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Η ΠΡΑΣΙΝΗ ΠΛΕΥΡΑ ΤΩΝ ΓΕΓΟΝΟΤΩΝ ΣΤΗΝ 
ΤΟΥΡΚΙΑ
«Αυτό που ακούμε σήμερα από το πάρκο Γκεζί 
της Κωνσταντινούπολης είναι οι φωνές των αν-
θρώπων των οποίων οι διαμαρτυρίες ενάντια σε 
ορυχεία χρυσού και εργοστάσια άνθρακα στην 
Τουρκία αγνοούνται εδώ και καιρό». Αυτό τονίζει 
σε άρθρο της, το οποίο αναπαράγει ο ιστότοπος 
της βρετανικής εφημερίδας Guardian, η Πινάρ 
Ακσογκάν, στέλεχος του τουρκικού τμήματος της 
οργάνωσης Greenpeace.  Εδώ και δεκαετίες άν-
θρωποι ξαπλώνουν μπροστά στις μπουλντόζες 
για να αντισταθούν στην καταστροφή των ελεύθε-
ρων χώρων, την αποξήρανση των υδρότοπων, την 
υλοτόμηση των δασών. Η σημερινή πίεση πάνω 
στο περιβάλλον και τους ανθρώπους της Τουρκί-
ας, η οποία ξεκίνησε πριν από περίπου 10 χρόνια 
με το σύνθημα της κυβέρνησης Ερντογάν περί 
«αστικού μετασχηματισμού», έχει αυξηθεί τους 
τελευταίους μήνες με μια σειρά νέων καταστρο-
φικών νόμων. «Όταν Τούρκοι διαδήλωναν ενάντια 
στο χτίσιμο υδροηλεκτρικών εργοστασίων και 
εργοστασίων που χρησιμοποιούν ως πρώτη ύλη 
τον γαιάνθρακα δεν υπήρξε καμία προβολή από 
τα Μέσα Μαζικής Ενημέρωσης ούτε και ήταν ένα 
δημοφιλές κίνημα. Παρόλα αυτά οι σπόροι της 
σημερινής αντίστασης είχαν φυτευτεί. Οι νόμοι 
που προστατεύουν το περιβάλλον από την ανε-
ξέλεγκτη δόμηση παραβιάζονται συστηματικά 
προκειμένου να επιτρέψουν στα μεγάλα σχέδια 
να προχωρήσουν ανεξέλεγκτα, με τις ευλογίες 
της τουρκικής κυβέρνησης» τονίζει η αρθρογρά-
φος.  Υποχρεωτικές «εκτιμήσεις περιβαλλοντι-
κών επιπτώσεων» σχετικά με νέα σχέδια γίνονται 
πλέον προς όφελος των επενδυτών. Η νομοθεσία 
για τα δάση αλλάζει προς το χειρότερο. Δασικές 
εκτάσεις ήδη αποχαρακτηρίστηκαν επιτρέποντας 
το κόψιμο δέντρων και τη μετατροπή τους σε 
εργοτάξια. Προσφάτως, η κυβέρνηση πρόσθεσε 
μία νέα κατηγορία: εκείνη των «δασών που δεν 
θα ωφεληθούν από νομική προστασία». «Με ορ-
γουελική μαεστρία η κυβέρνηση πρόσφατα έφε-
ρε στο κοινοβούλιο έναν καινούριο νόμο «για την 
προστασία της φύσης και της βιοποικιλότητας», 
ανοίγοντας το δρόμο σε μια ανεμπόδιστη εκμε-
τάλλευση του φυσικού περιβάλλοντος»λέει η Ακ-
σογκάν. Και τονίζει:«Πριν από 20 χρόνια μια δη-
μόσια διαμαρτυρία ενάντια σ’ ένα ορυχείο χρυσού 
μετατράπηκε σε κάλεσμα για τη διασφάλιση των 
δημοκρατικών δικαιωμάτων. Για χρόνια, διαμαρ-
τυρόμενοι κατά των εργοστασίων άνθρακα κατά 
μήκος των ακτών της Μαύρης Θάλασσας αντιμε-
τώπισαν παρόμοια εχθρικότητα με τη σημερινή. 
Επίσης πριν από δύο χρόνια διαδηλωτές που 
ζητούσαν να μην λειτουργήσει ένα εργοστάσιο 
γαιάνθρακα υπέστησαν επί 12 ώρες επίθεση της 
αστυνομίας με δακρυγόνα, σπρέι πιπεριού και ρί-
ψεις νερού. Σήμερα, τα χημικά έχουν φτάσει στην 
καρδιά της τουρκικής δημοκρατίας, στο πάρκο 
Γκεζί στην πλατεία Ταξίμ της Κωνσταντινούπο-
λης». Το άρθρο 56 του τουρκικού Συντάγματος 
ορίζει ότι οι Τούρκοι πολίτες έχουν το δικαίωμα 
να ζουν σε ένα ισορροπημένο περιβάλλον και 
είναι καθήκον του κράτους και των πολιτών να 
φροντίζουν ώστε το περιβάλλον αυτό να παραμέ-
νει υγιές και καθαρό.
(Το Βήμα On-line 6/6/2013)

ΠΑΤΡΑ: ΣΤΗ ΔΗΜΟΣΙΟΤΗΤΑ ΤΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΟΣΩΝ 
ΡΥΠΑΙΝΟΥΝ ΤΗΝ ΠΟΛΗ!
Μέχρι στιγμής είχαμε συνηθίσει να δίνονται στη 
δημοσιότητα τα στοιχεία φοροφυγάδων - όταν και 

όποτε συμβαίνει αυτό - εγκληματιών ή όσων προ-
βαίνουν σε έκνομες ενέργειες. Παρόλ’ αυτά στην 
Πάτρα θα εφαρμόζεται ένας αρκετά ενδιαφέρον 
τρόπος αντιμετώπισης όσων ασυνείδητα πετούν 
τα σκουπίδια τους στο δρόμο ρυπαίνοντας την 
πόλη. Έτσι, η δημοτική αρχή αποφάσισε ότι πέρα 
από τα καθιερωμένα πρόστιμα θα δημοσιεύονται 
και τα στοιχεία του κάθε παραβάτη όχι τόσο με 
σκοπό την τιμωρία, αλλά προς παραδειγματισμό 
και αποτροπή όσων προσπαθήσουν μελλοντικά 
να πράξουν κάτι ανάλογο. Με αφορμή το γεγονός 
ότι επανειλημμένα στη Δημοτική Ενότητα Παρα-
λίας στην Πάτρα,  πετάγονται από αγνώστους στο 
δρόμο διάφορα αντικείμενα, ακόμη και μπάζα, ο 
αντιδήμαρχος Περιβάλλοντος Πρασίνου, Τοπικής 
Οικονομίας και υπεύθυνος των Δημοτικών Ενο-
τήτων Παραλίας – Βραχναιίκων – Μεσσάτιδας 
κ. Σιγαλός Γεώργιος τονίζει τα ακόλουθα: “Επα-
νειλημμένα στη Δημοτική Ενότητα Παραλίας και 
συγκεκριμένα παράλληλα περιμετρικής, στην 
μάντρα του Νεκροταφείου, συνεχώς διάφοροι 
ανεύθυνοι πετάνε στο δρόμο κλαδιά, στρώματα, 
καναπέδες, μπάζα, φοίνικες, ξύλα, ντουλάπια και 
άλλα διάφορα αντικείμενα με αποτέλεσμα να πα-
ραμονεύει ο κίνδυνος πυρκαγιάς. Οι συνδημότες 
έχουν ενημερωθεί με ανακοινώσεις ότι η ρίψη 
αντικειμένων, ανεξέλεγκτα, σε χώρους όπως στη 
συγκεκριμένη περίπτωση σε ασφαλτόδρομο επι-
φέρει ποινή για το λόγο ότι μπορεί να αποτελέσει 
και αιτία τροχαίων ατυχημάτων. Σας ενημερώνου-
με ότι οι υπηρεσίες του Δήμου θα συνεχίσουν να 
εφαρμόζουν τον κανονισμό, που έχει δοθεί από 
το δημοτικό συμβούλιο και ο οποίος προβλέπει 
βαρύ πρόστιμο σε όσους πετούν τέτοια αντικεί-
μενα στους δρόμους. Δυστυχώς, τα πρόστιμα 
μέχρι σήμερα δεν έχουν συνετίσει ορισμένους. 
Γι’ αυτό και από τούδε και στο εξής, εκτός από 
τα πρόστιμα, που θα επιβάλλονται σε όσους προ-
βαίνουν στις ανωτέρω πράξεις, θα δίνονται στη 
δημοσιότητα και τα ονόματά τους”, καταλήγει ο 
αντιδήμαρχος.

(News.gr 6/6/2013)

Η ΚΡΙΣΗ ΒΛΑΠΤΕΙ ΣΟΒΑΡΑ ΤΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ
Με αφορμή την Παγκόσμια Ημέρα Περιβάλλο-
ντος, η WWF Ελλάς επισημαίνει τα δυσμενή απο-
τελέσματα στην προστασία του περιβάλλοντος από 
τις μνημονιακές δεσμεύσεις που έχουν οδηγήσει 
σε περικοπές των δαπανών στη δασοπροστασία, 
υποστελέχωση υπηρεσιών και επενδύσεις που 
καταστρέφουν ήδη ευαίσθητα οικοσυστήματα. 
Όπως επισημαίνουν στελέχη της οργάνωσης, 
αντίστοιχο μοντέλο περικοπών ακολουθείται και 
σε άλλες χώρες που πλήττονται από την κρίση, 
όπως η Ισπανία, η Ιταλία και η Πορτογαλία. Εκτός 
των πολιτικών που απορρέουν από το μνημόνιο, 
όμως, την κατάσταση δυσχεραίνουν η έλλειψη 
αξιοποίησης των υφιστάμενων πόρων, οι χρονο-
βόρες γραφειοκρατικές διαδικασίες και η απου-
σία συντονισμού και προγραμματισμού μεταξύ 
των εμπλεκόμενων φορέων. Η οργάνωση τονίζει 
ότι μόνο το 2,5% από τους πόρους του Πράσινου 
Ταμείου καταλήγουν για πολιτικές προστασίας 
της φύσης, διαψεύδοντας την αρχική αισιοδοξία 
που προέκυψε από την ίδρυσή του. Κρούει επί-
σης τον κώδωνα του κινδύνου σε ό,τι αφορά τη 
δασοπροστασία, επισημαίνοντας ότι μειώθηκαν 
τα κονδύλια για αντιπυρικές εργασίες, ενώ ακόμη 
δεν έχουν προσληφθεί οι εποχικοί πυροσβέστες 
και δασικοί υπάλληλοι που θα έπρεπε να βρίσκο-
νται στις θέσεις τους από την1η Μαΐου.

(Ελευθεροτυπία 5/6/2013)
 

Ο ΡΟΛΟΣ ΤΩΝ ΕΚΠΟΜΠΩΝ ΑΕΡΙΩΝ ΤΗΣ ΚΤΗ-
ΝΟΤΡΟΦΙΑΣ ΣΤΗΝ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗ ΑΛΛΑΓΗ
Είναι γνωστό ότι το φαινόμενο του θερμοκηπίου 
και η κλιματική αλλαγή οφείλονται σε μεγάλο 
βαθμό στις εκπομπές αερίων των αγελάδων κτη-
νοτροφίας.Την ώρα που οι συγκεντρώσεις διο-
ξειδίου του άνθρακα στην ατμόσφαιρα της Γης 
ανέρχονται σε πρωτοφανή επίπεδα, ερευνητές 
του Πανεπιστημίου του Άρκανσο προσπαθούν να 
βοηθήσουν την αμερικανική γαλακτοβιομηχανία 
να μειώσει το περιβαλλοντικό της αποτύπωμα. 
Όπως μεταδίδει το Sience Daily, το 2007 οι Αμε-
ρικανοί κατανάλωσαν 17,4 εκατ. μετρικούς τό-
νους γάλακτος σε υγρή μορφή, ως ποτό ή με δη-

μητριακά. Στόχος του κλάδου είναι η μείωση των 
εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου κατά 25% ως 
το 2020. Η έρευνα αποσκοπεί στην καθοδήγηση 
παραγωγών, γαλακτοβιομηχανιών και άλλων στην 
εφοδιαστική αλυσίδα προκειμένου να μειώσουν 
τον περιβαλλοντικό τους αντίκτυπο επιτυγχάνο-
ντας παράλληλα το στόχο της μακροπρόθεσμης 
οικονομικής βιωσιμότητας. […] Oι ερευνητές 
βρήκαν ότι για κάθε κιλό καταναλισκόμενου γά-
λακτος στις ΗΠΑ ετησίως, αντιστοιχούν 2,05 κιλά 
αερίων του θερμοκηπίου στο σύνολο της εφοδι-
αστικής αλυσίδας (παραγωγή, επεξεργασία, διά-
θεση).Τα αέρια του θερμοκηπίου μετρήθηκαν σε 
αντιστοιχία με το διοξείδιο του άνθρακα και περι-
λαμβάνουν το μεθάνιο, ψυκτικά αέρια και άλλα. 
Τη μερίδα του λέοντος στις εκπομπές καταλαμ-
βάνει ο κύκλος της ζωοτροφής, το εντερικό με-
θάνιο που εκπέμπουν τα ζώα κατά την πέψη και 
τα αέρια από την αποσύνθεση της κοπριάς. Με-
ταξύ των λύσεων που προτείνονται για την αντι-
μετώπιση του φαινομένου είναι ο αερισμός της 
κοπριάς, ώστε να μην αποσυντίθεται σε αερόβια 
κατάσταση, ο εμπλουτισμός της κοπριάς με «με-
θανιοφάγα» βακτήρια, η εξοικονόμηση καυσίμων 
κατά τη μεταφορά του γάλακτος με φορτηγά και 
η χρήση οικολογικών συσκευασιών. Όπως είναι 
ευνόητο, η μετατροπή του πεπτικού συστήματος 
των αγελάδων για τη μείωση των αερίων είναι 
αδύνατη. Η μελέτη, με τίτλο «Αποτύπωμα Άνθρα-
κα και Νερού στο Γάλα των ΗΠΑ, από τη Φάρμα 
μέχρι το Τραπέζι» δημοσιεύτηκε τον Απρίλιο στο 
«International Dairy Journal». Υπενθυμίζεται 
ότι επιστήμονες του Πανεπιστημίου Aberystwyth 
της Ουαλίας ανακάλυψαν πως η προσθήκη ενός 
σκευάσματος σκόρδου στη διατροφή των αγελά-
δων μπορεί να μειώσει σε σημαντικό βαθμό τις 
εκπομπές αερίων του θερμοκηπίου. Κι αυτό δι-
ότι το οργανικό θείο που περιέχεται στο σκόρδο 
«σκοτώνει» το βακτήριο που παράγει το μεθάνιο 
στο πεπτικό σύστημα των αγελάδων. 

(newsbeast.gr, με πηγή το econews, 6/6/2013)

ΤΙ ΠΙΣΤΕΥΟΥΝ ΟΙ ΕΛΛΗΝΕΣ ΓΙΑ ΤΟ ΠΕΡΙΒΑΛ-
ΛΟΝ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ
Το περιβάλλον είναι σε κακή κατάσταση στην 
Ελλάδα αλλά μπορεί να διασωθεί με πολλή 
προσπάθεια, πιστεύουν 8 στους 10 πολίτες που 
συμμετείχαν σε έρευνα φοιτητών εκπαιδευτικού 
ιδρύματος. Η πλειοψηφία των πολιτών θεωρεί ότι 
το μεγαλύτερο περιβαλλοντικό πρόβλημα είναι 
το φαινόμενο του θερμοκηπίου και ακολουθεί 
η αποψίλωση και η καταστροφή των δασών.Οι 
6 στους 10 πολίτες θεωρούν ότι οι κυβερνήσεις 
έχουν μεγαλύτερη ευθύνη για τη μόλυνση του 
περιβάλλοντος και το 83% θεωρεί ότι το μέλλον 
είναι αβέβαιο αλλά αναστρέψιμο. [...] Ιδιαίτερα 
αποκαλυπτικά είναι τα ευρήματα της έρευνας 
στην ενότητα [...]περιβαλλοντική Συμπεριφορά. 
1.Ανακυκλώνετε τα απορρίμματα του σπιτιού σας; 
Ναι: 78%/ Όχι: 22% [...] 4. Πόσο σας ενδιαφέρει 
η οικολογία; Καθόλου: 1%/ Λίγο: 12%/ Αρκετά: 
52%/ Πολύ: 35%. 5. Σε περίπτωση που αγοράζετε 
μια νέα ηλεκτρική συσκευή για το σπίτι σας (π.χ. 
ψυγείο), ποια συσκευή θα αγοράζατε αναφορικά 
με την υπερθέρμανση του πλανήτη; Ενεργειακού 
τύπου C: 11 %/ Ενεργειακού τύπου Α+ /Α: 82%/ 
Την φθηνότερη συσκευή: 7% 6.Τις εξαντλημένες 
μπαταρίες από τις ηλεκτρικές συσκευές σας τις: 
Πετάτε στα σκουπίδια: 10%/ Τις μαζεύετε και τις 
παραδίδετε στα κατάλληλα σημεία: 90%. 7. Χρη-
σιμοποιείτε επαναφορτιζόμενες μπαταρίες; Ναι: 
61%‘Όχι: 39% 8. Μια χαλασμένη ηλεκτρική συ-
σκευή την: Πετάτε στα σκουπίδια: 9% Μεταφέ-
ρετε σε κατάλληλους χώρους ανακύκλωσης: 91% 
9. Οι περιβαλλοντικές σας ανησυχίες, έχουν επη-
ρεάσει τον τρόπο μεταφοράς σας; Ναι: 55%/ Όχι: 
45%. Την νοοτροπία αγοράς νέου αυτοκινήτου: 
Ναι: 68%/ Όχι: 32%. Την αγορά Προϊόντων π.χ. 
αγορά χαρτιού που προέρχεται από ανακύκλωση; 
Ναι: 79%/ Όχι: 21% 10. Αν έχετε κάποια οικο-
λογική συνήθεια παρακαλώ περιγράψτε την: Οι 
πιο δημοφιλείς απαντήσεις ήταν: Χρησιμοποιώ 
ποδήλατο στις μετακινήσεις μου: 6%/ Χρησιμο-
ποιώ υφασμάτινες τσάντες για την μεταφορά των 
καθημερινών αγορών: 5% Κομποστοποίηση:3%.

(SKAI.GR 3/6/2013)   


