
…όλων των φορητών µπαταριών,
βάρους µικρότερου του ενός κιλού,
προβλέπει συµφωνία που ανακοί-
νωσε η Eυρωπαϊκή Eπιτροπή και α-
φορά την εφαρµογή Oδηγίας που
κατατέθηκε το 2003 µε στόχο την
αύξηση του ποσοστού ανακύκλω-
σης, την αποτροπή της αποτέφρω-
σης των ηλεκτρικών στηλών και
την κατάργηση του τοξικού µόλυ-
βδου και καδµίου στις µπαταρίες
γενικής χρήσης.

Kατά τη συµφωνία, έως το 2012
οι χώρες - µέλη θα πρέπει να ανα-

κυκλώνουν το ένα τέταρτο των φο-
ρητών µπαταριών που πωλούνται
κάθε χρόνο, ποσοστό που αυξάνε-
ται στο 45% το 2016. Mε βάση τα
στοιχεία της Eπιτροπής, στην κοινο-
τική αγορά κυκλοφορούν ετησίως
περίπου 800.000 τόνοι µπαταριών
αυτοκινήτων, 190.000 τόνοι βιοµηχα-
νικών µπαταριών και 160.000 τόνοι
φορητών (καταναλωτικών) µπατα-
ριών. Tα µέταλλα που χρησιµοποι-
ούνται στις µπαταρίες περιλαµβά-
νουν υδράργυρο, µόλυβδο και κάδ-
µιο (οι µπαταρίες που τα περιέχουν

θεωρούνται επικίνδυνα απόβλητα
σύµφωνα µε την απόφαση
2000/532/EK της Eπιτροπής), νικέ-
λιο, χαλκό, ψευδάργυρο, µαγνήσιο
και λίθιο.
Για τις µπαταρίες ειδικών χρήσε-

ων που περιέχουν κάδµιο και µόλυ-
βδο καθορίζονται, επίσης, ειδικοί
στόχοι ανακύκλωσης, οριζόµενοι σε
ποσοστά 75% και 65% αντιστοίχως.
Όταν εκδοθεί η νέα οδηγία για τις
ηλεκτρικές στήλες, θα αντικαταστή-
σει την ισχύουσα σήµερα αντίστοι-
χη οδηγία (91/157/EOK). 

…διαµαρτύρονται, την ώρα που
στην Eλλάδα κάποιοι κωφεύουν
(και στις εκκλήσεις του Aντιπυρηνι-
κού Παρατηρητηρίου). Kάπου 4.000
άνθρωποι διαδήλωσαν στην Tουρ-
κία, ζητώντας να µαταιωθεί το σχέ-
διο κατασκευής εργοστασίου πυρη-
νικής ενέργειας στη Σινώπη και να
βρεθούν εναλλακτικές λύσεις για
την κάλυψη των ενεργειακών ανα-
γκών.

H τουρκική κυβέρνηση επέλεξε
τη Σινώπη, που βρίσκεται στη Mαύ-

ρη Θάλασσα σε απόσταση 435 χι-
λιοµέτρων από την Άγκυρα, για να
εγκαταστήσει το πρώτο πυρηνικό
εργοστάσιο της χώρας, όµως οι
διαδηλωτές αντέτειναν πως «η Σι-
νώπη δεν θα γίνει Tσερνόµπιλ»,
προτάσσοντας πανό µε συνθήµατα
όπως «θέλουµε πανεπιστήµια, όχι
πυρηνικά εργοστάσια» και «η πυ-
ρηνική ενέργεια µπορεί να αντικα-
τασταθεί από τον άνεµο». Aυτά τις
ίδιες ηµέρες κατά τις οποίες στο
Tσερνόµπιλ αναβίωναν οι θρήνοι
για τα θύµατα του προ εικοσαετίας
τραγικού δυστυχήµατος.
Θυµίζουµε ότι παλαιότερα η

Tουρκία είχε επιχειρήσει να κατα-
σκευάσει πυρηνικό εργοστάσιο πα-
ραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας,
αλλά το σχέδιο µαταιώθηκε λόγω
του υψηλού κόστους και των αντι-
δράσεων που προέβαλαν οικολογι-
κές οργανώσεις αφού, εκτός των
άλλων, η µονάδα εκείνη (στο Aκου-
γιού), θα απείχε µόλις 15 χιλιόµε-
τρα από ένα ρήγµα και θα διέτρεχε
κίνδυνο στην περίπτωση σεισµού.
Σήµερα, η κυβέρνηση Eρντογάν
προωθεί τη σταδιακή δηµιουργία
τριών έως πέντε µονάδων πυρηνι-
κής ενέργειας µε χρονικό ορίζοντα
για τη λειτουργία τους το 2012.

…επιφυλάσσει το ∆΄ KΠΣ ως
προς τις χρηµατοδοτήσεις των
προγραµµάτων έργων και µέτρων.
Για όσους συστηµατικά παρακο-
λουθούν τόσο την παρούσα στήλη,
όσο και τα κύρια άρθρα του Eνη-
µερωτικού ∆ελτίου, ασφαλώς και
δεν θα τους ξαφνιάζει το γεγονός
ότι δηµιουργούνται πλέον Περιφέ-
ρειες τριών ταχυτήτων στη χώρα
µας, µε τις δύο «πλούσιες» να
παίρνουν «ψίχουλα» και άλλες
τρεις, στις οποίες κατοικεί το 60%
του πληθυσµού, να προβλέπεται η
διάθεση πιστώσεων χαµηλότερων

από το 1/3 του «πακέτου» των 20,1
δισ. ευρώ για την περίοδο 2007-
2013. 

Oι περιφέρειες Aττικής, Kεντρι-
κής και ∆υτικής Mακεδονίας, Στερε-
άς Eλλάδας και Nοτίου Aιγαίου δι-
καιούνται λιγότερα κονδύλια γιατί
εµφανίζονται -στατιστικά τουλάχι-
στον- να έχουν υψηλό κατά κεφα-
λήν AEΠ και κατά συνέπεια δεν
χρειάζονται ευρωπαϊκή βοήθεια
για να ενισχυθεί η ανάπτυξή τους.
Έτσι, η Στερεά Eλλάδα και το Nότιο
Aιγαίο, οι περιφέρειες που έχουν
κατά κεφαλήν AEΠ πάνω από το
75% του µέσου κατά κεφαλήν AEΠ
της EE των 15 κρατών - µελών δι-
καιούνται µόλις 455 εκατ. και 128 ε-

κατ. ευρώ αντίστοιχα από τα κοινο-
τικά ταµεία. Oι κάτοικοι των δύο
αυτών περιοχών πέφτουν «θύµα-
τα» της... λογικής των αριθµών. 

H βιοµηχανική ζώνη των Oινοφύ-
των, όπου είναι εγκατεστηµένες ε-
κατοντάδες µεγάλες και µεσαίες ε-
πιχειρήσεις, συµπαρασύρει στον
«πλούτο» τούς κατοίκους της Eυ-
ρυτανίας και της Φθιώτιδας, ενώ ο-
λόκληρο το Nότιο Aιγαίο καθίστα-
ται εισοδηµατικά ίσο µε την ανα-
πτυγµένη ∆υτική Eυρώπη, λόγω
του υψηλού µέσου εισοδήµατος
στην Kρήτη!
Σε αντιστοιχία, οι περιφέρειες

της Kεντρικής και της ∆υτικής Mα-
κεδονίας και της Aττικής καθίστα-

νται «θύµατα» της λεγόµενης στα-
τιστικής σύγκλισης. ∆εν δικαιούνται
µεγάλες κοινοτικές ενισχύσεις, ε-
πειδή µε την ένταξη των 10 νέων
και κατά τεκµήριο φτωχών κρατών
- µελών, το κατά κεφαλήν AEΠ
τους ξεπέρασε το 75% του µέσου
κατά κεφαλήν AEΠ των «25» της
EE. Eτσι, παρόλο που στις τρεις αυ-
τές περιφέρειες κατοικεί περίπου
το 60% του πληθυσµού, το οποίο
δοκιµάζεται από υψηλή ανεργία (ι-
δίως η ∆. Mακεδονία), δικαιούνται
µόνο 5,76 δισ. ευρώ των κοινοτικών
πόρων! 

Aυτά συµβαίνουν όταν οι Bρυ-
ξέλλες βλέπουν τους αριθµούς και
παραβλέπουν τις κοινωνίες…
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Στην Tουρκία…

Eκπλήξεις…

Aνακύκλωση…



…κράτησαν οι διαφωνίες αναφορι-
κά µε το µέλλον του «Σηµείου Mη-
δέν», πριν οι αρχές της Nέας Yόρ-
κης εγκαταστήσουν (τέλος Aπριλίου)
το εργοτάξιο για να ξεκινήσουν οι

εργασίες ανέγερσης του «Πύργου
της Eλευθερίας», όπως ονόµασαν
το νέο κολοσσιαίο σύµπλεγµα, που
θα πάρει τη θέση των ∆ίδυµων Πύρ-
γων, στην έκταση των 65.000 τετρα-
γωνικών µέτρων που καταλάµβαναν
άλλοτε αυτοί.

Aπό το 2001 και µετά ο δήµος της
Nέας Yόρ-
κης, οι λιµε-
νικές αρχές,
στην κατοχή
των οποίων
βρίσκεται το
τεράστιο οι-
κόπεδο του
«Σηµείου
Mηδέν», ο ι-
διοκτήτης

των ∆ίδυµων Πύργων εκκεντρικός
εκατοµµυριούχος Λάρι  Σίλβερσταϊν
και οι συγγενείς των θυµάτων δια-
φωνούσαν για το µελλοντικό κτίσµα
που θα ανεγειρόταν, ίσως στο εµπο-
ρικότερο σηµείο των HΠA. Tο σύ-
µπλεγµα των πέντε κτιρίων θα είναι
έτοιµο το 2012, ενώ ο «Πύργος της
Eλευθερίας», ύψους 541 µέτρων, θα
περιβάλλεται από µεταλλικό πλέγ-
µα που θα τον κάνει απρόσβλητο α-
πό κάθε είδους τροµοκρατική ενέρ-
γεια. Ωστόσο, πολλοί εκφράζουν
σκεπτικισµό σχετικά µε την εµπορι-
κή αξία του Παγκόσµιου Kέντρου
Eµπορίου, εξαιτίας του ύψους του
και του γεγονότος ότι µπορεί να α-
ποτελέσει έναν ενδεχόµενο στόχο
τροµοκρατικού χτυπήµατος. 

…ότι η Oυάσιγκτον παρέσχε αµέ-
ριστη βοήθεια στο πυρηνικό πρό-
γραµµα του Σάχη, πρώτα µε το Mνη-
µόνιο 292, υπό τον τίτλο «Πυρηνική
Συνεργασία HΠA-Iράν», που υπέγρα-
ψε ο Aµερικανός υπουργός Eξωτερι-
κών Xένρι Kίσινγκερ και έπειτα µε
ντιρεκτίβα του προέδρου Tζέραλντ
Φορντ, το 1976, που παρέσχε βοή-
θεια στο Iράν να πραγµατοποιήσει
τον πλήρη κύκλο εµπλουτισµού ου-
ρανίου (το επίµαχο ζήτηµα του σήµε-
ρα!) επί ιρανικού εδάφους. Στο µετα-
ξύ, την περίοδο 1973-’75, είχαν συ-
γκροτηθεί δύο διεθνή κονσόρτσιουµ,
µε τη συµµετοχή των γερµανικών ε-
ταιρειών «Siemens» και AEG, αλλά
και γαλλικών, βελγικών, ισπανικών
και σουηδικών εταιρειών, για την κα-
τασκευή του πρώτου πυρηνικού αντι-
δραστήρα, στη Mπουσχέρ.

Iδρυτικό µέλος της Συνθήκης µη
∆ιάδοσης των Πυρηνικών Oπλων
(NPT) από το 1968, το Iράν απευθύν-
θηκε πριν µερικά χρόνια στους παλι-
ούς του εταίρους (Aµερικανούς και
Eυρωπαίους), καλώντας τις εταιρείες
τους να µετάσχουν στο πυρηνικό
πρόγραµµα, αποδεχόµενο κάθε εί-
δους ελέγχους από την IAEA. Tο

1995 -και αφού όλες οι εκ-
κλήσεις συνεργασίας µε τη
∆ύση παρέµειναν άκαρ-

πες- η Tεχεράνη στράφηκε στη Mό-
σχα. H επιτάχυνση του πυρηνικού
προγράµµατος της Tεχεράνης δεν
αποτελεί επιλογή του «σκληροπυ-
ρηνικού» προέδρου Aχµεντινετζάντ,
αλλά σηµείο ευρύτατης συναίνεσης
των ιρανικών πολιτικών δυνάµεων.
Tο νέο πυρηνικό κέντρο του Nατάνζ,
για παράδεγµα, εγκαινιάστηκε το
2003, επί προεδρίας του µεταρρυθµι-
στή, φιλοδυτικού Aγιατολάχ Xαταµί. 
Όλα τα προηγούµενα χρόνια συ-

νεχίζονταν ανεµπόδιστα οι έλεγχοι
της IAEA και ουδέποτε υπήρξε κά-
ποια απόδειξη εκτροπής του προ-
γράµµατος προς στρατιωτικές ε-
φαρµογές, όπως αναγνώρισε επα-
νειληµµένα ο διευθυντής της IAEA,
Mοχάµεντ ελ Mπαραντέι (π.χ. στις
εκθέσεις του το Nοέµβριο του 2003,
το Nοέµβριο του 2004 και τον Iανου-
άριο του 2006). Eπιπροσθέτως η NPT
δεν αµφισβητεί µε κανέναν τρόπο το
δικαίωµα µιας χώρας να ολοκληρώ-
σει τον κύκλο εµπλουτισµού ουρανί-
ου στο έδαφός της.

Aυτά σηµείωσε στην «Kαθηµερι-
νή»(1)  ο Πέτρος  Παπακωνσταντίνου.

1.29/4/2006
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Kαλό να θυµόµαστε…

Aθανάσιος Eυθυµιάδης
Χωρίς  λόγια

4 χρόνια…
…στα σχέδια οικοδοµικών συνε-

ταιρισµών για δηµιουργία νέων οικι-
σµών στην Aττική βάζει το ΣτE, επι-
στρέφοντας τα σχέδια Προεδρικών
∆ιαταγµάτων. Tο Aνώτατο Aκυρωτι-
κό ∆ικαστήριο, πριν λίγες ηµέρες, α-
πέρριψε το σχέδιο δηµιουργίας οικι-
σµού 11.000 κατοίκων σε έκταση
3.000 στρεµµάτων στην περιοχή µε-
ταξύ Πικερµίου, Pαφήνας και Πεντέ-
λης, επικαλούµενο -εκτός από το
δασικό χαρακτήρα της έκτασης - νο-
µολογία, σύµφωνα µε την οποία, το
ρυθµιστικό σχέδιο της Aθήνας δεν
επιτρέπει τη σύσταση νέων οικοδο-
µικών συνεταιρισµών στην Aττική.

Stop…


