγµή, επισηµαίνουν πως η κατάσταση είναι ακόµη
αναστρέψιµη.
Επιπτώσεις στην υγεία
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Το χρώµιο µπορεί να εισέλθει στον οργανισµό µέσω της αναπνοής και να προκαλέσει καρκίνο του πνεύµονα και
της ρινικής κοιλότητας. Υπάρχουν αρκετά πειραµατικά δεδοµένα, σύµφωνα µε τα οποία ενώσεις του χρωµίου
καταστρέφουν το DNA και προκαλούν µεταλλάξεις. Επιπλέον, η εισπνοή µεγάλων ποσοτήτων χρωµίου µπορεί
να προκαλέσει έλκος, αιµορραγία, κνησµό και φτάρνισµα. Επίσης, καταστροφή των νεφρών και του ήπατος,
έλκος στοµάχου και γαστρεντερικό ερεθισµό, ακόµη και θάνατο. Η δερµατική έκθεση µπορεί να προκαλέσει
δερµατικά έλκη και αλλεργικές αντιδράσεις. Το χρώµιο σε πόσιµο νερό, τέλος, µπορεί να προκαλέσει καρκίνο
του γαστρεντερικού συστήµατος*. Οι επιπτώσεις από την πρόσληψη στον οργανισµό εξασθενούς χρωµίου,
έγιναν ευρύτερα γνωστές µε την κινηµατογραφική µεταφορά της πραγµατικής υπόθεσης της ερευνήτριας Erin
Brockovitch, στο Hinkley των ΗΠΑ, όπου οι κάτοικοι είχαν παρουσιάσει σειρά προβληµάτων υγείας, όπως η
ασθένεια Hodgkins, ενώ είχαν σηµειωθεί και θάνατοι.
Παραβιάσεις νοµοθεσίας
Σύµφωνα µε όλα τα δεδοµένα, πρόκειται για παραβίαση διατάξεων τόσο της εθνικής περιβαλλοντικής
νοµοθεσίας, όσο και των Οδηγιών 98/83/ΕΚ για την ποιότητα νερού ανθρώπινης κατανάλωσης, 1999/31/ΕΚ περί
υγειονοµικής ταφής αποβλήτων, 91/689/ΕΟΚ για τα επικίνδυνα απόβλητα, 2006/11/ΕΚ για τη ρύπανση του
υδάτινου περιβάλλοντος από επικίνδυνες ουσίες, 80/68/ΕΚ αναφορικά µε την προστασία των υπογείων υδάτων
από ρύπανση που προκαλείται από συγκεκριµένες επικίνδυνες ουσίες, και 2000/60/ΕΕ για την ορθολογική
διαχείριση των υδάτων στην περιοχή. Αξίζει να σηµειωθεί ότι ο σύλλογος Ταναϊς µε έγγραφό του στις 15/4/2004,
µε τις υπογραφές πολιτών και αγροτικών συλλόγων έθετε υπόψη των υπηρεσιών, νοµαρχίας, δήµου, υπουργείου
Γεωργίας και ΥΠΕΧΩ∆Ε τον κίνδυνο για την καταστροφή της τοπικής οικονοµίας λόγω ρύπανσης από βαρέα
µέταλλα όπως φαινόταν από τη µελέτη του καθηγητή του Πανεπιστηµίου Αθηνών κ. Α. Κελεπερτζή.
ΛΑΡΚΟ
Οι τοπικές αρχές, εδώ και πολλά χρόνια, εγκρίνουν τις µελέτες περιβαλλοντικών επιπτώσεων που καταθέτει η
ΛΑΡΚΟ, τις οποίες ο Σύλλογος Περιβάλλοντος Μεσσαπίων “Ταναΐς” χαρακτηρίζει “προσχηµατικές και
απαράδεκτες”. Όπως επισηµαίνει ο Σύλλογος, µεγάλες εκτάσεις είναι περιβαλλοντικά κατεστραµµένες και χωρίς
ίχνος αποκατάστασης, από την ακατάσχετη εξορυκτική δραστηριότητα της εταιρείας. Η περιοχή µετατρέπεται
σταδιακά σε τεράστια χωµατερή. Είναι άλλωστε νωπές οι µνήµες από τις προσπάθειες της ΛΑΡΚΟ να δεχθεί
ρευστή λυµατολάσπη.
Ν. Χασάνδρας: Ληστρική εκµετάλλευση από το 1969
“Από το 1969 έχει ξεκινήσει η ληστρική εκµετάλλευση από τη ΛΑΡΚΟ, που εξορύσσει βαριά µεταλλεύµατα,
νικέλιο, χρώµιο και θειώδη µεταλλεύµατα, που παραµένουν εκεί σε µεγάλες ποσότητες, σε κρατήρες που έχουν
δηµιουργηθεί ως αποτέλεσµα του κλεισίµατος των υδρορεµάτων από τις εξορυκτικές δραστηριότητες της
εταιρείας και έχουν βάθος που αγγίζει τα 300-400 µέτρα”, σηµειώνει ο Νίκος Χασάνδρας, πρόεδρος του
Συλλόγου “Γαία” Μεσσαπίων. “Έτσι, κάθε φορά που βρέχει, συσσωρεύονται στους κρατήρες θειώδη
µεταλλεύµατα, που µαζί µε το νερό µετατρέπονται σε θειικό οξύ. Αυτό µε τη σειρά του αφενός διαβρώνει το
έδαφος και αφετέρου προκαλεί χηµικές αντιδράσεις και µετατρέπει τα βαρέα µέταλλα σε αλκαλικά άλατα”.
Όπως έχει καταγγείλει δε, κάτοικος της περιοχής, που επιθυµεί να διατηρήσει την ανωνυµία του, τα συγκεκριµένα
υλικά, που είναι πεταµένα άλλοτε χύµα και άλλοτε µέσα σε τεράστια πλαστικά τσουβάλια, έχουν χρώµα γκρίζο
και από απόσταση µοιάζουν µε συνηθισµένα µπάζα. Σε αρκετές περιπτώσεις, µάλιστα, έχουν σκοπίµως
επικαλυφθεί και από διάφορα απορρίµµατα, κοπριές, πριονίδια και ποικίλα άλλα άχρηστα υλικά, ώστε να µην
κινούν υποψίες στους περαστικούς”.
Επιδηµιολογική έρευνα έχει ζητήσει το ∆ίκτυο συλλόγων Μεσσαπίας, που προσµετρά 12 φορείς, από το Θριάσιο,
αφού οι ιατροί του δήµου έχουν παρατηρήσει αύξηση των ποσοστών εκδήλωσης συγκεκριµένων τύπων
καρκίνου, όπως λεµφώµατα, καρκίνος του πνεύµονα και του λάρυγγα από την εισπνοή υδρατµών του
µολυσµένου νερού.
Επιπλέον, το ∆ίκτυο πρόκειται να προχωρήσει σε ασφαλιστικά µέτρα κατά του δηµάρχου, ενώ αναµένεται και
συνέντευξη τύπου για την περαιτέρω ανάδειξη του ζητήµατος.
http://www.avgi.gr/ArticleActionshow.action?articleID=496595

∆ραστηριότητα Ευρωβουλευτών
Κ. ΑΡΣΕΝΗΣ (ΠΑΣΟΚ) - Οι Πράσινες ∆ηµόσιες Συµβάσεις
Τη δέσµευση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για άµεση εφαρµογή των Πράσινων ∆ηµοσίων Συµβάσεων
(προµηθειών, κατασκευών και υπηρεσιών) στα κράτη µέλη µε στόχο την τόνωση της οικονοµίας και την
αντιµετώπιση της Κλιµατικής Αλλαγής, ζητά µε ερώτηση του ο Ευρωβουλευτής Κρίτων Αρσένης.
http://athinai.adagio4.eu/view/el/press-release/meps/meps-2009/meps-2009-october.html
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Λανσάρουν την καρκινογόνα καύση
Στα τέλη Οκτώβρη η Ελληνική Εταιρεία ∆ιαχείρισης Στερεών Αποβλήτων διοργανώνει συνέδριο όπου θα
παρουσιαστούν ως εναλλακτικές, µέθοδοι που είναι επικίνδυνες για τη δηµόσια υγεία και το περιβάλλον
Oι προοπτικές και οι σχεδιασµοί παράδοσης της διαχείρισης των απορριµµάτων απευθείας στα επιχειρηµατικά
συµφέροντα αναµένεται να συζητηθούν σε συνέδριο µε θέµα «Στοχεύοντας σε µια κοινωνία µηδενικών
αποβλήτων», που διοργανώνει στις 30 και 31 Οκτώβρη η Ελληνική Εταιρεία ∆ιαχείρισης Στερεών Αποβλήτων
(ΕΕ∆ΣΑ).
Οι «πράσινες» προτάσεις που αναµένεται να απασχολήσουν το συνέδριο περιλαµβάνουν, ανάµεσα σε άλλα, και
επικίνδυνες για το περιβάλλον και τη δηµόσια υγεία «λύσεις», όπως αυτή της καρκινογόνας καύσης που
λανσάρουν επίµονα τα τελευταία χρόνια διάφορες εταιρείες. Οπως περιέχουν και τη σαφή πολιτική επιλογή, στην
υπόθεση της διαχείρισης των απορριµµάτων να εισβάλουν δυναµικότερα τα επιχειρηµατικά συµφέροντα,
προσβλέποντας προφανώς σε ακόµα µεγαλύτερο κέρδος από το χρυσοφόρο αυτόν τοµέα. Στην κατεύθυνση
αυτή, το µήνυµα των προτάσεων, που αναµένεται να συζητηθούν στο συνέδριο, απευθύνει ανοιχτό κάλεσµα
προς το κεφάλαιο, ώστε να «αξιοποιήσει» το ποσό των δύο δισεκατοµµυρίων ευρώ που είναι υποχρεωµένη από
την Ευρωπαϊκή Ένωση να επενδύσει η Ελλάδα για τη διαχείριση των απορριµµάτων.
Για το σκοπό αυτό, άλλωστε, στο συνέδριο θα µετέχουν µελετητές, κατασκευαστές, εκπρόσωποι της κεντρικής
και τοπικής διοίκησης, καθώς και της επιστηµονικής κοινότητας. Είναι χαρακτηριστικός ο βασικός στόχος του
συνεδρίου: «Να αποτελέσει βήµα συζήτησης και διαβούλευσης ανάµεσα στην επιστηµονική κοινότητα, τον
επιχειρηµατικό κόσµο και τους φορείς της κεντρικής και τοπικής διοίκησης για την προώθηση λύσεων βιώσιµης
διαχείρισης και αξιοποίησης των αποβλήτων».
Παράλληλα, ενδεικτικός του στόχου είναι ο κατάλογος των χορηγών και των υποστηρικτών του συνεδρίου.
Πρόκειται για εταιρείες που µε τον έναν ή άλλον τρόπο δραστηριοποιούνται στη διαχείριση των απορριµµάτων
και συγκεκριµένα: «ΗΛΕΚΤΩΡ ΑΕ» (ενδιαφέρεται να κατασκευάσει εργοστάσιο καύσης στη Βοιωτία).
«ΜΕΣΟΓΕΙΟΣ ΑΕ» (έγινε γνωστή πέρσι στο πανελλήνιο, από τα έργα που κατασκευάζει η θυγατρική της
«Ιθάκη» στο Ελληνικό Ιωαννίνων, όταν οι κάτοικοι που διαµαρτύρονταν ξυλοκοπήθηκαν άγρια από τα ΜΑΤ που
έσπευσαν προκειµένου να προστατεύσουν τα µηχανήµατά της). «ΕΠΤΑ» (εταιρεία συµβούλων και µελετητών
που παρέχει τεχνική υποστήριξη σε δήµους σε ζητήµατα εξοικονόµησης ενέργειας, στερεών αποβλήτων κλπ.).
«ARVIS» (ασχολείται µε τους τοµείς ανακύκλωσης και διαχείρισης αποβλήτων και απορριµµάτων). «ΤΙΤΑΝ»
(τσιµεντοβιοµηχανία). «ΕΠΕΜ» (σύµβουλος στο πρώτο έργο διαχείρισης απορριµµάτων που έγινε µε Σ∆ΙΤ στην
Ελλάδα στη ∆υτική Μακεδονία). ∆ύσκολο να πιστέψει κανείς το σλόγκαν της εταιρείας στο διαφηµιστικό της για το
συνέδριο φυλλάδιο, ότι δηλαδή ...«χωρίς εξαρτήσεις και συµφέροντα, η ΕΕ∆ΣΑ φιλοδοξεί να αφήσει το δικό της
αποτύπωµα στην ασκούµενη πολιτική διαχείρισης στερεών αποβλήτων».
Το συνέδριο πραγµατοποιείται υπό την αιγίδα της Κεντρικής Ενωσης ∆ήµων και Κοινοτήτων Ελλάδας (ΚΕ∆ΚΕ),
που προοιωνίζεται έτσι και τη στάση του συλλογικού οργάνου στο ζήτηµα της διαχείρισης των απορριµµάτων.
Θυµίζουµε µελέτη της ΚΕ∆ΚΕ για τις µεθόδους επεξεργασίας των απορριµµάτων, µε την οποία προκρινόταν ως
η πιο ενδεδειγµένη «λύση» αυτή της καύσης.
http://www2.rizospastis.gr/story.do?id=5295520&publDate=8/10/2009

Υπουργείο Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιµατικής Αλλαγής: Θα έχει και τη γενική
γραµµατεία ∆ασών
Γιωργος Λιαλιος
«Η καταγραφή των λύσεων που δίνουµε στα µεγάλα περιβαλλοντικά ζητήµατα γίνεται από τους πολιτικούς,
κρίνεται όµως από τους πολίτες. Για εµάς το περιβάλλον δεν είναι µόδα, αλλά συστατικό στοιχείο κάθε πολιτικής.
Μιας οριζόντιας πολιτικής, αν θέλουµε κάποτε να µιλάµε για πράσινη ανάπτυξη. Είναι µέρες µελέτης
προγραµµατισµού και συντονισµού των δράσεών µας για την επίτευξη αυτής της στρατηγικής για την πράσινη
ανάπτυξη, η οποία θα γίνει πρωτίστως µε τα στελέχη και τους υπαλλήλους τους υπουργείου Περιβάλλοντος,
Ενέργειας και Κλιµατικής Αλλαγής».
Με τη σύντοµη αυτή δήλωση η νέα υπουργός κ. Τίνα Μπιρµπίλη, ντυµένη απλά και φορώντας αθλητικά
παπούτσια, έδωσε ένα σαφές στίγµα µε την πρώτη δηµόσια εµφάνισή της. Συνοδευόµενη από τους
υφυπουργούς κ. Γιάννη Μανιάτη και Θέµη Μωραΐτη, η κ. Μπιρµπίλη... υποδέχθηκε τον απερχόµενο υπουργό
ΠΕΧΩ∆Ε κ. Γιώργο Σουφλιά και τον υφυπουργό Περιβάλλοντος κ. Σταύρο Καλογιάννη, που άργησαν να
φθάσουν στο υπουργείο, λόγω της πολύωρης καθυστέρησης στην παράδοση του υπουργείου ∆ηµοσίων Εργων.
Η είδηση της ηµέρας αφορά τις αρµοδιότητες του νέου υπουργείου, που εκτός από το παλαιό ΠΕΧΩ
(περιβάλλον, χωροταξία) και τη γενική γραµµατεία ενέργειας (από το υπουργείο Ανάπτυξης) θα περιλαµβάνει τη
γενική γραµµατεία ∆ασών (από το υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης) και, ενδεχοµένως, αρµοδιότητες του
υπουργείου Ναυτιλίας σχετικά µε την προστασία του θαλάσσιου περιβάλλοντος.
Πριν ξεκινήσει την οµιλία του, ο κ. Σουφλιάς σχολίασε την παρουσία του τηλεοπτικού σταθµού Αχελώος TV:
«Είναι δάκτυλος του Μωραΐτη!», χαριτολόγησε δείχνοντας τον καταγόµενο από την Αιτωλοακαρνανία
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υφυπουργό. Ο κ. Σουφλιάς επικρότησε τη δηµιουργία του νέου υπουργείου, ενώ υποστήριξε τις περιβαλλοντικές
επιλογές της κυβέρνησης. «∆έχθηκα εποικοδοµητική κριτική, αλλά και άδικη κριτική», σχολίασε ο κ. Σουφλιάς,
ενώ µίλησε για «µόδα υπερβολής στα περιβαλλοντικά θέµατα». Τέλος, κάλεσε τη νέα υπουργό να µην
καταργήσει τα όσα έχει θεσπίσει (λ.χ. χωροταξικό τουρισµού, ηµιυπαίθριοι): «Εµείς δεν πειράξαµε σηµαντικούς
νόµους, παρά τις αδυναµίες τους. Χτίσαµε σε ό,τι καλό βρήκαµε και ελπίζω ότι και εσείς θα κάνετε το ίδιο».
http://news.kathimerini.gr/4dcgi/_w_articles_politics_1_08/10/2009_332526

Χρηµατοδότηση για το Κλίµα ζητεί ο ΟΗΕ
Οι διαπραγµατεύσεις για την κλιµατική αλλαγή σηµειώνουν «ουσιαστική» πρόοδο. Ωστόσο µια πολιτική
προώθησης από τους αρχηγούς κρατών είναι στο εξής απαραίτητη, δήλωσε σήµερα στη Μπανγκόκ ο Ιβο ντε
Μπόερ, ο επικεφαλής της γραµµατείας της Σύµβασης του ΟΗΕ για το κλίµα (UNFCCC).
"Είναι κοινή η αίσθηση ότι η διαδικασία χρειάζεται την υποστήριξη των πολιτικών αρχηγών στο ανώτατο επίπεδο
για να καταλήξουµε σε ένα αποτέλεσµα", δήλωσε ο Ιβο ντε Μπόερ.
"Το γεγονός είναι ότι αν δεν βλέπουµε πρόοδο στα βασικά πολιτικά σηµεία, θα καταστεί πολύ δύσκολο για τους
διαπραγµατευτές να συνεχίσουν τον έργό τους σε εποικοδοµητικό κλίµα", εξήγησε στους δηµοσιογράφους.
Οι φτωχές χώρες έχουν υιοθετήσει µια "πολύ εποικοδοµητική δέσµευση" στην κατάρτιση ενός πλαισίου
συµφωνίας για την καταπολέµηση των κλιµατικών αλλαγών, ωστόσο εµποδίζονται από την έλλειψη δέσµευσης
των πλούσιων χωρών να τις χρηµατοδοτήσουν στον αγώνα τους κατά της υπερθέµανσης του πλανήτη, τόνισε ο
ντε Μπόερ.
Τα δύο κεντρικά σηµεία, για τα οποία οι ηγέτες του πλανήτη πρέπει να αποφανθούν, είναι "οι φιλόδοξοι στόχοι
της µείωσης από τις ανεπτυγµένες χώρες των εκποµπών αερίων που προκαλούν το φαινόµενο του θερµοκηπίου
και µια σηµαντική χρηµατοδότηση" των αναπτυσσόµενων χωρών ώστε να προσαρµοστούν στις κλιµατικές
αλλαγές, διευκρίνισε.
Εκπρόσωποι από τουλάχιστον 180 χώρες συνεδριάζουν από τις 27 Σεπτεµβρίου στην πρωτεύουσα της
Ταϊλάνδης προκειµένου να ανοίξει ο δρόµος προς µια παγκόσµια συµφωνία το ∆εκέµβριο στην Κοπεγχάγη (7
έως 18 ∆εκεµβρίου) και να δοθεί έτσι µια συνέχεια στο πρωτόκολλο του Κιότο. Όταν ρωτήθηκε για το λίγο χρόνο
που µένει για την επίτευξη µιας συµφωνίας (πέντε ηµέρες διαπραγµατεύσεις στη Βαρκελώνη στις αρχές
Νοεµβρίου, µετά τη µαραθώνια σύνοδο της Μπανγκόκ που ολοκληρώνεται αύριο, Παρασκευή), ο Μπόερ έκρινε
ότι µένει "αρκετός χρόνος" για την επίτευξη µιας "επιτυχίας" στην Κοπεγχάγη.
Ο επικεφαλής της Γραµµατείας του ΟΗΕ για το Κλίµα εξέφρασε ικανοποίηση για τις προσπάθειες που
καταβάλλουν ο πρωθυπουργός της ∆ανίας Λαρς Λόκε Ράσµουσεν και ο γενικός γραµµατέας του ΟΗΕ Μπαν Κι
Μουν προκειµένου οι διαβουλεύσεις να προχωρήσουν σε επίπεδο αρχηγών κρατών.
Σύµφωνα µε ευρωπαίο διαπραγµατευτή, κατά την εξέταση του συνόλου των κειµένων που υπόκεινται σε
επεξεργασία θα υπάρξει συµφωνία σήµερα σε ένα κείµενο 120 σελίδων, αντί 280 σελίδων που κρίθηκαν
οµόφωνα άχρηστες στην αρχή της συνεδρίασης της Μπανγκόκ.
"∆εν διακρίνω καµιά επιθυµία να υπάρξει ένα νέο κείµενο στο τραπέζι των διαπραγµατεύσεων. Νοµίζω ότι θα
κλείσουµε το φάκελό µας αύριο (Παρασκευή) και ότι θα τον ξανανοίξουµε σε τρεις εβδοµάδες στη Βαρκελώνη",
εξήγησε.
Μια από τις βασικές προκλήσεις του "ραντεβού του πλανήτη" στην Κοπεγχάγη είναι η ανανέωση και κυρίως η
ενίσχυση των υποχρεωτικών δεσµεύσεων για τη µείωση των εκποµπών αερίων του θερµοκηπίου, που
υποστηρίχτηκαν στο Κιότο από τις ανεπτυγµένες χώρες για την περίοδο 2008-2011.
http://www.enet.gr/?i=news.el.kosmos&id=90158

Φιλικό προς το περιβάλλον λίπασµα
Οι γεωργοί, οι κηπουροί και οι ερασιτέχνες καλλιεργητές ίσως ξαφνιαστούν αν µάθουν ότι το υπέρτατο λίπασµα,
κατ’ εξοχήν φιλικό για το περιβάλλον, είναι κάτι µάλλον απρόσµενο (και δωρεάν!): Ένα µείγµα από ανθρώπινα
ούρα µε στάχτες ξύλων, σύµφωνα µε µια νέα φινλανδική επιστηµονική έρευνα.
Μια οµάδα φινλανδών ερευνητών του Τµήµατος Επιστήµης του Περιβάλλοντος του πανεπιστηµίου του Κουόπιο,
υπό την Σουρέντρα Πραντάν, παρουσίασε τη σχετική εργασία τους στο “Journal of Agriculture and Food
Chemistry” (Περιοδικό Γεωργίας και Χηµείας Τροφίµων), σύµφωνα µε τη βρετανική «Ντέιλι Μέιλ».
Όπως διαπίστωσαν οι επιστήµονες –µετά τα σχετικά µάλλον ασυνήθιστα πειράµατα σε θερµοκήπιο µε ντοµάτες αν κανείς ουρεί στα φυτά του και προσθέτει στάχτες, το χώµα εµπλουτίζεται δεόντως, σε βαθµό που η παραγωγή
φρούτων και λαχανικών είναι υπερτετραπλάσια σε σχέση µε τα φυτά που δεν έχουν δεχτεί καθόλου λίπασµα.
Από άποψη απόδοσης, τα φυτά που έχουν δεχτεί λίπασµα ούρων συν στάχτης, παράγουν ανάλογη ποσότητα µε
όσα έχουν δεχτεί συµβατικό χηµικό λίπασµα, χωρίς όµως τις παρενέργειες και το υψηλό κόστος των τελευταίων.
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Το πρωτότυπο λίπασµα αποδείχτηκε άκρως αποτελεσµατικό, εκτός από ντοµάτες, σε αγγούρια, καλαµπόκια,
λάχανα κ.α. Και στο παρελθόν οι επιστήµονες είχαν διαπιστώσει την χρησιµότητα των ούρων, αλλά τώρα για
πρώτη φορά τα ανακάτεψαν µε στάχτες.
Όταν συνδυάζονται µε στάχτες, τα ούρα είναι ακόµα καλύτερα στο να τροφοδοτούν τα φυτά µε ανόργανες ουσίες,
ενώ παράλληλα µειώνεται η οξύτητα του χώµατος.
Όπως λένε οι φινλανδοί επιστήµονες, µπορεί µια µέρα ένα τέτοιο οικολογικό λίπασµα να αντικαταστήσει τα
ακριβά και λιγότερο φιλικά προς το περιβάλλον συνθετικά λιπάσµατα. Θεωρούν ότι τα πορίσµατά τους µπορεί να
οδηγήσουν στη δηµιουργία µιας νέας πηγής φθηνών λιπασµάτων, που δεν θα περιέχουν επικίνδυνες χηµικές
ουσίες.
Σύµφωνα εξάλλου µε την µελέτη, τα πλούσια σε άζωτο ούρα δεν περιέχουν τον κίνδυνο µετάδοσης ασθενειών
µέσω µικροβίων. Οι έρευνες στις ντοµάτες που είχαν δεχτεί λίπασµα ούρων και στάχτης, δεν έδειξαν την
παρουσία κάποιου επικίνδυνου µικρο-οργανισµού.
http://www.enet.gr/?i=news.el.episthmh-texnologia&id=90144

Εικόνα εγκατάλειψης στους λιγοστούς ελεύθερους χώρους της Αττικής
ΑΦΡΟ∆ΙΤΗ ΚΑΡΙΜΑΛΗ
Σκουπίδια, ανύπαρκτες περιφράξεις και ελλιπής φύλαξη η κατάσταση που επικρατεί στα περισσότερα πάρκα.
Μόλις 2,5 τ.µ. πρασίνου αντιστοιχούν σε κάθε κάτοικο, το µικρότερο ποσοστό στην Ευρώπη
Σήµα κινδύνου εκπέµπουν οι ελεύθεροι χώροι που έχουν αποµείνει στην Αττική, η συνολική έκταση των οποίων
υπολογίζεται στα 50.000 στρέµµατα. Αλση, πλατείες, οικόπεδα, πάρκα βρίσκονται στο µάτι του «κυκλώνα»
καθώς εξακολουθούν να συρρικνώνονται, να χτίζονται, να κακοποιούνται, να ιδιωτικοποιούνται.
Αποτέλεσµα της πολιτικής αυτής είναι να µειώνονται σταδιακά τα µόλις 2,5 τετραγωνικά πρασίνου -το µικρότερο
ποσοστό στην Ευρώπη- που αναλογούν ανά κάτοικο στην Αττική.
Σκουπίδια, ξερά κλαδιά, ελλιπής φωτισµός στο Αλσος Συγγρού. Το πάρκο είναι απροσπέλαστο τα βράδια, λέει η
κυρία Ιουλία Κουρουπούλη.
Οι προεκλογικές δεσµεύσεις των εκάστοτε δηµοτικών αρχών σε ελάχιστες περιπτώσεις έχουν υλοποιηθεί, µε
αποτέλεσµα η πλειονότητα των εκτάσεων αυτών, σήµερα, να παρουσιάζει εικόνα εγκατάλειψης. Σκουπίδια,
ανύπαρκτες περιφράξεις, ελλιπής φύλαξη και πυροπροστασία είναι εν ολίγοις η κατάσταση που επικρατεί στους
περισσότερους ελεύθερους χώρους από το Αλσος Συγγρού, µέχρι το Πάρκο Τρίτση στα Λιόσια και το πρώην
Αεροδρόµιο του Ελληνικού.
Η αποκαρδιωτική αυτή εικόνα δεν φαίνεται να απασχολεί τους δήµους, ακόµα και τώρα που η Αττική έχει χάσει
περισσότερα από 650.000 στρέµµατα από τις πυρκαγιές. Από τη µια οι δηµοτικές αρχές κάνουν σχέδια για
παραχώρηση των λιγοστών ελεύθερων χώρων τους σε ιδιώτες και από την άλλη όσοι ΟΤΑ δηλώνουν πρόθυµοι
να τους προστατέψουν «σηκώνουν τα χέρια ψηλά», υποστηρίζοντας ότι δεν διαθέτουν τα απαιτούµενα κονδύλια.
Συχνά οι ελεύθερες εκτάσεις πέφτουν θύµατα καταπατητών, όπως συµβαίνει για παράδειγµα στον Υµηττό, ενώ
δεν είναι λίγες οι φορές που οι ίδιοι οι δήµαρχοι πληρώνουν σε είδος τα χρέη των ΟΤΑ σε ιδιώτες
παραχωρώντας τους οικόπεδα.
Τον κίνδυνο που αντιµετωπίζουν οι ελεύθερες εκτάσεις επισηµαίνει η Συντονιστική Επιτροπή Ελεύθερων Χώρων
Αθήνας, η οποία απέστειλε ανοιχτή επιστολή στα κόµµατα προτείνοντας η Αττική να κηρυχθεί σε κατάσταση
έκτακτης ανάγκης και να συνταχθεί άµεσα σχέδιο για τη βιωσιµότητά της. Ζητεί µάλιστα τα προβλήµατα που
αντιµετωπίζουν οι µικροί και µεγάλοι ελεύθεροι χώροι που υπάρχουν µέσα στον αστικό ιστό να τα διαχειριστούν
µε ενιαίο τρόπο και τους απαιτούµενους πόρους.
ΠΕ∆ΙΟΝ ΤΟΥ ΑΡΕΩΣ
Σχέδιο ανάπλασης
Το ΣτΕ απέρριψε τα ασφαλιστικά µέτρα που ζήτησαν τρεις περίοικοι και συνεχίζονται τα έργα ανάπλασης, µε τα
οποία αντικαθίσταται η άσφαλτος µε χώµα και προστίθενται νέοι χώροι πρασίνου. Υπενθυµίζεται ότι οι αγώνες
της Επιτροπής είχαν αποτρέψει δύο προηγούµενα σχέδια ανάπλασης και ότι το τελευταίο σχέδιο (του
αρχιτέκτονα κ. Τοµπάζη) βρήκε σύµφωνους τους κατοίκους.
ΣΤΡΑΤΟΠΕ∆Α ΧΑΪ∆ΑΡΙΟΥ
Ανοικοδόµηση
Παρά την πρωθυπουργική εξαγγελία για χώρο πρασίνου σ' όλο τον χώρο, το υπουργείο Εθν. Αµυνας επιδιώκει
να πολεοδοµήσει µέρος της έκτασης.
ΣΥΡΡΙΚΝΩΝΟΝΤΑΙ
Εκπέµπουν σήµα κινδύνου τα πάρκα της Αττικής
Αλεπότρυπα (Λόφος Ελικώνος): Η ελλιπής φύλαξη και φροντίδα του λόφου δίνει... έδαφος στις κάθε λογής
αυθαιρεσίες, καθώς έχει κτιστεί στον χώρο µέχρι και πολυκατοικία. Το τµήµα του λόφου που ανήκει στον ∆ήµο
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Γαλατσίου είχε δενδροφυτευτεί χωρίς όµως να συντηρείται, ενώ εκείνο που ανήκει στον ∆. Αθηναίων είναι
απροστάτευτο.
Αλσος Παγκρατίου: Η τοπική επιτροπή κατοίκων καταγγέλλει ότι περί τα 60 δέντρα έχουν πέσει, ενώ τους
επόµενους µήνες θα διοργανώσουν αναδάσωση.
Αλσος Περιστερίου: Από τα 200 στρέµµατα χαρακτηρισµένου πρασίνου µόνο τα 50 στρ. έχουν δέντρα, και αυτά
µε πληµµελή συντήρηση. Τα υπόλοιπα 150 στρ. έχουν άλλες χρήσεις όπως σταθµό µεταφόρτωσης
απορριµµάτων, εκθεσιακό χώρο κ.λπ.
Κτήµα ∆ρακόπουλου: Το καλοκαίρι ο ∆. Αθηναίων κατεδάφισε ορισµένα παλιά κτίσµατα για να κατασκευαστεί
πολυώροφο κτίριο. Οι κάτοικοι δηµιούργησαν 2 ανοίγµατα προσπέλασης στον τοίχο µεταξύ του υπάρχοντος
πάρκου και του διεκδικούµενου χώρου. Εκεί φυτεύτηκαν περίπου 80 δέντρα. Η τοπική επιτροπή αγώνα
δραστηριοποιείται ώστε να γίνει όλος ο χώρος ενιαίο πάρκο.
Κτήµα Ζωγράφου: Επιχειρείται τσιµεντοποίηση της έκτασης, ενώ οι κάτοικοι διοργάνωσαν στον χώρο
εκδηλώσεις για να αποτρέψουν τα σχέδια του δήµου.
Παραλία Μοσχάτου: Η τοπική επιτροπή κατοίκων διαφωνεί µε την εµπορευµατοποίηση της έκτασης και
αγωνίζεται για να µετατραπεί η παραλία Μοσχάτου σε κοινόχρηστο πάρκο µε ελεύθερη πρόσβαση.
Πάρκο της οδού Λαγουµιτζή (Ν. Κόσµος): Τα 1.204 τ.µ. που λείπουν για να ολοκληρωθεί το Πάρκο ανήκουν στην
εκκλησία. Επειτα από επιστολή 22 φορέων προς τον Αρχιεπίσκοπο το θέµα θα παραπεµφθεί στην Ι. Σύνοδο.
Παρακείµενη οικοδοµή έχει µετατρέψει τον χώρο σε εργοτάξιο.
Πάρκο-Πλατεία Ηνιόχου (Γαλάτσι): Ο δήµος σχεδιάζει να το παραδώσει σε ιδιωτική εταιρεία για να κατασκευαστεί
υπόγειο γκαράζ. Οι κάτοικοι που αντιδρούν προχώρησαν σε δενδροφυτεύσεις, ενώ ανέλαβαν οι ίδιοι τη φροντίδα
του πάρκου έκτασης 3,5 στρεµµάτων.
Πάρκο απέναντι από τον ΟΤΕ (Περιστέρι): Εχει έκταση 10 στρ. Ο δήµος έκοψε δέντρα και έχει φυτέψει... 50
κολόνες µε φωτισµό µεγάλης έντασης (πάνω από 1.000 βατ).
Ποικίλο Ορος-Πετρούπολη-Περιστέρι: Θετική εξέλιξη αποτελεί το γεγονός ότι η Μητρόπολη Φθιώτιδας, που είχε
επιβάλει χαράτσι στις διεκδικούµενες από αυτήν δοµηµένες εκτάσεις, αποφάσισε να επιστρέψει τα χρήµατα που
παράνοµα είχε εισπράξει από τους πολίτες.
Μητροπολιτικό Πάρκο Γουδή: Αναβλήθηκε για πέµπτη φορά η προσφυγή στο ΣτΕ κατά της µίσθωσης του
Μπάντµιντον, για τις 15-1-2010. Ο χώρος του Πάρκου συνεχίζει να κατακερµατίζεται και να ανοικοδοµείται.
Οδός Υµηττού: Σχεδιάζεται να γίνει διπλής κατεύθυνσης. Θα µικρύνει το πεζοδρόµιο και τα καταστήµατα που
εκτοπίζονται εξαπλώνονται στις γύρω πλατείες (π.χ. Πλ. Μεσολογγίου) προκαλώντας επέκταση των
τραπεζοκαθισµάτων σε ελεύθερους χώρους.
Τουρκοβούνια: Η έκταση ανήκει σε πέντε όµορους δήµους. Το νέο Ρυθµιστ. Σχέδιο Αττικής προβλέπει
νεκροταφεία, υπόγειες σήραγγες, κόµβους, δρόµους κ.λπ.
ΠΡΩΗΝ ΑΕΡΟ∆ΡΟΜΙΟ
Αντιδράσεις για την ανέγερση κατοικιών
Εγκαταλελειµµένη παραµένει η έκταση των 6.500 στρεµµάτων οκτώ χρόνια µετά την αποµάκρυνση του
αεροδροµίου. Εχει ανατεθεί µελέτη στο ΕΜΠ, η οποία θα επεξεργαστεί τις προτάσεις των τεσσάρων όµορων
δήµων που επιµένουν στη δηµιουργία πάρκου µε υψηλό πράσινο. Αντιδρούν µε τα σχέδια της προηγούµενης
κυβέρνησης για κατασκευή -σε έκταση 300 στρεµµάτων- πολυτελών κατοικιών, ξενοδοχείων και εµπορικών
κέντρων, που θα δοθούν για οικονοµική εκµετάλλευση για να καλυφθεί το κόστος συντήρηση του πάρκου.
Αλσος Συγγρού
Χωρίς φύλαξη
Χωρίς φύλαξη, φωτισµό και πυροπροστασία είναι το άλσος, στα Ιλίσια, στο οποίο επιπλέον υπάρχουν
διάσπαρτα σκουπίδια και ξερά κλαδιά, αυξάνοντας τον κίνδυνο πυρκαγιάς. Επίσης αρκετά πεύκα ξεραίνονται,
καθώς έχουν χτυπηθεί από «βαµβακίαση», ωστόσο κανένα µέτρο δεν έχει παρθεί για την προστασία τους.
Πάρκο Τρίτση
Στα χαρτιά οι υποσχέσεις
Με έλος µοιάζει η λίµνη που βρίσκεται στο Πάρκο Τρίτση στους Αγίους Αναργύρους. Οι κατά καιρούς υποσχέσεις
της πολιτείας για συντήρηση του πνεύµονα πρασίνου έχουν µείνει στα χαρτιά, µε αποτέλεσµα τα προβλήµατα να
διογκώνονται.
Παρέµβαση
∆ασολόγος - περιβαλλοντολόγος Ν. Χλύκας
Ανθρώπινες συνθήκες διαβίωσης αν εκµεταλλευόµασταν σωστά τα πάρκα
Πτώση της θερµοκρασίας κατά τουλάχιστον 3 βαθµούς και αποµάκρυνση των ρύπων είναι δύο από τα
σηµαντικότερα οφέλη που θα αποκόµιζε το Λεκανοπέδιο στην περίπτωση που εκµεταλλευόµασταν σωστά τους
ελεύθερους χώρους, οι οποίοι βρίσκονται διάσπαρτοι στον αστικό ιστό.
Χαρακτηριστικά ο δασολόγος - περιβαλλοντολόγος Νίκος Χλύκας µιλώντας στο «Εθνος» αναφέρει ότι εάν
φυτεύονταν από 100 φυτά σε κάθε ελεύθερο χώρο, τότε η Αττική θα είχε µια «ανάσα» δροσιάς, εκτός από την
αισθητική αναβάθµιση των περιοχών.
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Ειδικότερα, εάν υπάρξει ένα ενιαίο σχέδιο διαχείρισης για την ανάδειξη των ελεύθερων χώρων, τότε σύµφωνα µε
τον κ. Χλύκα θα υπάρξουν διακινήσεις των αερίων µαζών, κάτι που αποµακρύνει τους ρύπους.
Θερµοκρασία
Ταυτόχρονα θα υπάρξει αισθητή µείωση της θερµοκρασίας, αφού αξίζει µόνο να αναφερθεί ότι το καλοκαίρι στη
Βασιλίσσης Σοφίας και συγκεκριµένα στο πεζοδρόµιο που βρίσκεται στο ύψος του Εθνικού Κήπου η
θερµοκρασία είναι κατά 3 βαθµούς χαµηλότερη απ ό,τι στην απέναντι πλευρά.
Τα δένδρα, όπως τονίζει ο κ. Χλύκας, έχουν την ιδιότητα να δεσµεύουν το διοξείδιο του άνθρακα και να το
µετατρέπουν σε οξυγόνο, να κατακρατούν τη σκόνη, το νερό και την ηλιακή ακτινοβολία, να µειώνουν τον θόρυβο
και γενικώς να διαµορφώνουν καλύτερες συνθήκες στο τοπικό κλίµα της περιοχής.
http://www.ethnos.gr/article.asp?catid=11900&subid=2&pubid=6824907

∆ραστηριότητα Ευρωβουλευτών
Κ. ΑΡΣΕΝΗΣ (ΠΑΣΟΚ) - Απαξίωση των φορέων διαχείρισης προστατευόµενων περιοχών και το Χωροταξικό
Βιοµηχανίας
Τα έξι χρόνια απαξίωσης των φορέων διαχείρισης προστατευόµενων περιοχών κατά την κυβέρνηση Καραµανλή
και την υπουργία Σουφλία, και την παράλληλη χαλάρωση του καθεστώτος προστασίας τους, µε µη αναστρέψιµες
επιπτώσεις για το περιβάλλον και τις τοπικές κοινωνίες αναδεικνύουν 8 νέες ερωτήσεις που κατέθεσε στην
Ευρωπαϊκή Επιτροπή ο ευρωβουλευτής του ΠΑΣΟΚ Κρίτων Αρσένης.
Κ. ΑΡΣΕΝΗΣ (ΠΑΣΟΚ) - Ιδιωτικά χωριά και γκολφ για λίγους αντί για στήριξη της µικροµεσαίας
επιχειρηµατικότητας στην ύπαιθρο
Την συστηµατική προώθηση των επενδύσεων Γκολφ και ιδιωτικών χωριών κατά την εξαετία Καραµανλή και την
εγκατάλειψη της µικροµεσαίας επιχειρηµατικότητα στην Ελληνική ύπαιθρο εις βάρος των τοπικών κοινωνιών και
του περιβάλλοντος αφορούν 4 ερωτήσεις που κατέθεσε σήµερα στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή ο ευρωβουλευτής
του ΠΑΣΟΚ Κρίτων Αρσένης.
Κ. ΑΡΣΕΝΗΣ (ΠΑΣΟΚ) - Περιβαλλοντικές απειλές για τα νησιά του Ιονίου
Τη διαρκή περιβαλλοντική υποβάθµιση των νησιών του Ιονίου, ενός τόπου που η ιδιαιτερότητα του φυσικού του
περιβάλλοντος είναι πηγή οικονοµικής άνθισης και ποιότητας ζωής, έρχονται να αναδείξουν 3 νέες ερωτήσεις
που κατέθεσε στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή ο ευρωβουλευτής του ΠΑΣΟΚ Κρίτων Αρσένης - µέλος των επιτροπών
Περιβάλλοντος και Υγείας, Αλιείας και ∆ιεθνούς Ανάπτυξης του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου.
Κ. ΑΡΣΕΝΗΣ (ΠΑΣΟΚ) - 5 περιβαλλοντικές απειλές για τα νησιά του Αιγαίου
Τη διαρκή περιβαλλοντική υποβάθµιση του Αιγαίου, ενός τόπου που η ιδιαιτερότητα του φυσικού του
περιβάλλοντος είναι πηγή οικονοµικής άνθισης και ποιότητας ζωής, έρχονται να αναδείξουν 5 νέες ερωτήσεις
που κατέθεσε στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή ο ευρωβουλευτής του ΠΑΣΟΚ Κρίτων Αρσένης - µέλος των επιτροπών
Περιβάλλοντος και Υγείας, Αλιείας και ∆ιεθνούς Ανάπτυξης του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου.
Κ. ΑΡΣΕΝΗΣ (ΠΑΣΟΚ) - Απειλές για τη δηµόσια υγεία από τη λειτουργία διυλιστηρίων
Τη διαρκή περιβαλλοντική υποβάθµιση της Στερεάς Ελλάδας και τις απειλές για τη δηµόσια υγεία από τη
λειτουργία διυλιστηρίων σε απόσταση αναπνοής από το πολεοδοµικό συγκρότηµα Θεσσαλονίκης, αφορούν 3
νέες ερωτήσεις που κατέθεσε στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή ο ευρωβουλευτής του ΠΑΣΟΚ Κρίτων Αρσένης.
http://athinai.adagio4.eu/view/el/press-release/meps/meps-2009/meps-2009-october.html

Στυλοβάτες της πολιτικής της ΕΕ για το περιβάλλον
Σαν «οµάδα υποστήριξης» του µέλους της Κοµισιόν και επιτρόπου για το Περιβάλλον, Στ. ∆ήµα, λειτουργούν οι
«Οικολόγοι - Πράσινοι» καθώς µε χτεσινή τους ανακοίνωση φιλοτεχνούν την «αγιογραφία» του, συστήνοντας στο
ΠΑΣΟΚ διαβουλεύσεις για το νέο επίτροπο, αφού πρώτα ερωτηθεί ο Στ. ∆ήµας αν θέλει να παραµείνει στη θέση
αυτή. Σύµφωνα µε τους «Οικολόγους - Πράσινους» ο επίτροπος «ήταν ένα από τα λίγα κατά γενική οµολογία
επιτυχηµένα µέλη της απερχόµενης Κοµισιόν, ενώ διαθέτει ευρύτερο κύρος και στην ευρωπαϊκή Κοινωνία των
Πολιτών» (...) «δε δίστασε να συγκρουστεί σε πλήθος περιπτώσεις και µε την πολιτική των κυβερνήσεων της Ν∆,
από την οποία προερχόταν» (...) «η θητεία του κ. ∆ήµα έχει θέσει τον πήχη πολύ ψηλά για το πρόσωπο που θα
εκπροσωπήσει τη χώρα µας στην επόµενη Ευρωπαϊκή Επιτροπή» (...) «καλούµε λοιπόν το ΠΑΣΟΚ να τιµήσει
τις προεκλογικές του υποσχέσεις για αποσύνδεση των διορισµών σε δηµόσιες θέσεις από τη λογική να
προωθούνται σε αυτές κοµµατικά στελέχη» (....) «ο νέος πρωθυπουργός να αποδείξει έµπρακτα ότι
συνειδητοποιεί τη διαφορά ανάµεσα στη θέση του Ελληνα Επιτρόπου και σε µια ακόµα θέση υπουργού του
ΠΑΣΟΚ» (...) «θεωρούµε απαραίτητο να ερωτηθεί ο κ. ∆ήµας αν επιθυµεί µια δεύτερη θητεία Επιτρόπου, και στη
συνέχεια να υπάρξει διαβούλευση µε όλα τα κόµµατα. Σε κάθε περίπτωση, απαραίτητη είναι η αναζήτηση
υποψήφιου ευρύτερης αποδοχής»!
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Πέραν όµως από τον Στ. ∆ήµα µε αυτή τους την τοποθέτηση οι «Οικολόγοι - Πράσινοι» υποστηρίζουν συνολικά
την ευρωενωσιακή καταστροφική πολιτική για το περιβάλλον, αφού αυτή την πολιτική υπηρέτησε ο επίτροπος.
Και συγχρόνως καλλιεργούν αυταπάτες ότι από τα µεµονωµένα πρόσωπα κρίνεται η λήψη θετικών για το
περιβάλλον αποφάσεων. Το ζήτηµα ήταν και είναι -- ασχέτως αν οι «Οικολόγοι - Πράσινοι» το συσκοτίζουν -ποια πολιτική και υπέρ ποιου; Ολα τ' άλλα είναι εκ του πονηρού και για τις εντυπώσεις.
http://www2.rizospastis.gr/story.do?id=5293763&publDate=7/10/2009

Προς την πράσινη ενέργεια βαδίζουν οι υπό ανάπτυξη χώρες
Τη «στρατηγική του άλµατος» καλούνται να ακολουθήσουν οι αναπτυσσόµενες χώρες και στο πεδίο της
ενέργειας. Όπως αναφέρεται σε δηµοσίευµα της ιστοσελίδας της Ντόιτσε Βέλε ( «ΝΒ» ), πρόκειται για στρατηγική
που στέφθηκε µε επιτυχία στις επικοινωνίες, καθώς δεκάδες φτωχές χώρες πέρασαν απευθείας στην ψηφιακή
εποχή, χωρίς προηγουµένως να διανύσουν το στάδιο της αναλογικής σταθερής τηλεφωνίας.
Σε ό,τι αφορά το ενεργειακό, η συγκεκριµένη οδός παρουσιάζεται ως µονόδροµος στις υπό ανάπτυξη και µε
χαµηλό ΑΕΠ χώρες. ∆ιότι σύµφωνα µε τους ειδικούς, µόνον υιοθετώντας την αποκαλούµενη «πράσινη ενέργεια»
µπορούν να αποφύγουν τις ασύµφορες και καταστροφικές για το κλίµα ορυκτές µορφές ενέργειας. Το θέµα αυτό
συζητήθηκε και στο πλαίσιο των διαπραγµατεύσεων για την προστασία του κλίµατος, που διεξάγονται στην
Μπανγκόκ.
Ο επικεφαλής της αντιπροσωπείας της οικολογικής οργάνωσης «Greenpeace», Μάρτιν Κάιζερ, µιλώντας στη
«ΝΒ», είπε σχετικά: «Η µάχη για το ρόλο του πρωτοπόρου στο πεδίο των ανανεώσιµων µορφών ενέργειας είναι
εδώ και καιρό σε εξέλιξη. Η Γερµανία είναι σίγουρα στην πρωτοπορία της σχετικής τεχνολογίας, ενώ οι Ηνωµένες
Πολιτείες επενδύουν τώρα µεγάλα ποσά, ώστε να ανακτήσουν το χαµένο έδαφος. Παράλληλα, διαπιστώνουµε
ότι χώρες, όπως η Κίνα, επιδιώκουν να εισαγάγουν αυτές τις τεχνολογίες και να τις διαδώσουν. Πρόκειται για Big
Business».
Το παράδειγµα της Κένυας
Η νέα «πράσινη οικονοµία» θα δείξει το δρόµο προς το µέλλον. Οι ειδικοί είναι πεπεισµένοι γι’ αυτό. Το
«ενεργειακό άλµα», κατά το πρότυπο του «τηλεπικοινωνιακού άλµατος», συνιστά αναγκαιότητα και «πολλές
αναπτυσσόµενες χώρες έχουν ήδη µπει στην κούρσα», επισηµαίνει ο επικεφαλής του περιβαλλοντικού
προγράµµατος του Οργανισµού Ηνωµένων Εθνών (ΟΗΕ), Άχιµ Στάινερ.
«∆ιαβλέπω - είπε χαρακτηριστικά ο Άχιµ Στάινερ - ένα παρόµοιο άλµα και στο πεδίο της ενέργειας. Προσέξτε το
παράδειγµα της Κένυας. Αυτήν την εποχή γίνεται η εγκατάσταση καλωδίων οπτικών ινών και µιλούµε για µία
χώρα, που έχει πολλές περιοχές χωρίς ηλεκτροδότηση. Το ρεύµα δεν ήλθε, αλλά οι οπτικές ίνες είναι ήδη εκεί».
«Το ίδιο ισχύει και για την ενέργεια», πρόσθεσε ο ειδικός επιστήµονας του ΟΗΕ. ∆ιευκρίνισε, µάλιστα, πως η
Κένυα «θα τριπλασιάσει τα επόµενα τρία χρόνια το ποσοστό της ενέργειας που προέρχεται από γεωθερµικές
εγκαταστάσεις. Και όχι µόνο». Ανάλογη εκτιµά πως θα είναι και η αύξηση του ποσοστού της αιολικής ενέργειας.
Αντικείµενο συζητήσεων οι επενδύσεις
«Με το νέο δίκτυο ηλεκτροδότησης, το οποίο προβλέπει και συµβάσεις αµοιβής για τους παραγωγούς ρεύµατος,
θα έχουµε στην Κένυα σε 3 µε 4 χρόνια το µεγαλύτερο αιολικό πάρκο. Θα είναι στην Τουρκάνα. Σε δέκα χρόνια η
Κένυα θα καλύπτει τις ανάγκες της σε ηλεκτρικό ρεύµα µε µηδενικές εκποµπές διοξειδίου του άνθρακα. Ωστόσο,
απαιτούνται επενδύσεις», ανέφερε ο κ. Στάινερ.
Οι επενδύσεις αυτές αποτελούν αντικείµενο συζητήσεων, που γίνονται στο πλαίσιο των διαπραγµατεύσεων για
µια νέα συµφωνία, η οποία θα διαδεχθεί το πρωτόκολλο του Κιότο. Και οι πιθανότητες για µια επιτυχή συµφωνία
είναι πολλές, µε δεδοµένο ότι οι τιµές των ηλιακών και αιολικών εγκαταστάσεων πέφτουν διαρκώς.
Για πολλές χώρες, εξάλλου, που ακόµη δεν έχουν ένα πλήρες δίκτυο παροχής ηλεκτρικού ρεύµατος, οι
αποκεντρωµένες και αυτόνοµες ηλιακές και αιολικές εγκαταστάσεις είναι σίγουρα φθηνότερες από τα δίκτυα.
Αυτό το έχουν αντιληφθεί οι Κινέζοι που διοχετεύουν όλο και περισσότερους πόρους στα εν λόγω συστήµατα,
πολλά από τα οποία άλλωστε παράγουν και οι ίδιοι.
http://www.kathimerini.gr/4dcgi/_w_articles_kathremote_1_07/10/2009_301101

Ικανοποίηση στον ΟΗΕ για τις κλιµατικές διαπραγµατεύσεις
Οι διαπραγµατεύσεις που διεξάγονται στην Μπανγκόκ για τις κλιµατικές αλλαγές είναι οι πιο «εποικοδοµητικές»
των τελευταίων δύο χρόνων, δήλωσε σήµερα ο Ιβο ντε Μπόερ, ένας από τους υψηλόβαθµους αξιωµατούχους
του ΟΗΕ για το κλίµα.
«Είναι η πρώτη φορά εδώ και δύο χρόνια που βλέπουµε αυτού του είδους την εποικοδοµητική συζήτηση στο
πως να κάνουµε την µελλοντική συµφωνία για την υπερθέρµανση του πλανήτη να λειτούργησε πραγµατικά»,
τόνισε ο ίδιος.
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«Ελπίζω να µπορέσουµε να διατηρήσουµε το ίδιο πνεύµα», πρόσθεσε ο εκτελεστικός γραµµατέας της Συνθήκης
του ΟΗΕ για τις κλιµατικές αλλαγές.
Εκπρόσωποι από τουλάχιστον 180 χώρες συναντώνται εδώ και δέκα ηµέρες στην πρωτεύουσα της Ταϊλάνδης µε
στόχο να ανοίξουν το δρόµο για την παγκόσµια συµφωνία για το περιβάλλον τον ∆εκέµβριο στην Κοπεγχάγη.
Όµως ο ντε Μπόερ προειδοποίησε για τους φιλόδοξους στόχους των πλουσίων χωρών σχετικά µε τη µείωση των
εκποµπών αερίων που προκαλούν το φαινόµενο του θερµοκηπίου, χωρίς όµως να υπάρχει παράλληλα
προσφορά σηµαντικής χρηµατοδότησης. «Κάτι τέτοιο θα έκανε όλο το οικοδόµηµα να καταρρεύσει», είπε
χαρακτηριστικά.
«Χωρίς χρηµατοδότηση και χωρίς φιλοδοξίες οι τόσο εποικοδοµητικές συνοµιλίες που έχουµε δεν θα
χρησιµεύσουν σε τίποτε», κατέληξε.
http://www.kathimerini.gr/4dcgi/_w_articles_kathremote_1_07/10/2009_300953

Οι ωκεανοί του µέλλοντός µας
Tης ∆ιονυσιας Βοριδη
Το περιβάλλον εκπέµπει σήµα κινδύνου. Σήµερα βιώνουµε την κλιµατική αλλαγή ακόµα και στην καθηµερινή µας
ζωή. Παρακολουθούµε από την άνεση και την ασφάλεια του σαλονιού µας, στις οθόνες της τηλεόρασης,
εκατοντάδες ανθρώπους να χάνονται από τα πρωτοφανούς έντασης µετεωρολογικά φαινόµενα. ∆ιαβάζουµε για
τους πάγους που λιώνουν και ακούµε τις αγωνιώδεις εκκλήσεις βοήθειας των κατοίκων κρατών όπως οι
Μαλδίβες που κινδυνεύουν να µεταβληθούν, στο εγγύς µέλλον, σε Ατλαντίδες, και οι λαοί τους να ξεσπιτωθούν,
και να γίνουν οι πρώτοι περιβαλλοντικοί πρόσφυγες. Ακόµα, όµως, και αυτή η εφιαλτική πραγµατικότητα δεν
µοιάζει να πείθει, να συµµορφώνει τις κυβερνήσεις του κόσµου για την απόλυτη ανάγκη λήψης µέτρων που θα
βάλουν τροχοπέδη στην υπερθέρµανση του πλανήτη.
Η διάσκεψη για το κλίµα που θα πραγµατοποιηθεί στην Κοπεγχάγη τον ∆εκέµβριο ήδη προδιαγράφεται ως µία ακόµα- αποτυχία. Η υφήλιος πολώνεται. Στη διάσκεψη που πραγµατοποιείται αυτές τις ηµέρες στην Μπανγκόκ
της Ταϊλάνδης 131 αναπτυσσόµενα κράτη, προεξαρχούσης της Κίνας, έριξαν τις ευθύνες για την κατάσταση του
πλανήτη στις ΗΠΑ και τις ανεπτυγµένες οικονοµίες. Το µέλλον µοιάζει δυσοίωνο. Η Ε.Ε., όµως, εργάζεται και
µεριµνά για το περιβάλλον και τον πλανήτη. Στο συνέδριο «Αυριανοί Ωκεανοί» που πραγµατοποιήθηκε στις 2-3
Οκτωβρίου στη Bαρκελώνη, υπό την αιγίδα της Γενικής ∆ιεύθυνσης Ερευνας και Επιστηµών της Ευρωπαϊκής
Επιτροπής, δηµοσιογράφοι από όλη την Ευρώπη είχαν την ευκαιρία να ενηµερωθούν για δεκάδες προγράµµατα
που χρηµατοδοτούνται από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή µε στόχο την εκπόνηση περιβαλλοντικών ερευνών σε
θάλασσες και ωκεανούς. Ηδη, η Γενική ∆ιεύθυνση Ερευνας δέσµευσε 34 δισεκατοµµύρια ευρώ για την
υλοποίηση αυτών των ερευνητικών έργων. Συνήθως όταν µιλάµε για την κλιµατική αλλαγή και τις συνέπειές της,
το µυαλό µας πάει στην άνοδο της θερµοκρασίας της ατµόσφαιρας, την αύξηση της συγκέντρωσης διοξειδίου του
άνθρακα και άλλες συνέπειες της αλόγιστης ανθρώπινης δραστηριότητας. Ωστόσο, οι ωκεανοί, οι βιότοποί τους
και τα είδη που ζουν εκεί κινδυνεύουν εξίσου από την άνοδο της θερµοκρασίας των υδάτων, από την αύξηση της
οξύτητας του νερού, από την καταστροφή των κοραλλιών, από την εισβολή άλλων ειδών.
Ανάµεσα στα πιο ενδιαφέροντα προγράµµατα η αποστολή «Tara Ocean». Το ιστιοφόρο Τara θα
πραγµατοποιήσει τον, διάρκειας τριών ετών, γύρο του κόσµου για να διαπιστώσει ποιον ρόλο διαδραµατίζουν και
πώς επηρεάζονται οι ωκεανοί από την αλλαγή του κλίµατος. Στην πραγµατικότητα, το «Τara» είναι ένα
πλεούµενο εργαστήριο που θα αποκρυπτογραφήσει τα µυστικά όλων των µικροοργανισµών που ζουν κάτω από
την επιφάνεια των υδάτων. Μπορεί η διάσκεψη της Κοπεγχάγης να κινδυνεύει µε αποτυχία προτού ακόµα
αρχίσει, αλλά η ευρωπαϊκή συνεργασία δουλεύει για εµάς και για τα παιδιά µας.
http://news.kathimerini.gr/4dcgi/_w_articles_world_1_07/10/2009_332330

Σχέδιο για ανάπλαση της Ακαδηµίας Πλάτωνος
ΑΦΡΟ∆ΙΤΗ ΚΑΡΙΜΑΛΗ
Η µελέτη προβλέπει την ανάδειξη του Αρχαιολογικού Αλσους, τη δηµιουργία ποδηλατόδροµου και πεζόδροµων,
καθώς και µείωση της κίνησης οχηµάτων
Αλλαγή σελίδας στην πολύπαθη Ακαδηµίας Πλάτωνος επιχειρεί ο ∆ήµος Αθηναίων, ο οποίος εκπόνησε µελέτη
για την ανασχεδιασµό της περιοχής.
Οι παρεµβάσεις αυξάνουν τους κοινόχρηστους χώρους, δηµιουργούν ποδηλατόδροµους, πεζόδροµους και
µειώνουν κατά 25% τους δρόµους κίνησης των οχηµάτων.
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Η µελέτη που προβλέπει πολεοδοµικές ρυθµίσεις και παρεµβάσεις βρίσκεται στην πρώτη της φάση και εγκρίθηκε
κατά το πρόσφατο δηµοτικό συµβούλιο, ενώ πρόκειται να τεθεί σε δηµόσια διαβούλευση η οποία θα διαρκέσει
περίπου έναν µήνα.
Ειδικότερα, η µελέτη Πολεοδοµικού Ανασχεδιασµού αφορά τη γειτονιά της Ακαδηµίας Πλάτωνος και την περιοχή
που περιβάλλει τη γειτονιά και το Αρχαιολογικό Αλσος, στο 4ο ∆ηµοτικό ∆ιαµέρισµα του ∆ήµου Αθηναίων.
Πρόκειται για µία συνολική έκταση 1.010 στρεµµάτων, εκ των οποίων τα 130 στρ. περίπου είναι το Αρχαιολογικό
Άλσος της Ακαδηµίας Πλάτωνος.
Ειδικότερα, η µελέτη Πολεοδοµικού Ανασχεδιασµού της Ακαδηµίας Πλάτωνος περιλαµβάνει:
 Ανάδειξη του Αρχαιολογικού Αλσους στο οποίο δηµιουργούνται οι προϋποθέσεις για την ένταξή του στην
καθηµερινή λειτουργία της γειτονιάς και της πόλης.
 ∆ηµιουργία πρότυπης πολεοδοµικής ενότητας από άποψη κοινωνικού εξοπλισµού, ελεύθερων χώρων,
κυκλοφορίας, χρήσεων γης και δόµησης.
 ∆ιαδροµές σύνδεσης, που αφορούν κυρίως πεζούς και ποδηλάτες, µε σηµαντικούς δηµόσιους χώρους,
πόλους κοινωνικής δραστηριότητας και συγκοινωνιακές εξυπηρετήσεις.
 Αύξηση των ελεύθερων χώρων πρασίνου, δηµόσιων και ιδιωτικών και µείωση της επιφάνειας που
χρησιµοποιούν τα οχήµατα.
Στη µελέτη, προτείνεται επίσης η διατήρηση και προστασία των βιοµηχανικών κτιρίων Λαναρά και Μουζάκη, τα
οποία άλλωστε βρίσκονται σε καθορισµένο Βιοτεχνικό Κέντρο...
http://www.ethnos.gr/article.asp?catid=11900&subid=2&pubid=6796893

Η κλιµατική αλλαγή αυξάνει τις ανθρωπιστικές κρίσεις
Έκθεση της οργάνωσης αρωγής και ανάπτυξης World Vision.
Οι φυσικές καταστροφές που έπληξαν την Ασία την τελευταία εβδοµάδα τονίζουν την αυξανόµενη επίδραση που
έχει η κλιµατική αλλαγή στις ανθρωπιστικές κρίσεις αλλά και την άµεση ανάγκη για µια φιλόδοξη κλιµατική
συµφωνία, ανακοίνωσε σήµερα η οργάνωση αρωγής και ανάπτυξης, World Vision.
Μιλώντας στο περιθώριο της συνόδου του ΟΗΕ για την κλιµατική αλλαγή στην πρωτεύουσα της Ταϊλάνδης,
Μπανγκόγκ, εκπρόσωποι της οργάνωσης δήλωσαν ότι οι πληµµύρες στην Ινδία και ο τυφώνας στις Φιλιππίνες
έπληξαν κυρίως τους φτωχούς, οι οποίοι κινδυνεύουν να υπόφερουν περισσότερο από την έλλειψη µέτρων από
τα πλούσια κράτη για την καταπολέµηση της κλιµατικής αλλαγής .
Οι αναπτυσσόµενες χώρες και οι ανθρωπιστικές οργανώσεις ζητούν από τα πλούσια κράτη να ηγηθούν µίας
προσπάθειας προκειµένου να αποτρέψουν τα χειρότερα από τις ακόµα πιο έντονες πληµµύρες και ξηρασίες που
θα έρθουν και από το λιώσιµο των πάγων και την άνοδο της στάθµης της θάλασσας.
«Η σύνδεση µεταξύ ανθρωπιστικών κρίσεων και κλιµατικής αλλαγής έχει χτυπήσει την πόρτα της Ασίας»,
δήλωσε ο Ρίτσαρντ Ράµσεϊ, διευθυντής µιας ανθρωπιστικής οργάνωσης σε συνέντευξη Τύπου.
Ο Ράµσεϊ δήλωσε ότι οι πόροι των αθρωπιστικών οργανώσεων δοκιµάζονται λόγω της ανάγκης να προσφέρουν
άµεση βοήθεια ύστερα από φυσικές καταστροφές και παράλληλα να βοηθήσουν τις αναπτυσσόµενες χώρες να
βρουν µακροπρόθεσµες λύσεις για να αντιµετωπίσουν την κλιµατική αλλαγή.
Ο οργανισµός ζήτησε να αναλάβουν δράση τα αναπτυγµένα κράτη, που κατηγορούνται ότι δεν προχωρούν στη
µείωση της εκποµπής διοξειδίου του άνθρακα και ότι δεν παρέχουν αρκετή οικονοµική και τεχνολογική βοήθεια
στα φτωχότερα κράτη προκειµένου να τα βοηθήσουν στην αντιµετώπιση της κλιµατικής αλλαγής.
«Μερικοί από τους διαπραγµατευτές φαίνεται ότι δεν έχουν καταλάβει ότι αντιµετωπίζουµε µια παγκόσµια
ανθρωπιστική κρίση», δήλωσε ο Μπρετ Πάρις, διευθυντής οικονοµικών και κλιµατικής αλλαγής του World Vision.
http://www.kathimerini.gr/4dcgi/_w_articles_kathremote_1_06/10/2009_300828

Εγκαίνια του µεγαλύτερου αιολικού πάρκου της Βουλγαρίας
Το µεγαλύτερο αιολικό πάρκο της Βουλγαρίας, εγκαινίασε σήµερα στην πόλη Κάρναβα, ο πρωθυπουργός της
χώρας, Μπόικο Μπορίσοφ.
Πρόκειται για έργο που υλοποίησε η εταιρία «AES Geo Energy» [µικτή εταιρία της αµερικάνικης American Energy
Systems (AES) και της βούλγαρο-γερµανικής GEO Power], επενδύοντας το ποσό των 270 εκ. ευρώ.
Το συγκρότηµα των 52 ανεµογεννητριών του αιολικού πάρκου «Άγιος Νικόλαος» µπορεί να προσφέρει στο
ενεργειακό σύστηµα, ετήσια απόδοση 340 GWh.
Ο Βούλγαρος πρωθυπουργός αναφέρθηκε στην ουσιαστική -όπως τόνισε- αύξηση του µεριδίου της αιολικής
ενέργειας στην ηλεκτροπαραγωγή, σηµειώνοντας ότι το µερίδιο της αιολικής ενέργειας στη συνολική παραγωγή
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ηλεκτρικής ενέργειας θα διαµορφωθεί σε 330 MW ανά έτος, έπειτα από την ένταξη του πάρκου «Άγιος Νικόλαος»
στο ενεργειακό σύστηµα της χώρας.
Σύµφωνα µε τον κ. Μπορίσοφ, ιδιαίτερη σηµασία έχουν οι περιβαλλοντολογικές διαστάσεις του µεγάλου έργου, οι
οποίες διακρίνονται σε δύο βασικές κατευθύνσεις.
Η πρώτη αφορά τη µείωση των εκποµπών αερίων του θερµοκηπίου και η δεύτερη την ειδική εγκατάσταση
ραντάρ, το οποίο θα σταµατά τη λειτουργία των ανεµογεννητριών, όταν περνούν, από την περιοχή, σµήνη
αποδηµητικών πουλιών.
Το ραντάρ τοποθετήθηκε έπειτα από παρεµβάσεις µη κυβερνητικών οργανισµών, µε στόχο την προστασία
πελαργών, κύκνων και άλλων αποδηµητικών πουλιών.
Εξάλλου, στο συγκρότηµα θα λειτουργεί και εναλλακτικό σύστηµα διακοπής της λειτουργίας των
ανεµογεννητριών σε περίπτωση ανάγκης, το οποίο θα ελέγχουν ανεξάρτητοι ορνιθολόγοι.
«Πρόκειται για καινοτοµία, η οποία είναι άνευ προηγουµένου ακόµα και στην Ευρωπαϊκή Ένωση», αναφέρεται
στην ανακοίνωση της κατασκευάστριας εταιρίας, που φιλοξενούν τα βουλγαρικά µέσα ενηµέρωσης.
Στην ίδια ανακοίνωση προστίθεται πως τον ερχόµενο ∆εκέµβριο αναµένεται να γίνει η πλήρης σύνδεση του νέου
αιολικού πάρκου στο ενεργειακό σύστηµα της Βουλγαρίας, κατόπιν ολοκλήρωσης της κατασκευής του
υποσταθµού, των αγωγών και όλων των απαραίτητων υποδοµών.
http://www.kathimerini.gr/4dcgi/_w_articles_kathremote_1_06/10/2009_300811

Ελπίδα στα σκουπίδια για την κλιµατική αλλαγή
Η µετατροπή σε βιοκαύσιµα των σωρών σκουπιδιών που σχηµατίζουν βουνά στις χωµατερές όλου του κόσµου,
ίσως αποτελεί την απάντηση τόσο στην ενεργειακή κρίση όσο και στην κλιµατική αλλαγή.
Μια νέα έρευνα επιστηµόνων από την Ελβετία και τη Σιγκαπούρη εκτιµά ότι η αντικατάσταση της βενζίνης µε
βιοκαύσιµα που προέρχονται από επεξεργασµένα απορρίµµατα, θα µπορούσε να µειώσει κατά 80% τις
εκποµπές «αερίων του θερµοκηπίου».
Τα βιοκαύσιµα από την επεξεργασία γεωργικών καλλιεργειών έχουν δεχτεί επικρίσεις διεθνώς, επειδή
προϋποθέτουν την αύξηση της αγροτικής παραγωγής και τη διάθεση ενός σηµαντικού µέρους της για
ενεργειακούς σκοπούς, µε συνέπεια να υπάρχουν επιπτώσεις τόσο για τις τιµές των τροφίµων, όσο και για το
περιβάλλον.
Όµως τα λεγόµενα βιοκαύσιµα δεύτερης γενιάς, όπως η αιθανόλη από κυτταρίνη, η οποία προέρχεται από την
κατεργασία αστικών στερεών απορριµµάτων, µπορεί να προσφέρει σηµαντικές µειώσεις στις εκποµπές ρύπων,
χωρίς άλλες ανεπιθύµητες παρενέργειες.
Η µελέτη, που δηµοσιεύτηκε στο περιοδικό “Global Change Biology: Bioenergy” και έγινε από οµάδα ερευνητών
υπό τον καθηγητή Χιου Ταν του Τµήµατος Βιολογικών Επιστηµών του Εθνικού Πανεπιστηµίου της Σιγκαπούρης
και τον δρα Λιάν Πιν Κοχ του Ινστιτούτου Γήινων Οικοσυστηµάτων του Οµοσπονδιακού Πολυτεχνείου (ΕΤΗ) της
Ζυρίχης, αναφέρει ότι «τα καύσιµα από επεξεργασµένη βιοµάζα στερεών απορριµµάτων, όπως χαρτιών και
χαρτονιών, συνιστά µια πολλά υποσχόµενη λύση καθαρής ενέργειας».
Σύµφωνα µε τις εκτιµήσεις των επιστηµόνων, µε βάση τα στοιχεία του ΟΗΕ για την παραγωγή απορριµµάτων σε
173 χώρες, σε συνδυασµό µε τις εκτιµήσεις για την ποσότητα βενζίνης που καταναλώνεται στις ίδιες χώρες κάθε
χρόνο, υπολογίστηκε ότι 82,93 δισ. λίτρα αιθανόλης από κυτταρίνη µπορούν να παράγονται συνολικά από τις
χωµατερές του πλανήτη, αντικαθιστώντας το 5,4% περίπου της παγκόσµιας κατανάλωσης βενζίνης, η οποία
επιβαρύνει την κλιµατική αλλαγή.
Σύµφωνα µε τους υπολογισµούς των ερευνητών, οι παγκόσµιες εκποµπές άνθρακα µπορούν να περικοπούν
από 29,2% έως 86,1% για κάθε παραγόµενη ενεργειακή µονάδα.
http://www.enet.gr/?i=news.el.episthmh-texnologia&id=89040

Υπερασπίζονται τις πλατείες στου Ζωγράφου
Με αποκλεισµό του δηµαρχείου από τις 7 το πρωί σήµερα απαντούν οι κάτοικοι και πλήθος φορείς στην
απόφαση του δήµαρχου Ζωγράφου, µε τις ευλογίες του ΥΠΕΧΩ∆Ε, να µετατρέψει πέντε πλατείες σε γκαράζ και
υπέργεια εµπορικά µεγαθήρια που θα εκµεταλλεύονται ιδιώτες.
Με αφορµή τις πρώτες δηµοπρατήσεις σήµερα οι κάτοικοι και οι φορείς δηλώνουν αποφασισµένοι να
αποτρέψουν την καταστροφή των πλατειών επισηµαίνοντας: "Με άλλοθι το πρόβληµα της στάθµευσης, που οι
ίδιοι δηµιούργησαν µε την τσιµεντοποίηση των ελεύθερων χώρων, απροκάλυπτα προχωρούν στις
δηµοπρατήσεις κόβοντας εκατοντάδες δένδρα στις πλατείες προς όφελος των κατασκευαστών, οι οποίοι θα τα
εκµεταλλεύονται για 30 χρόνια εις βάρος του περιβάλλοντος των δηµοτών και των κατοίκων του λεκανοπεδίου".
Πρόκειται για τις πλατείες Μερκάτη, Ελευθερίας, Άνοιξης, Πλαστήρα, Γαρδένια και τα οικοδοµικά τετράγωνα 354
και 119. Εξηγούν δε ότι από την παραχώρηση σε ιδιώτες δηµοτικών χώρων και πλατειών θα εισπράττει ψιχία ο
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δήµος Ζωγράφου έσοδα µόλις 4% από τους ιδιώτες οι οποίοι θα εκµεταλλεύονται τους χώρους στάθµευσης και
τα εµπορικά κέντρα.
Ουσιαστικά παραδίδονται στο τσιµέντο και σε εµπορικές χρήσεις 4.864 τ.µ., "γεγονός που αποτελεί
καταστροφική πολιτική για τις γειτονιές και το σύνολο του δήµου". Οι επιτροπές κατοίκων, οι σύλλογοι, οι φορείς
και οι δηµότες του Ζωγράφου, εκτός του πρωινού αποκλεισµού του δηµαρχείου µε σκοπό να σταµατήσει ο
διαγωνισµός το απόγευµα στην πλατεία Γαρδένια, διοργανώνουν µαθητική συναυλία, ενώ χθες το απόγευµα
πραγµατοποίησαν ποδηλατοδροµία στις πλατείες.
http://www.avgi.gr/ArticleActionshow.action?articleID=495704

∆ραστηριότητα Ευρωβουλευτών
Κ. ΑΡΣΕΝΗΣ (ΠΑΣΟΚ) - 4 περιβαλλοντικές απειλές για τους 4 νοµούς της Κρήτης
Τη διαρκή περιβαλλοντική υποβάθµιση της Κρήτης, ενός τόπου που για πολλά χρόνια η ιδιαιτερότητα του
φυσικού του περιβάλλοντος υπήρξε πηγή οικονοµικής άνθισης και ποιότητας ζωής, έρχονται να αναδείξουν 4
νέες ερωτήσεις που κατέθεσε στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή ο ευρωβουλευτής του ΠΑΣΟΚ Κρίτων Αρσένης - µέλος
των επιτροπών Περιβάλλοντος και Υγείας, Αλιείας και ∆ιεθνούς Ανάπτυξης του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου.
Α. ΠΟ∆ΗΜΑΤΑ (ΠΑΣΟΚ) - Κίνδυνος διακοπής του εφοδιασµού της Ελλάδας µε βιοντήζελ
Ερώτηση προς την Ευρωπαϊκή Επιτροπή για τη σοβαρότατη κρίση στην οποία οδηγείται η ελληνική αγορά
βιοκαυσίµων καθώς δεν έχει εκδοθεί ακόµα η σχετική Κοινή Υπουργική Απόφαση (ΚΥΑ) κατανοµής Βιοντήζελ για
το 2009 κατέθεσε η ευρωβουλευτής του ΠΑ.ΣΟ.Κ. κα Άννυ Ποδηµατά. Αφορµή για την υποβολή της ερώτησης
στάθηκε η ανακοίνωση του Ελληνικού Συνδέσµου Παραγωγών Βιοκαυσίµων, σύµφωνα µε την οποία η ΚΥΑ
κατανοµής Βιοντήζελ για το 2009, όχι µόνο έχει καθυστερήσει αλλά πλέον είναι και αδύνατο να εκδοθεί εγκαίρως,
γεγονός που θα οδηγήσει στη διακοπή του εφοδιασµού της Ελλάδας µε βιοντήζελ από την 1η Οκτωβρίου 2009.
Κ. ΑΡΣΕΝΗΣ (ΠΑΣΟΚ) - Κρίσιµα ζητήµατα για την ποιότητα ζωής στην Αθήνα
Την ραγδαία υποβάθµιση της ποιότητας ζωής των πολιτών της Αθήνας και ολόκληρης της Αττικής αφορούν 3
ερωτήσεις που κατέθεσε σήµερα στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή ο ευρωβουλευτής του ΠΑΣΟΚ Κρίτων Αρσένης µέλος των επιτροπών Περιβάλλοντος, Υγείας, Αλιείας και ∆ιεθνούς Ανάπτυξης του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου.
Οι ερωτήσεις αφορούν την:
1. Ανεπάρκεια και απειλούµενη ποιότητα του πόσιµου νερού
2. Συνεχιζόµενη υπέρβαση των οριακών τιµών της ατµοσφαιρικής ρύπανσης
3. Έλλειψη προστασίας του αστικού και περιαστικού πράσινου και τις επιπτώσεις της στην ατµοσφαιρική
ρύπανση.
Κ. ΑΡΣΕΝΗΣ (ΠΑΣΟΚ) - ∆ιερεύνηση της περιβαλλοντικής υποβάθµισης του ∆έλτα του Αξιού
«Η Επιτροπή θα επικοινωνήσει µε τις ελληνικές αρχές προκειµένου να ζητήσει πληροφορίες για την εφαρµογή
των σχετικών διατάξεων της οδηγίας περί οικοτόπων σε ό,τι αφορά µέτρα που θα µπορούσαν να επηρεάσουν
δυσµενώς τον τόπο Natura 2000 «∆έλτα Αξιού - Λουδία - Αλιάκµονα - Ευρύτερη περιοχή - Αξιούπολη». Αν από
την απάντηση προκύψει παράβαση των προαναφερόµενων διατάξεων, η Επιτροπή δεν θα διστάσει να κινήσει
διαδικασία επί παραβάσει, εφόσον χρειαστεί» επισηµαίνει ο Επίτροπος Περιβάλλοντος Σταύρος ∆ήµας
απαντώντας σε ερώτηση που κατέθεσε ο ευρωβουλευτής του ΠΑΣΟΚ Κρίτων Αρσένης σχετικά µε την
περιβαλλοντική υποβάθµιση του ∆έλτα του Αξιού.
http://athinai.adagio4.eu/view/el/press-release/meps/meps-2009/meps-2009-october.html

Οχετός λυµάτων η λίµνη Καϊάφα
Ότι δεν έφερε η πύρινη καταστροφή του 2007 στη Λίµνη Καϊάφα, κινδυνεύει να δηµιουργήσει η διοχέτευση
ανεπεξέργαστων αποβλήτων από τον ανύπαρκτο βιολογικό καθαρισµό της Ζαχάρως.
Όπως καταγγέλλει ο Πρόεδρος του Συλλόγου Περιβαλλοντικής Προστασίας της περιοχής κ. Κωνσταντίνος
Αγραπιδάς, η ρύπανση που έχει προκαλέσει η δηµοτική αρχή, οδηγεί σε µεγάλη υποβάθµιση της λίµνης Καϊάφα
η οποία είναι προστατευόµενη περιοχή και ένα από σπουδαιότερα οικοσυστήµατα της Πελοποννήσου. Την
παράνοµη έγχυση αποβλήτων έχουν πιστοποιήσει και οι επιθεωρητές περιβάλλοντος του ΥΠΕΧΩ∆Ε από τις
αρχές του 2006.
Τότε σε έλεγχο που είχαν διενεργήσει στον βιολογικό καθαρισµό, επιβεβαιώθηκε η ρύπανση και ο φάκελος
απεστάλη στον εισαγγελέα, µε εισήγηση για επιβολή προστίµου στην Νοµαρχία Ηλείας ύψους 3.800 ευρώ. Τόσο
φαίνεται πώς αξιολόγησαν οι ιθύνοντες τη ζηµία που προκλήθηκε στο περιβάλλον!
Η αρµόδια υπηρεσία της Νοµαρχιακής Αυτοδιοίκησης διενήργησε αυτοψία στις εγκαταστάσεις του βιολογικού
καθαρισµού της Ζαχάρως και στην αποστραγγιστική τάφρο που οδηγεί τα λύµατα στην λίµνη Καϊάφα
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Από το πόρισµα της αρµόδιας υπηρεσίας το οποίο εκδόθηκε το Φεβρουάριο του 2009, προκύπτει ότι τα λύµατα
δεν είχαν υποστεί καµία επεξεργασία στον βιολογικό καθαρισµό και επιπρόσθετα είχε τοποθετηθεί σε µεγάλο
µήκος της αποστραγγιστικής τάφρου πλαστικός σωλήνας µέσω του οποίου διοχετευόταν τα λύµατα στην λίµνη
Καϊάφα.
Με απόφαση του Νοµάρχη Ηλείας υπεβλήθη πρόστιµο στην ∆ηµοτική Επιχείρηση Ύδρευσης και Αποχέτευσης
του δήµου Ζαχάρως για πρόκληση ρύπανσης και υποβάθµιση του περιβάλλοντος από τη µη λειτουργία του
βιολογικού καθαρισµού.
«Η δηµοτική αρχή της Ζαχάρως διοχετεύει τα λύµατα σε περιοχές παραπλεύρως της λίµνης Καϊάφα θεωρώντας
ότι επιλύθηκε το πρόβληµα αγνοώντας εκτός των άλλων τις επιπτώσεις στη δηµόσια υγεία» τονίζει ο κ.
Αγραπιδάς.
Είναι προφανές, όπως αναφέρει ότι η διοχέτευση των λυµάτων στην λίµνη ή σε παράπλευρες εκτάσεις της
προστατευόµενης περιοχής «θεωρείται εντελώς φυσιολογική κατάσταση για την δηµοτική αρχή και την αρµόδια
υπηρεσία ∆ΕΥΑ Ζαχάρως. Το γεγονός αυτό συνιστά βάναυση παρέµβαση, υποβάθµιση και δυσφήµηση για όλη
την ευρύτερη περιοχή, και προσβάλλει πολιτιστικά και κοινωνικά τους πολίτες».
http://www.protothema.gr/content-perivallon.php?id=46415&category_id=35

OHE: Λύση στο πρόβληµα της κλιµατικής αλλαγής οι τεχνολογίες πληροφορικής
Μέρος της λύσης του προβλήµατος της κλιµατικής αλλαγής αποτελούν οι τεχνολογίες πληροφορικής και
τηλεπικοινωνιών, µέσω της διάδοσης της πληροφορίας στις αναπτυσσόµενες χώρες, σύµφωνα µε την εκτίµηση
στην οποία προέβη ο γ.γ. του ΟΗΕ κ. Μπαν Κι Μουν κατά τη σηµερινή τελετή εγκαινίων της έκθεσης ITU
Telecom World στη Γενεύη.
«Μέρος της λύσης είναι οι τεχνολογίες πληροφορικής και τηλεπικοινωνιών. Αυτές οι τεχνολογίες
χρησιµοποιούνται ήδη για τη µείωση των εκποµπών ρύπων και επιτρέπουν στις χώρες να προσαρµοστούν στις
επιπτώσεις της κλιµατικής αλλαγής, κυρίως στα θέµατα του υποσιτισµού και της υγείας, ενισχύοντας τη σχετική
πληροφόρηση», υπογράµµισε ο γ.γ. του ΟΗΕ.
Tις πύλες της άνοιξε σήµερα, για πέντε ηµέρες, στη Γενεύη, η ITU Telecom World, µία από τις µεγαλύτερες
εκθέσεις τηλεπικοινωνιών στον κόσµο, µε συµµετοχή 450 εκθετών από πενήντα χώρες.
Για τον κ. Χαµαντούν Τουρέ, τον γ.γ. της ∆ιεθνούς Ένωσης Τηλεπικοινωνιών (ITU), την υπηρεσία του ΟΗΕ για
θέµατα τεχνολογιών πληροφορικής και τηλεπικοινωνιών που οργανώνει την έκθεση, ο κόσµος είναι σήµερα πολύ
διαφορετικός σε σχέση µε την τελευταία έκθεση, το 2003.
Ο ίδιος είπε ότι, από τότε, ο αριθµός των χρηστών συσκευών κινητής τηλεφωνίας παγκοσµίως αυξήθηκε, φέτος,
σε 4,6 δισεκατοµµύρια, από 1 δισεκατοµµύριο το 2003.
«Ο ρόλος των τηλεπικοινωνιών στο να µας βοηθήσουν να αναδυθούµε από την χρηµατοπιστωτική κρίση είναι
ουσιαστικός», τόνισε ο κ. Τουρέ.
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