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το Παρίσι στις 2 Φεβρουαρίου 2007,

όσο θερµαίνεται ο πλανήτης. Ως εκ

ανακοινώθηκαν οι διαπιστώσεις και

τούτου, µεγαλύτερο ποσοστό του

προβλέψεις της ∆ιακυβερνητικής Συν-

εκπεµπόµενου CO2 θα παραµένει

διάσκεψης (IPCC) για την Κλιµατική

στην ατµόσφαιρα και το µέγεθος της

Αλλαγή. Αυτές ήταν σε γενικές γραµµές

κλιµατικής αλλαγής που θα προκαλεί

οι ακόλουθες:

δεδοµένο επίπεδο εκποµπών θα είναι

• Η υπερθέρµανση στο κλιµατικό σύστη-

µεγαλύτερο απ’ ότι επιστεύετο κατά το

µα είναι αναµφισβήτητη.

παρελθόν.

• Είναι «πολύ πιθανό» η ως άνω άνοδος

• Έχουν πολλαπλασιασθεί τα ακραία και-

των µέσων παγκόσµιων θερµοκρασιών

ρικά φαινόµενα και παρατηρούνται

να προκλήθηκε ως επί το πλείστον από

αλλαγές των κλιµατικών µοντέλων σε

την αύξηση των ανθρωπογενών εκ-

περιφερειακή κλίµακα.

ποµπών αερίων του θερµοκηπίου.

ΔPAΣH

Occupational Health and Safety ― Protection of the Environment

Υγιεινή & Ασφάλεια της εργασίας ― Προστασία Περιβάλλοντος

∆ΙΑΚΥΒΕΡΝΗΤΙΚΗ ∆ΙΑΣΚΕΨΗ ΤΟΥ ΟΗΕ
ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗ ΑΛΛΑΓΗ
∆ΙΑΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΚΑΙ ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ

• Έχει βελτιωθεί η ικανότητα των επι-

• Τα τελευταία 100 χρόνια, οι θερµο-

στηµόνων να προβλέπουν τις µελλο-

κρασίες στην επιφάνεια της γης αυξή-

ντικές κλιµατικές αλλαγές καθώς και

θηκαν κατά µέσο όρο κατά 0,76°C, ενώ

η αξιοπιστία των προβλέψεων. Οι

παράλληλα επιταχύνθηκε περαιτέρω ο

θερµοκρασίες στην ξηρά σε µεγάλα

ρυθµός αυτής της αύξησης. Εφόσον

βόρεια γεωγραφικά πλάτη θα είναι

δεν ληφθούν µέτρα για τον περιορισµό

υψηλότερες του παγκόσµιου µέσου

των εκποµπών η προβλεπόµενη περαι-

όρου. Στην Αρκτική, θα ήταν δυνατόν

τέρω άνοδος της παγκόσµιας µέσης

να σηµειωθούν θερµοκρασίες κατά

θερµοκρασίας έως το 2100 θα κυµανθεί

µέσον όρο 6°C και ενδεχοµένως µέχρι

από 1,8 έως 4,0°C.

και 8°C υψηλότερες στο τέλος αυτού

• Το πλήρες εύρος αβεβαιότητας για την
προβλεπόµενη υπερθέρµανση του πλα-

του αιώνα απ’ ότι στα τέλη του 20ου
αιώνα.

νήτη τον αιώνα µας είναι 1,1 - 6,4°C.

Στα πιο πάνω στοιχεία της ∆ιακυβερνητι-

• Οι ρυθµοί ανύψωσης της στάθµης των

κής θα πρέπει να προστεθούν και τα πο-

θαλασσών σχεδόν διπλασιάστηκαν.

ρίσµατα της πρόσφατης Έκθεσης Stern,

• Συνεχίστηκε η αύξηση της συγκέντρω-

στην οποία οι οικονοµικές επιπτώσεις από

σης του διοξειδίου του άνθρακα (CO2)

την κλιµατική αλλαγή σε παγκόσµια κλί-

και άλλων αερίων του θερµοκηπίου

µακα θα σηµάνουν παγκόσµιο οικονοµικό

στην ατµόσφαιρα λόγω ανθρωπογε-

κραχ ανάλογο µε αυτό του 1929. ∆εν είναι

νών εκποµπών, ενώ επιταχύνθηκε πε-

επίσης τυχαίο αλλά είναι οπωσδήποτε

ραιτέρω ο ρυθµός της.

ασυνήθιστο το γεγονός ότι η πρόσφατη

• Από τις νέες έρευνες προκύπτει ότι η

συνδιάσκεψη του Νταβός είχε ως κεντρικό

βλάστηση και το έδαφος θα απορρο-

της θέµα την κλιµατική αλλαγή και τις

φούν λιγότερο διοξείδιο του άνθρακα

επιπτώσεις της στην οικονοµία.
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KΛIMATIKH AΛΛAΓH
H κατάσταση στην Eλλάδα

KΛIMATIKH AΛΛAΓH

Ελλάδα έχει δεσµευθεί να µην αυξήσει τις εκποµπές των έξι αερίων
του θερµοκηπίου (CO2, CH4, N2O, HFC5, PFC5, SF6), πάνω από 25%
κατά µέσο όρο στο διάστηµα 2008-2012 σε σχέση µε τις εκποµπές
του 1990 που είναι το έτος βάσης για τα πρώτα τρία αέρια και το έτος 1995
για τα υπόλοιπα.
Το 2004, οι συνολικές εκποµπές αερίων του θερµοκηπίου στη χώρα µας
είχαν αυξηθεί κατά 24% σε σχέση µε τις εκποµπές βάσης και σήµερα είναι
πρακτικά βέβαιο ότι θα υπάρξει υπέρβαση του ορίου έως το 2012. Στην
πραγµατικότητα, το 2010 προβλέπεται ότι οι εκποµπές των αερίων του
θερµοκηπίου θα είναι αυξηµένες κατά 39,4% σε σύγκριση µε το έτος βάσης
(για δε το 2020 το αντίστοιχο ποσοστό αύξησης εκτιµάται σε 57,6%).
Χρειάζεται εποµένως να γίνει επανατοποθέτηση της νέας Στρατηγικής
για το πρόβληµα, και να υιοθετηθεί µια αποτελεσµατική και µετρήσιµη
νέα πολιτική. Σηµειώνεται ότι η υπέρβαση της δέσµευσης της χώρας θα
έχει σοβαρές (και) οικονοµικές συνέπειες, είτε µε την υποχρεωτική αγορά
δικαιωµάτων εκποµπής ρύπων, είτε µε την καταβολή προστίµου.
Το Ελληνικό Γραφείο της Greenpeace έχει εκτιµήσει ότι το πρόστιµο
από 40 ευρώ ανά τόνο για την περίοδο 2005-2007, το 2008 θα ανέλθει στα
100 ευρώ ανά τόνο (http://www.physics4u.gr/articles/2005/marketpollution.
html).
Η σηµαντικότερη πηγή αερίων του θερµοκηπίου και ιδιαίτερα του CO2
είναι η παραγωγή και χρήση ηλεκτρικής ενέργειας. Η ζήτηση ενέργειας
στην Ελλάδα καλύπτεται σε ποσοστό 94% από συµβατικά καύσιµα, δηλ.
αυτά από τα οποία παράγονται τα αέρια του θερµοκηπίου. Το µερίδιο
ευθύνης της βιοµηχανίας εντοπίζεται στις εκποµπές CO2, (π.χ. από την
παραγωγή τσιµέντου) καθώς και στις εκποµπές φθοριούχων ενώσεων. Η
διάθεση των απορριµµάτων και ο αγροτικός τοµέας έχουν το µεγαλύτερο
µερίδιο ευθύνης για την παραγωγή CH4. Η κατανοµή αυτή υποδεικνύει
και τα πεδία στα οποία πρέπει να κατευθυνθεί η προσπάθεια, και ιδίως τη
σηµασία της ανάπτυξης της ηλεκτροπαραγωγής από ΑΠΕ.
Οι ΑΠΕ είναι πηγές ενέργειας φιλικές προς το περιβάλλον και αποτελούν
βασική συνιστώσα της βιώσιµης ανάπτυξης. Η ανάπτυξη των ΑΠΕ αποτελεί
βασική προτεραιότητα της παγκόσµιας κοινωνίας µε στόχο την προστασία
του περιβάλλοντος και την αντιµετώπιση του φαινοµένου του θερµοκηπίου.
Η Ε.Ε µε την οδηγία 2001/77/ΕΚ, έχει θέσει ως στόχο, µέχρι το 2010, το
22,1% της συνολικής κατανάλωσης ηλεκτρικής ενέργειας στην Κοινότητα
να προέρχεται από ΑΠΕ. Ο εθνικός στόχος είναι το ποσοστό συµµετοχής
των ΑΠΕ στην ακαθάριστη κατανάλωση ηλεκτρικής ενέργειας της χώρας
να ανέλθει από 11% που είναι σήµερα σε 20,1% µέχρι το 2010 και σε 29%
µέχρι το 2020.
Η Ευρωπαϊκή Στρατηγική για την Αειφόρο Ανάπτυξη περιλαµβάνει µια
σειρά από ποσοτικούς στόχους που αφορούν στη µείωση των εκποµπών
αερίων του θερµοκηπίου, την κατανάλωση ενέργειας και την κατανάλωση
ηλεκτρικής ενέργειας από ΑΠΕ, το ποσοστό των βιοκαυσίµων, τη συνολική
εξοικονόµηση ενέργειας.
Αντίστοιχοι ποσοτικοί στόχοι κρίνεται αναγκαίο να ενσωµατωθούν
κατάλληλα στην Ελληνική Στρατηγική για την Αειφόρο Ανάπτυξη, η οποία
βρίσκεται υπό αναθεώρηση (η υπάρχουσα αναφέρεται µόνο στο όριο
αύξησης των εκποµπών των αερίων του θερµοκηπίου) και να προσδιοριστούν
και οι αντίστοιχες δράσεις για την επίτευξή τους.

Στόχος της Ευρωπαϊκής Ένωσης

Η
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είναι να περιοριστεί η αύξηση της
µέσης θερµοκρασίας του πλανήτη σε 2°C το πολύ, σε σχέση µε τα
προβιοµηχανικά επίπεδα, δεδοµένου ότι πέρα από το όριο αυτό
αυξάνεται σηµαντικά ο κίνδυνος
να σηµειωθούν µη αντιστρεπτές
και ενδεχοµένως καταστροφικές
αλλαγές. Οι συγκεντρώσεις των
αερίων του θερµοκηπίου στην
ατµόσφαιρα ανέρχονται σήµερα
περίπου σε 425 ppm ισοδυνάµου
CO2 και αυξάνονται κατά 2-3 ppm
ετησίως.
Στις 10 Ιανουαρίου 2007 η Ε.Ε.
πρότεινε ένα ολοκληρωµένο πακέτο µέτρων για τη χάραξη νέας ευρωπαϊκής ενεργειακής πολιτικής προκειµένου να αντιµετωπισθούν οι κλιµατικές αλλαγές
και να ενισχυθεί η ενεργειακή ασφάλεια και η ανταγωνιστικότητα
της Ε.Ε.. Η δέσµη των προτάσεων θέτει διαφόρους φιλόδοξους
στόχους σχετικά µε τις εκποµπές
αερίων θερµοκηπίου και τις ΑΠΕ
µε σκοπό να δηµιουργηθεί µια
πραγµατική εσωτερική αγορά ενέργειας και να ενισχυθεί η αποτελεσµατικότητα των σχετικών ρυθµίσεων. Η Επιτροπή πιστεύει ότι
η επίτευξη διεθνούς συµφωνίας
για το µετά το 2012 πλαίσιο θα οδηγήσει σε µείωση κατά 30% των
εκποµπών από τις ανεπτυγµένες
χώρες µέχρι το 2020. Ακόµη,
προτείνει να δεσµευθεί τώρα η
Ευρωπαϊκή Ένωση να µειώσει τις
εκποµπές αερίων θερµοκηπίου
κατά τουλάχιστον 20% µέχρι το
2020, ιδίως µε τη λήψη µέτρων
στον τοµέα της ενέργειας.

Tα βιοκαύσιµα

Τ

A.Π.E.

α βιοκαύσιµα τείνουν να αποτελέσουν

Την 1η Φεβρουαρίου 2007 ο Υπουργός ΠΕΧΩ∆Ε

µια πραγµατικά αξιόλογη πηγή ενέργειας

παρουσίασε το Ειδικό Χωροταξικό Πλαίσιο των Ανα-

για το µέλλον. Ένα από τα µεγαλύτερα

νεώσιµων Πηγών Ενέργειας (Α.Π.Ε). Σκοπός του

πλεονεκτήµατα της χρήσης βιοκαυσίµων είναι η

Ειδικού Πλαισίου για τις ΑΠΕ είναι:

συµβολή τους στον περιορισµό του φαινοµένου

α. Η διαµόρφωση πολιτικών χωροθέτησης έργων

του θερµοκηπίου. Θα πρέπει να αξιοποιηθεί στο

ΑΠΕ, ανά κατηγορία δραστηριότητας και χώρου,

µέγιστο η δυνατότητα που παρέχει στα κράτη-

βάσει των διαθέσιµων σε εθνικό επίπεδο στοι-

µέλη η Οδηγία 2003/96/ΕΚ για ολική ή µερική

χείων.

αποφορολόγηση των βιοκαυσίµων, καθώς η

β. Η καθιέρωση κριτηρίων χωροθέτησης που

καλλιέργεια των ενεργειακών φυτών αποτελεί

θα επιτρέπουν τη δηµιουργία βιώσιµων εγκα-

την κύρια εστία περιβαλλοντικής απορρύπαν-

ταστάσεων ΑΠΕ και την αρµονική ένταξή τους

σης, επειδή τα φυτά ενεργειακών καλλιεργειών

στο φυσικό και ανθρωπογενές περιβάλλον.

κατακρατούν διοξείδιο του άνθρακα.

γ. Η δηµιουργία ενός αποτελεσµατικού µηχανισµού

Με βάση τις υποχρεώσεις µας που απορρέουν

χωροθέτησης των εγκαταστάσεων ΑΠΕ, ώστε να

από τις κοινοτικές οδηγίες πρέπει έως το

επιτευχθεί ανταπόκριση στους στόχους των εθ-

2010 τουλάχιστον το 5,75% των καυσίµων που

νικών και κοινοτικών πολιτικών για την ενέργεια
και το περιβάλλον.

χρησιµοποιούνται για τις µεταφορές να είναι
βιοκαύσιµα και το 1,2% της ηλεκτροπαραγω-

Με τα παραπάνω επιδιώκεται, εκτός των άλλων,

γής στη χώρα µας να προέρχεται από ενέρ-

να παρασχεθεί ένα σαφές σύνολο ενιαίων κανόνων

γεια που παράγεται από βιοµάζα. Το ποσοστό
5,75% αφορά σε όλα τα είδη βιοκαυσίµων και το
κράτος µέλος µπορεί να επιλέξει προς τα πού
θα στρέψει τις επενδύσεις του.
Στη χώρα µας, είναι σηµαντικό το κενό που
εµφανίζεται στην ενηµέρωση και έγκυρη πληροφόρηση των παραγωγών από την πολιτεία για
τις εναλλακτικές δυνατότητες που µπορεί να
υπάρξουν στην αγροτική παραγωγή.

και κριτηρίων στις αδειοδοτούσες αρχές και στις
ενδιαφερόµενες επιχειρήσεις. Σήµερα, οι διάφορες
υπηρεσίες χρησιµοποιούν διαφορετικά κριτήρια για
τη χωροθέτηση. Το αποτέλεσµα είναι να δηµιουργείται σύγχυση, να επιβαρύνεται το περιβάλλον, να
υπάρχει πληθώρα προσφυγών και να καθυστερούν
οι

µεγάλες

επενδύσεις

παραγωγής

πράσινης

ενέργειας.
Αυτές τις καταστάσεις αναµένεται να αντιµετωπίσει
το ειδικό χωροταξικό, µε πρόθεση έγκρισής του

Στον τοµέα των βιοκαυσίµων υπάρχουν εξε-

µέσα στους επόµενους µήνες. Φαίνεται, συνεπώς,

λίξεις καθώς η Ευρωπαϊκή Επιτροπή πρότεινε

ότι το θεσµικό τοπίο που συνδέεται µε την κλιµατική

νέα πρότυπα σε αναθεωρηµένη οδηγία για τα

αλλαγή βελτιώνεται σηµαντικά.

καύσιµα κίνησης, που θα µειώσουν το µερίδιό

Άλλα σχετικά θέµατα ειδικού ελληνικού ενδιαφέρο-

τους στην αλλαγή του κλίµατος και την ατµο-

ντος που θα πρέπει να αντιµετωπισθούν είναι η

σφαιρική ρύπανση, µεταξύ άλλων µε τη µεγα-

διείσδυση του φυσικού αερίου, η διασύνδεση των

λύτερη χρήση βιοκαυσίµων.

δικτύων του ηλεκτρικού συστήµατος (ιδιαίτερα στα

Συγκεκριµένα ο νέος στόχος χρήσης τους είναι

νησιά), η διασφάλιση κανόνων υγιούς ανταγωνισµού

τουλάχιστον 10% στα καύσιµα κίνησης µέχρι το

στον ενεργειακό τοµέα και ειδικότερα στις ΑΠΕ, η

2020, έναντι 5% το 2005.

εξοικονόµηση ενέργειας στα κτήρια κ.ά.
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υκλοφορεί από τις εκδόσεις ΚΑΣΤΑΝΙΩΤΗ το νέο βιβλίο του Μιχάλη
Μοδινού «Ο Μεγάλος Αµπάϊ». Ένα µυθιστόρηµα µε διαπολιτισµικές
προσεγγίσεις, ιστορικό και ταυτόχρονα εξαιρετικά σύγχρονο καθώς η
αναζήτηση των πηγών του Νείλου, αποδεικνύει το διαχρονικό ενδιαφέρον
του ανθρώπου να ανακαλύψει τις απαρχές του ζωοδότη ποταµού, αν λάβει
κανείς υπ’ όψιν ότι πριν από µερικούς µήνες µέσα στο 2006 έγινε γνωστή η
ανακάλυψη των πηγών του Νείλου σε κάποιο άλλο σηµείο της Αφρικής από
αυτό που πιστευόταν ως τώρα.
ια µεγάλη εξερευνητική αποστολή διεισδύει το 1769 στη Μαύρη Αφρική
σε αναζήτηση των πηγών του Νείλου. Επικεφαλής της είναι ο σκωτσέζος
Τζέηµς Μπρους και απλό µέλος της ένας γραικός, ο Ευστράτιος Ταταράκης. Η
εξιστόρηση από τον δεύτερο της επικής, τριετούς τους πορείας κατασκευάζει
σ’ αυτό το µυθιστόρηµα την τοιχογραφία µιας ολόκληρης εποχής αλλά και µια
µεθοδική, ανασύσταση της οικογεωγραφίας του µετέπειτα «Τρίτου Κόσµου».
Κυρίως όµως εγκαθιδρύει ένα διάλογο µε τον Άλλο – τον αλλόθρησκο, τον
ετερόχθονα, τον αλλοεθνή.
συγγραφέας δηµιουργεί µε εξαιρετική µαεστρία, δοκιµιακή ακρίβεια και
τεράστιο αφηγηµατικό πλούτο έναν άλλο Ροβινσώνα Κρούσο. Πίσω απ’ τη
µεγάλη πορεία και τις περιπέτειες του ήρωα, σ’ ένα άλλο επίπεδο ανάγνωσης,
αναδεικνύεται η υφέρπουσα ιδεολογική διαµάχη για την φύση και τις πηγές
του Γαλάζιου Νείλου ή, µεταφορικά, της ίδιας της ανθρώπινης περιπέτειας.
Ο Στρατής συχνά αµφισβητεί τα επιστηµονικά ευρήµατα του κυρίου του και
καταφεύγει στις αυτόχθονες ερµηνείες καθ’ όλη την πορεία κατά µήκος του
ιερού ποταµού αναδεικνύοντας µε τον τρόπο του τον δραµατικά επίκαιρο
διάλογο των πολιτισµών. Έτσι, παραδιδόµενος στις µεγάλες, κυκλικές
αφηγήσεις της «άγριας σκέψης», θα διατρέξει τα όρια και τις παραδοχές της
κατισχύουσας επιστηµονικής µεθόδου, θα αµφισβητήσει τις µυθολογικές
της παραδοχές και θα προσεγγίσει οντολογικά και λίγο προφητικά την σχέση
ανθρώπου – φύσης,
ρέουσα γραφή του συγγραφέα κατασκευάζει µιας εκπλήσσουσας
ζωντάνιας σύνθεση αφηγηµατικού και επιστηµονικού λόγου. Όµως το
µυθιστόρηµα αυτό, αποτελώντας προϊόν πολυετούς επιτόπιας έρευνας, µπορεί
να ενταχθεί εξ ίσου καλά στην παράδοση της ανατρεπτικής ταξιδιωτικής
λογοτεχνίας, όπου ως κεντρικοί ήρωες αναδεικνύονται οι ίδιοι οι τόποι.

Μ
Μιχάλης Μοδινός,
Ο ΜΕΓΑΛΟΣ ΑΜΠΑΪ
Εκδόσεις ΚΑΣΤΑΝΙΩΤΗ,
Σελίδες 470
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ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΑ ΝΕΑ
Aπό την Eλλάδα και όλο τον κόσµο
«Στοπ» ΕΕ στα «πράσινα εγκλήµατα»

Α

υστηρά µέτρα για την αντιµετώπιση των «Πράσινων εγκληµάτων κατά του περιβάλλοντος»
πρόκειται να θεσπίσει η Ε. Ε. Σύµφωνα µε την οδηγία που αναµένεται να προτείνει η Ευρωπαϊκή
Επιτροπή, τα ισχύοντα νοµοθετήµατα και οι ποινές που προβλέπονται στις χώρες-µέλη της ΕΕ
θεωρούνται «ανεπαρκή» για την προστασία του περιβάλλοντος. Η οδηγία επικεντρώνεται σε εννέα
παραβιάσεις, µεταξύ των οποίων η παράνοµη απόρριψη σκουπιδιών ή αποβλήτων και η πρόκληση
βλαβών, ή οι θάνατοι, ζώων απειλουµένων ειδών.
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Eπιτρέπεται η χωρίς άδεια αναδηµοσίευση ή αναπαραγωγή µέρους του φυλλαδίου,
µε µόνη υποχρέωση την αναφορά της πηγής.
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