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H ‰È·¯Â›ÚÈÛË ÙˆÓ ˘‰·ÙÈÎÒÓ ﬁÚˆÓ
(Προβλήµατα από τη νοµοθεσία)
Tου Στέφανου
Αργυράκη
Γεωλόγου – Τεχνικού
Περιβάλλοντος
Σε ένα παγκόσµιο περιβάλλον, στο οποίο όλα αλλάζουν µε επιταχυνόµενους
ρυθµούς, το Νερό, η βασική
πηγή ζωής, φαίνεται ότι θα
αποτελέσει στοιχείο ανταγωνισµού και περιοριστικό
παράγοντα για την ανάπτυξη στις επόµενες δεκαετίες.
Τα τελευταία χρόνια, όλο
και πιο συχνά επανέρχεται
στην επικαιρότητα το πρόβληµα της έλλειψης του νερού.
Η ψευδαίσθηση της αφθονίας δεν επιτρέπει εύκολα
να αποκαλυφθεί η αλήθεια,
ότι δηλαδή µε την πάροδο
του χρόνου το γλυκό νερό
τείνει να µετατραπεί σε αγαθό εν ανεπάρκεια.
Επίσηµα στοιχεία του
ΟΗΕ αναφέρουν ότι η κρίση
του πόσιµου νερού χαρακτη-

ρίζεται τόσο από τη συνεχιζόµενη µείωση της ποσότητας που διατίθεται, όσο και
από την υποβάθµιση της ποιότητάς του. Η ίδια πηγή κάνει γνωστό ότι σήµερα 232
εκατοµµύρια άνθρωποι από
26 χώρες του Τρίτου Κόσµου πλήττονται από λειψυδρία, αδυνατώντας να καλύψουν βασικές καθηµερινές
ανάγκες σε νερό, και 18 χώρες στην Αφρική και στην Ασία απειλούνται άµεσα, καθώς βρίσκονται σε οριακή από άποψη υδατικών αποθεµάτων κατάσταση.
Επιπλέον, προβλέπεται ότι το νερό θα αποτελέσει αιτία διαµάχης και συγκρούσεων µεταξύ γειτονικών χωρών, δεδοµένου ότι περίπου
το 40% των κατοίκων της
Γης, ζει σε περισσότερες από 200 διακρατικές υδρολογικές λεκάνες, το νερό των
οποίων µοιράζονται περισσότερες από δύο σε κάθε
περίπτωση χώρες.
‘’Περί τις 300 ζώνες πιθανών συγκρούσεων γύρω α-

πό το πόσιµο νερό έχουν επισηµανθεί σε διάφορα µέρη
της Γης’’, αναφέρει ο δρ.
Jean Α. Vergnes, µέλος της
Γαλλικής Ακαδηµίας Ύδατος
και σύµβουλος της Unesco.
Και καταλήγει: ‘’Πρόκειται
για ένα κοινωνικό πρόβληµα
για το οποίο θα πρέπει να
βρεθούν επειγόντως λύσεις
για την εξασφάλιση ενός κατωτάτου ορίου πόσιµου νερού για όλους’’.
Οι επιπτώσεις στη χώρα
µας από την παρατεταµένη
ανοµβρία και τις αυξηµένες
συνθήκες εξατµίσεως αναµένονται σηµαντικές, τόσο
στα επιφανειακά υδατικά
συστήµατα, όσο, κυρίως,
στα υπόγεια αντίστοιχα υδατικά συστήµατα. Οι επιπτώσεις αυτές θα είναι σηµαντικότερες στις περιοχές
που συνδέουν την άρδευση
ή την ύδρευση τους µε υπόγεια νερά, ιδιαιτέρως σε περιοχές όπου, ήδη, έχει παρατηρηθεί υπεράντληση των
υδροφόρων οριζόντων.
Θα θέλαµε να εκφράσου-

P›˙Â˜ ÙÔ˘ ÔÈÎÔÏÔÁÈÎÔ‡ ÚÔ‚Ï‹Ì·ÙÔ˜
Κυράκης Γεώργιος, Φυσικός
M.Sc. Ιστορίας και Φιλοσοφίας
της Επιστήµης και της Τεχνολογίας
Η παρουσία τού ανθρώπου στον πλανήτη υπήρξε ανέκαθεν δυναµική και οι επιδιώξεις του, ατοµικές ή συλλογικές, συχνά ξεπερνούσαν την ανάγκη του για επιβίωση. Ενίοτε, η δραστηριότητά του άφηνε αµιγή σηµάδια περιβαλλοντολογικής υποβάθµισης. Ιστορικά, λοιπόν, προβλήµατα που σήµερα θα χαρακτηρίζαµε οικολογικά υπήρχαν πάντα, από
τους προϊστορικούς χρόνους ακόµη, και τα προβλήµατα αυτά οξύνονταν µε το
πέρασµα των αιώνων και την
εναλλαγή των πολιτισµικών
περιόδων.
Το πέρασµα απ’ την εποχή
τού λίθου στην εποχή τού
χαλκού και απ’ αυτή σ’ αυτήν
του σιδήρου, έφερνε κάθε
φορά την ανθρωπότητα αντιµέτωπη µε άλλης τάξεως
οικολογικά προβλήµατα·
προβλήµατα που διαφοροποιούνταν άλλοτε στην έκταση και άλλοτε στην ένταση των επακόλουθων περιβαλλοντολογικών επιπτώσεων. Ωστόσο, το αδιέξοδο
του 21ου αιώνα δεν έχει
προηγούµενο στην ιστορία.

µε την ανησυχία και τον
προβληµατισµό µας για τις
προωθούµενες νοµοθετικές
διατάξεις (Νόµοι, Προεδρικά
∆ιατάγµατα και Κοινές Υπουργικές Αποφάσεις) µε αντικείµενο τους υδατικούς
πόρους, στα πλαίσια της εναρµόνισης του Εθνικού ∆ικαίου µε την Κοινοτική Νοµοθεσία.
Εκτιµούµε ότι το πλέγµα
των νέων νοµοθετικών διατάξεων περιπλέκει το προϋπάρχον θεσµικό πλαίσιο και
πιθανόν αυτές να δηµιουργήσουν νέα προβλήµατα
στα ήδη υπάρχοντα στον πολύ ευαίσθητο αυτόν τοµέα
των υδάτων, αντί να τα επιλύσουν, όπως ο νοµοθέτης
φιλοδοξεί.
Θεωρούµε επιβεβληµένη
την επανεξέταση του συνόλου προτεινόµενων θεσµικών παρεµβάσεων και τη
διεξαγωγή ενός ειλικρινούς
διαλόγου στην κατεύθυνση
της διεπιστηµονικής προσέγγισης του προβλήµατος
και της κατοχύρωσης των

αρµοδιοτήτων όλων των υπηρεσιών που εµπλέκονται
στην διαχείριση των υδατικών πόρων, προκειµένου να
µειωθούν τα προβλήµατα
και οι εµπλοκές στη λειτουργία της ∆ηµόσιας ∆ιοίκησης.
Από το Υ.ΠΕ.ΧΩ.∆.Ε. ως
επισπεύδον Υπουργείο, στα
πλαίσια της εναρµόνισης
του εθνικού δικαίου µε την
Οδηγία 2000/60/ΕΚ, συντάχθηκε και ψηφίσθηκε από τη
Βουλή των Ελλήνων ο νόµος 3199/2003 «Προστασία
και διαχείριση των υδάτων».
Στα πλαίσια του νόµου αυτού συντάχθηκαν και προω-

θούνται Κ.Υ.Α., οι οποίες αφορούν στην «Οργάνωση
της Κεντρικής Υπηρεσίας Υδάτων» και στην «Οργάνωση σε τµήµατα της ∆/νσης
Υδάτων που συνίστανται ανά Περιφέρεια» χωρίς να
προηγηθεί διάλογος µε όλους τους εµπλεκόµενους
φορείς. Αποτέλεσµα της έλλειψης διαλόγου είναι ότι η
προτεινόµενη δοµή των Υπηρεσιών Υδάτων είναι ελλιπής και συγκεχυµένη µε
περιγραφές αντικειµένων
που δεν ανταποκρίνονται
στις ανάγκες της χώρας
Συνέχεια στην 6η σελ.

Λαογραφικό Μουσείο Αµυνταίου
Μια συνοπτική και εµπεριστατωµένη παρουσίαση
του λαογραφικού πολιτισµού της περιοχής Αµυνταίου
Παπακυριακού Βασίλειος,
Ιστορικός της Τέχνης, Υπεύθυνος
λειτουργίας Λαογραφικού
Μουσείου Αµυνταίου.

Το ερώτηµα όµως που πρέπει να µας απασχολήσει
πρωτίστως είναι το πού οφείλεται αυτή η επικίνδυνη
εκτροπή. Η αναζήτηση των
αιτίων θα µας βοηθήσει να
κατανοήσουµε τη ρίζα τού
προβλήµατος ώστε να είναι
ξεκάθαρο το τι πρέπει να καταπολεµήσουµε. Ειδάλλως,
η προσπάθεια να αντιµετωπιστεί η οικολογική καταστροφή ως σύµπτωµα ενός
ανεξάρτητου, αυτοφυούς
προβλήµατος θα αποτελέσει
το χρονικό µιας αναβαλλόµενης αλλά µη αναστρέψιµης καταστροφής τού οικοσυστήµατος.
Η οικολογική κρίση µε την
οποία βρισκόµαστε αντιµέτωποι στην εποχή µας είναι,

αυτή καθ’ εαυτή, κατ’ επίφαση πρόβληµα. Αποτελεί µια
πτυχή της πολύπλευρης κρίσης που χαρακτηρίζει το δυτικό πολιτισµό, οι δραστηριότητες του οποίου εκκινούν από συγκεκριµένες
προκείµενες, απόρροια των
θεσµών που ο ίδιος δηµιούργησε σε κάποια φάση της ιστορικής του εξέλιξης. Μια
συζήτηση όµως που θα αποσκοπούσε στην ανάλυση
των θεσµών αυτών και την αναζήτηση των προκειµένων,
θα µπορούσε να εγείρει αντιπαραθέσεις και ενστάσεις. Κάποιος θα µπορούσε
να ισχυριστεί ότι η ανάλυση
είναι µαρξιστική, κάποιος
άλλος ότι είναι φιλελεύθε-

Συνέχεια στην 3η σελ.

Ξεκινώντας την παρουσίαση
αυτή το πρώτο θέµα που θα
πρέπει να αναφερθεί είναι αυτό της ζωής των δωρητών, καθώς εξ αιτίας αυτών υπάρχει
σήµερα στο Αµύνταιο µία τόσο
αξιόλογη συλλογή.
Η αείµνηστη ∆όµνα Λυπίτκα

Συνέχεια στην 4η σελ.

∆ιαβάστε επίσης...

- Ο Παρατηρητής................................σελ. 2

- Ο κίνδυνος πυρκαγιάς από καυστήρες
κεντρικής θέρµανσης
Του Ευαγ. ∆ούπκαρη.......................σελ. 2
- Αποτελέσµατα Αθλητικών Εκδηλώσεων
στο Τ.∆. Αγ. Παντελεήµονα Αµυνταίου

Του Κάγκα Μιχαήλ.....................σελ. 2

- Ποιοι δεν θα αφήσουν την Κορώνεια
να ξαναγίνει λίµνη;

Tης Τάνιας Γεωργιοπούλου ........σελ. 3

- Μετανάστευση πουλιών

Του Τζηµούλη Οδυσσέα.............σελ. 5

- Η Μεσόγειος φλέγεται
Της Νατάσας Μπέρη ..................σελ. 5
- Καταναλώνουµε περισσότερο
απ΄ όσο παράγει η φύση .................σελ. 5
- Εξαφανίζονται τα πουλιά
από τους ουρανούς.........................σελ. 5
- Οχι στη σπατάλη του Νερού ...........σελ. 6
- Ανανεώσιµες πηγές ενέργειας
Του Νικ. Σταµκόπουλου ..................σελ.7
- Η λίµνη Βεγορίτιδα σε πτωτική πορεία

................................................σελ. 8
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Ο κίνδυνος πυρκαγιάς
από καυστήρες κεντρικής θέρµανσης
∆ούπκαρης Ευάγγελος
- Πυρονόµος ε.α.
Κατά τη χειµερινή περίοδο πολλές πυρκαγιές σηµειώνονται και σε
χώρους όπου είναι εγκατεστηµένοι οι καυστήρες θέρµανσης, µε απρόβλεπτα πολλές φορές αποτελέσµατα.
Τα αίτια που προκαλούν µια πυρκαγιά στο χώρο που είναι εγκαταστηµένοι οι καυστήρες θέρµανσης, είναι
πολλά. Θα περιοριστούµε να αναφέρουµε εδώ ορισµένες οδηγίες – υποχρεώσεις, καθώς και τι ισχύει για
τους χώρους και τις εγκαταστάσεις
κεντρικής θέρµανσης, µε σκοπό να
µηδενίσουµε, αν αυτό είναι δυνατό,
τις πυρκαγιές και να περιορίσουµε
τις υλικές ζηµιές στο ελάχιστο.
Μην τοποθετείτερ διάφορα υλικά
στο χώρο των λεβητοστασίων της
κεντρικής θέρµανσης(καλοριφέρ).
∆ιατηρείστε τους εντελώς καθαρούς
και απαλλαγµένους από το καθετί.
∆εν είναι αποθήκη ο χώρος αυτός.
Τοποθετείστε τη δεξαµενή πετρελαίου(καυσίµου) έξω και µακριά από
το
χώρο
της
κεντρικής
θέρµανσης(καυστήρα – λέβητα).
Να υπάρχει απαραίτητα στην αρχή

Περιοδική έκδοση
του Συλλόγου
Προστασίας
Βεγορίτιδας
-----------------------------Ταχ. ∆ιεύθυνση:
580 02 ΑΡΝΙΣΣΑ
Τηλ. & Fax: 23810 32047
e-mail: kartasi@sch.gr
vegorit1@otenet.gr
kagkas@yahoo.com
-----------------------------Ιδιοκτήτης
Σύλλογος Προστασίας
Βεγορίτιδας
-----------------------------Εκδότης
Κάρτας Ηλίας
6974 809371
-----------------------------Κωδικός ΕΛΤΑ 7908
------------------------------

Συντακτική Επιτροπή
Κάγκας Μιχαήλ
Κάρτας Ηλίας
Κυράκης Γεώργιος
Λιµπάρης Ευάγγελος
Μούλας Νικόλαος
Μπλάγας Γεώργιος
Χαραλάµπου Τριανταφυλλιά
-----------------------------Ετήσια συνδροµή 10 €
Οσοι δεν είναι µέλη του συλλόγου
-----------------------------Εκτύπωση
Στέφανος Βαγουρδής
Έδεσσα
Τηλ. 23810 23964
-----------------------------Η έκδοση αυτή του Συλλόγου
αποτελεί βήµα περιβαλλοντικών,
ιστορικών, εκπαιδευτικών και αναπτυξιακών ανησυχιών. Καλούνται τα µέλη, οι φίλοι, οι επιστήµονες, οι εκπρόσωποι της τοπικής αυτοδιοίκησης και οι φορείς
να καταθέτουν τακτικά τα επιχειρήµατα και τους προβληµατισµούς τους από το βήµα αυτό.

του σωλήνα τροφοδοσίας – κοντά
στο ντεπόζιτο, έξω από το χώρο του
καυστήρα – διακόπτης που να µπορεί
να κλείνει το καύσιµο σε περίπτωση
διαρροών, πυρκαγιάς κλπ.
Να ειδοποιείται το συντηρητή σας
για κάθε βλάβη ή κακή λειτουργία ή
για κάποια ανωµαλία που θα διαπιστώσετε στον καυστήρα σας. Μην
προσπαθείτε µόνοι σας, είναι επικίνδυνο.
Στους χώρους των λεβητοστασίων
να ΜΗΝ επιτρέπεται η είσοδος σε µικρά παιδιά και σε άτοµα που δεν έχουν καµία αρµοδιότητα.
Να ελέγχονται όλες οι σωληνώσεις, ρακόρ κλπ. για τυχόν διαρροές
καυσίµου. Είναι πολύ επικίνδυνο να
υπάρχουν τέτοιες διαρροές στους
χώρους αυτούς. Όταν διαπιστώνετε
κάποια διαρροή να διακόπτετε ΑΜΕΣΩΣ τη λειτουργία του καυστήρα, να
κλείνετε τη ροή του καυσίµου από το
διακόπτη και να καλείτε το συντηρητή σας για την αποκατάστασή της.
Πρέπει να γνωρίζετε ότι η καθαριότητα και η συντήρηση των καυστήρων και των χώρων των λεβητοστασίων των κεντρικών θερµάνσεων
είναι αναµφισβήτητα εκείνες που αποµακρύνουν τις προϋποθέσεις δηµιουργίας και συντήρησης µιας εστίας πυρκαγιάς µε τις γνωστές πλέον προεκτάσεις της.
Έχετε πάντοτε γειωµένες τις δεξαµενές καυσίµων. Κατά τη µετάγγιση καυσίµων σ` αυτές από τα βυτία
θα πρέπει να είναι και αυτά γειωµένα
για να αποφεύγεται τυχόν ανάφλεξη
των καυσίµων από σπινθήρα που
µπορεί να προκληθεί από στατικό ηλεκτρισµό.
Ο χώρος της δεξαµενής καυσίµου

και του καυστήρα της κεντρικής θέρµανσης πρέπει να αερίζεται καλά.
Θεωρούµε περιττό να τονίσουµε ότι
θα πρέπει να υπάρχουν σε κάθε χώρο
λεβητοστασίου οι προβλεπόµενοι ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΗΡΕΣ για την κατάσβεση
πυρκαγιάς που πιθανόν θα εκδηλωθεί
και οπωσδήποτε οι υπεύθυνοι ένοικοι
να γνωρίζουν τον τρόπο χρήσης και
λειτουργίας τους. Το καλύτερο είναι οι
αυτόµατοι πυροσβεστήρες να είναι πάνω από τον καυστήρα.
Εάν παρά τις προφυλάξεις προκληθεί πυρκαγιά ο καθένας θα πρέπει να ξέρει τι θα κάνει. Να αποµακρύνουµε από το σπίτι τους υπερήλικες, έγκυες, αναπήρους, παιδιά κ.ά..
Τους πάµε σε ασφαλές µέρος και
στην συνέχεια βοηθάµε στην κατάσβεση της πυρκαγιάς, αφού έχουµε
πάρει τηλέφωνο την πυροσβεστική
στο 199 χωρίς δισταγµό και µην ξεχνάτε ότι η πυροσβεστική θα ανταποκριθεί.
Η πυροσβεστική υπηρεσία είναι
πάντα ∆ΩΡΕΑΝ.
ΠΡΟΣΟΧΗ ψυχραιµία. Αν χάσετε το θάρρος σας, χάσατε τα πάντα.

Αποτελέσµατα Αθλητικών Εκδηλώσεων
στο Τ.∆. Αγίου Παντελεήµονα
του ∆ήµου Αµυνταίου Ιούλιος 2008
Από τον Κάγκα Μιχαήλ
Ηµεροµηνία Αγώνισµα Νικητής Αποτέλεσµα
Κυριακή 20/7/2008 Windsurf VS
Kitesurf Ανδρέας Πολιτίδης
Κυριακή 20/7/2008 Ποδοσφαιρικός Αγώνας Μακεδονικός – Παλαίµαχοι 6 – 2
Τετάρτη 23/7/2008 Κολυµβητικοί
Γούλιος ∆ηµήτριος
Πέµπτη 24/7/2008 Ποδηλατικός
Γύρος Κατσώρας Στέφανος
Παρασκευή 25/7/2008 Μαραθώνιος Σταύρος Παππάς
Παρασκευή25/7/2008 Κωπηλατικοί µε Πλάβες Φορτοµάρης Βασίλης Ανδρέας Πολιτίδης
Παρασκευή 25/7/2008 Ερασιτεχνικό Ψάρεµα Γούλιος Αντώνης
1.400kg
Παρασκευή
25/7/2008 Beach
Volley ¨Γυναικών¨ Αµαζόνες - Ευγενία Κύρκου, Βάνα Γούλιου, Ναταλί
Βαείδου
Σάββατο 26/7/2008 Beach Volley
¨Ανδρών ¨ The Kings - Γούλιος ∆ηµήτριος, Μπούκτσης Γιάννης, Μουρλίδης ∆ηµήτριος, Κύρκος Σωτήριος
Σκοπός της διοργάνωσης ήταν η
ανάδειξη, προβολή και η προώθηση
του αθλητισµού αλλά και η δηµιουργία περιβαλλοντικής συνείδησης γύρω από την λίµνη. Με τον τρόπο αυτό θα είναι ευκολότερο να αποκτηθεί

µια άλλη πιο οικεία σχέση τόσο από
τους ντόπιους όσο και από τους τουρίστες που επισκέπτονται όλο και
συχνότερα την περιοχή. Ένας ακόµη
λόγος ήταν να µεγαλώσει η παρέα
µε νέους λιµναίους αθλητές και φίλους που αγαπούν και σέβονται τον
αθλητισµό και την φύση, αποκτώντας έτσι µεγαλύτερη δύναµη απέναντι σε αυτούς που προσπαθούν να
την βιάσουν.
Οι αγώνες διεξήχθησαν µε επιτυχία και ικανοποιητική συµµετοχή. Οι
αθλητές που συµµετείχαν ήταν όλοι
ερασιτέχνες και η καταγωγή τους
κυρίως από τους ορεινούς νοµούς
της Φλώρινας, Κοζάνης και Πέλλας.
Ευελπιστούµε στην συνέχεια του
θεσµού µε µεγαλύτερη βοήθεια από
τους νέους της περιοχής.
Συνδιοργάνωση:
«Τοπικό Συµβούλιο Νέων
∆ήµου Αµυνταίου»,
«Αθλητικός Σύλλογος
Αγίου Παντελεήµονα»
και «Πολιτιστικός Σύλλογος
Αγίου Παντελεήµονα».
Συνδιοργάνωση
Τοπικό Συµβούλιο Νέων
Αγίου Παντελεήµονα
Αθλητικός Σύλλογος
Αγίου Παντελεήµονα
Πολιτιστικός Σύλλογος
∆ήµου Αµυνταίου

Ο Παρατηρητής


Στο 40% περίπου φτάνει το ποσοστό των παράνοµων γεωτρήσεων
στη χώρα µας, δηλαδή από τις
210.000 που υπάρχουν συνολικά
καταγεγραµµένες, η 83.000 είναι
παράνοµες. Οι υπάρχουσες γεωτρήσεις είναι 31% περισσότερες από αυτές
που το δυναµικό του υπεδαφικού νερού επιτρέπει.
Αυτό σηµαίνει πως για κάθε τρία χρόνια περίπου αφαιρείται και ένας χρόνος, δηλαδή µετά από 10 χρόνια
άντλησης ο υπόγειος υδροφορέας για να επανέλθει θα
χρειαστεί τρία (3) τουλάχιστον συνεχή χρόνια χωρίς καµία άντληση. Η παρανοµία συνδέεται µε τους συνεχώς αυξανόµενους περιορισµούς αλλά και µε τις προϋποθέσεις έκδοσης αδειών (µελέτες και κόστος).
Η αδειοδότηση κάθε µορφής παροχής νερού έχει δεσµεύσεις
σε ό,τι αφορά την ποσότητα του νερού που πρέπει να αντλείται, καθώς και το υψόµετρο ασφαλείας κάτω από το οποίο δεν
πρέπει να κατέβει η στάθµη του επιφανειακού νερού, σύµφωνα
µε τον ∆ρ. Γεώργιο Μιγκίρο, καθηγητή Γεωλογίας στο Γεωπονικό Πανεπιστήµιο Αθηνών ( Πηγή: Σύνδεσµος Γεωλόγων Μελετητών Ελλάδας).
Κι εµείς στην ευρύτερη λεκάνη της λίµνης Βεγορίτιδας δεν
ξεφεύγουµε από αυτόν τον θλιβερό κανόνα. Στις 2.000 ανέρχονται οι καταγεγραµµένες γεωτρήσεις, από την ∆/νση Εγγείων Βελτιώσεων της ΝΑ Φλώρινας, µε 600 να έχουν καταγραφεί
σε «καθεστώς παρανοµίας». Παρόλα αυτά δεν ιδρώνει το αυτί
κανενός. Οι συνέπειες, αυτής της ληστρικής αφαίµαξης του υπόγειου υδροφορέα, θα είναι καταστροφικές για την περιοχή.



Στη χώρα µας σύµφωνα µε µελέτη που εκπόνησαν το
Εθνικό Μετσόβειο Πολυτεχνείο(τοµέας υδάτινων πόρων), το ΙΓΜΕ και το ΚΕΠΕ, το 70% των λιµνών παρουσιάζουν ευαισθησία ως προς τον ευτροφισµό. Η µεγάλη προσφορά θρεπτικών ουσιών (λιπάσµατα) προκαλεί υπέρµετρη αύξηση των πληθυσµών των υδρόβιων φωτοσυνθετικών οργανισµών. Αυτή µε τη σειρά της οδηγεί σε αύξηση των ετερότροφων οργανισµών (καταναλωτών και αποικοδοµητών). Όλοι αυτοί καταναλώνουν περισσότερο οξυγόνο. Έτσι η ποσότητα του
οξυγόνου που είναι διαλυµένο στο νερό γίνεται ολοένα µικρότερη πλήττοντας κυρίως τα ψάρια που πεθαίνουν από ασφυξία.
Κατά τον ∆ρ. Γεώργιο Σταµάτη, αναπληρωτή καθηγητή Υδρογεωλογίας του Γεωπονικού Πανεπιστηµίου Αθηνών, κάποια
µέτρα για την αντιµετώπιση της κατάστασης είναι: εφαρµογή
υποχρεωτικών προγραµµάτων χρήσης λιπασµάτων και γενικοί
περιορισµοί ανά καλλιέργεια για λιπάσµατα ανόργανου και οργανικού αζώτου κ.ά.

∆ΙΟΡΘΩΣΗ
O «∆αίµονας του τυπογραφείου» χτύπησε και την εφηµερίδα µας.
Στο 11ο φύλλο στην 6η σελίδα αντί του σωστού τίτλου του άρθρου
«Ορθολογική ∆ιαχείριση Υδάτινων Πόρων και Ανάπτυξη» που αναφερόταν στην ηµερίδα που πραγµατοποιήθηκε στο Φιλώτα, γράφτηκε από λάθος «Οικοσυστηµική προσέγγιση διαχείρισης λεκάνης απορροής λίµνης Βεγορίτιδας». Ευχαριστούµε για την κατανόησή
σας.

ΕΥΧΑΡΙΣΤΗΡΙΟ
Ευχαριστούµε τον κ. Στέφανο Τρύφων, κοινωνιολόγο - συγγραφέα, για τη δωρεά στη βιβλιοθήκη του Συλλόγου µας, µιας σειράς βιβλίων του που έχει εκδώσει µέχρι σήµερα.

Σεπτέµβριος 2008
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P›˙Â˜ ÙÔ‡ ÔÈÎÔÏÔÁÈÎÔ‡ ÚÔ‚Ï‹Ì·ÙÔ˜
Συνέχεια από την 1η σελ.
ρη, ροζ, µαύρη ή ό,τι άλλο. Προσπερνώ τον επικίνδυνο αυτό σκόπελο, όχι επειδή τα οικολογικά
προβλήµατα είναι “απολιτίκ” ή επειδή απαιτείται να αποφύγουµε την
αντιπαράθεση χάριν κάποιων ισορροπιών. Απλώς, η αντιπαράθεση
αυτή δεν είναι απαραίτητη ώστε να
υποστηριχθούν οι υποθέσεις και τα
συµπεράσµατα στα οποία θα καταλήξουµε.
Για να µην επεκταθώ, θα αναπτύξω τη σκέψη µου επιλέγοντας ένα
από τα οράµατα του δυτικού πολιτισµού, την απεριόριστη ανάπτυξη
και επέκταση των αγαθών και των
υπηρεσιών. Την εποχή που άρχισε
να εκδηλώνεται η ευρωπαϊκή επέκταση, το 17ο και 18ο αιώνα, ένα
τέτοιο όραµα ήταν απολύτως δικαιολογηµένο. Οι παραδοσιακές µοναρχίες κατέρρεαν, µια καινούρια
πολιτική και οικονοµική τάξη αναδυόταν και πολλοί πίστεψαν ότι η
ανθρωπότητα, µέσω της εργασίας,
θα κατακτήσει το αγαθό της σίτισης. Κυρίως µετά την εκµηχάνιση
της παραγωγής, το επισιτιστικό
πρόβληµα θεωρήθηκε άµεσα επιλύσιµο. Περίπου εκατόν πενήντα
χρόνια µετά, η απαίτηση για απεριόριστη επέκταση των αγαθών ακούγεται περισσότερο υβριστική
απ’ ότι αυτονόητη. Ακόµη και µε
τους όρους της αειφόρου ανάπτυξης είναι αδιανόητο να επιτευχθεί
κάτι τέτοιο, διότι υπάρχει το σαφές
και αµετάθετο όριο επάρκειας των
φυσικών πόρων. Κι όµως, η πεµπτουσία της πολιτικής σήµερα επιβάλλει συγκεκριµένο ρυθµό ανάπτυξης, επιβάλλει ανταγωνισµό και
πολλά άλλα. Πώς να επιλυθεί λοιπόν το πρόβληµα των ρύπων όταν
οι πολιτικές που χαράσσονται είναι, κατ’ αρχήν, ρυπογόνες; Όταν
αυτό που καθορίζει την καθηµερινή
πρακτική είναι οι συγκεκριµένοι
στόχοι του προϋπολογισµού, του
πληθωρισµού, της σύγκλισης, του
οτιδήποτε επιβάλλει στη ∆ΕΗ, ή σε
οποιαδήποτε άλλη δηµόσια ή ιδιωτική επιχείρηση, να παράγει περισσότερο περιορίζοντας τη χρήση
φίλτρων ή χωρίς τη δηµιουργία µονάδων αποθείωσης ή απονίτρωσης, τότε πολύ απλά κανείς δεν
µπορεί να επιλύσει το πρόβληµα.
Γι’ αυτό και το σύστηµα καταφεύγει
στη διαχείριση της κρίσης. ∆ηλαδή, συντηρεί το πρόβληµα γιατί έχει ανάγκη την παραγωγή, εξευµενίζει τον κόσµο πείθοντάς τον ότι
δεν υπάρχει πρόβληµα και παραδέχεται την εθνική και πολιτική του αναξιοπρέπεια πληρώνοντας τα
πρόστιµα του Ευρωπαϊκού ∆ικαστηρίου.
Στα χρόνια της οικολογικής
κρίσης, ο πυρήνας αξιών που χειραγωγεί τη ζωή µας καθηµερινά
δεν έχει θιγεί ούτε και έχει αµφισβητηθεί. Η παροχή υπηρεσιών
έχει φτάσει σε τέτοιο σηµείο που
το κόστος αντικατάστασης ενός

προϊόντος είναι, σε αρκετές περιπτώσεις, κατά πολύ µικρότερο
του κόστους επισκευής1. Ενθαρρύνεται λοιπόν η κατανάλωση αγαθών, η οποία ενίοτε καταντά
µανία, ενώ η χρηµατοπιστωτική
µας ικανότητα επεκτείνεται µε
σειρά καταναλωτικών προϊόντων.
Γίνεται εποµένως σαφές γιατί η
“σύγχρονη και επιστηµονική” κοινωνία µας δεν µπορεί να εµπεδώσει µια καθολικά οικολογική πρακτική; Αντ’ αυτής προβάλει ένα οικολογικό προφίλ ώστε να επηρεάσει τα µέλη της να αναπτύξουν
οικολογική συνείδηση. Τα εξωθεί, δηλαδή, να δράσουν σύµφωνα µε αρχές ξένες προς αυτές µε
τις οποίες τα έχει γαλουχήσει και
που η ίδια ουσιαστικά αρνείται να
απεµπολήσει.
Η λάθος νοοτροπία που έχει αναπτύξει η ανθρωπότητα φαίνεται και απ’ τις προσδοκίες που
τρέφουν κάποιοι για την Επιστήµη και τις λύσεις που µπορεί να
δώσει. Η επίλυση του πιο σηµαντικού προβλήµατος µε το οποίο
έχει έρθει αντιµέτωπη η ανθρωπότητα, αντιµετωπίζεται σαν ένα
επιπλέον καταναλωτικό προϊόν.
Περιµένουµε κάποιοι να βρουν τη
λύση και εµείς να πληρώσουµε
για να την αγοράσουµε και να µην
κουνηθούµε απ’ τη θέση µας. Ο
άνθρωπος είναι µέρος του προβλήµατος και η λογική της αγοράς έτοιµων λύσεων τον εµποδίζει να γίνει µέρος της λύσης.
Ποιά είναι όµως τα περιθώρια
που υπάρχουν για την εξεύρεση
µιας επιστηµονικής λύσης; Ούτως
ή άλλως επιστήµη και τεχνολογία
θα αποτελούν µέρος οποιασδήποτε διεξόδου απ’ την οικολογική κρίση στις µέρες µας. Η τεχνοεπιστήµη υπήρξε πολύτιµος αρωγός στο
εγχείρηµα της απεριόριστης επέκτασης, κυρίως µετά τον πρώτο παγκόσµιο πόλεµο, γι’ αυτό και πολλοί τη θεωρούν συνώνυµη µε το
πρόβληµα ενώ άλλοι µε τη λύση.
Πρέπει να γίνει συνείδηση ότι το
πρόβληµα της οικολογικής κρίσης
είναι αµιγώς πολιτικό και όχι επιστηµονικό ή οτιδήποτε άλλο. Η επιστηµονική κοινότητα µπορεί να
προτείνει τρόπους εξόδου από την
κρίση, µπορεί να καθοδηγήσει· δεν
επιβάλλει αυτή τις εξελίξεις. Εξάλλου, η τεχνοεπιστήµη δεν είναι
µια ανεξάρτητη, αντικειµενική και
ουδέτερη δραστηριότητα όπως πιστεύουν οι περισσότεροι. Αποτελεί αναµφίβολα ένα αυτοσυνεπές,
αυτορρυθµιζόµενο, ορθολογικό
σύστηµα αντιλήψεων, ωστόσο, οι
στόχοι της συλλογικής επιστηµονικής δραστηριότητας, όπως και αυτοί του κάθε µεµονωµένου επιστήµονα, καθορίζονται από εξωεπιστηµονικές, µη ορθολογικές αρχές. Ως κοινωνικός θεσµός, η επιστήµη διέπεται απ’ το ίδιο σύνολο
αρχών που χαρακτηρίζουν την επιστηµονική κοινωνία. Τα µέλη µιας
κοινωνίας είναι φορείς ενός συ-

γκροτηµένου συστήµατος αρχών,
ιδεών, αντιλήψεων κ.λπ., το οποίο
αναπαράγουν παντού και πάντα, ακούσια ή εκούσια. Τόσο οι επιστήµονες όσο και η επιστηµονική δραστηριότητα εν γένει αποτελούν έναν επιπλέον θεσµό και άρα ένα επιπλέον εργαλείο στην υπηρεσία
του συστήµατος. Τι εξυπηρετεί, εν
τέλει, η τεχνοεπιστήµη; Την απεριόριστη ανάπτυξη, τον ανταγωνισµό, την ικανοποίηση αναγκών
που, από όποιον και να υπαγορεύονται, υποκρύπτουν το ίδιο πλέγµα
αρχών που πρεσβεύει η κοινωνία
και τα µέλη της.
Εδώ κρύβεται και ο λόγος για
τον οποίο, παρ’ όλο που συνειδητοποιούµε την οικολογική κρίση,
αδυνατούµε να την αντιµετωπίσουµε αποτελεσµατικά. Το να αντικαταστήσουµε τους λαµπτήρες πυρακτώσεως µε ηλεκτρονικούς, το να µη σπαταλάµε το νε-

ρό και γενικότερα το να µη καταχρώµαστε τους φυσικούς πόρους, αποτελούν απαραίτητα και
αναγκαία µέτρα αλλά δε στοχεύουν στην εκρίζωση του προβλήµατος. Είναι τρόποι για να αντιµετωπίσουµε τα συµπτώµατα της
οικολογικής κρίσης και όχι τη βαθύτερη αιτία που τη δηµιούργησε
και εξακολουθεί να τη συντηρεί.
Υπάρχει άραγε τρόπος να αλλάξει αυτή η κατάσταση; Πριν χρόνια,
στην πρώτη αρχή, τότε που ο άνθρωπος σήκωσε το κεφάλι του και
ατένισε τα άστρα, ξεκίνησε η λαµπρή του πορεία προς τον 21ο αιώνα. Όλα τα µεγάλα επιτεύγµατα,
ορόσηµα στην ιστορία του, βοήθησαν να καταφέρει να γίνει κυρίαρχος της φύσης. Η τελευταία του
µεγάλη πρόκληση θα είναι να αποποιηθεί αυτή του την εξουσία. Η
νέα επανάσταση θα αποσκοπεί στο
να ξανακάνει τον άνθρωπο µέρος

της φύσης. Από κυρίαρχο, να τον
κάνει σοφό.
Για να είµαστε σε θέση να αντιµετωπίσουµε σοβαρά την οικολογική µας κρίση, δηλαδή να την ξεπεράσουµε ξεκινώντας εδώ και
τώρα, πρέπει να αλλάξουµε την
πάγια πεποίθησή µας για απεριόριστη οικονοµική επέκταση, την αυτονόητη καταναλωτική µας µανία,
το δεδοµένο ότι θα υπάρχουµε για
πάντα. Γι’ αυτό, περισσότερο από
κάθε άλλη φορά, απαιτείται η συµµετοχή όλων µας σ’ ένα εγχείρηµα
που θα καθορίσει το µέλλον µας µε
τον πιο ουσιαστικό τρόπο. Είµαστε αντιµέτωποι µε το ενδεχόµενο
του αφανισµού µας και δύσκολα
θα µπορέσουµε να διαχειριστούµε
τα λάθη µας, εφεξής. Ίσως τα λόγια τού Περικλή απ’ τον επιτάφιο
λόγο του, αποδειχθούν σηµαντικά:
«Είµαστε τολµηροί, κι όµως ζυγίζουµε καλά την κάθε επιχείρησή
µας, ενώ τους άλλους η άγνοια
τους κάνει θρασείς κ’ η γνώση αναποφάσι-στους»2. Εν προκειµένω,
εµείς, είµαστε οι “άλλοι”· θρασείς
και αναποφάσιστοι, ενώ οι συνθήκες απαιτούν να γίνουµε κάτι παραπάνω από τολµηροί. Πρέπει να
ζυγίσουµε καλά την κάθε επιχείρησή µας!

ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ
1 Το αποτέλεσµα είναι να µην κυκλοφορούν ανταλλακτικά της συσκευής µας, οπότε την πετάµε και
αγοράζουµε καινούρια. Είναι γνωστό πως αν σπάσει η κανάτα, κοστίζει µόνη της περισσότερο από µια
ολοκαίνουρια καφετιέρα. Στην περίπτωση, δε, της κινητής τηλεφωνίας, κάθε χρόνο δηµιουργούνται
χιλιάδες τόνοι τοξικών αποβλήτων
επειδή οι συνδροµητές επιδοτούνται για αλλαγή τηλεφωνικής συσκευής, χωρίς προφανή λόγο.
2 “Θουκιδίδου, Ιστορία του Πελοποννησιακού Πολέµου”, βιβλίο β’,
§40.

Ποιοι δεν θα αφήσουν την Κορώνεια να ξαναγίνει λίµνη;
Της Τάνιας Γεωργιοπούλου
– ΟΙΚΟ της Καθηµερινής
Τώρα που η λίµνη Κορώνεια έπαψε να είναι πια λίµνη, αφού λόγω της
παρατεταµένης ξηρασίας ξεράθηκε
και στη θέση της έχει µείνει ένας
βούρκος µε τοξική λάσπη, τώρα που
δεν έχει µείνει ζωή στον άλλοτε όµορφο βιότοπο, όπου χιλιάδες πουλιά έβρισκαν καταφύγιο, τώρα θα ξεκινήσουν τα έργα για τη διάσωσή
της. Και πάλι όµως θα επιλεγεί ο εύκολος δρόµος.
Πριν από 4 χρόνια, τον Οκτώβριο
του 2004, όταν στην Κορώνεια βρέθηκαν περίπου 30.000 πουλιά νεκρά,
το ΟΙΚΟ «υιοθέτησε» τη λίµνη. Ο συνάδελφος Θανάσης Τσίγγανας ανέλαβε να ερευνά και να καταγράφει
µήνα το µήνα τι συµβαίνει στη λίµνη,
δηµιουργώντας έτσι το «Ηµερολόγιο
της Κορώνειας» σε µια προσπάθεια
να αφυπνιστούν οι αρµόδιοι. ∆ιαβάζοντας για άλλη µια φορά εκείνο το
χρονικό, την έκπληξη για την αδράνεια, την κωλυσιεργία και τον παραλογισµό διαδέχεται η λύπη και η απογοήτευση. Γιατί τώρα ξέρουµε δυστυχώς- το τέλος του έργου.
Ξέρουµε ότι ενώ τα πράγµατα βρίσκονταν σε οριακό σηµείο, και όλοι
το αναγνώριζαν, τίποτα δεν έγινε τελικά. Ξέρουµε ότι τέσσερα χρόνια
µετά, φέτος το καλοκαίρι, η λίµνη ξε-

ράθηκε.
∆εν υπάρχει πια περίπτωση να
βρεθούν νεκρά πουλιά και ψάρια
στην Κορώνεια, διότι απλώς δεν κατοικούν πια εκεί. Σεπτέµβριος του
2008, µόλις πριν από λίγες ηµέρες, η
Νοµαρχία ανακοίνωσε ότι ξεκινά την
εφαρµογή σχεδίου ∆ιάσωσης. Μία
τάφρος θα συνδέσει την άνυδρη λεκάνη της Κορώνειας µε τη διπλανή
λίµνη Βόλβη και µε µερική εκτροπή
των χειµάρρων Σχολαρίου και Λαγκαδικίου, θα διοχετευτούν σε αυτήν
τα πλεονάζοντα νερά. Σε οκτώ χρό-

νια, λένε οι περισσότερο αισιόδοξες
προβλέψεις, η Κορώνεια θα ξαναγίνει λίµνη. Οµως, οι αιτίες για την καταστροφή της δεν έχουν εκλείψει. Oι
περίπου 2.000 παράνοµες γεωτρήσεις θα συνεχίσουν να ρουφούν το
νερό της. Γιατί, βέβαια, τα έργα αποκατάστασης θα δώσουν σε κάποιους
χρήµατα, ενώ το κλείσιµο των γεωτρήσεων θα κοστίσει σε κάποιους
πολιτικά. Κρίµα που είµαστε τόσο καχύποπτοι, αλλά η ιστορία της Κορώνειας µας έµαθε πολλά. Ελπίζουµε η
πραγµατικότητα να µας διαψεύσει.
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Λαογραφικό Μουσείο Αµυνταίου
Μια συνοπτική και εµπεριστατωµένη παρουσίαση του λαογραφικού πολιτισµού της περιοχής Αµυνταίου
Συνέχεια από την 1η σελ.
-Ούντση ήταν γεννηµένη στο
χωριό Αετός του Νοµού Φλώρινας το 1927 και απεβίωσε το
2004. Σπούδασε στο Γυµνάσιο
Αθηνών και στην Οικοκυρική
Σχολή της Παιδόπολης Αθηνών. Έχοντας λοιπόν σηµαντική µόρφωση για την εποχή εκείνη και αξιοποιώντας την µεγάλη της αγάπη για την πατρίδα, έγραψε και εξέδωσε τρία
βιβλία µε βιώµατα σχετικά µε
τα ήθη και τα έθιµα της περιοχής, καθώς και τις αναµνήσεις
της από τα δύσκολα χρόνια
των πολέµων που ταλάνισαν
την Ελλάδα στα πρώτα χρόνια
της ζωής της.
Ήταν δραστήρια γυναίκα καθώς είχε αλληλογραφία µε τον
Πρόεδρο της ∆ηµοκρατίας, τον
Πρωθυπουργό και πολλούς Υπουργούς, µε το Νοµάρχη και
το ∆ήµαρχο Θες/νίκης, µε εκπροσώπους της µέσης εκπαίδευσης και των ΚΑΠΗ. Επίσης
ήταν µέλος του πολιτιστικού
συλλόγου Αµυνταίου, µε σκοπό την προώθηση του Μουσείου και την προσέλκυση περισσοτέρων επισκεπτών σ’αυτό

και στην περιοχή γενικότερα.
Ο σύζυγός της κύριος Κωνσταντίνος Ούντσης γεννήθηκε
το 1922 στο χωριό Λέχοβο του
νοµού Φλώρινας. Τελείωσε το
δηµοτικό και ασχολήθηκε µε το
επάγγελµα του οικοδόµου. Είναι από τους λίγους εναποµείναντες εν ζωή που είχαν ενεργή συµµετοχή στον ανταρτοπόλεµο, καθώς την περίοδο εκείνη υπηρετούσε τη θητεία
του στον Ελληνικό Στρατό και
οι µαρτυρίες του για τα γεγο-

νότα έχουν ειδικό βάρος.
Συνεχίζοντας θα γίνει λόγος
στη διαδικασία συλλογής των
αντικειµένων που απαρτίζουν
τη συλλογή του µουσείου. Επί
30 χρόνια λοιπόν, το ζεύγος
των δωρητών συνέλλεγε τα αντικείµενα. Το ζεύγος µε πίστη
και αφοσίωση στη διαµόρφωση
µιας συλλογής, η οποία θα αποτύπωνε την αγάπη τους για
την ιστορία των ηθών και εθίµων της περιοχής αλλά και την
πατριδολατρία τους, δαπάνησε
µεγάλα ποσά χρηµάτων για
την αγορά των αντικειµένων.
Παράλληλα απέκτησαν αντικείµενα ύστερα από διαπραγµατεύσεις µε τους προκατόχους τους σχετικές µε τη δωρεά των αντικειµένων, ενώ υπάρχει µεγάλος αριθµός έργων που φιλοτεχνήθηκαν από
την ίδια, όπως εργόχειρα και
κάποια µάλλινα στον αργαλειό. Έτσι η αγωνιώδης προσπάθεια της δωρήτριας να µεταλαµπαδεύσει στις νεότερες
γενιές τα ήθη και τα έθιµα του
παρελθόντος είχε δροµολογηθεί προς τη σωστή κατεύθυνση.
Στο σηµείο αυτό θα πρέπει

να τονίσουµε τη συµβολή του
κυρίου Κωνσταντίνου Ούντση
στην ολοκληρωµένη εµφάνιση
των εργαλείων της συλλογής,
καθώς όντας ένας άνθρωπος
χειρώνακτας,
επιδιόρθωσε
πολλά από αυτά.
Οι προσπάθειες για τη δωρεά της συλλογής από τους
δωρητές στο ∆ήµο ευοδώθηκαν το 2000, ολοκληρώνοντας
έτσι τις πολυετείς προσπάθειες της ∆ηµοτικής Αρχής. Στις 7
Ιουλίου του ιδίου έτους το Λαογραφικό Μουσείο Αµυνταίου
ανοίγει τις πόρτες του για τους
επισκέπτες στον όροφο του
Πνευµατικού Κέντρου, µετά από µία λαµπρή τελετή εγκαινίων στην οποία παρευρέθηκε
πολύς κόσµος όλων των κοινωνικών οµάδων και στην οποία
τιµώµενα πρόσωπα ήταν οι δωρητές. Ο ∆ήµαρχος Αµυνταίου
κος Θεοδωρίδης Κωνσταντίνος ευχαριστώντας τους δωρητές, έκανε λόγο για ευεργεσία εκ µέρους τους προς το Αµύνταιο και τους πολίτες του.
Τα αντικείµενα εκτίθενται σε
10 προθήκες, οι 6 εξ αυτών κάθετες και οι 4 οριζόντιες, µη
παραλείποντας βέβαια και τις
φωτογραφίες που βρίσκονται
τοποθετηµένες στις σκάλες
του µουσείου στην ενότητα
«Φωτογραφίες µιας άλλης εποχής».
Επιγραµµατικά οι κάθετες
προθήκες είναι οι εξής: η αναπαράσταση δωµατίου, τα αγροτικά εργαλεία, τα σκεύη οικιακής χρήσεως, η γωνιά µε τα εργαλεία ύφανσης και τον αργαλειό, η προθήκη µε τις παραδοσιακές ενδυµασίες και η προθήκη µε τις σαρακατσάνικες
ενδυµασίες.
Οι 4 οριζόντιες προθήκες
περιλαµβάνουν τις εξής θεµατικές: εργόχειρα, µεµονωµένα
κοµµάτια από ενδυµασίες, ερ-

γόχειρα και κηροπλαστική και
οικιακά σκεύη.
Η λειτουργία του µουσείου
στο πέρασµα των χρόνων χωρίζεται σε τρεις χρονικές περιόδους. Στην πρώτη την ξενάγηση των επισκεπτών είχε
αναλάβει προσωπικά η αείµνηστη ∆όµνα Λυπίτκα –Ούντση, η οποία µε την κατάθεση ψυχής στα γεµάτα πάθος
και αναµνήσεις λόγια της, έδινε ζωή στα εκθέµατα των
προθηκών, προκαλώντας ρίγη συγκίνησης σε πολλούς από τους επισκέπτες.
Η δεύτερη περίοδος της λειτουργίας του µουσείου ξεκινάει µε το θάνατο της αείµνηστης
δωρήτριας, στη διάρκεια της οποίας το ίδρυµα απαξιώθηκε σε
σηµαντικό βαθµό, και ουσιαστικά µπήκε σε έναν ιστορικό κύκλο που δεν είχε καµία σχέση
µε τον δυναµισµό των ηµερών
ζωής της δωρήτριας.
Οι πόρτες του έκλεισαν και
οι επισκέπτες έπρεπε πρώτα
να συνεννοούνται µε το ∆ήµο
έτσι ώστε κάποιος υπάλληλος
να σπεύσει και να εξυπηρετήσει το κοινό. Η απουσία σταθερού ωραρίου στη λειτουργία
του µουσείου, είχε σαν αποτέλεσµα ακόµα και κάποιοι από
τους κατοίκους του Αµυνταίου
να µη γνωρίζουν την ύπαρξη
του µουσείου.
Τέλος από το καλοκαίρι του
2007 µέχρι και σήµερα γίνεται
µία προσπάθεια προώθησης
του ιδρύµατος καθώς υπάρχει
σταθερό ωράριο επισκέψεων
(∆ευτέρα, Τρίτη, Παρασκευή,
Σάββατο 09:00-13:00 και Κυριακή 10:00- 13:00) και πέραν
τούτου γίνονται και άλλες κινήσεις για τη γνωστοποίηση
της λειτουργίας του, µε σκοπό
σε ένα εύλογο χρονικό διάστηµα το Λαογραφικό Μουσείο Αµυνταίου να χρήζει ευρείας αναγνώρισης και αποδοχής και
να αρχίσει να λειτουργεί υπό
το πνεύµα που επιτάσσουν οι
σύγχρονες
µουσειολογικές
πρακτικές.

Στο σηµείο αυτό θα πρέπει
να αναφερθεί ο θεσπισµένος
από την αείµνηστη δωρήτρια
στόχος του µουσείου, ο οποίος είναι να αποτελέσει το
µουσείο πόλο έλξης για τους
επισκέπτες τοπικού και υπερτοπικού χαρακτήρα και να επιτελέσει σηµαντικό έργο
στη διαµόρφωση της ιστορικής και εθνικής συνείδησης
των πολιτών που ζούνε στις
ευαίσθητες περιοχές της ∆υτικής Μακεδονίας, παίζοντας
έτσι ρόλο ενεργό στην κοινωνική ανάπτυξη της περιοχής
του Αµυνταίου και στην εκπαίδευση των νέων.
Ο ∆ήµος ακολουθώντας τα
πρότυπα µεγάλων ευρωπαϊκών µουσείων, τα οποία στεγάζονται σε κτίρια τα οποία
είναι σταθµοί για την εκάστοτε πόλη και σε συνάρτηση µε
τη νέα προσπάθεια για την επίτευξη του στόχου του µουσείου και τη δηµιουργία ενός
πολιτιστικού πόλου έλξης για
το κοινό του τόπου αλλά και
τους επισκέπτες, έχει σχεδιάσει σε συνεργασία µε επιστηµονικό προσωπικό, τη µεταστέγαση του µουσείου στο
κεντρικότερο κτίριο της πόλης του Αµυνταίου, το κτίριο
στο οποίο στεγαζόταν µέχρι
πρότινος το Α ∆ηµοτικό σχολείο Αµυνταίου.
Η κίνηση αυτή αναµένεται
να δώσει νέα ώθηση στην προσπάθεια για την επίτευξη των
στόχων του µουσείου, αλλά θα
προσελκύσει και το εντονότερο ενδιαφέρον των επισκεπτών, καθώς θα συνδυάζεται η
δυναµική του υπέροχου αυτού
ιστορικού κτιρίου µ’αυτήν του
µουσείου, προς όφελος του Αµυνταίου αλλά και της ευρύτερης περιοχής.
Για περαιτέρω πληροφορίες
επικοινωνήστε στα τηλέφωνα
2386024245 και 2386022211, ή
στα e-mail dimarxos@amy
ntaio.gr και papvas21@
yahoo.gr
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ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΥΣΗ ΠΟΥΛΙΩΝ

Τζηµούλης Οδυσσέας
Υπεύθυνος
παρακολούθησης
Βεγορίτιδας – Πετρών
για την Ε.Ο.Ε
Στην ερώτηση πόσα πουλιά ξέρεις
που µεταναστεύουν , οι περισσότεροι φτάνουν µέχρι το τρία. Χελιδόνι,
κούκος και πελαργός.
Η αλήθεια είναι ότι πάνω από
διακόσια διαφορετικά είδη πουλιών µετακινούνται από το Νότο
προς το Βορρά και από την Ανατολή προς τη ∆ύση την άνοιξη και αντίστροφα το φθινόπωρο. Η εαρινή και φθινοπωρινή µετανάστευση
δεν συµπίπτει απόλυτα µε τις εποχές αυτές. Έτσι η εαρινή µπορεί να
ξεκινήσει στα τέλη Ιανουαρίου και
να ολοκληρωθεί τέλη Απριλίου µε
µέσα Μαΐου και η φθινοπωρινή να
ξεκινήσει στα µέσα Ιουλίου και να
ολοκληρωθεί στα τέλη Οκτωβρίου.
Για να αντέξουν στο ταξίδι τα πουλιά χρησιµοποιούν διάφορες τεχνικές. Οι πελαργοί για παράδειγµα
χρησιµοποιούν τα θερµά ανοδικά
ρεύµατα. Έτσι ταξιδεύουν πάντα µέρα και πάντα πάνω από στεριά. Άλλα
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µικροπούλια φροντίζουν πριν ξεκινήσουν το ταξίδι τους να διπλασιάσουν
το βάρος τους τρώγοντας αδιάκοπα.
Έτσι όταν φτάσουν στον προορισµό
τους θα έχουν πάλι το κανονικό ή και
λιγότερο βάρος.
Πολλά είδη αρπακτικών ταξιδεύουν πάνω από τη µεσόγειο και µεταναστεύουν στην υποσαχάρια Αφρική.
Ο µαυροπετρίτης ,το γεράκι της
Μεσογείου, (Falco eleonorae) φωλιάζει στην πατρίδα µας µε πάνω από
2500 ζευγάρια. Αυτό αποτελεί το µεγαλύτερο παγκόσµιο πληθυσµό. Γεννάει τα αυγά και αναθρέφει τους νεοσσούς του µε µικροπούλια που µεταναστεύουν τον Αύγουστο µέχρι
τον Οκτώβριο. Ο ίδιος µετακινείται
προς τη Μαδαγασκάρη όπου περνάει
το χειµώνα για να επιστρέψει πάλι
την άνοιξη.
Η Βεγορίτιδα και Πετρών φιλοξενεί πολλά µεταναστευτικά είδη.
Να αναφέρουµε εδώ τον κρυπτοτσικνιά(Ardeola ralloides), τον λευκοτσικνιά(Egretta garzetta) ,τον αργυροτσικνιά(Egretta alba) ,το νυχτοκόρακα(Nycticorax nycticorax)

και τον µικροτσικνιά (Ixobrychus
minutus).
Επίσης στο δρόµο προς τη Βεγόρα
φωλιάζουν οι µελισσοφάγοι (Merops
apiaster) που είναι καλοκαιρινοί επισκέπτες στην περιοχή µας.
Υπάρχουν όµως και µερικά πουλιά
όπως ο κοκκινολαίµης (Erithacus
rubecula)που τον συναντάµε συνήθως

το χειµώνα. Το καλοκαίρι µετακινείται
σε πιο βόρειες περιοχές.
Ένα από τα µεταναστευτικά γεράκια είναι και το κιρκινέζι( Falco
naumanni).Έρχεται τον Μάρτιο-Απρίλιο και φεύγει Αύγουστο – Σεπτέµβριο. Φωλιάζει σε αποικίες πάνω σε
στέγες σπιτιών ή και σε φυσικά βράχια και νησίδες.

Μια οµάδα 10-12 ζευγαριών φώλιασε αυτήν την άνοιξη σε συγκρότηµα κατοικιών στο Αµύνταιο. Η αναπαραγωγή πήγε αρκετά καλά
.Κάθε φορά που επισκεπτόµουνα
την περιοχή περνούσα από την αποικία να τα παρατηρήσω και να τα
φωτογραφήσω. Εδώ µοιράζοµαι
µαζί σας µερικές φωτογραφίες από
τα υπέροχα αυτά γεράκια. ∆εν πρέπει να συγχέουµε το κιρκινέζι µε το
συγγενικό του βραχοκιρκινέζι. Έχει διαφορετικό κάλεσµα και κοντύτερες φτερούγες και ουρά. Το
κιρκινέζι έχει ανοιχτόχρωµα νύχια
ενώ το βραχοκιρκινέζι µαύρα. Το
αρσενικό κιρκινέζι δεν έχει κηλίδες
στην πλάτη και φέρει µια γκριζογάλανη πλάκα.
Αρχές Αυγούστου που επισκέφτηκα την αποικία είχαν ήδη αναχωρήσει για νοτιότερα σηµεία. Εκεί θα συναντηθούν µε άλλα πουλιά και θα αρχίσουν σιγά σιγά το ταξίδι τους για
την Αφρική.
Καλό σας ταξίδι φίλοι µας!
Θα σας περιµένουµε πάλι την άνοιξη!

H MÂÛﬁÁÂÈÔ˜ ÊÏ¤ÁÂÙ·È Εξαφανίζονται τα πουλιά
από τους ουρανούς

Θα πηγαίνατε στην Αίγυπτο για
διακοπές το καλοκαίρι; Αν όχι, φανταστείτε πόσοι θα πουν «όχι» σε καλοκαιρινές διακοπές στην Ελλάδα τα έτη 20312060. Κι αυτό γιατί τότε, όπως εκτιµούν
οι επιστήµονες, εξαιτίας των κλιµατικών
αλλαγών η χώρα µας θα έχει αύξηση στη
θερµοκρασία από 2 έως 4 βαθµούς και οι
καύσωνες θα αυξηθούν από 1-2 το χρόνο
στους 4-5!
Ετσι η χώρα µας θα µετατραπεί από
θερινός σε ανοιξιάτικος ή φθινοπωρινός προορισµός, αφού οι τουρίστες
που επισκέπτονται τη Μεσόγειο και
προέρχονται κυρίως από τη Βόρεια
Ευρώπη θα προτιµήσουν τις εσωτερικές διακοπές, να µείνουν δηλαδή στη
χώρα τους (που θα έχει βελτιωµένο
πια κλίµα) και όχι να φύγουν, πόσο
µάλλον να επισκεφθούν τις χώρες της
Μεσογείου που θα... «βράζουν» από
τη ζέστη!
Παράλληλα, οι βροχοπτώσεις θα
µειωθούν κατά 25%, η ξηρασία θα αυξηθεί, ο κίνδυνος πυρκαγιών θα ενισχυθεί (οι ηµέρες επικινδυνότητας θα αυξηθούν µε επιπλέον 2-6 εβδοµάδες) και η
λειψυδρία θα συνεχιστεί τα επόµενα πενήντα χρόνια.
Αυτό το εφιαλτικό σενάριο προκύπτει
από τα αποτελέσµατα πρόσφατων ευρωπαϊκών ερευνών σχετικά µε την κλιµατική αλλαγή στη Μεσόγειο, που παρουσιάστηκαν στο επιστηµονικό συνέδριο (5-6
Μαΐου) που διοργάνωσε το Εθνικό Αστεροσκοπείο Αθηνών σε συνεργασία µε τη
Γενική ∆ιεύθυνση Ερευνας της Ευρωπαϊ-

κής Επιτροπής και του Ευρω-Μεσογειακού Κέντρου για την Κλιµατική Αλλαγή
της Ιταλίας και το οποίο ολοκληρώθηκε
χθες στην Αθήνα.
Οπως προκύπτει από τις έρευνες, η
χώρα µας θα µπει τα επόµενα πενήντα
χρόνια σε µια νέα περιβαλλοντική «τροχιά».
Σύµφωνα µε τον πρόεδρο του Αστε-

ροσκοπείου Αθηνών, καθηγήτη Χρήστο
Ζερεφό: «Τα έτη 2031-2060 στη νότια
Ελλάδα θα υπάρξει αύξηση της µέσης
θερµοκρασίας κατά 1,5 βαθµό Κελσίου.
Οι ηµέρες µε θερµοκρασία µεγαλύτερη
από 30 βαθµούς θα γίνουν περισσότερες, αφού θα αυξηθούν κατά 7-10 ηµέρες. Στη Βόρεια Ελλάδα η αύξηση της
µέσης θερµοκρασίας θα φτάσει έως και
τους 3 βαθµούς Κελσίου. Οι κάτοικοι των
βόρειων περιοχών θα βιώνουν 20-35 ηµέρες περισσότερες το χρόνο µε θερµο-

κρασία άνω των 30 βαθµών Κελσίου».
«Αποτέλεσµα αυτών των αυξήσεων
στη θερµοκρασία θα είναι», συνεχίζει ο κ.
Ζερεφός, «η αύξηση της ζήτησης ενέργειας για ψύξη, η οποία θα φτάσει έως
και 50%. Αντίθετα η ζήτηση ενέργειας
για θέρµανση θα µειωθεί από 20-25%, αφού οι θερµοκρασίες που θα σηµειώνονται το χειµώνα δεν θα είναι τόσο χαµηλές όπως είναι σήµερα. Η κλιµατική
αλλαγή», καταλήγει ο ίδιος, «θα επηρεάσει την ατµοσφαιρική ρύπανση, µε αποτέλεσµα να υπάρξουν επιπτώσεις στην υγεία µας και η απουσία υδάτινων πόρων θα δηµιουργήσει προβλήµατα στη γεωργία».
Μιλώντας στην «Ε» ο υπεύθυνος
για την Πρόγνωση και τις Επιπτώσεις των Κλιµατικών Αλλαγών στην
Ευρωπαϊκή Επιτροπή, δρ Γεώργιος
Αµανατίδης, υπογράµµιζε ότι «οι
κλιµατικές αλλαγές είναι ένα σύνθετο φαινόµενο. Υπάρχουν πολλές
αβεβαιότητες και, κατά συνέπεια, απαιτείται η συµβολή ερευνητικών οµάδων
απ' όλη την Ευρώπη για να αντιµετωπιστούν. Γι' αυτό και η Ευρωπαϊκή Επιτροπή στο πλαίσιο της αντιµετώπισης, κατανόησης και αντιµετώπισης των κλιµατικών αλλαγών χρηµατοδοτεί ερευνητικά
προγράµµατα σε περιοχές που είναι ιδιαίτερα ευάλωτες τις προσεχείς δεκαετίες, όπως η Μεσόγειος».

ΕΛΕΥΘΕΡΟΤΥΠΙΑ - 07/05/2008

TΗΕ ΙΝDΕΡΕΝDΕΝΤ ,
Του Μichael ΜcCarthy
ΜΕ ΤΑΧΕΙΣ ρυθµούς µειώνεται ο
πληθυσµός των πουλιών, ακόµη και
των πιο κοινών ειδών, σύµφωνα µε
µια νέα έρευνα. Από τα τρυγόνια της
Ευρώπης έως τους γύπες της Ινδίας
και από τα ορτύκια των ΗΠΑ έως τα
κίτρινα καναρίνια της Αργεντινής και
τα άλµπατρος του Νότιου Ωκεανού,
ο πληθυσµός των- κάποτε οικείων
στον άνθρωπο- πουλιών εξαφανίζεται, όπως αναφέρει η οργάνωση
ΒirdLife Ιnternational, η οποία εδρεύει στην Οξφόρδη. Ειδικότερα στην
Ευρώπη, το 45% των ειδών έχει απώλειες στον πληθυσµό του µε το
τρυγόνι να έχει χάσει το 62% του
πληθυσµού του τα τελευταία 25 χρόνια. Την ίδια περίοδο στην Αυστραλία, ο πληθυσµός των καλοβατικών
πουλιών έχει µειωθεί κατά 82%, ενώ
στην Ασία από τα εκατοµµύρια γύπες έχουν αποµείνει µόλις το 0,1%.
Στις Ηνωµένες Πολιτείες, ο πληθυσµός είκοσι κοινών ειδών έχει µειωθεί κατά το ήµισυ. «Πολλά από αυτά
τα πουλιά είχαν µια οικεία παρουσία
στην καθηµερινότητα των ανθρώπων. Ο κόσµος που δεν έχει εµπειρία

από ιδιαίτερες περιβαλλοντικές αλλαγές και ζει αυτή την κατάσταση, αναρωτιέται για ποιον λόγο συµβαίνει
κάτι τέτοιο», δήλωσε ο εκτελεστικός
διευθυντής της οργάνωσης Μάικ Ραντς. Η ΒirdLife Ιnternational αναφέρει
στη µελέτη της ως αιτία όχι µόνο τις
κλιµατικές αλλαγές, αλλά και µια
σειρά από άλλους παράγοντες όπως
η γεωργία και η αλιεία σε µεγάλη
κλίµακα, η υλοτοµία και η µετατροπή
των φυσικών δασών σε µονοκαλλιέργειες. «Τα πουλιά µάς διασφαλίζουν ένα ακριβές και ευανάγνωστο
περιβαλλοντικό βαρόµετρο, το οποίο µας επιτρέπει να δούµε πώς η
ανθρώπινη δράση απειλεί τη βιοποικιλότητα», πρόσθεσε ο επικεφαλής
της οργάνωσης.
http://www.birdlife.org

Καταναλώνουµε περισσότερο απ΄ όσο παράγει η φύση
ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ: Περικλής
∆ηµητρολόπουλος
πό σήµερα καταναλώνουµε περισσότερα απ΄ όσα παράγει η
φύση ετησίως. Η 23η Σεπτεµβρίου θα µπορούσε να είναι η ηµέρα
της οικολογικής µας χρεοκοπίας. Και
εάν δεν λάβουµε τα απαραίτητα µέτρα- προειδοποιεί ο ΟΗΕ- το 2050 οι
φυσικοί πόροι θα τελειώσουν από τις
αρχές Ιουλίου.
Το καµπανάκι του κινδύνου χτύπησε η οικολογική οργάνωση Global
Footprint ΝetWork, οργάνωση που µετρά το οικολογικό µας αποτύπωµα, όπως ορίζονται οι απαιτήσεις των αν-

Α

θρώπων από τον φυσικό κόσµο. Η 23η
Σεπτεµβρίου είναι η Εarth Οvershoot
Day, δηλαδή η µέρα της οικολογικής
χρεοκοπίας, κατά την οποία ο άνθρωπος εξάντλησε το «ετήσιο εισόδηµα»
που είχε στη διάθεσή του σε χλωρίδα,
πανίδα, ξυλεία και άλλες φυσικές πηγές, και αρχίζει να ζει µε «δανεικά» από τις µελλοντικές γενιές. Όπως σηµειώνει η Global Footprint ΝetWork,
ούτε µια οικονοµική παρέµβαση σαν
αυτή που πραγµατοποίησε η κυβέρνηση των Ηνωµένων Πολιτειών για να
κλείσει τις τρύπες των αµερικανικών
τραπεζών, δεν θα έφτανε για να αποκατασταθεί η ισορροπία στον πλανήτη.

Οι φυσικοί πόροι
Η σηµερινή ηµέρα δεν αποτελεί
µια σταθερή ηµεροµηνία λήξης. Για
χιλιετίες η κατανάλωση από τον άνθρωπο των πόρων της φύσης ήταν αµελητέα. Ωστόσο, µε την αύξηση του
πληθυσµού (τον 19ο αιώνα ζούσαν
στον πλανήτη 1,6 δισ. άνθρωποι και
σήµερα έχουν ξεπεράσει τα 6 δισ.)
και της κατανάλωσης (η κατανάλωση
σε ενέργεια αυξήθηκε κατά 16 φορές στη διάρκεια του περασµένου αιώνα), η σχέση αυτή έχει αλλάξει
δραµατικά σε βάρος της φύσης. Το
1961, οι µισοί πόροι που παρήγε ο
πλανήτης σε έναν χρόνο ήταν αρκετοί για να ικανοποιήσουν τις ανάγκες

µας. Η πρώτη χρονιά που ο άνθρωπος εξάντλησε τους φυσικούς πόρους ήταν το 1987, αλλά αυτό συνέβη στις 31 ∆εκεµβρίου, δηλαδή την
τελευταία µέρα του έτους. Το 1995 η
Εarth Οvershoot Day υπολογίσθηκε
στις 21 Νοεµβρίου και το 2005 στις 2
Οκτωβρίου. Ο ΟΗΕ υπολογίζει ότι µε
αυτούς τους ρυθµούς, από το 2050
θα χρειαζόµαστε έναν δεύτερο πλανήτη για να καταναλώσουµε.
∆εδοµένου ότι είναι δύσκολο να
φανταστούµε για τα επόµενα 40 χρόνια µια διαπλανητική µετακόµιση, οι
ειδικοί επισηµαίνουν ότι ο άνθρωπος
πρέπει να δράσει σε ένα διπλό µέτωπο για να τιθασεύσει την υπερκατανά-

λωση: αφενός να χρησιµοποιήσει την
τεχνολογία για να εξοικονοµήσει ενέργεια και αφετέρου να αλλάξει τον
τρόπο ζωής του. Η σηµασία του τρόπου ζωής αναδεικνύεται από τη σύγκριση του οικολογικού χρέους χωρών, των οποίων οι πολίτες απολαµβάνουν το ίδιο επίπεδο ευµάρειας. Αν
όλοι οι κάτοικοι της Γης ζούσαν όπως
οι Αµερικανοί, θα χρειαζόντουσαν 5,4
πλανήτες για να ικανοποιήσουν τις ανάγκες τους. Ακολουθώντας τον τρόπο ζωής στη Βρετανία θα αρκούσαν
3,1 πλανήτες, σύµφωνα µε την Global
Footprint ΝetWork, ενώ ο τρόπος ζωής
στη Γερµανία απαιτεί 2,5 πλανήτες.
∆ΗΜΟΣΙΕΥΘΗΚΕ: Τρίτη 23/9/2008
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Συνέχεια από την 1η σελ.
µας. Παράλληλα υποβαθµίζεται εντελώς ο ρόλος των γεωτεχνικών
που µέχρι σήµερα φέρουν το κύριο
βάρος της διαχείρισης των υδατικών πόρων για τις ανάγκες ύδρευσης και άρδευσης.
Ο Ν. 3199/2003, τόσο στη φιλοσοφία του όσο και στις διατάξεις
του, παρουσιάζει οργανωτικές, επιχειρησιακές αλλά και επιστηµονικής υφής αδυναµίες, οι οποίες έχουν επισηµανθεί από όλες τις υπηρεσίες που εµπλέκονται µέχρι
σήµερα µε την προστασία και διαχείριση των υδάτων (Υπ. Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων,
ΥΠ.ΕΣ.∆.∆.Α., Υπ. Ανάπτυξης,
Ι.Γ.Μ.Ε., ∆.Ε.Η., ΕΘ.Ι.ΑΓ.Ε.,
ΕΛ.ΚΕ.Θ.Ε., κ.α.) αλλά και τα Πανεπιστηµιακά Ιδρύµατα και τους επιστηµονικούς Συλλόγους των
κλάδων που ασχολούνται µε τα ζητήµατα των υδάτων (Γεωλόγοι, Γεωπόνοι, ∆ασολόγοι).
Ειδικότερα, µε τις προωθούµενες Κ.Υ.Α. αντί ενός διοικητικού
συντονιστικού φορέα διαχείρισης
υδατικών πόρων, δηµιουργείται ένας υπερσυγκεντρωτικός φορέας
στο Υ.ΠΕ.ΧΩ.∆.Ε µε τη σύσταση
της Κεντρικής Υπηρεσίας Υδάτων
(Κ.Υ.Υ.) και των Περιφερειακών
∆/νσεων Υδάτων (Π.∆.Υ.). Οι νέες
διοικητικές µονάδες (Κ.Υ.Υ. και
Π.∆.Υ.) αντί να αξιοποιήσουν τις
δοµές και τις δυνατότητες των υφιστάµενων υπηρεσιών, οι οποίες ασχολούνται µέχρι σήµερα µε επιτυχία µε την ύδρευση, άρδευση, ενέργεια, βιοµηχανία και οι οποίες
έχουν διάρθρωση, στελέχωση και

τεράστια εµπειρία στην έρευνα, αξιοποίηση, προστασία και διαχείριση υδατικών πόρων, φιλοδοξεί να
τις υποκαταστήσει µε ελλιπή δοµή
και προβληµατική στελέχωση.
Ο σχεδιασµός της δοµής των Υπηρεσιών Υδάτων είναι ελλιπής και
συγκεχυµένος µε αντιεπιστηµονικούς όρους και περιγραφές αντικειµένων που δεν ανταποκρίνονται
στις ανάγκες της χώρας µας.
Στην Ελλάδα, σε αντίθεση µε τις
χώρες της Κεντρικής και Βόρειας
Ευρώπης, η κάλυψη των συνολικών υδατικών αναγκών (υδρευτικών και αρδευτικών) γίνεται, σε
µεγάλο βαθµό από την αξιοποίηση
των υπόγειων νερών. Σε επίπεδο
όλης της χώρας το ποσοστό αυτό
ανέρχεται σε 55-60% ενώ σε κάποιες περιφέρειες ξεπερνά το
80% (Περιφέρειες Κρήτης, Βορείου και Νοτίου Αιγαίου). Εξ άλλου
σε πολλές περιπτώσεις διαχείρισης κρίσεων τα υπόγεια νερά δίνουν την προσωρινή λύση και εδώ
δεν έχουµε παρά να θυµηθούµε τη
δοκιµασία στην ύδρευση του Λεκανοπεδίου κατά την µεγάλη ξηρασία στα τέλη της δεκαετίας του

‘80 και την συµβολή των υπογείων
νερών της λεκάνης του Βοιωτικού
Κηφισσού. Η διαχείριση των υδρολογικών λεκανών του Ελληνικού
χώρου ελέγχεται ιδιαίτερα από
την γεωλογική δοµή του, αφού τα
ισοζύγια των λεκανών πολλές φορές εξαρτώνται εντόνως από µια
υπόγεια υδρογεωλογική λεκάνη
που εκτείνεται εκείθεν της υδρολογικής και έχει ιδιαιτερότητες
στην λειτουργία της. Τούτο συµβαίνει λόγω της ιδιαίτερα σηµαντικής ανάπτυξης καρστικών λεκανών (30% της επιφάνειας της χώρας) και οποιαδήποτε συνδυασµένη µελέτη και διαχείριση υδάτων
στην υδρολογική λεκάνη δεν νοείται χωρίς την συµµετοχή του Υδρογεωλόγου. Οι ίδιες αυτές υδρογεωλογικές συνθήκες ελέγχουν επίσης και τα θέµατα που είναι σχετικά µε την ποιότητα των υδάτων και την διάδοση ή αποκλεισµό των ρύπων. Επίσης το θέµα
της υφαλµύρινσης, που αποτελεί ιδιαίτερα σοβαρό και δεσµευτικό
παράγοντα στα προγράµµατα διαχείρισης, απαιτεί, από την φύση
του, προφανώς τη συστηµατική

παρουσία του Υδρογεωλόγου.
Επισηµαίνουµε ότι σήµερα το έµπειρο επιστηµονικό προσωπικό
(µεγάλο ποσοστό των οποίων είναι
Γεωλόγοι 30-40%) που στελεχώνει
τα τµήµατα ∆ιαχείρισης υδατικών
πόρων των Περιφερειών και τις ∆ιευθύνσεις Εγγείων Βελτιώσεων
των Νοµαρχιακών Αυτοδιοικήσεων
δεν επαρκεί στο να ασκήσει ουσιαστικό έλεγχο στις νόµιµες ή παράνοµες γεωτρήσεις και αρδεύσεις,
καθώς και στην ποιότητα και την ε-

πάρκεια των υδατικών αποθεµάτων των Περιφερειών και Νοµών,
πόσο µάλλον αυτό που ορίζουν οι
Κ.Υ.Α. ότι θα
προσληφθεί.
Ακόµη πρέπει
να τονιστεί ότι και στην εφαρµογή
αυτού του – ανεπαρκούς – θεσµικού πλαισίου, η χώρα µας παρουσιάζει και ανεπίτρεπτες καθυστερήσεις. Πρόσφατη είναι η καταδίκη
από το ∆ικαστήριο των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων, επειδή η Ελλάδα
δεν ανταποκρίθηκε στις υποχρεώσεις που απορρέουν από την εφαρµογή της οδηγίας 2000/60. Συγκεκριµένα δεν υποβλήθηκαν οι εκθέσεις για την κατάσταση των υδατικών αποθεµάτων της χώρας, κάτι
που έπρεπε να έχει ολοκληρωθεί
από το 2005.
ΑΡΓΥΡΑΚΗΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ

ΟΧΙ ΣΤΗ ΣΠΑΤΑΛΗ ΤΟΥ ΝΕΡΟΥ
Κ

ατάξερα τοπία, ξερές κοίτες
ποταµών και δασικές πυρκαγιές αποτελούν εµφανείς ενδείξεις µιας δραµατικής αύξησης
της ξηρασίας και της λειψυδρίας
σε ολόκληρη την Ευρώπη. Πέρα από τον αρνητικό αντίκτυπο στο περιβάλλον και στην καθηµερινή
ζωή των ανθρώπων, το φαινόµενο
προκαλεί µεγάλες βλάβες σε οικονοµικούς τοµείς όπως η γεωργία
και ο τουρισµός. Νέες έρευνες
δείχνουν ότι η Ευρώπη µπορεί να
εξοικονοµήσει ύδατα σε ποσοστό
40% µε τη λήψη µόνο τεχνικών µέτρων- υπογραµµίζοντας τις δυνατότητες δράσης σε επίπεδο ΕΕ.
Σύµφωνα µε πρόσφατη ανακοίνωση της Επιτροπής, ο αριθµός
των περιοχών και των ανθρώπων
που επηρεάζονται από τις ξηρασίες στην Ευρώπη αυξήθηκε κατά
20% µεταξύ 1976 και 2006. το πρόβληµα γίνεται όλο και πιο σοβαρό:
το 2003, για παράδειγµα, µια γενική ξηρασία έπληξε πάνω από 100
εκατοµµύρια ανθρώπους και το ένα τρίο της επικράτειας της ΕΕ. Οι
εµπειρογνώµονες προβλέπουν ότι
τέτοια φαινόµενα θα γίνουν πιο
συχνά, κυρίως λόγω των κλιµατικών αλλαγών, και ότι θα επιδεινωθούν εξαιτίας της επιταχυνόµενης
οικονοµικής ανάπτυξης στην Κεντρική και Ανατολική Ευρώπη.
Η ανακοίνωση για τη λειψυδρία
και την ξηρασία συνιστά την αντιµετώπιση αυτών των προβληµάτων µε την εδραίωση µιας οικονο-

µίας που χρησιµοποιεί αποδοτικά
και δεν σπαταλά τους υδάτινους
πόρους της. Αυτό θα απαιτήσει από τα κράτη µέλη και τις περιφέρειες να υιοθετήσουν τη λεγόµενη
«ιεράρχηση των υδάτινων πόρων»:
Προτού, δηλαδή, αναλογιστούν τη
χρήση νέων πηγών νερού για την
κάλυψη των αναγκών τους οφείλουν να εξοικονοµήσουν νερό, να
αυξήσουν την αποδοτικότητα και
να εφαρµόσουν αποτελεσµατικές
πολιτικές τιµολόγησης του νερού.
Τεχνική εξοικονόµηση
Τεράστιες ποσότητες νερού
µπορούν να εξοικονοµηθούν. Σύµφωνα µε µια µελέτη που έγινε πριν
από την ανακοίνωση, είναι εφικτή
η εξοικονόµηση χωρίς αλλαγές
στην παραγωγή νερού. Η µελέτη εξέτασε τους τέσσερις κύριους χρήστες νερού: τη δηµόσια παροχή νερού, τη γεωργία, τη βιοµηχανία και
τον τουρισµό. Ο πρώτος µπορεί να
εξοικονοµήσει νερό κατά το ήµισυ
(περίπου 150 λίτρα το άτοµο ανά ηµέρα στην ΕΕ) µειώνοντας απλώς
τις διαρροές στα δίκτυα παροχής,
ενθαρρύνοντας τη χρήση συσκευών εξοικονόµησης νερού και πιο αποδοτικών οικιακών συσκευών. Οι
προοπτικές εξοικονόµησης νερού
στους άλλους τρεις τοµείς είναι εξίσου αίσιες.
Η χρήση λιγότερου νερού θα έχει πολλά οφέλη για τους Ευρωπαίους, περιλαµβανοµένης της

µείωσης των λογαριασµών νερού
και της ελάττωσης του όγκου των
λυµάτων που απαιτούν επεξεργασία. Το περιβάλλον θα βγει επίσης
κερδισµένο, καθώς οι λεκάνες απορροής των ποταµών θα πιέζονται λιγότερο από την άντληση νερού. Περαιτέρω πλεονεκτήµατα
περιλαµβάνουν τη µείωση της κατανάλωσης ενέργειας, την ελάττωση των λογαριασµών για το ρεύµα και τη µείωση των εκποµπών
διοξειδίου του άνθρακα, πράγµα
που συνάδει µε τους στόχους της
πολιτικής της ΕΕ για τις κλιµατικές
αλλαγές.
Ένα ζήτηµα που τονίζεται στην
ανακοίνωση είναι η ανάγκη να ε-

φαρµοστεί πλήρως η οδηγία πλαίσιο για τα ύδατα από τα κράτη µέλη, καθώς προσφέρεται για την αντιµετώπιση τόσο της λειψυδρίας
όσο και της ξηρασίας µέσω της λήψης κατάλληλων µέτρων. Ο πιο
βιώσιµος χωροταξικός σχεδιασµός
αναγνωρίζεται επίσης ως τοµέας
προτεραιότητας.
Πρότυπα χρήσης νερού.
Μια άλλη σύσταση, αφορά την ανάπτυξη προτύπων για τις συσκευές που χρησιµοποιούν νερό στα
νοικοκυριά και στον γεωργικό αρδευτικό εξοπλισµό. Αυτά µπορούν
να βασιστούν στα υπάρχοντα πρότυπα που βαθµολογούν τη χρήση

ενέργειας των οικιακών συσκευών.
Η ανακοίνωση ζητά επίσης την ορθότερη χρήση των κεφαλαίων σε
εθνικό επίπεδο και επίπεδο ΕΕ για
να βελτιωθεί η διαχείριση της ζήτησης νερού, και προσβλέπει στη δηµιουργία ενός Ευρωπαϊκού Παρατηρητηρίου Ξηρασίας και συστηµάτων έγκαιρης προειδοποίησης για
ξηρασίες µέχρι και το 2012.
Το Σεπτέµβρη του 2008 η Επιτροπή θα παρουσιάσει µια συνοδευτική έκθεση στο Κοινοβούλιο
και το Συµβούλιο. Η έκθεση θα
παρουσιαστεί επίσης σε φορείς
στη Σαραγόσα της Ισπανίας, κατά τη διεθνή έκθεση για το νερό
και τη βιώσιµη ανάπτυξη που θα
πραγµατοποιηθεί εκεί φέτος. Η
συνοδευτική έκθεση θα καθορίσει ένα σχέδιο δράσης για το νερό και ένα χρονοδιάγραµµα για
την εφαρµογή των µέτρων που
προτείνει η ανακοίνωση.
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΓΙΑ ΤΟ ΝΕΡΟ
Συνολική άντληση νερού στην
ΕΕ: 247 δις. κυβικά µέτρα το χρόνο
Κατανοµή της άντλησης: παραγωγή ενέργειας: 44%, γεωργία:
24%, δηµόσια παροχή νερού:17%,
βιοµηχανία:15%
Κατανοµή της κατανάλωσης : γεωργία: 69%, δηµόσια παροχή νερού 13%, βιοµηχανία 10%, παραγωγή ενέργειας:8%
Συνολικό κόστος της ξηρασίας
στην Ευρώπη από το 1976 µέχρι το
2006: € 100 δις.
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ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΕΣ ΠΗΓΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ
- ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΟΙΚΟΛΟΓΙΚΗΣ ΚΙΝΗΣΗΣ ΚΟΖΑΝΗΣ -

Σταµκόπουλος
Νικόλαος,
∆ιπλωµατούχος
Μηχανικός
Περιβάλλοντος ∆ΠΘ
Αν και η ∆υτική Μακεδονία
καυχιόταν ότι ήταν η ενεργειακή καρδιά της Ελλάδας, ποτέ
της δεν κατανόησε τις διεθνείς
εξελίξεις στην ενέργεια, ίσως
γιατί ποτέ δεν ήθελε να τις παρακολουθήσει. Το αποτέλεσµα
είναι σήµερα -αλλά και άλλες
φορές παλαιότερα -να βρίσκεται εκτός των εξελίξεων. Τη
στιγµή που σε ολόκληρη τη χώρα οι τοπικές κοινωνίες διεκδικούν και αγωνίζονται για πράσινες επενδύσεις, στη ∆υτική
Μακεδονία εµµένουµε στις παραδοσιακές ρυπογόνες και ξεπερασµένες µεθόδους παραγωγής ενέργειας, όχι από τοπικισµό, αλλά από ανασφάλεια
και φόβο για το νέο.

Τι ήταν όµως αυτό που έφερε
τη µεταλιγνιτική περίοδο πολύ
νωρίτερα από ότι υπολογιζόταν; Αιτία ήταν η αλλαγή στην
παγκόσµια σκέψη για την ηλεκτροπαραγωγή, η οποία αν και
καθυστερηµένα άγγιξε τη χώρα
µας, οφείλεται σε πολλούς λόγους. Επιγραµµατικά µπορούµε
να αναφέρουµε:
Φαινόµενο θερµοκηπίου
και «φορολόγηση» εκποµπών
CO2
 Φόρος στερεών καυσίµων
 Αύξηση στην τιµή των στερεών καυσίµων
 Κατακόρυφη αύξηση τιµών πετρελαίου
 Ευρύτερη υποβάθµιση του
περιβάλλοντος
 Εξέλιξη των ΑΠΕ
 Αύξηση ζήτησης της ενέργειας
Είτε δίνουµε είτε όχι σηµασία στις αλλαγές των παγκόσµιων ενεργειακών δεδοµένων
οφείλουµε σαν χώρα να σχεδιάσουµε µια µακροπρόθεσµη
ενεργειακή πολιτική. Τα σχέδια
και σενάρια µπορούν να ποικίλουν. Απλοποιώντας τα πράγµατα µπορούµε να σκεφτούµε
δύο πιθανά ακραία σενάρια για
το µέλλον όλης της χώρας:
Σενάριο Α’
1) ∆ιπλασιάζουµε τις λιγνιτικές µονάδες.

2)Καταναλώνουµε τα υπόλοιπα αποθέµατα λιγνίτη µε διπλάσια ταχύτητα και στο µισό
χρόνο (25 έτη).
3)Μετά από 25 έτη προσπαθούµε –απροετοίµαστοι και πανικόβλητοι- να εισάγουµε άµεσα τις ΑΠΕ ή την πυρηνική ενέργεια. Μέχρι να το καταφέρουµε θα εισάγουµε ενέργεια
και λιγνίτη από το εξωτερικό µε
το όποιο πολιτικό και οικονοµικό κόστος.
Σενάριο Β’
1) Σταθεροποιούµε τη λιγνιτική παραγωγή. Όχι νέες µονάδες!
2) Κλείνουµε σταδιακά τις
παλιές ρυπογόνες λιγνιτικές
µονάδες, µειώνοντας το ρυθµό
κατανάλωσης λιγνίτη.
3) Αυξάνουµε σταδιακά την
παραγωγή ενέργειας από ΑΠΕ
µε τη σταδιακή εγκατάσταση
νέων µονάδων.
4) Μετά από 70 έτη που θα
τελειώσει και ο τελευταίος τόνος λιγνίτη, είµαστε έτοιµοι για

νέες αλλαγές.
Σίγουρα αυτά τα σενάρια είναι πολύ ακραία για να υλοποιηθούν, αυτό που πιθανόν να γίνει
όµως είναι κάτι το ενδιάµεσο.
Υπάρχουν βέβαια και παράπλευρα σενάρια όπως η δηµιουργία πυρηνικών µονάδων στη
∆υτική Μακεδονία ή τον Έβρο
αλλά και η κατασκευή σύγχρονων µονάδων που θα λειτουργούν µε εισαγόµενα ορυκτά
καύσιµα (λιγνίτη, λιθάνθρακα)
και οι οποίες παρουσιάζουν κάποια πλεονεκτήµατα και µειονεκτήµατα σε σχέση µε τις παρούσες παλαιωµένες µονάδες
και τα εγχώρια καύσιµα, αλλά
σε κάθε περίπτωση δε συµβαδίζουν µε τη σύγχρονη Ευρωπαϊκή φιλοσοφία.
Με βάση την πράσινη ενεργειακή στρατηγική, την επιθυµία για βιώσιµη ανάπτυξη στην
περιοχή, τις παρούσες συνθήκες και τα τωρινά δεδοµένα, η
Οικολογική Κίνηση Κοζάνης
προτείνει:
 Προνοµιακή µεταχείριση
της περιοχής του ΛΚ∆Μ και της
Μεγαλόπολης στον τοµέα των
ΑΠΕ. Ο λόγος είναι η παραγωγική συρρίκνωση που θα υποστούν λόγω σταδιακής εξόδου
των λιγνιτικών µονάδων από το
εγκατεστηµένο δίκτυο ηλεκτροπαραγωγής. Τα προνόµια

µπορεί να αφορούν:
- Πρόσθετα φορολογικά και
τραπεζικά κίνητρα σε εταιρείες
κατασκευής και παροχής εξοπλισµού για ΑΠΕ ή εξοικονόµησης ενέργειας, οι οποίες θα
προτιµήσουν να εγκατασταθούν στις περιοχές Κοζάνης,
Φλώρινας Μεγαλόπολης
- Ενίσχυση των περιοχών αυτών µε το «τέλος µείωσης λιγνιτικής ισχύος», το οποίο θα
είναι ανάλογο µε τις λιγνιτικές
µονάδες που «σβήνουν» και θα
χρησιµοποιείται για πράσινες επενδύσεις.
 Προνοµιακή ενίσχυση των
εγκαταστάσεων ΑΠΕ µικρής
και όχι τεράστιας κλίµακας (κυρίως για οικιακή κατανάλωση
και µικρή αυτοπαραγωγή).
Είναι βασικό να κατανοήσουµε ότι δεν υπάρχει κάποιο δίληµµα του τύπου «Λιγνίτης ή
Ανανεώσιµες Πηγές Ενέργειας. Υπάρχουν µόνο κάποια ερωτήµατα: Ποιος είναι ο βέλτιστος ρυθµός αντικατάστασης
των λιγνιτικών µονάδων µε ΑΠΕ; Με ποιο σχέδιο και ποια
στάδια θα γίνει αυτή η αντικατάσταση; Είµαστε στο σωστό
δρόµο; Αν όχι, ποιες οι συνέπειες για τη γενιά µας και τις επόµενες; Τι πρέπει να κάνουµε;
∆εν είναι µόνο βρώµικο καύσιµο ο λιγνίτης, βρώµικος είναι ο
τρόπος που τον εκµεταλλευόµαστε, βρώµικος ή καλύτερα
περιβαλλοντικά επιζήµιος (σε
περιοχές προστατευόµενες,
κλπ ) µπορεί να είναι και ο τρόπος εκµετάλλευσης των ΑΠΕ.
Άσχετα µε τις προτάσεις της
Οικολογικής Κίνηση Κοζάνης
και τι διεκδικεί η τοπική κοινωνία, η Ευρωπαϊκή ένωση έχει
θέσει κάποιους στόχους, οι οποίοι διαγράφονται στην προέγκριση του ενεργειακού πακέτου, ή γνωστότερου ως τα τέσσερα 20:
 Έως το 2020
 20% Περιορισµός του
CO21
 20% Εξοικονόµηση ενέργειας
 20% Παραγωγή ενέργειας
γενικής χρήσης από ΑΠΕ (35%
στην ηλεκτροπαραγωγή)2
Σήµερα η κατάσταση στην
Ελλάδα έχει ως εξής: µαζί µε
τις υδροηλεκτρικές µονάδες
παράγεται το 11% της ενέργειας από ΑΠΕ. Από αυτό το 11%,
το 8,5% παράγεται από υδροηλεκτρικά εργοστάσια, και το 3%
από άλλες ΑΠΕ όπως αιολική,
ηλιακή κ.τ.λ. Η εγκατεστηµένη
ισχύς στα αιολικά πάρκα είναι
850 ΜW και ο ρυθµός εγκατάστασης ισχύος από ΑΠΕ είναι
100- 150 MW ετησίως.
Ο στόχος που πρέπει να πετύχει η Ελλάδα έως το 2020 έχει ως εξής: µαζί µε τις υδροηλεκτρικές µονάδες να παράγεται το 35% της ενέργειας από
ΑΠΕ. Από αυτό το 35%, το 8,5 10% να παράγεται από υδροηλεκτρικά εργοστάσια – έτσι κι
αλλιώς δεν απέµειναν πολλά
«ελεύθερα ποτάµια στη χώρα-,
και το υπόλοιπο 25% από άλλες
ΑΠΕ όπως αιολική, ηλιακή κ.τ.λ.
Αξίζει να σηµειωθεί ότι τα παραπάνω ποσοστά θα ανταποκρίνονται στη διπλασιασµένη
ζήτηση άρα και παραγωγή ενέργειας στη χώρα Η εγκατεστηµένη ισχύς στα αιολικά πάρ-

κα το 2020 θα πρέπει να είναι
10.000 ΜW και ο ρυθµός εγκατάστασης ισχύος από ΑΠΕ
1000 MW ετησίως.
Πρέπει να τονιστεί ότι η ζή-

τάλλευση άλλων εναλλακτικών
πηγών ενέργειας. Αυτή η άποψη δεν είναι τοπικιστική αλλά εγωιστική. Το να «κάψουµε» εκτός από λιγνίτη που «δικαιού-

τηση της ενέργειας έως το
2020 σχεδόν θα διπλασιαστεί3,
και εποµένως θα πρέπει διπλασιαστεί και η παραγωγή της, ή
έστω η σηµερινή εγκατάσταση
ισχύος4. Αυτό, σε σχέση µε τα
ποσοστά – στόχους που θα τεθούν, δίνει τις πραγµατικές διαστάσεις των αλλαγών που πρέπει να γίνουν και που φαίνονται
στο παρακάτω διάγραµµα.
Εκ των πραγµάτων, η επιτυ-

µαστε» το λιγνίτη που δικαιούνται να «κάψουν» οι επόµενες
γενιές ∆υτικοµακεδόνων, επειδή η γενιά µας είναι ανίκανη να
βρει άλλους τρόπους ανάπτυξης δεν είναι τοπικισµός. Το ότι
η ∆υτική Μακεδονία δεν έχει
την αιολική και ηλιακή δυναµικότητα που έχουν άλλες περιοχές της χώρας είναι γεγονός.
Αυτό όµως δεν την εµποδίζει
να επενδύει στην παραγωγή ε-

χία του στόχου από τη µεριά
της Ελλάδας είναι αδύνατη. ∆ε
γίνεται σε 12 έτη να εγκατασταθούν δεκαοκταπλάσιες µονάδες ΑΠΕ από όσες εγκαταστάθηκαν σε όλα τα επόµενα.
Υπάρχει όµως και η αισιόδοξη
πλευρά των πραγµάτων. Η έγκαιρη συνειδητοποίηση του τι
ευκαιρίες παρουσιάζονται σε επενδύσεις, από την προσπάθεια
και µόνο της χώρας να πλησιάσει το στόχο που δικαιολογηµένα της επιβάλλεται, δίνει πλεονέκτηµα κινήσεων.
Θα µπορούσε κάποιος να ισχυριστεί πως σαν τοπική κοινωνία θα έπρεπε να επιµένουµε
στο λιγνιτικό µοντέλο, και να
διεκδικούµε νέες λιγνιτικές µονάδες για την αντιµετώπιση της
ανεργίας αφού η περιοχή µας
δεν ενδείκνυται για της εκµε-

ξοπλισµού που θα χρησιµοποιηθεί σε άλλες περιοχές της χώρας –και µελλοντικά στο εξωτερικό- για την παραγωγή πράσινης ενέργειας5.
Αξίζει βέβαια να σηµειωθεί
ότι ναι µεν οι ΑΠΕ δεν προσφέρουν τον αριθµό θέσεων
εργασίας που προσφέρουν οι
λιγνιτικές µονάδες, αλλά από
την άλλη, προσφέρουν θέσεις
εντάσεως κεφαλαίου και όχι
εντάσεως εργασίας. Οι εργασιακές θέσεις εντάσεως κεφαλαίου, απαιτούν εξειδικευµένο εργατικό δυναµικό, και
όχι ανειδίκευτο όπως απαιτούσε η εξόρυξη λιγνίτη πριν
από σαράντα ή τριάντα έτη.
Σήµερα στη ∆υτική Μακεδονία, το εξειδικευµένο δυναµικό πλεονάζει και µεταναστεύει στα αστικά κέντρα, ενώ η

έλλειψη ανειδίκευτου δυναµικού της περιοχής προσελκύει
µετανάστες από γειτονικές
χώρες.
Συµπερασµατικά, θα πρέπει
οι προτάσεις των φορέων και
οι διεκδικήσεις της τοπικής
κοινωνίας να γίνονται µε γνώµονα του τι ισχύει στη σύγχρονη παγκοσµιοποιηµένη οικονοµία και κοινωνία. Θα πρέπει επίσης αυτοί που λαµβάνουν τις αποφάσεις που αφορούν τη νέα γενιά, να κατανοούν τη νέα γενιά, την ταυτότητα και της προσδοκίες τις αξίες της και να µην αποφασίζουν µε υποκειµενικά κριτήρια. Με βάση τα παραπάνω,
καλό είναι να µη χαθεί η ευκαιρία να παραµείνουµε η ενεργειακή καρδιά της χώρας,
και να προσαρµοστούµε στις
νέες συνθήκες που επιβάλουν
τη µετάβαση από το λιγνίτη
στις ανανεώσιµες πηγές ενέργειας.
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ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ
1. Για την Ελλάδα θα ισχύει 19%
2. Η γενική ενέργεια είναι το άθροισµα της ποσότητας ενέργειας
που παράγεται για ηλεκτροπαραγωγή, κίνηση, θέρµανση κ.τ.λ. Λόγω του
ότι στους τελευταίους τοµείς λίγα
µπορούν να γίνουν για την εφαρµογή
των ΑΠΕ, έµφαση θα δοθεί στην ηλεκτροπαραγωγή. Έτσι εξηγείται γιατί
το γενικό 20% υπολογίζεται σε 35%
στην ηλεκτροπαραγωγή.
3. Λαµβάνοντας υπόψη τις µέρες
αιχµής
4. Για 35% ΑΠΕ, η συνολική εγκατεστηµένη ισχύς πρέπει να είναι µεγαλύτερη από τη ζητούµενη παραγωγή αφού σε αντίθεση µε άλλες πηγές, η
απόδοση των ΑΠΕ εξαρτώνται και από κλιµατικές συνθήκες, νέφη, άπνυα
κ.τ.λ.
5. Είναι αξιοσηµείωτο ότι η Αχαΐα
διεκδίκησε και ήδη πέτυχε την εγκατάσταση ενός εργοστασίου κατασκευής εξοπλισµού για µονάδες ΑΠΕ στο
νοµό της.
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