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…σε δυο χώρους, από τους απο-
καλούµενους «νάρκες», που βρί-
σκονται σε γειτνίαση µε τα δυο µε-
γαλύτερα αστικά κέντρα της χώ-
ρας, ανέδειξαν κατά τον πλέον ξε-
κάθαρο τρόπο δυο µείζονα περι-
βαλλοντικά ζητήµατα.
Στο Λαύριο -στη φωτιά που ξέ-

σπασε στις εγκαταστάσεις αποθή-
κευσης εύφλεκτων υλικών της XΥ-
ΜΑ Α.Ε.- έγινε φανερό πως ζούµε
ανάµεσα σε τεράστιας ισχύος
«βόµβες», που ανά πάσα στιγµή α-
πειλούν τη ζωή µεγάλου µέρους

του πληθυσµού και τεράστια οικο-
λογική καταστροφή. 
Πέρα απ’ αυτό, η φωτιά στο Λαύ-

ριο, «έθεσε “επί τάπητος” το ζήτη-
µα της εφαρµογής της νοµοθεσίας
στη χώρα µας γενικότερα, αλλά
και ειδικότερα της νοµοθεσίας που
αναφέρεται στην πρόληψη των βιο-
µηχανικών ατυχηµάτων» όπως επι-
σηµάνθηκε από την ανακοίνωση
που εξέδωσε το ΤΕΕ.
Είναι χαρακτηριστικό -αναφέρε-

ται στο ∆ελτίο Τύπου- ότι παρόλο
που υφίσταται ειδική νοµοθεσία α-
πό το Φεβρουάριο του 2003 για την
προστασία από εκρηκτικές ατµό-
σφαιρες, έως σήµερα δεν έχουν
ληφθεί τα απαιτούµενα µέτρα για

την πρόληψη των βιοµηχανικών α-
τυχηµάτων.
Συγκεκριµένα, επιχειρήσεις στις

οποίες είναι δυνατόν να υπάρξει
κίνδυνος δηµιουργίας εκρηκτικής
ατµόσφαιρας (και σ’ αυτές ασφα-
λώς εµπίπτει και η XΥΜΑ Α.Ε.), λό-
γω ύπαρξης µείγµατος εύφλεκτων
ουσιών (εύφλεκτα αέρια και σκό-
νες), εµπίπτουν στο Π∆ 42/2003
«Σχετικά µε τις ελάχιστες προδια-
γραφές για τη βελτίωση της προ-
στασίας της υγείας και της ασφά-
λειας των εργαζοµένων οι οποίοι

είναι δυνατόν να εκτεθούν σε κίν-
δυνο από εκρηκτικές ατµόσφαι-
ρες» (ΦΕΚ 44/Α/21-02-2003). Το Π∆
εκδόθηκε σε εναρµόνιση προς την
οδηγία 1999/92/ΕΚ της 16ης ∆εκεµ-
βρίου 1999 του Ευρωπαϊκού Κοινο-
βουλίου και του Συµβουλίου (ΕΕ L
23/57/28-01-2000).
Ένα από τα βασικά στοιχεία των

νέων απαιτήσεων του Π∆ 42/2003,
είναι η κατάρτιση του Εγγράφου
Προστασίας από Εκρήξεις, το οποίο
πρέπει να έχει στη διάθεσή της η
υπόχρεη επιχείρηση. Πρόκειται για
µια µελέτη η οποία εφόσον συντα-
χθεί κατάλληλα και µε επάρκεια
και λαµβάνει υπόψη όλα τα δεδο-
µένα σχεδιασµού των εγκαταστά-

σεων και του εξοπλισµού, τις διαδι-
κασίες λειτουργίας και συντήρη-
σης, την εσωτερική οργάνωση και
την εκπαίδευση όλων των εµπλε-
κοµένων (διοίκηση, τεχνικό προσω-
πικό, εργαζόµενοι), αποδεικνύει ότι
η  επιχείρηση έχει λάβει όλα τα α-
παιτούµενα µέτρα για την πρόληψη
των κινδύνων από έκρηξη και ελα-
χιστοποίηση των συνεπειών τους.
Το Π∆ τέθηκε σε εφαρµογή την

30ή Ιουνίου 2003 και όριζε προθε-
σµία συµµόρφωσης ως την 30ή Ιου-
νίου 2006 για τις επιχειρήσεις που

λειτουργούσαν σε υφιστάµενες ε-
γκαταστάσεις πριν την 30ή Ιουνίου
2003. Για όσες δηµιουργήθηκαν, εκ-
συγχρονίστηκαν ή τροποποίησαν τις
εγκαταστάσεις µετά από εκείνη την
ηµεροµηνία, ήταν υποχρεωτική η ά-
µεση εφαρµογή των όρων και προϋ-
ποθέσεων του Π∆.
Εξ όσων γνωρίζουµε, έως σήµε-

ρα, οι αρµόδιες υπηρεσίες δεν έ-
χουν ακόµη καταγράψει τις επιχει-
ρήσεις που έχουν υποχρέωση προ-
σαρµογής και εφαρµογής των προ-
βλέψεων του Π∆.
Να σηµειωθεί ότι επιχειρήσεις

που βρίσκονται αντιµέτωπες µε τέ-
τοιους κινδύνους (όπως η XΥΜΑ)
συναντώνται σε όλους τους κλά-

δους της οικονοµικής δραστηριότη-
τας και περιγράφονται στο Π∆. Ανή-
κουν στη χηµική βιοµηχανία (παρα-
γωγή ή συσκευασία εύφλεκτων υλι-
κών), στη φαρµακευτική βιοµηχανία
(χρήση διαλυτών), στη βιοµηχανία
τροφίµων και ζωοτροφών (παραγω-
γή, επεξεργασία, αποθήκευση ή
διακίνηση αλεύρων, ζάχαρης κλπ.),
βιοµηχανία επεξεργασίας ξύλου
(π.χ. σιλό συλλογής σκόνης), επιχει-
ρήσεις όπου διενεργούνται βαφές
µε ψεκασµό, γεωργικές επιχειρή-
σεις (εγκαταστάσεις αποθήκευσης

δηµητριακών), επιχειρήσεις διανο-
µής και χρήσης φυσικού αερίου, ε-
πιχειρήσεις επεξεργασίας αποβλή-
των κλπ.».
Και η ανακοίνωση του ΤΕΕ κατα-

λήγει:
«Πιστεύουµε ότι το θέµα δεν

µπορεί να αφεθεί στην καλή ή µη
οργάνωση των επιχειρήσεων, αλλά
οι αρµόδιες αρχές του ΥΠΕXΩ∆Ε,
της Νοµαρχίας και του Υπουργείου
Εργασίας πρέπει να ελέγξουν την
ετοιµότητα των επιχειρήσεων και
τη δυνατότητα αποτελεσµατικής ε-
φαρµογής σχεδίων έκτακτης ανά-
γκης γενικότερα στην περιοχή
τους».
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∆υο πυρκαγιές…
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…πήρε τέλος το Παγκόσµιο
Πρωτάθληµα ποδοσφαίρου, φανε-
ρώθηκε ξανά ο πλανήτης µας και
η…πλανεµένη ύπαρξή µας, από τις
φάσεις εντός των γηπέδων, αλλά
και τις εικόνες της ειρηνικής συνύ-
παρξης των φιλάθλων στις κερκί-
δες, ήρθε ξανά στα καθηµερινά, τα
τραγικά και επώδυνα. Αυτή την α-
λήθεια κατέγραψε µε το πενάκι
του ο γελοιογράφος µας Νάσος
Ευθυµιάδης,  όχι τώρα (που όλοι
σκεφτόµαστε έτσι), αλλά στο ξεκί-
νηµα του «Μουντιάλ». Και η… άπο-
ψή του άγγιξε ακόµη και τους ορ-
γανωτές του ποδοσφαιρικού υπερ-
θεάµατος, που συµπεριέλαβαν αυ-
τή τη γελοιογραφία, µαζί µε εκείνη
που δηµοσιεύθηκε σ’ αυτές τις σε-
λίδες στις 3 Ιουλίου (τεύχος 2398),
στο πολυτελές άλµπουµ µε τίτλο
«Stuttgart  Αward  2006  -  FΑSΖΙΝΑ-
ΤΙΟΝ  FUSSΒΑLL-Cartoon und
Κarikatur», που εξέδωσαν «µετα-
µουντιαλικά» οι Γερµανοί (Stutt-
gart-Μarketing GmbΗ ) µαζί µε την
FΙFΑ!
Αυτά για να γνωρίζουµε (και να

εκτιµούµε αναλόγως) τους συνερ-
γάτες µας, που αναδεικνύουν αυτό
που πάντα υποστηρίζουµε: οι µηχα-
νικοί είναι ικανοί για όλα.

…η φωτιά «φώτισε» κατά τον
πιο έντονο τρόπο τη µάστιγα
των χωµατερών, πρόβληµα  ά-
λυτο επί δεκαετίες, που απειλεί
κάθε ώρα και κάθε στιγµή ολό-
κληρη τη χώρα, αλλά παρ’ όλα
αυτά ουδείς αναλαµβάνει την
ευθύνη (ελέω… πολιτικού κό-
στους) να δοθεί ένα τέλος στις
επικρατούσες τριτοκοσµικές α-
ντιλήψεις.
Η φωτιά στους Ταγαράδες ή-

ταν µια -έστω και η µεγαλύτερη
σε έκταση, ένταση και χρονική
διάρκεια- αλλά οι φωτιές σε
χωµατερές σε ολόκληρη τη χώ-
ρα είναι 2 µε 3 την ηµέρα !
Κατά τα στοιχεία της Γενικής

Γραµµατείας Πολιτικής Προστα-
σίας, την τελευταία πενταετία,
καταγράφηκαν 3.941 πυρκαγιές
σε χωµατερές (παράνοµες και
µη). Σε ένα σύνολο περίπου 1.500
ανά τη χώρα (από τις οποίες κα-
ταγραµµένες είναι οι 1.009), οι
774 βρίσκονται σε άµεση γειτ-
νίαση µε δασικές ή χορτολιβαδι-
κές εκτάσεις. «Έδαφος» πρό-
σφορο για την εξάπλωση της
φωτιάς.
Που σπάνια είναι τυχαίο γε-

γονός. Η καύση απορριµµάτων
στις χωµατερές της χώρας απο-
τελεί καθηµερινή πρακτική, πα-
ρόλο που απαγορεύεται. Όµως
σ’ αυτή…προσφεύγουν συστηµα-
τικά κάποιοι εκπρόσωποι της
Αυτοδιοίκησης, για να «αυξή-
σουν» την ικανότητα υποδοχής
του όγκου των απορριµµάτων
που παράγονται στις µικρές ή
µεγαλύτερες κοινωνίες τους.
Αδιαφορώντας για το γεγο-

νός ότι ο παραγόµενος καπνός
είναι τοξικός, απειλεί τη δηµόσια
υγεία ακόµη και µε µόνιµες βλά-
βες. 
Αυτά, ως το επόµενο Λαύριο,

τους επόµενους Ταγαράδες, ο-
πότε θα τα ξαναθυµηθούµε…

ΣΗΜΕΙΩΜΑΤΑΡΙΟ 

Πάνω που…

…Έλληνες εθελοντές για να… εξελ-
ληνίσουν το σύστηµα του «φορητού
ΡC των 100 δολαρίων», που σχεδιά-
στηκε από τον καθηγητή του ΜΙΤ Νίκο-
λας  Νεγκρεπόντε για να διανεµηθεί
σε σχολεία -κυρίως στις αναπτυσσό-
µενες χώρες- µέσα από κυβερνητικά
προγράµµατα.
Ο εξελληνισµός του υπολογιστή τε-

λεί υπό την αιγίδα της Ειδικής Γραµµα-
τείας για την Κοινωνία της Πληροφο-
ρίας. Τη σχεδίαση του φθηνού φορη-
τού µαθητικού υπολογιστή έχει αναλά-
βει ο διεθνής µη κερδοσκοπι-
κός οργανισµός Οne Laptop

per Child (ΟLΡC).
Ο µαθητικός υπολογιστής βασίζεται

σε λειτουργικό σύστηµα Linux. Η πρό-
σκληση για τον εξελληνισµό του συ-
στήµατος απευθύνεται σε όλους ό-
σους έχουν χρόνο να συµβάλουν στην
προσπάθεια και ειδικότερα σε:

• Προγραµµατιστές, για την προ-
σαρµογή και βελτίωση των εφαρµο-
γών που ήδη υπάρχουν, αλλά και για
την ανάπτυξη νέων εφαρµογών που
θα τρέχουν στον φθηνό υπολογιστή. 

• Μεταφραστές, για τη µετάφραση
και προσαρµογή του λογισµικού και
των εφαρµογών στα ελληνικά. 

• Εκπαιδευτικούς και µέλη της εκ-
παιδευτικής κοινότητας, που µπορούν
να σχεδιάσουν, να δηµιουργήσουν και
να αξιολογήσουν εκπαιδευτικές εφαρ-
µογές και εκπαιδευτικά σενάρια. 

• Φορείς ή εργαστήρια, που ενδια-
φέρονται να συµµετάσχουν στην ανά-
πτυξη, δοκιµή και επίδειξη εφαρµογών
λογισµικού. Για όσους πρόκειται να
συµβάλουν στην ανάπτυξη του φθηνού
υπολογιστή, υπάρχει δυνατότητα από-
κτησης υπολογιστών για δοκιµές (De-
velopment Βoards).
Ελπίζουµε η ανταπόκριση να είναι

µεγάλη. Αξίζει τον κόπο.

Ζητούνται…

Του Αθανάσιου Ευθυµιάδη
...και  η  γη  γυρίζει

Στους
Ταγαράδες…


