
ΤΕΕ 2373  (26/12/05)4

ΣΗΜΕΙΩΜΑΤΑΡΙΟ 
ΚΕΙΜΕΝΑ - ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ: ΓΕΩΡΓΙΟΣ Π. ΚΑΡΑ-

Η ρύπανση…

Ορατό…

Και της Γερµανίας…

…δεν κάνει διακρίσεις σε ανατολι-
κές, βόρειες ή δυτικές συνοικίες, ό-
πως προέκυψε από µετρήσεις της
Οµάδας Κτιριακού Περιβάλλοντος
του Τµήµατος Φυσικής του Πανεπι-
στηµίου Αθηνών που έγινε σε 50 κα-
τοικίες στο Κερατσίνι, τον Πειραιά,
τη Νίκαια, την Καλλιθέα, το Χαλάν-
δρι, τα Πατήσια, του Ζωγράφου, την
Καισαριανή, το Καµατερό, το Μενίδι
και τη Ραφήνα. 
Σύµφωνα µ’ αυτές, στα 21 από τα

50 σπίτια, η συγκέντρωση σωµατι-
δίων ΡΜ2,5 ξεπερνά το όριο των 65
µικρογραµµαρίων ανά κυβικό µέτρο
(µg/m3), ενώ σε ορισµένες περιπτώ-
σεις οι συγκεντρώσεις είναι διπλά-
σιες, υπερβαίνουν τα 120 µg/m3. Α-
κόµη χειρότερη είναι η εικόνα για τα
ΡΜ10: στα 47 από τα 50 σπίτια, δηλα-
δή σε ποσοστό 94%, η παρατηρού-
µενη συγκέντρωση υπερβαίνει το ό-
ριο που έχει θεσπίσει η Ευρωπαϊκή
Ένωση και είναι τα 55 µg/m3. ∆εν εί-
ναι λίγα, µάλιστα, τα σπίτια όπου οι
συγκεντρώσεις των ΡΜ10 φτάνουν ή
ξεπερνούν τιµές όπως τα 400 ή 500
µg/m3 
Σε ό,τι αφορά τις πτητικές οργανι-

κές ενώσεις (VΟCs), η συντριπτική
πλειονότητα των µετρήσεων σε ό-
λες τις περιοχές (µε εξαίρεση τη Νί-
καια), υπερβαίνουν κατά 70% το όριο
των 0,05 ppm (µέρη ανά εκατοµµύ-
ριο), το οποίο συνδέεται µε ένα αί-
σθηµα δυσφορίας. 
Ως αιτίες οι επιστήµονες αναφέ-

ρουν τη µεγάλη συγκέντρωση των
ρύπων αυτών στην ατµόσφαιρα της
πόλης, στον κακό αερισµό, στο κά-
πνισµα, στο τηγάνισµα και στη χρή-
ση ακατάλληλων θερµαντικών µέ-
σων, µε χειρότερο τη σόµπα πετρε-
λαίου.
Συµπέρασµα: Η ρύπανση δεν κτυ-

πά την πόρτα µας, εγκαταστάθηκε
για τα καλά µέσα στα σπίτια µας και
απειλεί την υγεία µας.

…από το διάστηµα ήταν το «νέφος» καπνού που
προκλήθηκε από τη φωτιά που κατέστρεψε πριν δύο
εβδοµάδες τις δεξαµενές των εταιρειών «Τotal» και
«Τexaco», βόρεια του Λονδίνου. Και πώς να µην ήταν,
αφού καταγράφηκε ως η µεγαλύτερη καταστροφή του
είδους σε καιρό ειρήνης, όπως είπε εκπρόσωπος της
πυροσβεστικής της Βρετανίας, ενθυµούµενος ανάλο-
γες σκηνές από την περίοδο του Β΄ Παγκοσµίου Πο-
λέµου και τους γερµανικούς βοµβαρδισµούς. Ευτυ-
χώς, τουλάχιστον, απ’ αυτή την καταστροφή δεν υπήρ-
ξαν ανθρώπινα θύµατα.
Η οικολογική καταστροφή, ωστόσο, όσο και αν προ-

σπάθησαν να την υποβαθµίσουν οι Βρετανοί αρµόδι-
οι, είναι ασφαλώς µεγάλη, καθώς το σύννεφο του
µαύρου καπνού πήρε διαστάσεις 200 τετραγωνικών

χιλιοµέτρων, καλύπτοντας µεγάλο µέρος του Λονδί-
νου και «ταξιδεύοντας» στη Γαλλία, ως και την Ισπα-
νία. Και ήταν επόµενο, αφού κάηκαν οι 20 από τις 26
δεξαµενές, όπου βρίσκονταν αποθηκευµένοι 150.000
τόνοι διαφόρων καυσίµων και άλλων προϊόντων πε-
τρελαίου, που παρά τις µεγάλες προσπάθειες, τροφο-
δοτούσαν τη φωτιά επί δύο ηµέρες.
Τα αίτια της πυρκαγιάς (ως τη στιγµή που γράφο-

νταν αυτές οι γραµµές) παραµένουν άγνωστα, αλλά
εκείνο που εµφανίζεται βέβαιο είναι ότι κανένα από
τα µέτρα ασφάλειας που υπάρχουν σε τέτοιου είδους
εγκαταστάσεις δεν δούλεψε. Και αυτό είναι που µας
εµβάλλει σε ανησυχία, αφού αναδεικνύει το ενδεχό-
µενο να υπάρχει «κάτι σάπιο στο βασίλειο της... Βρε-
τανίας».

…όπου λίγες ώρες νωρίτερα, εξαιτίας µιας έκρη-
ξης που σηµειώθηκε σε εργοστάσιο χηµικών στο
Μουνσχµίνστερ, στη νότια Γερµανία (στο εργοστάσιο
της εταιρείας «Ρetrochemie»), η περιοχή γέµισε σε
µεγάλη έκταση µε καπνό, η σύσταση των αερίων του

οποίου ήταν άγνωστη. Πλην, όµως, επικίνδυνη αν κρί-
νουµε από το γεγονός ότι η αστυνοµία ζήτησε από
τους κατοίκους να µην ανοίγουν τα παράθυρά τους
και να παραµείνουν στα σπίτια τους για πολλές ώ-
ρες και έως ότου το «νέφος» διαλυθεί.



Οι επιχειρήσεις…

Με καθυστέρηση…

Με αυτά…

Προειδοποιεί…

Και παραπέµπει…

ΣΗΜΕΙΩΜΑΤΑΡΙΟ 

…η ΕΕ την Ελλάδα για µια σειρά πολύ σο-
βαρών περιβαλλοντικών ζητηµάτων. Με αντί-
στοιχες επιστολές που έστειλε τις τελευταί-
ες ηµέρες επισηµαίνει ότι η Ελλάδα: 
Παρόλο που έχουν δηµιουργηθεί µερικές

εγκαταστάσεις για τη διάθεση και περισυλλο-
γή ορισµένων κατηγοριών επικίνδυνων απο-
βλήτων (όπως π.χ. απόβλητα πετρελαίου), οι
ελληνικές αρχές, εξακολουθούν να εφαρµό-
ζουν για τα επικίνδυνα απόβλητα την πρακτι-

κή της «προσωρινής αποθήκευσης». 
Εξάλλου, η Ελλάδα δεν προχώρησε, ως ό-

φειλε, στη δηµιουργία ζωνών προστασίας για
την πλειονότητα των 151 καταφυγίων που υ-
πάρχουν στη χώρα µας για άγρια πτηνά, σύµ-
φωνα µε την κοινοτική Οδηγία (1979/409).
Τέλος, έχει γίνει ελλιπής µεταφορά στο ε-

θνικό ∆ίκαιο της κοινοτικής Οδηγίας (2000/60)
που αφορά τη θέσπιση πλαισίου κοινοτικής
δράσης στον τοµέα της πολιτικής των υδάτων.

…την Ελλάδα στο Ευρωπαϊκό ∆ικαστήριο
για την αδυναµία της να καθαρίσει τις δύο

παράνοµες χωµατερές του Κουρουπητού και
του Μεσοµουρίου στην Κρήτη. Υπενθυµίζεται
ότι το 2000 το Ευρωπαϊκό ∆ικαστήριο επέ-

βαλε στην Ελλάδα ηµερήσιο πρόστιµο
20.000 ευρώ για τις συγκεκριµένες παραβά-

σεις στην Κρήτη, µε
συνέπεια να καταβά-
λει η χώρα µας συνο-
λικό πρόστιµο 4,72 ε-
κατ. ευρώ, πριν θεω-
ρηθεί από την Επι-
τροπή ότι η χωµατε-
ρή είχε όντως κλεί-
σει το Φεβρουάριο
2001. Ωστόσο, µε την
τελευταία ανακοίνω-
σή της η Επιτροπή ε-
πισηµαίνει ότι στη
χωµατερή του
Κουρουπητού εξακο-
λουθούν να υπάρχουν
πολλά προβλήµατα.
Και σε ό,τι αφορά την
περιοχή του Μεσο-
µουρίου, τον αποθη-
κευτικό χώρο όπου
µεταφέρονται εδώ και
καιρό τα απόβλητα, εν
αναµονή της κατα-
σκευής µονίµων εγκα-
ταστάσεων διαχείρι-
σης αποβλήτων στην
περιοχή Κορακιά του
νοµού Χανίων, πως έ-
χει πλέον καταστεί
παράνοµη χωµατερή.

Γι’ αυτές τις υποθέσεις η Επιτροπή είχε στείλει
προειδοποιητικές επιστολές τον Απρίλιο του
2004 και τον Μάρτιο του 2005.

…που δηµιουργούνται στη χώρα µας, µειώνο-
νται από χρόνο σε χρόνο. Τη διαχρονική υπο-
χώρηση διαπιστώνει έρευνα της ΙCΑΡ, σύµφω-
να µε την οποία το 2004 συστάθηκαν 3.904 νέες
Ανώνυµες Εταιρείες και Εταιρείες Περιορισµέ-
νης Ευθύνης, αριθµός µικρότερος κατά 8,7% σε
σχέση µε το 2003.

…τριών ετών, ο Τζορτζ  Ο.  Μπους  παραδέχθη-
κε ότι ο πόλεµος στο Ιράκ βασίστηκε σε λάθος
πληροφορίες, ανέλαβε την ευθύνη της απόφα-
σης για την εισβολή, αλλά επέµεινε πως ήταν η
σωστή επιλογή(!).
Μιλώντας πριν µερικές ηµέρες στο Woodrow

Wilson Center, δήλωσε επίσης υπεύθυνος για να
διορθώσει αυτά τα λάθη που έγιναν «βελτιώνο-
ντας τις ικανότητες των υπηρεσιών πληροφο-
ριών µας» (!!!). 
Πόσο περισσότερο; Γιατί ως υπηρεσίες του

κακού -όπως έχουν καταγγελθεί από την εποχή
των πραξικοπηµάτων στις διάφορες χώρες και
στην Ελλάδα- έχουν κάνει πολλή (και εξαιρετικά
επικερδή) δουλειά για τις λεγόµενες αµυντικές
βιοµηχανίες των ΗΠΑ. 

…και πολλά άλλα -δυστυχώς κατά κανόνα δυ-
σάρεστα- κλείνει και αυτή η χρονιά, που µόνο
ως…σωτήριο έτος δεν µπορεί να λογαριαστεί.
Αλλά επειδή η ελπίδα «πεθαίνει τελευταία»,
ευχόµαστε και από την πλευρά της οµάδας σύ-
νταξης του Ενηµερωτικού ∆ελτίου, το 2006 να
είναι για όλους τους αναγνώστες µας χρονιά
καλύτερη, µε υγεία και δηµιουργικότητα.




