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Μια ολόκληρη Πολιτεία ανάμεσα από 
την Σαρωνίδα και το Λαγονήσι...

προ των πυλών...
Η επένδυση χωροθετείται σε έκταση της τάξης των 6.500 

στρεμμάτων, μεγάλο μέρος της οποίας προέρχεται
από ιδιοκτησίες του οικοδομικού συνεταιρισμού «Η Υγεία».
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Και ενώ τα βλέμματα όλων παρέ-
μεναν στραμμένα στις Αλυκές και 
στην από δεκαετιών φημολογού-
μενη ανάπτυξή τους, μία απρόσμε-
νη ανακοίνωση είδε το φως της 
δημοσιότητας στα μέσα Φεβρου-
αρίου φέτος, ενημερώνοντάς μας 
για ένα νέο, μικρό «Ελληνικό» το 
οποίο δρομολογείται κατά μήκος 
σχεδόν του παραλιακού μετώπου, 
μεταξύ Λαγονησίου και Σαρωνί-
δας.
Η επένδυση θα είναι αξίας 750 
εκατομμυρίων ευρώ και θα αφο-
ρά στην δημιουργία οικιστικών 
και ξενοδοχειακών συγκροτημά-
των, αλλά και χώρων αναψυχής 
και άθλησης, εμπορικών χώρων, 
ακόμη – ακόμη δε και γηπέδου 
γκολφ, ενός μεγάλου πάρκου και 
μαρίνας, που θα χωροθετηθούν 
σε έκταση μετά από το ξενοδο-
χείο Grand Resort του Λαγονησίου, 
μεγάλο μέρος της οποίας ανήκε 
στον οικοδομικό συνεταιρισμό «Η 
Υγεία». Το έργο, που θα επεκτείνε-
ται σε έκταση 6.500 στρεμμάτων, 
συνορεύοντας με την Σαρωνίδα, 
αναμένεται να ενταχθεί σε καθε-
στώς επενδύσεων fast track (τα-
χείας έγκρισης) από την αρμόδια 
Διυπουργική Επιτροπή Στρατηγι-
κών Επενδύσεων, ενώ οι επενδυ-
τές μάς υπόσχονται και την αναδά-
σωση 3.000 στρεμμάτων!

“Η ΒΗΤΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ 
AKINHTΩΝ” απαντάει στην 

”ΔΗΜΟΣ ΣΑΡΩΝΙΚΟΥ & 
ΛΑΥΡΕΩΤΙΚΗΣ’’

Η εφημερίδα μας απευθύνθηκε 
στην εταιρεία ΒΗΤΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ 
ΑΚΙΝΗΤΩΝ ΜΟΝ. ΑΕ, η οποία με 
έδρα στην Αθήνα, αναμένεται να 
διαχειρισθεί την ανάπτυξη του έρ-
γου, συνεργαζόμενη με ελληνικά 
και ξένα επενδυτικά κεφάλαια. Στο 
ερώτημά μας σχετικά με το χρονο-
διάγραμμα έναρξης της επένδυσης, 
μας επιβεβαιώθηκε ότι το έργο θα 
ενταχθεί στο νόμο για τις στρατη-
γικές επενδύσεις καθώς και ότι θα 
πρέπει να ακολουθήσει η έκδοση 
Προεδρικού Διατάγματος και Κοι-
νή Υπουργική Απόφαση χωροθέτη-
σης, προϋποθέσεις για την έκδοση 
άδειας οικοδομής. Η εκτίμηση της 
εταιρείας είναι ότι όλες αυτές οι 

διαδικασίες θα απαιτήσουν μία 
διετία πριν από την έναρξη των 
εργασιών. Βάσει δική μας έρευνας 
και λαμβάνοντας υπ’ όψιν τις πλη-
ροφορίες ότι η εν λόγω επένδυση 
θα συμπεριληφθεί στην ημερήσια 
διάταξη της αμέσως επόμενης συ-
νεδρίασης της Διυπουργικής Επι-
τροπής Στρατηγικών Επενδύσεων, 
η οποία συνεδριάζει σε διαστήμα-
τα που κυμαίνονται από τρεις έως 
έξι μήνες, υπολογίζουμε – εκτός 
εκτάκτων – ότι η κατασκευή του 
έργου θα μπορούσε στην καλύτε-
ρη περίπτωση  να εγκαινιασθεί 
στις αρχές του 2025. 
Σημαντικό είναι το γεγονός ότι 
το επενδυτικό σχήμα έχει ήδη 
αποκτήσει τη γη, όχι μόνον αυ-
τήν του συνεταιρισμού «Η Υγεία» 
αλλά και παρακείμενα οικόπεδα.  
Το αναπτυξιακό σχέδιο αφορά σε 
δύο τετραετείς κατασκευαστι-

κές περιόδους, για ένα έργο, το 
οποίο εφ΄όσον προχωρήσει θα εί-
ναι το δεύτερο μεγαλύτερο οικι-
στικό και ξενοδοχειακό μετά από 
εκείνο του Ελληνικού.  Το master 
plan της επένδυσης περιλαμβάνει 
και πλήθος παρεμβάσεων σε βα-
σικές υποδομές, για να μπορέσει 
να αντέξει το οδικό και τα άλλα 
δίκτυα το φορτίο, αλλά και τις 
ανάγκες που συνεπάγεται η επέν-
δυση. Στον σχεδιασμό αναφέρε-
ται η δημιουργία Κέντρου Υγείας 
εντός του οικισμού καθώς και δύο 
νέων σχολικών συγκροτημάτων. 
Καθώς ο οικισμός θα συνορεύει με 
την Σαρωνίδα, να υποθέσουμε ότι 
οι υποδομές αυτές θα έλυναν και 
ορισμένα χρονίζοντα προβλήματα 
των κατοίκων της, όπως είναι οι 
υποβαθμισμένες υποδομές σχολι-
κών κτηρίων.
Απευθυνθήκαμε με δύο ερωτήμα-

τα στην “Βήτα Ανάπτυξης Ακινή-
των”, επισημαίνοντας την έλλει-
ψη αποχετευτικού δικτύου στο 
παραλιακό μέτωπο του Δήμου 
Σαρωνικού, καθώς και μονάδας 
βιολογικού καθαρισμού λυμάτων 
κ.λ.π. Στο δεύτερο ερώτημά μας, 
για το πώς αναμένεται να αναπτυ-
χθούν οι απαραίτητες υποδομές, 
όπως για παράδειγμα το δίκτυο 
υπονόμων, δηλαδή ιδιωτικά ή σε 
συνεργασία με τον Δήμο Σαρωνι-
κού, η απάντηση που λάβαμε ήταν 
μάλλον λακωνική: «Το έργο προ-
βλέπεται να σχεδιαστεί, ώστε να 
μην επιβαρύνει τις υποδομές του 
δήμου Σαρωνικού. Οποιεσδήποτε 
μελέτες θα γίνουν αφού έχουν λη-
φθεί υπ’ όψιν οι τοπικές ανάγκες, 
οι οποίες θα συμπληρωθούν και 
θα βελτιωθούν».

Εφαλτήριο υποδομών ή 
μακρινό όνειρο; 

Η αλήθεια είναι ότι στην καλύτε-
ρη των περιπτώσεων η προοπτική 
ενός τόσο μεγάλου αναπτυξιακού 
έργου στο παραλιακό μέτωπο του 
Δήμου Σαρωνικού θα μπορούσε να 
λειτουργήσει ως κίνητρο για την 
δρομολόγηση βασικών υποδομών, 
των οποίων στερείται ο Δήμος 
παρότι αποτελεί σημαντικό μέρος 
της λεγόμενης Αθηναϊκής Ριβιέ-
ρας. Ας θυμηθούμε τα έργα που 
κατασκευάστηκαν στο Λεκανοπέ-
διο της Αττικής και όχι μόνον, με 
αφορμή τους Ολυμπιακούς Αγώνες 
της Αθήνας το 2004 και τα οποία 
έτυχαν τόσο ολικού σχεδιασμού 
όσο και τήρησης αυστηρών χρο-
νοδιαγραμμάτων. Φυσικά, υπάρχει 
και η εναλλακτική πρακτική, των 
είτε ιδιωτικών, είτε δημόσιων έρ-
γων, τα οποία «δρομολογούνται» 
αλλά μόνον ως μακρινά όνειρα, τα-
λαιπωρώντας τις τοπικές κοινω-
νίες, καθώς αποτελούν αντικείμε-
να εκμετάλλευσης πολιτευτικών 
και αντιπολιτευτικών σκοπών και 
στόχων. Απομένει, λοιπόν, να δεί-
ξει ο χρόνος αν το συγκεκριμένο 
έργο θα αποτελέσει εφαλτήριο 
τόσο για την δημιουργία νέων υπο-
δομών στον Δήμο Σαρωνικού ή για 
την αναβάθμιση υπαρχουσών, επά-
ξιων ενός σύγχρονου Δήμου του 
21ου αιώνα. 

Ένα -  όχι τόσο μικρό -«Ελληνικό» για τον Δήμο Σαρωνικού; 
Από τις Αλυκές στην ...Σαρωνίδα
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Ο «Δňμος» ρωτάει για 
τον...Δήμο!

Στο ερώτημα της εφημερίδας μας 
για το αν η “Βήτα Ανάπτυξης”, ως 
φορέας διαχείρισης του έργου, 
συνομιλεί με την Δημοτική Αρχή 
Σαρωνικού, η απάντηση ήταν ότι 
η εταιρεία θεωρεί απολύτως απα-
ραίτητη την συνομιλία και συνερ-
γασία με την Δημοτική Αρχή. Και 
η συγκεκριμένη δήλωση προς τον 
«Δňμος Σαρωνικού & Λαυρεωτ-
κής» ήταν ότι «Με την έγκριση της 
ΔΕΣΕ (Διυπουργικής Επιτροπής 
Στρατηγικών Επενδύσεων) θα αρ-
χίσουν οι διαβουλεύσεις με τον 
Δήμο Σαρωνικού για όλα τα επιμέ-
ρους έργα». 

Σε ερώτησή μας, εξάλλου, για το 
αν υπάρχουν μελέτες σχετικές με 
το πώς η δρομολογούμενη αυτή 
μεγάλη επένδυση αναμένεται να 
δέσει με την τοπική οικονομία της 
παράλιας ζώνης του Δήμου Σαρω-
νικού, καθώς και με τους υπάρχο-
ντες οικισμούς, όχι μόνον του Λα-
γονησίου και της Σαρωνίδας αλλά 
και της Παλαιάς Φωκαίας και της 
Αναβύσσου, από την εταιρεία δό-
θηκε η απάντηση ότι θα υπάρξουν 
σχετικές μελέτες, ενώ εν καιρώ, 
καθώς θα προχωρά ο σχεδιασμός 
του έργου, θα αναλυθούν τα πολ-
λαπλά οφέλη για την ευρύτερη 
περιοχή.
Ομολογουμένως, η προσεκτική 
αυτή προσέγγιση της εταιρείας δι-
αχείρισης του έργου στα ερωτήμα-
τά της εφημερίδας μας, μάλλον ως 

θετική θα πρέπει να κριθεί, καθώς 
συχνά οι εξελίξεις υπερβαίνουν 
τους σχεδιασμούς και οδηγούν σε 
αναπροσαρμογές αναλόγως των 
σύγχρονων αναγκών. Ας μην ξεχνά-
με ότι το έργο αυτό αποτελεί μό-
νον ένα κομμάτι από τον συνολικό 
σχεδιασμό ανάπλασης και ανάπτυ-
ξης του παραλιακού μετώπου από 
τον Πειραιά μέχρι και το Σούνιο, 
μιας ακτογραμμής 70 χιλιομέτρων, 
που αναμένεται να κοστίσει επεν-
δύσεις της τάξεως των 3 δισεκα-
τομμυρίων ευρώ. 
Για τον Δήμο Σαρωνικού – και φυ-
σικά τους δημότες του – ερώτημα 
παραμένει η εξέλιξη των Αλυκών, 
αν και οι κάθε είδους ιδιωτικές 
επενδύσεις στην ευρύτερη περιο-
χή προϊδεάζουν για κάτι μοναδικό, 

πιθανότατα με ύψιστο σεβασμό 
στις περιβαλλοντικές ιδιαιτερό-
τητες της εν λόγω παραθαλάσσιας 
έκτασης.
Αξίζει να αναφέρουμε οτι η εται-
ρεία “Βήτα Ανάπτυξης” που συντο-
νίζει το έργο της Σαρωνίδας, είναι 
η ίδια που έχει επιτυχώς εντάξει 
σε καθεστώς στρατηγικών επεν-
δύσεων κι άλλα project, όπως το 
«Τhe Mykonos Project» στην περι-
οχή Καραπέτης στο Καλό Λιβάδι 
της Μυκόνου που αναπτύσσει η 
AGC Equity Partners, επενδυτικό 
κεφάλαιο αραβικών κυρίως συμ-
φερόντων το οποίο έχει γίνει γνω-
στό από την εξαγορά του Αστέρα 
Βουλιαγμένης.

Δήμητρα Κατραμάδου
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«Τι συμβαίνει με την επένδυση
στη Σαρωνίδα;» 

– Ερώτηση και Αίτηση Κατάθεσης 
Εγγράφων
Ο Πάνος Σκουρολιάκος, βουλευτής 
Ανατολικής Αττικής και Αναπλη-
ρωτής Τομεάρχης Πολιτισμού του 
ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ, κατέθεσε Ερώτηση και 
Αίτηση Κατάθεσης Εγγράφων (ΑΚΕ) 
προς τον Υπουργό Ανάπτυξης και 
Επενδύσεων με θέμα: «Τι συμβαίνει 
με την επένδυση στη Σαρωνίδα;». 
Την Ερώτηση συνυπογράφει ο αρ-
μόδιος Τομεάρχης Ανάπτυξης και Επενδύσεων του ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ, κ. Αλέ-
ξης Χαρίτσης.
  Σκοπό έχει να πληροφορηθούν οι πολίτες αν το επενδυτικό σχέδιο 
έχει εγκριθεί ή προβλέπεται η έγκρισή του, αν είναι σε γνώση της 
Αυτοδιοίκησης Α΄ και Β΄ βαθμού, αν θα κληθούν οι τοπικοί φορείς να 
εκφράσουν τη γνώμη τους, να επισημάνουν τους προβληματισμούς 
τους, να συζητήσουν αδυναμίες και να προτείνουν λύσεις και αν θα 
αποτελέσει αντικείμενο διαβούλευσης στη Βουλή και στις αρμόδιες 
επιτροπές της.
  Η Ερώτηση έγινε με αφορμή δημοσιεύματα που αναφέρουν πως στην 
δημοτική Κοινότητα Σαρωνίδας του Δήμου Σαρωνικού πρόκειται να 
γίνει μία επένδυση σε έκταση που εκτείνεται από το Λαγονήσι έως τη 
Σαρωνίδα, εμβαδού 6.500 στρεμμάτων, προερχόμενη από ιδιοκτησίες 
του οικοδομικού συνεταιρισμού «Η Υγεία» και προορίζεται, σύμφωνα 
με τα δημοσιεύματα, να αποτελέσει το επόμενο «μεγάλο;» επενδυτικό 
σχέδιο στο παραλιακό μέτωπο της Αττικής.
  Σύμφωνα πάντα με αυτά τα δημοσιεύματα, το επενδυτικό σχέδιο προ-
βλέπει τη δημιουργία πολυτελών ξενοδοχείων, ενός γηπέδου γκολφ 
18 οπών, καθώς επίσης και συγκρότημα πολυτελών κατοικιών. Προ-
βλέπει επίσης την κατασκευή δύο σχολείων, κέντρου πρωτοβάθμιων 
υπηρεσιών υγείας και την αναδάσωση περίπου της μισής έκτασης. 
Όλο αυτό προβλέπεται να αναπτυχθεί με διαδικασίες fast track.
  Γράφεται ότι η πολεοδόμηση της έκτασης θα γίνει με Ειδικό Σχέδιο 
Χωρικής Ανάπτυξης Στρατηγικής Επένδυσης (ΕΣΧΑΣΕ), που σημαίνει 
πως αφού εξεταστεί η Στρατηγική Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώ-
σεων (ΣΜΠΕ) και εγκριθούν αμφότερα από το Κεντρικό Συμβούλιο Δι-
οίκησης (ΚΣΔ) της κυβέρνησης, θα εκδοθεί Προεδρικό Διάταγμα.
  Το συγκεκριμένο επενδυτικό σχέδιο δεν θα περάσει απ’ τη διαδικα-
σία της δημόσιας διαβούλευσης. Έχει εκπονηθεί εν κρυπτώ και έχει 
προκαλέσει μεγάλη αναστάτωση στη τοπική κοινωνία. Η οικιστική 
και ξενοδοχειακή ανάπτυξη τέτοιου μεγέθους δεν μπορεί να γίνεται 
εν κρυπτώ και εν αγνοία των πολιτών, της Τοπικής Αυτοδιοίκησης και 
της Βουλής.
  Ο βουλευτής ζήτησε να κατατεθούν στην Βουλή το Ειδικό Σχέδιο Χω-
ρικής Ανάπτυξης Στρατηγικής Επένδυσης (ΕΣΧΑΣΕ), η Στρατηγική Με-
λέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΣΜΠΕ) και η πρόταση που έχει 
κατατεθεί στη Διυπουργική Επιτροπή Στρατηγικών Επενδύσεων.

Στα ταμεία του Δήμου 
Σαρωνικού

μόνο με κάρτα!
Δεν μπορούν πλέον οι παππούδες που δεν 
χρησιμοποιούν κάρτα να πληρώσουν λογα-
ριασμούς στα ταμεία του Δήμου, από 1/1/22, 
όπως τουλάχιστον αναφέρει το χαρτί που 
τοιχοκόλλησαν στα κατά τόπους γραφεία 

του Δήμου, χωρίς καμία άλλη ενημέρωση – ανακοίνωση! 
Σε σχετική ερώτηση για το θέμα στους αρμόδιους αντιδημάρχους, αφού 
προηγουμένως ζήτησαν συγγνώμη από τους πολίτες για την εκ παραδρο-
μής παράλειψη της σχετικής ενημέρωσης στους λογαριασμούς ύδρευσης, 
μας ενημέρωσαν πως στην επόμενη έκδοση των λογαριασμών οι πολίτες 
θα λάβουν σχετική πληροφόρηση, αφού θα αναγράφεται στις παρατηρήσεις 
μαζί με τον νόμο-απόφαση που εφαρμόστηκε.

Σάββατο 2/4/22

Πραγματοποιήθηκε η πα-
ρουσίαση του Ψηφιακού 
Αποθετηρίου Ιστορίας 
Δήμου Σαρωνικού.
Πέτρος Φιλίππου, δήμαρχος Σαρω-
νικού: «Είμαστε ιδιαιτέρως ικανο-
ποιημένοι και υπερήφανοι που πα-
ρουσιάζουμε μια κοινή προσπάθεια 
επιστημόνων, αιρετών και ακαδημα-
ϊκών που φέρνει την ιστορικότητα  
της περιοχής ένα βήμα πιο κοντά 
στους πολίτες».
...Το Ψηφιακό Αποθετήριο, όπως ανα-
φέρει το σχετικό δελτίο τύπου που 
εξέδωσε ο Δήμος Σαρωνικού, είναι 
μια υπηρεσία, που δεν ολοκληρώνε-
ται, ούτε μένει στάσιμη. Απεναντίας 
εξελίσσεται ανάλογα με τις ανάγκες, 
ως προς το περιεχόμενο που προστί-
θεται, τον τρόπο που συνδέονται και 
προβάλλονται τα δεδομένα, το πού 
και πώς δίνεται έμφαση και σε ποιες 
συλλογές, καθώς και στα ιδιαίτερα 
χαρακτηριστικά κάθε συλλογής. 
Σε αυτή τη φάση ο ψηφιακός επισκέ-
πτης, ακόμα και με περιορισμένες  
γνώσεις γύρω από την  ιστορία του 
τόπου, διακρίνει εύκολα πόσο επιτα-
κτικός είναι ο εμπλουτισμός του αρ-

χείου, για να έχει υπόσταση. Αναγνω-
ρίζοντας ότι το έργο βρίσκεται υπό 
συνεχή εξέλιξη, παραθέτουμε στη συ-
νέχεια ορισμένες προτάσεις για τον 
εμπλουτισμό του. 
Αγκούτογλου Μάκης (Μουσείου Μι-
κρασιατικού Πολιτισμού)
Γαλάνης Μπάμπης «Σαρωνίδα – Γαλα-
νέικα»
Ιωαννίδης Αντώνης (βιβλιοθήκη Σα-
ρωνίδας)
Καράμπελας Ανδρέας, «Το Λαγονήσι 
που αγαπήσαμε»
Κυριακόπουλος Δαμασκηνός (εφημε-
ρίδα “ΑΝΑΦΛΥΣΤΟΣ”) 
«ΝΤΕΛΑΛΗΣ» - Τοπικό περιοδικό  (15 
χρόνια συνεχούς έκδοσης, αρχειοθε-
τήμενος στην Εθνική Βιβλιοθήκη)
Παντελής Χρήστος (Ανάφλυστος. Η 
Ιστορία του Αρχαίου Δήμου από τους 
Προϊστορικούς Χρόνους ως τη Ρω-
μαιοκρατία)
Σκλάβος Πωλ (πνευματικό κέντρο 
“ΟΡΦΕΑΣ”) 
Φρατζέσκου Ζαχαρώ (Φωκαέων Πο-
λιτεία),

Το Ψηφιακό Αποθετήριο Ιστορίας του 
Δήμου μπορεί να το δει κανείς επι-
σκεπτόμενος τον ιστότοπο https://
apothetirio.kalivialibrary.gr/.
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Άρθρο του Κ. Φίλη στην «Κ»: 

Τι θα σήμαινε η ρήξη στις σχέσεις Ελλάδας – Ρωσίας;

Η Ελλάδα, από την αρχή της ρωσικής εισβολής στην Ουκρανία, τήρησε στάση αρχής, 
με το βλέμμα στραμμένο και στην άλλη πλευρά του Αιγαίου και πιο συγκεκριμένα 
στις κοινές σε αρκετά σημεία αντιλήψεις και μεθόδους Ρωσίας και Τουρκίας.
Η Ελλάδα, από την αρχή της ρωσικής εισβολής στην Ουκρανία, τήρησε στάση αρχής, 
με το βλέμμα στραμμένο και στην άλλη πλευρά του Αιγαίου και πιο συγκεκριμέ-
να στις κοινές σε αρκετά σημεία αντιλήψεις και μεθόδους Ρωσίας και Τουρκίας. 
Η Αθήνα επέλεξε εκτός της ανθρωπιστικής βοήθειας να στείλει και στρατιωτική 
στην Ουκρανία, αν και αργότερα αρνήθηκε την προμήθεια αντιπυραυλικών συστημά-
των στο Κίεβο. Παρά το γεγονός ότι άλλες χώρες έχουν συνδράμει περισσότερο και 
ουσιαστικότερα την Ουκρανία, βλέπουμε ότι η Μόσχα και δη το υπουργείο Εξωτερι-
κών της και η εκπρόσωπός του, έχουν βάλει στο στόχαστρο την Ελλάδα.
Είναι λογικό, σε μια στιγμή που η Ρωσία αναζητεί σωσίβια υποστήριξης στη Δύση 
να απευθύνεται στην ελληνική κοινωνία, επικαλούμενη τους ιστορικούς, πολιτιστι-
κούς και θρησκευτικούς μας δεσμούς για να προκαλέσει ρήγματα, προσδοκώντας 
ότι η ελληνική κυβέρνηση θα προσμετρήσει τις αντιδράσεις και θα μετριάσει την 
ταύτισή της με τις ΗΠΑ. Μάλιστα, το Κρεμλίνο επενδύει στις δυνάμεις που βρί-
σκουν κοινά με τη Ρωσία και αντιστρατεύονται την υφιστάμενη πολιτική, για να 
προωθήσει τα προπαγανδιστικά της μηνύματα. Και πράγματι, βάσει των μέχρι τώρα 
δημοσκοπήσεων, φαίνεται ότι σημαντικό μέρος των Ελλήνων προσεγγίζει διαφο-
ρετικά τη θέση μας έναντι της Μόσχας, ποσοστό που πιθανόν να αυξηθεί μετά την 
προσβλητική αστοχία με την ομιλία του ελληνικής καταγωγής μαχητή του Τάγματος 
του Αζόφ (πολλά μέλη του οποίου έχουν νεοναζιστικά χαρακτηριστικά).
Ούτως ή άλλως, είναι συνεχείς οι αναφορές της ρωσικής πλευράς στους δεσμούς 
ανάμεσα στους δυο λαούς, για να ευαισθητοποιήσουν/συγκινήσουν μερίδα της 
κοινής γνώμης και να δείξουν την απόσταση ανάμεσα σε αυτή και την κυβέρνηση. 
Αυτή η κατάσταση θα μπορούσε να αξιοποιηθεί αργότερα, ακόμη και με ενεργότερη 
εμπλοκή στοιχείων ελεγχόμενων από τη Ρωσία στα εσωτερικά πολιτικά δρώμε-
να ή και τις επικείμενες κρίσιμες εκλογικές αναμετρήσεις. Υπό αυτή την έννοια, 
η απέλαση των 12 Ρώσων διπλωματών, εκτός από το ότι δείχνει πως η Αθήνα δεν 
κάμπτεται από τις μετρήσεις και έχει επιλέξει την ευθυγράμμισή της με τον δυτικό 
κόσμο, αποτελεί και προειδοποιητική βολή για να πάψει η Μόσχα να αναμειγνύεται 
στα εσωτερικά μας. Είναι εύλογο το ερώτημα, αν από εδώ και πέρα θα δοκιμαστούν 
τα ερείσματα/πατήματα της τελευταίας στη χώρα μας –που έχουν αναπτυχθεί ει-
δικότερα στη Βόρεια Ελλάδα μέσω και εκκλησιαστικών κύκλων– και κατά πόσο θα 
κρίνει ότι ευνοείται περισσότερο από την παρούσα ρήξη για να ενισχύσει τις θέσεις 
της στο εγχώριο σκηνικό ή σε αναζήτηση φιλικών προς αυτή χωρών επιχειρήσει να 
«διορθώσει» τα πράγματα με την Αθήνα.
Η στάση της τελευταίας, άλλωστε, εξηγείται από την οπτική του αγώνα της δημο-
κρατίας απέναντι στον αυταρχισμό, της φιλελεύθερης τάξης απέναντι στους αναθε-
ωρητές και της προστασίας συνόρων, κυριαρχίας και εδαφικής ακεραιότητας απέ-
ναντι σε επιθετικές δυνάμεις εισβολής. Είναι επίσης σαφές ότι η Ελλάδα βλέπει 
αναλογίες στην επίκληση από πλευράς Ρωσίας της προστασίας μειονοτήτων, με την 
αντίστοιχη ρητορική της Αγκυρας, η οποία επιμένει να βαφτίζει ως τουρκική την ελ-
ληνική μουσουλμανική μειονότητα της Θράκης. Και μπορεί μεν το περιβάλλον αυτή 
τη στιγμή να μην επιτρέπει καμιά επιθετική ενέργεια από πλευράς Τουρκίας, ωστό-
σο, μεσομακροπρόθεσμα πρέπει να εξασφαλίσουμε ή τελοσπάντων να επιδιώξουμε 
την εξαργύρωση της αλληλεγγύης που απλόχερα προσφέρουμε στην Ουκρανία. Δια-
πιστώνουμε πάντως, κυρίως με την αναθέρμανση των σχέσεων ανάμεσα στις Ηνω-
μένες Πολιτείες και την Τουρκία, ότι η συνέπεια και η στάση επί τη βάσει αρχών 
δεν επιβραβεύεται πάντα, ούτε η ανεύθυνη και αντιπαραγωγική συμπεριφορά τιμω-
ρείται με τον δέοντα τρόπο. Ομως, επειδή ως χώρα έχουμε άλλα χαρακτηριστικά 
από αυτά της Τουρκίας, είναι κατανοητό γιατί προκρίνουμε μια στάση ευθύνης και 
αξιοπιστίας, αν όχι προβλεψιμότητας, αλλά επουδενί δεν πρέπει να καταλήξουμε να 
θεωρούμαστε δεδομένοι από τους εταίρους μας. Γιατί σε μια τέτοια περίπτωση, η 
αξία που μας αποδίδεται θα είναι συρρικνωμένη, λόγω της εκτίμησης ότι εμείς θα 
συνταχθούμε μαζί τους σε κάθε περίπτωση.
Και δεν μπορούμε παρά να συμφωνήσουμε με την πρόθεση της ηγεσίας του υπουρ-
γείου Εξωτερικών να ζητήσει από τη Χάγη τη διερεύνηση εγκλημάτων πολέμου στη 
μαρτυρική Μαριούπολη, πολύ περισσότερο δεδομένης της ιστορικής ύπαρξης ελ-
ληνικού στοιχείου στην περιοχή. Από την άλλη, όμως, ο αριθμός απελάσεων είναι 
προβληματικός. Και κόβει τις γέφυρες με τη Ρωσία, βάζοντας τις διμερείς σχέσεις 
σε πορεία χωρίς επιστροφή. Ο δε ψυχισμός των Ρώσων, όπως και το μέγεθός τους, 
δεν τους επιτρέπει να μην απαντήσουν ανάλογα, αλλά και να μας επιφυλάσσουν αρ-
νητικές εκπλήξεις για το μέλλον. Στο σκέλος των απελάσεων, ένας εκ των γενικών 
προξένων μας σε Αγία Πετρούπολη και Νοβοροσίσκ ενδέχεται να απελαθεί, με τη 
δεύτερη περίπτωση να δημιουργεί πρακτικά ζητήματα στους Ελληνες ομογενείς 
που έχουν καταφύγει στην περιοχή αναζητώντας προστασία.
Μετά το πέρας των πολεμικών επιχειρήσεων της Μόσχας οφείλουμε να 

επαναφέρουμε σταδιακά τις σχέσεις μας σε ένα λειτουργικό επίπεδο.
Η δε επιλογή του χρόνου, αν και ακολούθησε ενέργειες άλλων ευρωπαϊκών κρατών, 
είναι πονηρή και επιτρέπει την κριτική ότι υπαγορεύτηκε από την κυρία Νούλαντ, 
ενδεχομένως γιατί η Ελλάδα δεν συμφώνησε σε άλλες προτάσεις της. Σε κάθε πε-
ρίπτωση οφείλουμε, μετά το πέρας των πολεμικών επιχειρήσεων της Μόσχας, να 
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Η ενασχόληση με την διεθνή συγκυρία αποτελεί στις μέρες μας βασανι-
στικό μονόδρομο. Η κατηγορηματική καταδίκη οποιασδήποτε στρατιω-
τικής επέμβασης είναι ρητή υποχρέωσή μας, ακόμη και όταν αναφορές, 
στοιχεία και πληροφορίες, συγκροτούν ένα νομιμοποιητικό αφήγημα για 
την ηθική δικαίωση των εισβολέων. Από οπουδήποτε κι αν προέρχεται 
η εισβολή είναι πράξη καταδικαστέα… Τελεία.
Η ελαστικότητα επί των κριτηρίων για την ηθική των εμπολέμων, ανοί-
γει «παράθυρα» ερμηνειών, αποδυναμώνει το απόλυτο της εναντίωσης 
στην βία, διαμορφώνει συνθήκες ανοχής και αναπαραγωγής της, ανα-
προσδιορίζει την έννοια του δικαίου με a la carte εφαρμογές.
Επαναλαμβάνω ότι η βία γι’ αυτούς που ενστερνίζονται τις αρχές του 
Δυτικού Πολιτισμού είναι εξ ορισμού καταδικαστέα.
Ωστόσο, με αφορμή την πρόσφατη εισβολή των Ρώσων στην Ουκρανία 
εγείρονται ερωτηματικά σχετικά με την αντιμετώπιση των απολύτως 
τραγικών γεγονότων από την Διεθνή κοινότητα.
Καταγράφουμε την συστράτευση των κοινωνιών του Δυτικού κόσμου 
εναντίον του Ρώσου εισβολέα, την συντεταγμένη υποστήριξη υπέρ των 
Ουκρανών, τον χαρακτηρισμό του Ρώσου προέδρου ως «εγκληματία πο-
λέμου» δια στόματος Αμερικανού προέδρου και την πανηγυρική περιό-
δευση -μέσω τηλεδιάσκεψης- του Ουκρανού προέδρου σε κοινοβούλια 
τα οποία εκφράζουν την αλληλεγγύη τους καταχειροκροτώντας τον. 
Ουδέν το μεμπτόν.
Ο ουμανισμός είναι πυλώνας του πολιτισμικού μας οικοδομήματος και 
οφείλουμε να τον διατηρούμε αδιαπραγμάτευτο. Αδιαπραγμάτευτος 
σημαίνει να μην υποτάσσεται σε σκοπιμότητες, να υπηρετεί το Διεθνές 
Δίκαιο, να ικανοποιεί την προσμονή θεμελίωσης της Ειρήνης χωρίς δι-
ακρίσεις και να αντιστέκεται στις ορέξεις των ισχυρών εναντίον των 
αδύναμων.
Διερωτώμαι, ωστόσο, εις τι διέφεραν οι βομβαρδισμοί στην Γιουγκο-
σλαβία, η εισβολή στο Ιράκ, η «Αραβική άνοιξη», η εισβολή των Τούρκων 
στην πολύπαθη Κύπρο από την πρόσφατη τραγική εισβολή στην Ουκρα-
νία;
Μακράν εμού οι απλουστεύσεις. Προφανείς οι διαφορές με πολιτικούς, 
γεωστρατηγικούς, οικονομικούς όρους. Όμως, η ηθική τους νομιμοποί-
ηση προσκρούει στην αντικειμενική και αδιαπραγμάτευτη αλήθεια που 
υπαγορεύουν οι αρχές του ανθρωπισμού.
Επρόκειτο για πολεμικές επιχειρήσεις που παρά τον επιδιωκόμενο εξω-
ραϊσμό, -όπως επιχειρήθηκε από τους ηγεμόνες της παγκόσμιας πληρο-
φόρησης- είχαν επιθετικό χαρακτήρα, έσπειραν τον όλεθρο, υπηρέτησαν 
συμφέροντα, σκοπιμότητες και προκάλεσαν εκατόμβες θυμάτων.
Ήταν Βρετανός ο πρωθυπουργός που θα εισέβαλλε στο Ιράκ ακόμη και 
«χωρίς αποδείξεις για την ύπαρξη όπλων μαζικής καταστροφής» όπως 
αναδρομικά ο ίδιος ισχυρίστηκε, Αμερικανίδα η υπουργός Εξωτερικών 
που υπερθεμάτιζε των βομβαρδισμών στην Γιουγκοσλαβία, Γάλλος ο 
πρόεδρος που επισκέφθηκε την υπό ανηλεείς βομβαρδισμούς «απελευ-
θερωμένη» Τρίπολη της Λιβύης συνοδεία του Βρετανού ομολόγου του 
και Αμερικανός ο «Μάγος της διπλωματίας» υπό τις ευλογίες του οποί-
ου σχεδιάστηκαν οι επιχειρήσεις που προκάλεσαν την Κυπριακή τραγω-
δία.
Παράλληλα πλήθος πνευματικών ανθρώπων, προσώπων κύρους στις 
επιστήμες, στην διανόηση, στην τέχνη υπερθεμάτιζαν για τις «απελευ-
θερωτικές» πρωτοβουλίες των «συμμάχων» και εκφράζω την βεβαιό-
τητα ότι αποτελούν σήμερα τους θερμότερους των υποστηρικτών της 
Ουκρανικής αντίστασης. Ορθώς σήμερα… Τότε όμως;
Υπενθυμίζω την σαφή κατηγορηματική καταδίκη της Ρωσικής εισβολής 
και την αμέριστη συμπαράστασή μας στους άμαχους Ουκρανούς.
Στην προστασία των αδύναμων δεν χωράνε εξαιρέσεις.

Κώστας Πετούρης
petouris@otenet.gr

Δύο μέτρα και δύο σταθμά…

επαναφέρουμε σταδιακά τις σχέσεις μας σε ένα λειτουργικό επίπεδο και να 
εξαντλήσουμε τα περιθώρια αποτροπής ενεργειών που θα πλήξουν τα συμφέ-
ροντά μας σε κρίσιμης σημασίας ζητήματα, όπως το Κυπριακό και τα ελληνο-
τουρκικά. Στον τουρισμό το ρωσικό αποτύπωμα είναι μικρό και η όποια ζημία 
διαχειρίσιμη. Εν τέλει, τουλάχιστον μετά το 2018, βρισκόμαστε σε αντίθετες 
κατευθύνσεις με τη Ρωσία, καθώς διαφωνούμε σε περισσότερα ζητήματα απ’ 
ό,τι συμφωνούμε, εντούτοις μια οριστική ρήξη θα είναι αμοιβαία ζημιογόνος 
και δεν θα μας φέρει πιο κοντά στις ΗΠΑ.

* Ο κ. Κωνσταντίνος Φίλης είναι διευθυντής IGA και αναπληρωτής καθηγητής του Αμερικανικού 
Κολλεγίου Ελλάδος.

πηγή:https://www.kathimerini.gr/politics/foreign-policy/561801364/arthro-toy-k-fili-stin-k-ti-tha-
simaine-i-rixi-stis-scheseis-elladas-rosias/
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Διπλωματούχος
 Μηχανολόγος-Μηχανικός
Διπλωματούχος
Οικονομολόγος-Μηχανικός
Διδάκτωρ Μηχανολόγος-Μηχανικός

Στέφανος  Ευαγγ.  Μπινιάρης
Το Περιβάλλον. Ρύπανση & Προστασία. 

8η Ενότητα:   Δευτερογενείς Ρύποι. Φωτοχημικά Οξειδωτικά. Το «Καλό» και το «Κακό»  Όζον. 
Όξινη Βροχή. Ρύποι από Διαδικασίες εκτός Καύσης. Φυσική Ρύπανση της Ατμόσφαιρας

Σύντομη Γενική Περίληψη

Μέχρι τώρα έχουμε εξηγήσει τα εξής: Το φυσικό Περιβάλλον 
αποτελείται από τρία μέρη, δηλαδή την ατμόσφαιρα, το νερό 
και το έδαφος. Ξεκινήσαμε δε με τη ρύπανση του πρώτου μέ-
ρους του φυσικού Περιβάλλοντος, δηλαδή της ατμόσφαιρας, 
δηλαδή του αέρα που περιβάλει τη γη μας. Η ρύπανση του 
αέρα μπορεί να είναι είτε φυσική (π.χ. εκρήξεις ηφαιστείων) 
είτε ανθρωπογενής. Τα 90% της ανθρωπογενούς ρύπαν-
σης του αέρα προέρχονται από διαδικασίες καύσης υλικών 
που λέγονται καύσιμα. Σκοπός της καύσης ενός καυσίμου 
είναι η δημιουργία θερμότητας, την οποία χρησιμοποιούμε 
ποικιλοτρόπως (π.χ. για να θερμάνουμε ένα κτήριο, να κι-
νήσουμε ένα όχημα, να παράξουμε ηλεκτρικό ρεύμα κ.λπ.). 
Η θερμότητα δημιουργείται κατά την καύση των καυσίμων, 
επειδή ενώνονται τα στοιχεία άνθρακας και υδρογόνο (που 
υπάρχουν σχεδόν σε όλα τα καύσιμα) με το οξυγόνο του αέρα 
(που είναι απαραίτητος σε κάθε καύση) δημιουργώντας τα 
αέρια διοξείδιο του άνθρακα και υδρατμό αντίστοιχα.

Το διοξείδιο του άνθρακα και ο υδρατμός που δημιουργούνται 
κατά την καύση, δεν δημιουργούν προβλήματα στον άνθρωπο 
και στους λοιπούς «αποδέκτες», δηλαδή στα ζώα, στα φυτά, 
στα οικοσυστήματα, στα κτήρια, στα λοιπά υλικά κ.λπ. Τις 
τελευταίες δεκαετίες όμως το διοξείδιο του άνθρακα απέ-
κτησε ιδιαίτερη σπουδαιότητα, διότι είναι ο κύριος λόγος για 
το βλαβερό «Ανθρωπογενές Φαινόμενο του Θερμοκηπίου», 
το οποίο περιγράψαμε εκτενώς στις Ενότητες 6 και 7 (βλέπε 
σελ.47 και 56). Το δε ανθρωπογενές φαινόμενο του θερμο-
κηπίου είναι σημαντικό για το Περιβάλλον, αφού σχετίζεται με 
την κλιματική αλλαγή του πλανήτη γη.

Δυστυχώς όμως εκτός των αερίων διοξείδιο του άνθρακα και 
υδρατμός που είναι απαραίτητα, αφού με τη δημιουργία τους 
παράγεται η θερμότητα που είναι ο σκοπός της καύσης, κατά 
την καύση των καυσίμων δημιουργείται και μία σειρά ρύπων 
που είναι εις θέση να βλάψουν τον άνθρωπο και τους λοιπούς 
«αποδέκτες».

Υπάρχουν τρεις αιτίες για τη δημιουργία ρύπων κατά την καύ-
ση των καυσίμων. Η πρώτη αιτία είναι το γεγονός, ότι σχεδόν 
ποτέ μία καύση δεν είναι τέλεια. Οι ρύποι που οφείλονται 
στην ατελή καύση είναι: Το μονοξείδιο του άνθρακα, οι άκαυ-
στοι υδρογονάνθρακες, και η αιθάλη.

Η δεύτερη αιτία για τη δημιουργία ρύπων κατά την καύση των 
καυσίμων είναι το γεγονός, ότι ο αέρας που είναι απαραίτη-
τος σε κάθε καύση αποτελείται κυρίως από τα αέρια άζωτο 
και οξυγόνο. Αν λοιπόν κατά τη διάρκεια της καύσης ενός 
καυσίμου έχουμε θερμοκρασίες άνω των περίπου  1100οC, 
τότε ενώνονται το άζωτο και το οξυγόνο του αέρα σχηματί-
ζοντας τον ρύπο μονοξείδιο του αζώτου. Το μονοξείδιο αυτό 
του αζώτου το ονομάζουμε και θερμικό μονοξείδιο του αζώ-
του για να το ξεχωρίζουμε από το μονοξείδιο του αζώτου του 
καυσίμου που θα το αναφέρουμε στην επόμενη παράγραφο. 
Όταν το μονοξείδιο του αζώτου καταλήξει στην ατμόσφαιρα 
μεταβάλλεται όλο στον ρύπο διοξείδιο του αζώτου.

Η τρίτη αιτία δημιουργίας ρύπων κατά την καύση των καυ-
σίμων οφείλεται στο γεγονός, ότι σχεδόν όλα τα καύσιμα 
εκτός του άνθρακα και του υδρογόνου περιέχουν και άλλες 
προσμείξεις, οι οποίες δημιουργούν διαφόρους ρύπους είτε 
επειδή καίγονται και αυτές είτε όταν καταλήξουν στην στά-
χτη. Οι ρύποι αυτοί είναι (από την πρόσμειξη θειαφιού) διο-
ξείδιο του θείου, τριοξείδιο του θείου και υδρόθειο,   (από 
την πρόσμειξη αζώτου) μονοξείδιο του αζώτου του καυσίμου 
και διοξείδιο του αζώτου του καυσίμου,   (από την πρόσμειξη 
χλωρίου) υδροχλώριο,  (από την πρόσμειξη φθορίου) υδρο-
φθόριο,  (από την πρόσμειξη ορυκτών συστατικών) τέφρα και 
βαρέα μέταλλα (π.χ. μόλυβδος, κάδμιο, αρσενικό, νικέλιο και 
υδράργυρος),  και (από την πρόσμειξη χλωρίου και βρωμίου) 
διοξίνες και φουράνια.

Αυτοί είναι οι σημαντικότεροι ρύποι της ατμόσφαιρας, που 
προέρχονται από τις διαδικασίες καύσης των καυσίμων. 
Όπως έχουμε δε εξηγήσει, αυτοί οι ρύποι αποτελούν τα 90% 
της φυσικής ρύπανσης της ατμόσφαιρας, δηλαδή του αέρα 
που περιβάλλει τη γη μας.

Στην 6η και 7η Ενότητα παρεμβάλαμε το «Φαινόμενο του 
Θερμοκηπίου», που έχει σα συνέπεια την «Κλιματική Αλλα-
γή» της γης μας. Αυτό έγινε για να αποφύγουμε μία μονοτο-
νία περιγράφοντας συνεχώς ρύπους. Βέβαια από την άλλη 
πλευρά δεν είναι δυνατόν να μας ενδιαφέρει η «Ρύπανση 

του Περιβάλλοντος» και να μην ασχοληθούμε με όλους τους 
σημαντικούς ρύπους.

Δευτερογενείς Ρύποι

Έτσι τώρα θα ολοκληρώσουμε την περιγραφή των ρύπων της 
ατμόσφαιρας. Οι ρύποι, που περιγράψαμε μέχρι τώρα, δημι-
ουργούνται κατά την διάρκεια της καύσης γι’ αυτό λέγονται 
και πρωτογενείς. Από τους πρωτογενείς ρύπους δημιουρ-
γούνται, όταν αυτοί καταλήξουν στην ατμόσφαιρα, και άλλοι 
ρύποι, τους οποίους ονομάζουμε δευτερογενείς, οι σπουδαι-
ότεροι των οποίων είναι :

Διοξείδιο του Αζώτου

Όταν περιγράψαμε τους πρωτογενείς ρύπους αναφερθήκαμε 
στα οξείδια του αζώτου και εξηγήσαμε ότι κατά τη διάρκεια 
της καύσης δημιουργείται κυρίως μονοξείδιο του αζώτου  ως 
πρωτογενής ρύπος. Ορισμένες φορές δημιουργείται κατά 
τη διάρκεια της καύσης και διοξείδιο του αζώτου, το οποίο 
τότε είναι εξ ορισμού πρωτογενής ρύπος. Όταν καταλήξουν 
τα οξείδια του αζώτου  με τα καυσαέρια στην ατμόσφαιρα 
τότε, όπως ήδη αναφέραμε, όλο το μονοξείδιο του αζώτου 
μεταβάλλεται αργά ή γρήγορα σε διοξείδιο του αζώτου και 
τότε το διοξείδιο του αζώτου είναι δευτερογενής ρύπος. Την 
επίδραση του διοξειδίου του αζώτου στον άνθρωπο και στο 
Περιβάλλον την περιγράψαμε στην 4η

 Ενότητα).

Φωτοχημικά Οξειδωτικά

Όταν τα καυσαέρια καταλήξουν στην ατμόσφαιρα και περιέ-
χουν άκαυστους υδρογονάνθρακες  και διοξείδιο του αζώτου, 
τότε υπό την επίδραση ισχυρής ηλιακής ακτινοβολίας (δη-
λαδή κυρίως το καλοκαίρι), δημιουργείται μία ομάδα ουσιών 
που ονομάζονται φωτοχημικά οξειδωτικά. Η σπουδαιότερη εξ 
αυτών των ουσιών είναι το Όζον, το οποίο εκτός της σπου-
δαιότητάς του υπερτερεί και ποσοτικά.

Τα φωτοχημικά οξειδωτικά είναι ένα μέρος αυτών των ουσι-
ών, που απαρτίζουν την φωτοχημική ρύπανση, την οποία θα 
εξηγήσουμε σε μία άλλη Ενότητα, όταν θα Σας περιγράψω, τι 
είναι αυτό που αποκαλούμε «Νέφος» το καλοκαίρι και δημι-
ουργεί σοβαρά προβλήματα στην υγεία των ανθρώπων.

Τα φωτοχημικά οξειδωτικά μπορούν να δημιουργήσουν ερε-
θισμούς στους βλεννογόνους του ανθρώπου, βλάβες στα 
φυτά και διάβρωση στα υλικά.

Λόγω της σπουδαιότητας του όζοντος θα ασχοληθούμε στη 
συνέχεια ιδιαίτερα με αυτό.

Όζον

Αν ενωθούν 2 άτομα οξυγόνου δημιουργούν ένα μόριο οξυ-
γόνου, ενώ αν ενωθούν 3 άτομα οξυγόνου δημιουργούν ένα 
μόριο όζοντος. Το όζον δηλαδή είναι μία (όπως λένε οι Χη-
μικοί) αλλότροπος μορφή του οξυγόνου και πήρε το όνομα 
του διεθνώς από τα ελληνικά (όζειν), επειδή μυρίζει και μά-
λιστα σε πολύ μικρή περιεκτικότητα  στον αέρα. Αν πάρουμε 
500.000 ίσους όγκους, από τους οποίους οι 499.999 είναι 
αέρας και ο 1 είναι όζον και τους ανακατέψουμε, τότε  θα 
μυρίσουμε το όζον.

Με την ευκαιρία του όζοντος, θα ήθελα να Σας αναφέρω, ότι 
σε όλες τις Επιστήμες πολλές ονομασίες έχουν αρχαία Ελλη-
νική ρίζα. Αυτό βέβαια οφείλεται και στο ότι, (όπως δηλώνουν 
όλοι οι γίγαντες του πνεύματος παγκοσμίως), η αρχαία Ελλη-
νική  γλώσσα είναι υπέρτερη όλων των άλλων γλωσσών. Κάτι 
τέτοιο βέβαια ωφελούσε αφάνταστα τους Έλληνες φοιτητές 
που σπούδαζαν στο εξωτερικό και όχι μόνο. Με την εξαφά-
νιση όμως των αρχαίων Ελληνικών από την εκπαίδευση στην 
Ελλάδα, σε λίγο το προτέρημα αυτό θα το έχουν οι μη Έλλη-
νες φοιτητές, αφού σχεδόν σε όλες τις προοδευμένες χώρες 
διδάσκονται τα αρχαία Ελληνικά. Θα ήθελα λοιπόν να Σας πε-
ριγράψω μία σκηνή, όπως τη φαντάζομαι από το Μέλλον:

Συζήτηση μεταξύ ενός Έλληνα και ενός Ισπανού φοιτητή στο 
Πανεπιστήμιο της Οξφόρδης:

Έλληνας: Τι να σημαίνει άραγε το όνομα του αερίου όζον;

Ισπανός: Η λέξη προέρχεται από τα αρχαία Ελληνικά «όζειν» 
και σημαίνει μυρίζει!

Έλληνας: Ναι; ; ; ; ; 

Μετά τα χάλια μας όμως επιστρέφω στο όζον.

Εδώ θα ήθελα να τονίσω ιδιαίτερα, ότι το όζον είναι ένα αέ-
ριο, που παίζει πρωταρχικό ρόλο στα προβλήματα του Περι-
βάλλοντος. Κάτι όμως που έχει ιδιαίτερη σημασία, είναι, ότι 
το όζον (και ιδιαίτερα οι ιδιότητες του όζοντος) δημιουργούν 
σύγχυση σε αυτούς που ξεκινούν να ασχολούνται με το Πε-
ριβάλλον, αλλά και όχι μόνο σε αυτούς. Η σύγχυση δημιουρ-
γείται π.χ. από το γεγονός, ότι ακούμε άλλοτε για το «καλό 
όζον» και άλλοτε για το «κακό όζον»  Έτσι, προκειμένου ευ-
θύς εξ αρχής να μην υπάρξει καμία σύγχυση γύρω από τις 
ιδιότητες του όζοντος, θα ασχοληθούμε για λίγο με την ατμό-
σφαιρα της γης, παρ’ ότι με την ατμόσφαιρα θα ασχοληθούμε 
εκτενέστερα, όταν θα εξηγήσουμε την πολύ σημαντική για 
την ανθρωπότητα λεγόμενη «Τρύπα του Όζοντος».

Ο αέρας, που περιβάλλει τη γη λέγεται ατμόσφαιρα. Η ατμό-
σφαιρα εκτείνεται σε περισσότερες εκατοντάδες χιλιόμετρα 
επάνω από την επιφάνεια της γης δίχως όμως να υπάρχει μία 
αυστηρή άνω οριακή επιφάνεια. Πλην όμως τα τρία τέταρτα 
της μάζας της ατμόσφαιρας βρίσκονται στα πρώτα 11 χιλιό-
μετρα επάνω από την επιφάνεια της γης. Η μάζα της ατμό-
σφαιρας συνολικά είναι περίπου το ένα χιλιοστό της μάζας 
του νερού των ωκεανών  και περίπου το ένα εκατομμυριοστό 
της μάζας όλης της γης.

Η ατμόσφαιρα μπορεί να χωριστεί σε περισσότερα στρώματα 
κατά περισσότερους τρόπους ανάλογα με το ποια ιδιότητα 
της ατμόσφαιρας μας ενδιαφέρει. Ο πιο συνήθης τρόπος (και 
για τις δικές μας ανάγκες πιο κατάλληλος) είναι ο χωρισμός 
της ατμόσφαιρας σε στρώματα ανάλογα με τη μεταβολή της 
θερμοκρασίας στην ατμόσφαιρα με το ύψος. Με αυτόν τον 
τρόπο η ατμόσφαιρα αποτελείται από 5 στρώματα, εκ των 
οποίων τα δύο πρώτα στρώματα της ατμόσφαιρας (που μας 
ενδιαφέρουν άμεσα) είναι η Τροπόσφαιρα και η Στρατόσφαι-
ρα.

Η Τροπόσφαιρα είναι το κάτω στρώμα της ατμόσφαιρας και 
αρχίζει από την επιφάνεια της γης. Απλοποιημένα μπορούμε 
να πούμε (όταν όμως ασχοληθούμε με την «Τρύπα του Όζο-
ντος» θα το εξηγήσουμε ακριβέστερα), ότι το επάνω μέρος 
της τροπόσφαιρας έχει ένα μέσο ύψος περίπου 13 χιλιο-
μέτρων επάνω από την επιφάνεια της γης. Η θερμοκρασία 
στην τροπόσφαιρα μικραίνει με το ύψος. Όλοι έχετε σίγουρα 
ακούσει στα αεροπορικά Σας ταξίδια τον πιλότο να λέει π.χ.: 
Πετάμε σε ένα ύψος 10 χιλιομέτρων και η εξωτερική θερμο-
κρασία είναι πλην 60 βαθμοί Κελσίου.

Η Στρατόσφαιρα είναι το δεύτερο στρώμα της ατμόσφαιρας 
προς τα επάνω. Δηλαδή αρχίζει από το επάνω μέρος της 
τροπόσφαιρας και φτάνει μέχρι ένα ύψος περίπου 50 χιλι-
ομέτρων. Και ενώ στο 1ο στρώμα της ατμόσφαιρας, δηλαδή 
στην τροπόσφαιρα η θερμοκρασία μικραίνει με το ύψος, στο 
2ο στρώμα της ατμόσφαιρας, δηλαδή στην στρατόσφαιρα η 
θερμοκρασία μεγαλώνει  με το ύψος.

Με τα όσα περιγράψαμε για την ατμόσφαιρα της γης, έχουμε 
όλα τα απαραίτητα εφόδια για να Σας περιγράψω όλα όσα 
έχουν σχέση με το όζον, αυτό το πολύ σημαντικό αέριο για το 
Περιβάλλον, δίχως τις όποιες συγχύσεις που είναι συνήθεις 
γύρω από το όζον.

Το αέριο όζον λοιπόν βρίσκεται τόσο στην τροπόσφαι-
ρα (το πρώτο κάτω στρώμα της ατμόσφαιρας) όσο και στη 
στρατόσφαιρα (το δεύτερο στρώμα της ατμόσφαιρας προς 
τα επάνω). Το όζον της τροπόσφαιρας σχηματίζεται, όπως 
περιγράψαμε προηγουμένως, δηλαδή όταν βρεθούν στην 
τροπόσφαιρα υδρογονάνθρακες και διοξείδιο του αζώτου 
(π.χ. όταν καταλήξουν στην τροπόσφαιρα καυσαέρια) υπό την 
επίδραση ισχυρής ηλιακής ακτινοβολίας, δηλαδή κυρίως το 
καλοκαίρι. Το όζον της στρατόσφαιρας δημιουργείται τελεί-
ως διαφορετικά από ότι στην τροπόσφαιρα. Αυτό όμως θα το 
εξηγήσουμε, όταν θα Σας περιγράψω εκτενώς την «Τρύπα 
του Όζοντος».

Το όζον, που συναντάμε κοντά στην επιφάνεια της γης (Τρο-
πόσφαιρα) προέρχεται κατά 80%, όπως περιγράψαμε προη-
γουμένως, δηλαδή από υδρογονάνθρακες και διοξείδιο του 
αζώτου  υπό την επίδραση της ηλιακής ακτινοβολίας. Το υπό-
λοιπο 20% του όζοντος στην τροπόσφαιρα προέρχεται από το 
όζον της στρατόσφαιρας, που καταλήγει στην τροπόσφαιρα. 
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Βεβαίως το όζον στην τροπόσφαιρα ανεξάρτητα από την προ-
έλευσή του από υδρογονάνθρακες και διοξείδιο του αζώτου  
υπό την επίδραση της ηλιακής ακτινοβολίας ή από την στρα-
τόσφαιρα, επιδρά στον άνθρωπο και στο Περιβάλλον κατά τον 
ίδιο τρόπο, ο οποίος συνοψίζεται  ως εξής:

•Είναι ένα αέριο, που μπορεί να ερεθίσει πολύ τα μάτια και 
τα αναπνευστικά όργανα του ανθρώπου προκαλώντας  βήχα 
και άσθμα. Επειδή δεν διαλύεται εύκολα στο νερό, κατορθώ-
νει να φτάσει μέχρι τα όργανα του κατωτέρου αναπνευστικού 
και συγκεκριμένα στους πνεύμονες, επηρεάζοντας τους και 
προκαλώντας ευαισθησία σε λοιμώξεις.

•Είναι ένα από τα κύρια συστατικά της φωτοχημικής ρύπαν-
σης (την οποία θα περιγράψουμε στην Ενότητα «Τρύπα του 
Όζοντος»). Η επίδραση της φωτοχημικής ρύπανσης στον 
άνθρωπο είναι πολύ ισχυρότερη απ’ ότι το άθροισμα των επι-
δράσεων των επί μέρους ρύπων της φωτοχημικής ρύπανσης. 
Αυτό αποκαλείται «συνεργατική δράση».

•Είναι ένα από τα αέρια, που ευθύνονται για το «Φαινόμε-
νο του Θερμοκηπίου», το οποίο περιγράψαμε εκτενώς στις 
Ενότητες 6 και 7 

•Το όζον είναι πολύ δραστικό στα φυτά. Η ευαισθησία των 
φυτών στο όζον διαφέρει πολύ από φυτό σε φυτό, όπου την 
μεγαλύτερη ευαισθησία την έχουν τα αμπέλια, τα δημητρια-
κά, οι πατάτες κ.α.

•Το όζον θεωρείται ως ένας από τους λόγους για τα προ-
βλήματα, που παρουσιάσθηκαν στα δάση της Κεντρικής Ευ-
ρώπης από την δεκαετία του 1970 και μετά. Μέχρι τότε τα 
προβλήματα, που παρουσιάζονταν στα δάση οφείλονταν σε 
πρωτογενείς ρύπους (π.χ. διοξείδιο του θείου) κοντά στην 
πηγή των ρύπων. Στην δεκαετία του ’70 παρουσιάσθηκαν 
προβλήματα με δύο νέα χαρακτηριστικά. Πρώτον συνέβαιναν 
πολύ μακριά από πηγές ρύπων (οπότε η επιβάρυνση από 
πρωτογενείς ρύπους ήταν ελάχιστη) και δεύτερον η εικό-
να των ζημιών διέφερε από την μέχρι τότε γνωστή εικόνα. 
Έρευνες απέδειξαν ότι τα προβλήματα οφείλονταν κυρίως 
στο όζον και σε άλλα φωτοχημικά οξειδωτικά αλλά και σε 
άλλους παράγοντες όπως σύσταση του εδάφους (π.χ. υπε-
ροξίνισή του – βλέπε όξινη βροχή αμέσως μετά - , ύπαρξη 
αλουμινίου και βαρέων μετάλλων), παράσιτα, πυκνότητα του 
δάσους κ.λπ.

•Το όζον μπορεί να επιδράσει αρνητικά και σε ορισμένα υλι-
κά, όπως π.χ. ελαστικά αυτοκινήτων, χρώματα υφασμάτων, 
φελλό, πλαστικά κ.α.

Από τα ανωτέρω προκύπτει ότι το όζον της τροπόσφαιρας 
(δηλαδή στον αέρα κοντά στην επιφάνεια της γης) επιδρώ-
ντας στον άνθρωπο, στα φυτά και στα υλικά έχει κυρίως αρ-
νητικές ιδιότητες. Έτσι δεν εκπλήσσει, ότι το όζον της τρο-
πόσφαιρας, δηλαδή κοντά στην επιφάνεια της γης λέγεται 
και «κακό» όζον.

Αναφέραμε προηγουμένως, ότι όζον υπάρχει και στη στρα-
τόσφαιρα, δηλαδή στο 2ο στρώμα της ατμόσφαιρας από ένα 
μέσο ύψος περίπου δεκατριών χιλιομέτρων επάνω από την 
επιφάνεια της γης μέχρι ένα ύψος περίπου 50 χιλιομέτρων. 
Το όζον βέβαια έχει τις ίδιες ιδιότητες (όπως και κάθε στοι-
χείο) είτε αυτό βρίσκεται στην τροπόσφαιρα είτε βρίσκεται 
στην στρατόσφαιρα. Όλες όμως οι αρνητικές ιδιότητες του 
όζοντος που αναφέραμε έχουν σχέση με την επίδραση του 
όζοντος στον άνθρωπο, στα φυτά και στα υλικά. Όταν όμως 
το όζον βρίσκεται στη στρατόσφαιρα δεν μπορεί να έχει καμία 
από τις προηγούμενες αρνητικές ιδιότητες, αφού στην στρα-
τόσφαιρα δεν υπάρχουν βέβαια ούτε άνθρωποι ούτε φυτά 
ούτε υλικά. Έτσι δεν παρουσιάζει κάποια αρνητική ιδιότητα. 
Αντίθετα, το όζον που βρίσκεται στη στρατόσφαιρα (μη έχο-
ντας την οποιαδήποτε αρνητική ιδιότητα), έχει μία πάρα πολύ 
σημαντική και θετική ιδιότητα: Την σημαντική αυτή ιδιότητα 
του όζοντος της στρατόσφαιρας θα την περιγράψουμε αναλυ-
τικά όταν σε άλλη Ενότητα μας θα Σας εξηγήσω την λεγόμενη 
«Τρύπα του Όζοντος». Εδώ απλώς αναφέρουμε αυτήν την 
σημαντική  ιδιότητα, ότι δηλαδή το όζον της στρατόσφαιρας 
λόγω των συνθηκών που επικρατούν εκεί επάνω, φιλτράρει 
ένα μεγάλο μέρος της επιβλαβούς υπεριώδους ακτινοβολί-
ας Β που έρχεται από τον Ήλιο, κάνοντας έτσι δυνατή την 
διατήρηση της ζωής επάνω στη γη μας. Γι’ αυτό βέβαια και 
δεν εκπλήσσει, ότι το όζον της στρατόσφαιρας λέγεται και 
«καλό» όζον.

Δεν πιστεύω να έχετε ποτέ πρόβλημα με το πιο είναι το 
«κακό» όζον και πιο το «καλό» όζον (παρ’ ότι ακόμη δεν 
έχουμε περιγράψει καν την «Τρύπα του Όζοντος»);

Όξινη  Βροχή

Έχουμε ήδη αναφέρει, ότι αιτίες δημιουργίας της «όξινης 

βροχής» είναι τα αέρια  διοξείδιο του θείου ή το διοξείδιο 
του αζώτου (βλέπε σελ. 30) ή το υδροχλώριο (βλέπε σελ. 40) 
. Τα αέρια που προαναφέραμε, όταν έλθουν σε επαφή με την 
υγρασία στην ατμόσφαιρα σχηματίζουν ενώσεις που λέγονται 
οξέα. Μία τέτοια ουσία είναι π.χ. ο χυμός του λεμονιού, που 
περιέχει 5% κιτρικό οξύ. Μία χαρακτηριστική φυσική ιδιότητα 
των οξέων είναι, ότι η γεύση τους είναι (όπως λέει και η ονο-
μασία τους) όξινη, δηλαδή ξινή (π.χ. ο χυμός του λεμονιού).

Υπάρχει ένας ποσοτικός συντελεστής, που καθορίζει την 
οξύτητα κάθε υδατικού ή άλλου υγρού διαλύματος. Ο συντε-
λεστής αυτός συμβολίζεται με pH και διαβάζεται ως πε-χα. 
Παίρνουμε λοιπόν μία ποσότητα καθαρού νερού μέσα στο 
οποίο δεν υπάρχουν καθόλου οξέα. Τότε ο  συντελεστής πε-
χα για το καθαρό αυτό νερό είναι εξ ορισμού πε-χα = με 
τον αριθμό 7. Όσο πιο όξινο (ξινό) είναι ένα διάλυμα, τόσο 
μικρότερος είναι ο συντελεστής pH. Όταν ρίξουμε λοιπόν 
κάποιο οξύ μέσα σε αυτό το νερό, τότε ο συντελεστής πε-
χα για το διάλυμα που δημιουργείται μικραίνει, δηλαδή γίνε-
ται μικρότερος του 7. Έτσι το καθαρότερο νερό της βροχής 
που θα μαζεύαμε στο πιο μακρινό σημείο της γης, δεν έχει 
pH=7, αλλά περίπου pH=5,6. Αυτό οφείλεται στο γεγονός 
ότι και ο καθαρότερος ατμοσφαιρικός αέρας περιέχει του-
λάχιστο διοξείδιο του άνθρακα, που με το νερό της βροχής 
σχηματίζει το ασθενές ανθρακικό οξύ. Οι μετρήσεις του pH  
μίας συνηθισμένης βροχής δίνουν τιμές μικρότερες βέβαια 
του 5,6. Η κλίμακα μέτρησης του pH είναι (όπως λένε οι Μα-
θηματικοί) «λογαριθμική», δηλαδή όπως η κλίμακα μέτρησης 
της έντασης ενός σεισμού (κλίμακα Ρίχτερ) ή της έντασης 
ενός ήχου (κλίμακα Ντεσιμπέλ). Μία λογαριθμική κλίμακα 
έχει ιδιαιτερότητες (τις οποίες θα Σας εξηγήσω με απλό 
τρόπο, στην Ενότητα για την Ηχορύπανση). Συνήθεις τιμές 
του pH της βροχής είναι μεταξύ 4,6 και 4,0 όπου όμως σε ει-
δικές περιπτώσεις έχουν φτάσει μέχρι και 1,5. Βρόχινο νερό 
με pH=1,5 είναι πιο όξινο (ή πιο ξινό) από το ξίδι και λίγο 
λιγότερο όξινο από τα υγρά μπαταρίας αυτοκινήτου. Για να 
γίνει το τελευταίο κατανοητό, χρησιμοποιούμε ένα παράδειγ-
μα: Έχουμε δύο δοχεία με βρόχινο νερό. Το 1ο δοχείο έχει 
pH=1,5. Το 2ο  δοχείο έχει pH=6, δηλαδή 4 φορές μεγαλύ-
τερο. Η βροχή του 1ου  δοχείου δεν είναι 4 αλλά 60 φορές πιο 
όξινη από τη βροχή του 2ου  δοχείου!

 Τι είναι όμως αυτό, που μπορεί να κάνει τη βροχή τόσο όξινη; 
Η απάντηση βρίσκεται στους γνωστούς μας ρύπους διοξείδιο 
του θείου, υδρόθειο, μονοξείδιο του αζώτου, διοξείδιο του 
αζώτου, χλώριο και υδρογονάνθρακες. Από αυτούς τους ρύ-
πους με το νερό της βροχής δημιουργούνται διάφορα οξέα 
σπουδαιότερα των οποίων είναι το θειικό οξύ, το νιτρικό οξύ, 
το υδροχλωρικό οξύ και οργανικά οξέα (από τους υδρογονάν-
θρακες). Η σειρά με την οποίαν αναφέραμε προηγουμένως 
τα διάφορα οξέα αποτελεί και την φθίνουσα σειρά σπουδαι-
ότητας των οξέων αυτών στον σχηματισμό της «όξινης βρο-
χής». 

Οι περισσότεροι από Εσάς έχουν σίγουρα συναντήσει το 
σύμβολο pΗ, ίσως όμως να μην το έχουν συνειδητοποιήσει. 
Για παράδειγμα στην περιγραφή πολλών ειδών κρέμας ή σα-
μπουάν αναφέρεται ότι το παρασκεύασμα έχει pH=5,5 επι-
διώκοντας έτσι να φανεί, ότι (επειδή το δέρμα έχει pH=5,5), 
το παρασκεύασμα έχει την ίδια οξύτητα με το δέρμα και επο-
μένως δεν το βλάπτει.

Μία ευρύτερη έννοια από την «όξινη βροχή» είναι τα «όξινα 
κατακρημνίσματα». Με τον όρο αυτό περιγράφουμε την οξί-
νιση όχι μόνο της βροχής αλλά και του χιονιού, της δροσιάς, 
της πάχνης, της ομίχλης κ.λπ. Για λόγους απλότητας από 
εδώ και στο εξής όταν θα αναφέρουμε τον όρο όξινη  βροχή, 
θα εννοούμε τη γενική έννοια «όξινα κατακρημνίσματα». Εί-
ναι αυτονόητο, ότι όξινη  βροχή με τέτοια οξύτητα, που ανα-
φέραμε, μπορεί να δημιουργήσει τεράστια προβλήματα στο 
Περιβάλλον. Μερικά παραδείγματα:

•Στον άνθρωπο, όταν αναπνεύσει αέρα, που περιέχει όξινη 
ομίχλη.

•Στα φυτά καταστρέφοντας άμεσα τα φύλλα και έμμεσα τις 
ρίζες.

•Στα επιφανειακά νερά (ποτάμια, ρυάκια, λίμνες κ.λπ.) με 
αποτέλεσμα την μείωση ή και πλήρη εξαφάνιση των υδροβίων 
φυτών, του πλαγκτόν και των διαφόρων ειδών ψαριών, που 
ζουν σε αυτά.

•Στα κτήρια και στα λοιπά υλικά επιταχύνοντας τη διάβρωσή 
τους. Αυτή είναι η αιτία για την διάβρωση, που έχουν υποστεί 
τις τελευταίες δεκαετίες τα μάρμαρα των αρχαίων μνημεί-
ων. 

•Στο έδαφος. Καταλήγοντας η όξινη βροχή στο έδαφος μπο-
ρεί να δημιουργήσει πολλαπλά προβλήματα. Π.χ. να διαλύ-
σει  τις θρεπτικές ουσίες των φυτών με αποτέλεσμα βλάβες 
στις ρίζες τους ή να διασπάσει ενώσεις με  βαρέα μέταλλα 

ελευθερώνοντάς τα. Τα βαρέα μέταλλα όμως μπορούν να 
δημιουργήσουν προβλήματα, είτε στην ανάπτυξη των  φυτών, 
είτε στην υγεία των ανθρώπων και των ζώων μέσω υπογείων 
υδάτων, του πόσιμου νερού και της τροφικής αλυσίδας.

Η επίδραση της όξινης  βροχής στα επιφανειακά νερά και στο 
έδαφος μπορεί να μετριαστεί, αν ο πυθμένας των επιφανεια-
κών  νερών και το έδαφος είναι αλκαλικά, δηλαδή υλικά, που 
έχουν αντίθετη συμπεριφορά από τα οξέα. Παραδείγματα 
αλκαλικών υλικών είναι ασβεστώδη πετρώματα, λιπάσματα 
κ.λπ.

Η έννοια «όξινη βροχή» χρησιμοποιήθηκε ήδη το 1872 στην 
Αγγλία, όπου μετρήθηκαν και τιμές για pΗ μικρότερες και 
από 3,5. Παγκόσμιο ενδιαφέρον απέκτησε όμως ακριβώς 
έναν αιώνα αργότερα. Το 1972 κατά τη διάρκεια ενός Συνε-
δρίου του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών (ΟΗΕ) στη Στοκχόλ-
μη της Σουηδίας, Σκανδιναβοί επιστήμονες αιτιολόγησαν την 
οξίνιση των νερών πολλών χιλιάδων λιμνών στη Σκανδιναβία 
και το θάνατο των ψαριών, που ζούσαν σε αυτές, από την 
όξινη βροχή που μεταφέρεται από την Αγγλία και τις χώρες 
της Δυτικής Ευρώπης. Π.χ. η Νορβηγία «εισάγει» από τις χώ-
ρες που αναφέραμε 5 φορές πιο πολύ όξινη βροχή, από αυτή 
που παράγει η ίδια. Οι διαμαρτυρίες αυτές δεν έμειναν χωρίς 
αποτέλεσμα, επηρεάζοντας την «Πολιτική των υψηλών κα-
πνοδόχων» με την οποί θα ασχοληθούμε, όταν περιγράψουμε 
τη διασπορά των ρύπων στην ατμόσφαιρα.

Εδώ τελειώσαμε με την περιγραφή των δευτερογενών ρύ-
πων, δηλαδή αυτών των ρύπων που δημιουργούνται από τους 
πρωτογενείς ρύπους, όταν αυτοί καταλήξουν στην ατμόσφαι-
ρα. Οι σπουδαιότεροι δευτερογενείς ρύποι είναι:  

•Το διοξείδιο του αζώτου που δημιουργείται στην ατμόσφαι-
ρα από το μονοξείδιο του αζώτου.  

•Τα φωτοχημικά οξειδωτικά που δημιουργούνται στην ατμό-
σφαιρα από τους υδρογονάνθρακες και το διοξείδιο του αζώ-
του  υπό την επίδραση της ηλιακής ακτινοβολίας. Αναφέραμε 
δε, ότι ο σημαντικότερος αντιπρόσωπος  από αυτή την ομάδα 
ουσιών, δηλαδή από τα φωτοχημικά οξειδωτικά είναι το Όζον, 
το οποίο και περιγράψαμε εκτενώς, διαχωρίζοντας μάλιστα 
τις δύο έννοιες «κακό» και «καλό» όζον.

•Η όξινη βροχή.

Ρύποι από Διαδικασίες εκτός Καύσης

Έτσι τώρα, αφού περιγράψαμε όλους τους ρύπους, που δημι-
ουργούνται κατά την καύση των καυσίμων, που αποτελούν τα 
90% της ολικής ανθρωπογενούς ρύπανσης της ατμόσφαιρας 
(πρωτογενείς και δευτερογενείς), θα ασχοληθούμε τώρα με 
τα υπόλοιπα 10% της ατμοσφαιρικής ρύπανσης, δηλαδή με 
τους ρύπους που προέρχονται από όλες τις άλλες διαδικασί-
ες εκτός από την καύση των καυσίμων.

Είναι γνωστό, ότι όλος ο κόσμος αποτελείται από χημικά 
στοιχεία και χημικές ενώσεις. Παραδείγματα στοιχείων εί-
ναι ο Άνθρακας, το Οξυγόνο, το Υδρογόνο, το Πυρίτιο κ.λπ. 
Το Πυρίτιο το αναφέρουμε, επειδή είναι μετά το Οξυγόνο το 
δεύτερο αφθονότερο συστατικό του φλοιού της γης. Παρα-
δείγματα χημικών ενώσεων είναι το νερό, η ζάχαρη, το αλά-
τι, το οινόπνευμα κ.λπ. Όλα αυτά τα στοιχεία και οι ενώσεις 
υπήρχαν και πριν ο άνθρωπος επηρεάσει με τις διάφορες 
δραστηριότητές του το Περιβάλλον.

Οι έρευνες του ανθρώπου στον τομέα της Χημείας οδήγησαν 
όμως στη δημιουργία οχτώ εκατομμυρίων συνθετικών ενώ-
σεων, επαναλαμβάνω οχτώ εκατομμυρίων συνθετικών ενώ-
σεων! Από αυτές οι 100.000 παρασκευάζονται σε τεχνική 
κλίμακα και από αυτές οι 5.000 σε σημαντικές ποσότητες. 
Τέλος, κάθε χρόνο προσφέρονται 1.000 νέες χημικές ουσίες 
στο εμπόριο. Βέβαια τα τεράστια αυτά επιτεύγματα της χημι-
κής βιομηχανίας είναι η έκφραση του βιοτικού μας επιπέδου. 
Από την άλλη πλευρά όμως δεν μπορούμε να μην παραδε-
χτούμε, ότι παρά τα τεράστια επιτεύγματα της χημικής βιομη-
χανίας, πολλές από τις συνθετικές χημικές ενώσεις αποτε-
λούν μεγάλη επιβάρυνση για το Περιβάλλον, με αντίστοιχες 
επιπτώσεις στους «αποδέκτες», δηλαδή στον άνθρωπο, στα 
ζώα, στα φυτά κ.λπ. Μάλιστα έχει δημιουργηθεί και ειδικός 
κλάδος της Χημείας, που λέγεται «Οικολογική Χημεία» (ή 
Περιβαλλοντική Χημεία).

Στη συνέχεια θα αναφέρουμε αντιπροσωπευτικά, για τον οικι-
ακό τομέα και για τον γεωργικό τομέα παραδείγματα από ου-
σίες και υλικά της καθημερινής μας ζωής, που είναι σε θέση 
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να βλάψουν το φυσικό Περιβάλλον και ειδικά την ατμόσφαιρα, 
με τη ρύπανση της οποίας ασχολούμεθα τώρα.

Οικιακός Τομέας

Και ξεκινάμε με τον Οικιακό Τομέα και συγκεκριμένα με τη 
ρύπανση των εσωτερικών χώρων. Οι εσωτερικοί χώροι, δη-
λαδή το εσωτερικό των σπιτιών, των εργοστασίων, των γρα-
φείων, των καταστημάτων, των νοσοκομείων, των οχημάτων 
κ.λπ. αποτελούν ένα σημαντικό μέρος του Περιβάλλοντος του 
ανθρώπου. Η συνολική παραμονή των ανθρώπων μέσα στους 
εσωτερικούς χώρους είναι τόσο μεγαλύτερη, όσο μικρότερη 
είναι η μέση ετήσια θερμοκρασία. Έτσι στο βόρειο ημισφαίριο 
η συνολική παραμονή των ανθρώπων μέσα στους εσωτερι-
κούς χώρους είναι τόσο μεγαλύτερη, όσο πιο βόρεια είναι μία 
χώρα. Εκτός όμως αυτού υπάρχουν ομάδες ανθρώπων, π.χ. 
μικρά παιδιά, ασθενείς και ηλικιωμένοι, που είναι υποχρεω-
μένοι να ζουν σχεδόν αποκλειστικά σ’ έναν εσωτερικό χώρο.

Η επιβάρυνση του ανθρώπου από ένα ρύπο, που εκπέμπεται 
στην ατμόσφαιρα, είναι φυσικό να είναι μέσα σε ένα εσωτερι-
κό χώρο μικρότερη από ότι έξω στους ελεύθερους χώρους. 
Αυτό τουλάχιστο ισχύει για τους περισσότερους ρύπους.

Αντ’ αυτού όμως η συγκέντρωση ρύπων, που εκπέμπονται 
μέσα στους εσωτερικούς χώρους, μπορεί να πάρει απειλη-
τικές τιμές μέσα στους εσωτερικούς χώρους. Παραδείγματα 
πηγών, που εκπέμπουν ρύπους μέσα στους εσωτερικούς 
χώρους, εκτός από το κάπνισμα στο οποίο αναφερθήκαμε 
εκτενώς στην 5η Ενότητα: Υλικά, που χρησιμοποιήθηκαν στην 
οικοδομή όπως χρώματα,  βαφές, βερνίκια, λάκκες, διαλύτες, 
εξοπλισμοί, κόντρα πλακέ, έπιπλα, συντηρητικά ξύλου, απορ-
ρυπαντικά κ.λπ. Οι ρύποι που εκπέμπονται από αυτές τις 
πηγές ρύπων έχουν ονομασίες διαφόρων χημικών ενώσεων  
που δεν είναι συνήθεις για μη Ειδικούς. Παρ’ όλα ταύτα εδώ 
θα αναφέρουμε μερικούς τέτοιους ρύπους εσωτερικών χώ-
ρων απλώς για να τους έχετε ακούσει μια φορά. Παραδείγμα-
τα λοιπόν ρύπων, που εκπέμπονται σε εσωτερικούς χώρους 
είναι: Υδρογονάνθρακες, εστέρες, κετόνες και κυρίως φορ-
μαλδεΰδη. Από τους ρύπους αυτούς άλλοι εκπέμπονται περι-
στασιακά όπως π.χ. μετά από μία ανακαίνιση των εσωτερικών 
χώρων, άλλοι τακτικά όπως π.χ. μετά από καθαριότητα του 
εσωτερικού χώρου με χρήση απορρυπαντικών και άλλοι μόνι-
μα όπως π.χ. φορμαλδεΰδη, που χρησιμοποιείται σαν ενωτικό 
μέσο για κόντρα πλακέ ή σαν αφρώδες υλικό για να καλύψει 
κοιλότητες. Ατμοί φορμαλδεΰδης σε μεγάλη συγκέντρωση 
προξενούν πονοκέφαλο και ερεθισμό των αναπνευστικών 
οργάνων. Για την φορμαλδεΰδη υπάρχει υπόνοια, ότι είναι 
καρκινογόνος. Για τους ρύπους, που εκπέμπονται περιστασι-
ακά ή τακτικά, ανακούφιση προσφέρει ο συχνός εξαερισμός 
του εσωτερικού χώρου. Για τους ρύπους, που εκπέμπονται 
μόνιμα, ο συχνός εξαερισμός καλυτερεύει απλώς την κατά-
σταση. Σκοπιμότερο όμως είναι η επιλογή των υλικών, που 
προαναφέραμε, να γίνεται και με γνώμονα, αν τα υλικά  είναι 
φιλικά προς το Περιβάλλον.  Π.χ. στη Γερμανία προϊόντα από 
ξύλο (π.χ. έπιπλα) με ιδιαίτερα λίγη φορμαλδεΰδη αποκτούν 
μία ετικέτα στην οποία αναγράφεται: «φιλικό προς το Περι-
βάλλον, επειδή είναι φτωχό σε φορμαλδεΰδη».

Στο Κεφάλαιο Εσωτερικοί Χώροι είναι σκόπιμο να αναφερ-
θούμε σε έναν ειδικό ρύπο, που ναι μεν είναι ρύπος εσω-
τερικών χώρων, δεν προέρχεται όμως από ουσίες, που χρη-
σιμοποιούμε στους εσωτερικούς χώρους. Πρόκειται για το 
ραδιενεργό στοιχείο ραδόνιο. Δηλαδή στο έδαφος της γης 
και στα πετρώματα κάτω από το έδαφος, υπάρχει πάντα μία 
μικρή ποσότητα του στοιχείου ράδιο. Από τη ραδιενεργό διά-
σπαση του ραδίου δημιουργούνται ίχνη ραδονίου, που διεισ-
δύουν τόσο στην ατμόσφαιρα όσο και μέσω των θεμελίων στα 
κτήρια. Επειδή το ραδόνιο είναι βαρύτερο από όλα τα γνωστά 
αέρια π.χ. είναι 7,5 φορές βαρύτερο από τον αέρα, γίνεται 
κατανοητό, ότι το ραδόνιο στην ατμόσφαιρα βρίσκεται (αφού 
είναι τόσο βαρύ) μόνο κοντά στο έδαφος. Η δε συγκέντρωσή 
του είναι στους μεν εσωτερικούς χώρους γενικά, μέχρι 5 φο-
ρές μεγαλύτερη από ότι έξω στην ατμόσφαιρα, στα δε υπό-
γεια των κτηρίων μέχρι και 10 φορές μεγαλύτερη από ότι έξω 
στην ατμόσφαιρα. Στις Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής, το 
ραδιενεργό στοιχείο ραδόνιο θεωρείται η κυριότερη αιτία για 
καρκίνο των πνευμόνων μετά το κάπνισμα. Συχνός εξαερι-
σμός των κτηρίων μειώνει τον κίνδυνο από το ραδόνιο, αν και 
το σημαντικότερο είναι η θέση του κτηρίου να είναι προτερη-
ματική (εις ότι αφορά στο έδαφος κάτω από το κτήριο).

Γεωργικός Τομέας

Τώρα εγκαταλείπουμε τον οικιακό τομέα για να ασχοληθούμε 
με ρύπους που επιβαρύνουν την ατμόσφαιρα και δημιουργού-
νται στον γεωργικό τομέα. Σε σύγκριση με άλλες τεχνολογί-
ες η γεωργία έχει εξ αντικειμένου μία ευεργετική ιδιότητα 
ως προς την ποιότητα του αέρα. Δηλαδή, με τη φωτοσύνθεση 
τα πράσινα μέρη των φυτών (π.χ. τα φύλλα) μετατρέπουν με 
τη βοήθεια της ηλιακής ακτινοβολίας, το διοξείδιο του άνθρα-

κα της ατμόσφαιρας και το νερό σε οξυγόνο και υδατάνθρα-
κες. Έτσι δρουν σαν «απορροφητήρες» του διοξειδίου του 
άνθρακα μειώνοντας το βλαβερό ανθρωπογενές φαινόμενο 
του θερμοκηπίου (βλέπε Ενότητα 6 και 7). Η γεωργική τεχνο-
λογία όμως έχει και αρνητικές επιπτώσεις στο Περιβάλλον. 
Μερικά παραδείγματα είναι:

Τα Γεωργικά Φάρμακα

Γεωργικό φάρμακο είναι κάθε ουσία ή μείγμα ουσιών, που 
χρησιμοποιείται, όταν τα γεωργικά προϊόντα παράγονται, 
επεξεργάζονται ή αποθηκεύονται. Παραδείγματα γεωργικών 
φαρμάκων είναι τα εντομοκτόνα, τα μυκητοκτόνα, τα βακτη-
ριοκτόνα, τα ζιζανιοκτόνα, τα τρωκτικοκτόνα π.χ. κατά των 
αρουραίων, τα κοχλιοκτόνα, δηλαδή ενάντια στα σαλιγκάρια 
κ.λπ.

Οι δραστικές ουσίες των γεωργικών φαρμάκων είναι πάνω 
από 3 000 και τα σκευάσματα των ουσιών αυτών είναι πάνω 
από 12 000. Μερικά παραδείγματα είναι οι χλωριωμένοι 
υδρογονάνθρακες, όπως είναι π.χ. το γνωστό σε όλους 
εντομοκτόνο DDT, που χρησιμοποιήθηκαν σε πολύ μεγάλες 
ποσότητες παγκοσμίως μετά το δεύτερο παγκόσμιο πόλεμο 
και έχουν ήδη απαγορευτεί σε πολλές χώρες. Άλλες ουσίες 
γεωργικών φαρμάκων είναι διάφορες φωσφορικές ενώσεις, ή 
ενώσεις αρσενικού, υδραργύρου, μολύβδου, σεληνίου, βρω-
μίου κ.λπ.

Η χρήση των γεωργικών φαρμάκων βοηθά αποτελεσματικά 
στην αύξηση της γεωργικής παραγωγής, εξασφαλίζοντας έτσι 
τη διατροφή του συνεχώς αυξανόμενου πληθυσμού της γης. 
Δημιουργεί όμως και σοβαρά οικολογικά προβλήματα, όταν 
καταλήξουν στην ατμόσφαιρα, στο νερό και στο έδαφος.

Υπό δυσμενείς μετεωρολογικές συνθήκες δραστικές ουσίες 
των γεωργικών φαρμάκων μπορούν να παρασυρθούν από τον 
αέρα και να καταλήξουν μέσω της ατμόσφαιρας σε διαφορε-
τική περιοχή απ’ αυτήν, όπου θεωρήθηκε σκόπιμη η χρήση 
τους. Μάλιστα έχει διαπιστωθεί, ότι μέχρι και τα 90% της 
ποσότητας των δραστικών ουσιών των γεωργικών φαρμάκων 
μπορούν να παρασυρθούν από τον άνεμο και να καταλήξουν 
σε άλλους τόπους από αυτόν τον τόπο που χρησιμοποιήθη-
καν.

Το DDT και παρόμοιες ενώσεις έχουν μεγάλη διάρκεια πα-
ραμονής στο Περιβάλλον. Όπως όμως θα εξηγήσουμε σε 
επόμενες Ενότητες, όταν η διάρκεια παραμονής στην ατμό-
σφαιρα ενός αερίου ρύπου είναι περισσότερα χρόνια, τότε 
ο ρύπος αυτός μεταφέρεται σε όλη την υδρόγειο. Το DDT 
και παρόμοιες ενώσεις έχουν όμως και μεγάλη διαλυτότητα 
στο λίπος. Έτσι ανιχνεύθηκαν στους λιπώδεις ιστούς ζωικών 
οργανισμών σχεδόν σε όλον τον πλανήτη ακόμη και στην 
Ανταρκτική, δηλαδή κοντά στο Νότιο Πόλο παρ’ ότι δε χρησι-
μοποιήθηκαν ποτέ εκεί .

Καλλιέργεια Ρυζιού

Μία άλλη δραστηριότητα στο Γεωργικό Τομέα που δημιουρ-
γεί προβλήματα στην Ατμόσφαιρα είναι η καλλιέργεια ρυζιού. 
Κατά την καλλιέργεια ρυζιού εκπέμπονται μεγάλες ποσότη-
τες μεθανίου. Το μεθάνιο όμως  ενισχύει το βλαβερό ανθρω-
πογενές φαινόμενο του θερμοκηπίου, όπως εξηγήσαμε στις 
Ενότητες 6 και 7

Λιπάσματα

Μία  άλλη δραστηριότητα στο Γεωργικό Τομέα που δημιουρ-
γεί προβλήματα στην Ατμόσφαιρα είναι η υπέρμετρη χρήση 
λιπασμάτων κυρίως νιτρικών λιπασμάτων, που έχει σαν συ-
νέπεια την εκπομπή του αερίου υποξείδιο του αζώτου. Και το 
υποξείδιο του αζώτου όμως ενισχύει, όπως προηγουμένως 
και το μεθάνιο, το βλαβερό ανθρωπογενές φαινόμενο του 
θερμοκηπίου.

Η διασπορά των λυμάτων των ζώων στους αγρούς, δηλαδή τα 
διάφορα είδη κοπριάς, υπό τη μορφή της οργανικής λίπανσης 
δημιουργεί ενοχλητικές μυρωδιές.

Τελειώνουμε τον τομέα της γεωργίας αναφέροντας, ότι αλ-
λεργικά άτομα υποφέρουν την μεν άνοιξη και το καλοκαίρι 
από τη πτήση της γύρης, το δε καλοκαίρι και φθινόπωρο από 
την πτήση μικρών σπόρων.

Εδώ τελειώσαμε την περιγραφή των σπουδαιότερων ρύπων 
της ατμόσφαιρας που προέρχονται από άλλες διαδικασίες 
εκτός της καύσης των καυσίμων και οι οποίες αποτελούν τα 
10% της ρύπανσης της ατμόσφαιρας.

Έχοντας όμως ήδη περιγράψει τους σημαντικότερους ρύ-
πους της ατμόσφαιρας, που δημιουργούνται κατά την καύση 
των καυσίμων και οι οποίοι ρύποι αποτελούν τα υπόλοιπα 

90% της ρύπανσης της ατμόσφαιρας, ολοκληρώσαμε εδώ 
όλη τη ρύπανση της ατμόσφαιρας.

Φυσική Ρύπανση της Ατμόσφαιρας

Ανάλογα με την προέλευση των ρύπων διακρίνουμε την 
ανθρωπογενή ρύπανση της ατμόσφαιρας και τη φυσική ρύ-
πανση της ατμόσφαιρας. Όλα όσα περιγράψαμε μέχρι τώρα 
αφορούσαν στην ανθρωπογενή ρύπανση της ατμόσφαιρας. 
Έτσι θα κλείσουμε το Κεφάλαιο «Ρύπανση της Ατμόσφαιρας» 
ασχολούμενοι τώρα με τους λεγόμενους φυσικούς ρυπαντές 
της ατμόσφαιρας.

Μερικά παραδείγματα φυσικών ρυπαντών είναι:

•Εκρήξεις ηφαιστείων. Αυτές χαρακτηρίζονται από σποραδι-
κές αλλά συγχρόνως και πολύ έντονες εκπομπές ρύπων. Σε 
εκρήξεις ηφαιστείων μπορούν σε διάστημα μερικών  ημερών 
να καταλήξουν στην ατμόσφαιρα εκατομμύρια τόνοι διοξει-
δίου του θείου, διοξειδίου του άνθρακα, τέφρας και σκό-
νης. Σαν παράδειγμα αναφέρουμε την τελευταία έκρηξη του 
ηφαιστείου Ελ Κιχιόν στο Μεξικό το 1982. Εντός μόνο τριών 
ημερών ελευθερώθηκαν στην ατμόσφαιρα περίπου 7 εκατομ-
μύρια τόνοι διοξείδιο του θείου και περίπου 20 εκατομμύρια 
τόνοι στάχτη και σκόνη. Μέσα σε 3 εβδομάδες όλα αυτά τα 
υλικά γύρισαν γύρω από όλη τη γη εμποδίζοντας ένα μέρος 
της ηλιακής ακτινοβολίας να φτάσει στην επιφάνεια της γης 
με αποτέλεσμα η θερμοκρασία στην ατμόσφαιρα να μειωθεί 
κατά 0,2°C.  Σε μία έκρηξη ηφαιστείου καταλήγουν στην 
ατμόσφαιρα και μικρότερες ποσότητες άλλων αερίων, όπως 
π.χ. μονοξείδιο του άνθρακα, θείο, υδρογονάνθρακες κ.λπ.

•Φυσικές πυρκαγιές σε δάση, σαβάνες και στην εν γένει 
βλάστηση συνοδευόμενες από εκπομπές ρύπων, όπως τους 
περιγράψαμε κατά την καύση των καυσίμων. Οι σπουδαιότε-
ροι ρύποι που δημιουργούνται στις φυσικές πυρκαγιές είναι 
επομένως διοξείδιο του άνθρακα, μονοξείδιο του άνθρακα, 
διοξείδιο του θείου, υδρογονάνθρακες κ.λπ.

•Αμμοθύελλες με τις οποίες π.χ. πολλές φορές άμμος από 
τη Σαχάρα φτάνει όχι μόνο μέχρι την Ελλάδα αλλά και μέχρι 
την κεντρική και βόρεια Ευρώπη.

•Χημικές διαδικασίες κατά την διάρκεια καταιγίδων με εκπο-
μπές π.χ. οξειδίων του αζώτου.

•Διαδικασίες αποσύνθεσης, δηλαδή σάπισμα οργανικής 
ύλης ή και διάβρωσης, που έχουν σα συνέπεια εκπομπές δι-
οξειδίου του άνθρακα, αμμωνίας, υδρογονανθράκων όπως 
π.χ. μεθανίου κ.λπ.

Βεβαίως η φυσική ρύπανση του Περιβάλλοντος υπήρχε και 
θα υπάρχει πάντα, αποτελώντας μαζί με την ανθρωπογενή, 
τη γενική ρύπανση του Περιβάλλοντος.

Οι Ειδικοί έχουν σήμερα υπολογίσει, ότι η ρύπανση της ατμό-
σφαιρας προέρχεται και σήμερα κυρίως από φυσικές πηγές 
και ότι μόνο ένα μέρος είναι ανθρωπογενές. Αυτή όμως η 
ανθρωπογενής ατμοσφαιρική ρύπανση είναι τόσο σοβαρή, 
ώστε δεν απειλεί μόνο την υγεία των ανθρώπων αλλά και 
την οικολογική ισορροπία ολόκληρου του πλανήτη γη, αν δεν 
ληφθούν έγκαιρα μέτρα για την προστασία της ατμόσφαιρας.

Όλες οι θεματικές ενότητες, είναι στη διάθεσή 
σας στον παρακάτω σύνδεσμο:

https://www.perivallon-s-biniaris.com
ή κάντε αναζήτηση για 

“Στέφανος Μπινιάρης, Περιβάλλον”.
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«Η κλιματική κρίση προ-
καλεί ήδη σοβαρή ανα-
ταραχή στη ζωή και τον 
βιοπορισμό. Με μόλις 1,1 
βαθμούς Κελσίου αύξηση 
της θερμοκρασίας, ο μι-
σός πληθυσμός της Γης 
αντιμετωπίζει αβεβαιό-
τητα σχετικά με το νερό 
τουλάχιστον ένα μήνα το 
χρόνο. Και αυτό γίνεται 
ιδιαίτερα αισθητό σ’ αυ-
τήν την περιοχή», δήλω-
σε η γενική διευθύντρια 
του Διεθνούς Νομισματι-
κού Ταμείου (ΔΝΤ), Κρι-
σταλίνα Γκεοργκίεβα.

Η γενική διευθύντρια του 
ΔΝΤ απηύθυνε χαιρετι-
σμό στη Σύνοδο Κορυφής 
της Παγκόσμιας Κυβέρνησης στο Ντουμπάι, σε μια εκδήλωση σχετικά με την 
τελευταία έκθεση του ΔΝΤ για την Κλιματική Αλλαγή στη Μέση Ανατολή και 
την Κεντρική Ασία, που τιτλοφορείται «Αίσθηση της ζέστης: Προσαρμογή 
στην κλιματική αλλαγή στη Μέση Ανατολή και την Κεντρική Ασία», όπως με-
ταδίδει το βουλγαρικό πρακτορείο BTA.

Αυξάνονται οι καταστροφές λόγω κλίματος

«Τις τελευταίες δύο δεκαετίες, η συχνότητα και η σοβαρότητα των κατα-
στροφών που σχετίζονται με το κλίμα στην περιοχή αυξάνονται ταχύτερα 
από οπουδήποτε αλλού στη γη. Οι οικονομικές και χρηματοοικονομικές επι-
πτώσεις αυτών των κλιματικών επιπτώσεων αποτελούν σημαντική απειλή 
για την ανάπτυξη και την ευημερία στην περιοχή, σύμφωνα με την ανάλυση 
του ΔΝΤ.

Οι κλιματικές καταστροφές στη Μέση Ανατολή και την Κεντρική Ασία έχουν 
χτυπήσει και εκτοπίσει 7 εκατομμύρια ανθρώπους και έχουν προκαλέσει 
περισσότερους από 2.600 θανάτους και 2 δισ. δολάρια σε υλικές ζημιές. Τα 
ακραία καιρικά φαινόμενα συνήθως μειώνουν την ετήσια οικονομική ανά-
πτυξη κατά 1-2 ποσοστιαίες μονάδες κατά κεφαλήν. Στην υποπεριοχή του 
Καυκάσου και της Κεντρικής Ασίας, προκάλεσαν μόνιμη απώλεια κατά 5,5 
ποσοστιαίες μονάδες του ΑΕΠ, σύμφωνα με την έκθεση.

Βαρύ τίμημα

Οι σημερινές κλιματικές προκλήσεις έχουν ήδη βαρύ τίμημα. Και ακόμη και 
αν ληφθούν υπ’ όψιν σημαντικές παγκόσμιες μειώσεις στις εκπομπές μέχρι 
το 2050, οι μέσες θερμοκρασίες το καλοκαίρι θα μπορούσαν να ξεπεράσουν 
τους 30 βαθμούς Κελσίου στις μισές χώρες της περιοχής, είπε η Γκεοργκί-
εβα.

Τα βήματα που συνιστά το ΔΝΤ στις χώρες για να προσαρμόσουν τις οικονο-
μίες και τις κοινωνίες τους σε αυτή την τρομακτική πρόκληση περιλαμβά-
νουν:

Μείωση εκπομπών

«Πρώτον, όλες οι χώρες πρέ-
πει να μειώσουν δραστικά 
τις εκπομπές για να σταθε-
ροποιήσουν τις παγκόσμιες 
θερμοκρασίες και να κάνουν 
την πρόκληση προσαρμο-
γής πιο διαχειρίσιμη. Για να 
«διατηρηθεί ο 1,5 (βαθμός) 
ζωντανός» (σ.σ. ο στόχος για 
περιορισμό της αύξησης της 
θερμοκρασίας του πλανήτη 
στον 1,5 βαθμό Κελσίου), οι 
παγκόσμιες εκπομπές θα 
πρέπει να μειωθούν κατά το 
ήμισυ μέχρι το 2030.

Σταθερή τιμή άνθρακα

Για να φτάσουμε εκεί, προτείνουμε μια σταθερά αυξανόμενη τιμή του άνθρα-
κα -συμπεριλαμβανομένων των ισοδύναμων μη τιμολογιακών μέτρων – μαζί 
με πράσινες επενδύσεις και ενέργειες για τη διασφάλιση μιας δίκαιης με-
τάβασης μεταξύ και εντός των χωρών. Ως προς αυτό, τα Ηνωμένα Αραβικά 
Εμιράτα ηγήθηκαν των περιφερειακών προσπαθειών με τη δέσμευσή τους 
να επενδύσουν περισσότερα από 160 δισ. δολάρια σε ανανεώσιμες πηγές 
ενέργειας για την επίτευξη μηδενικών εκπομπών άνθρακα έως το 2050.

Δεύτερον, προτεραιότητα σε υψηλής αξίας μέτρα διαχείρισης κινδύνου, που 
δικαιολογούνται σε όλα τα μελλοντικά σενάρια για το κλίμα, ενώ παράλληλα 
οικοδομείται η ικανότητα προσαρμογής για μελλοντικές αλλαγές.

Τρίτον, ενσωμάτωση των κυρίαρχων πολιτικών προσαρμογής στις εθνικές 
οικονομικές στρατηγικές, ιδιαίτερα σε μακροοικονομικό πλαίσιο, που θα 
πρέπει να αντανακλά πλήρως τους κλιματικούς κινδύνους.

Περιορισμένα τα οικονομικά

Αυτά τα μέτρα απαιτούν πρόσθετη προσπάθεια, επισημαίνεται και προστί-
θεται: οι ανάγκες για δημόσιες επενδύσεις σε υποδομές μπορεί να ανέλθουν 
σε έως και 3,3% του ΑΕΠ ετησίως για μεμονωμένες χώρες της περιοχής τα 
επόμενα 10 χρόνια, περισσότερο από το διπλάσιο του μέσου όρου των ανα-
δυόμενων αγορών.

Ωστόσο, σημειώνεται ότι ο δημοσιονομικός χώρος είναι περιορισμένος σε 
πολλές χώρες της Μέσης Ανατολής και της Κεντρικής Ασίας, ιδιαίτερα στον 
απόηχο της πανδημίας. Η προσαρμογή για την ενίσχυση της ανθεκτικότητας 
σε μελλοντικές καταστροφές που σχετίζονται με το κλίμα χρειάζεται ένα 
μείγμα μεταρρυθμίσεων στην εσωτερική πολιτική και μεγαλύτερη διεθνή 
υποστήριξη.

πηγή: www.moneypress.gr

ΔΝΤ: Η πρόταση για μειωθεί ο παγκόσμιος αντίκτυπος της κλιματικής αλλαγής
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  Ο πόλεμος στην Ουκρανία 
παρουσιάζει τα ίδια στοιχεία 
χάους, όπως και όλοι οι πό-
λεμοι. Και συνοδεύεται από 

έναν πόλεμο προπαγάνδας, όπως όλοι οι σύγ-
χρονοι πόλεμοι.
  Σε όλες τις χώρες του κόσμου, είτε έχουν έμ-
μεση ανάμειξη στον πόλεμο, είτε όχι, η κοινή 
γνώμη διχάζεται, όπως σε κάθε πόλεμο. Άλλοι 
υποστηρίζουν την Ουκρανία που δέχεται μια ει-
σβολή και άλλοι αιτιολογούν τη Ρωσία για την 
απόφαση της.
  Από τα μέτωπα του πολέμου, οι πληροφορίες 
είναι αντικρουόμενες και δεν μπορεί να επαλη-
θευτούν άμεσα, εκεί στηρίζεται εν μέρει και η 
προπαγάνδα. Εξάλλου, σε κάθε πόλεμο η αλή-
θεια βρίσκεται μεταξύ των πρώτων θυμάτων.

ΠΡΟΠΑΓΑΝΔΑ ΚΑΙ ΕΞΑΠΑΤΗΣΗ
  Ο Σουν Τζου, ο Κινέζος στρατιωτικός-λόγιος 
που πιθανότατα έγραψε το «Η Τέχνη του Πολέ-
μου» γύρω στο 500 π.Χ., θεωρεί ότι κάθε πό-
λεμος βασίζεται στην εξαπάτηση και ότι, από 
όλους τους τρόπους για να νικήσεις έναν εχθρό, 
το να τον ξεγελάσεις είναι ο πιο γρήγορος και 
ο καλύτερος, αλλά και ο λιγότερο αιματηρός. Ο 
Καρλ φον Κλαούζεβιτς, ο Πρώσος θεωρητικός 
του πολέμου, που έγραψε το «Περί του Πολέ-
μου» κατά τη διάρκεια της δεκαετίας του 1830, 
υποστηρίζει ότι, στον πόλεμο, σχεδόν όλες οι 
πληροφορίες είναι αντιφατικές, ψευδείς ή και 
τα δύο. Ο Ναπολέων, από τους μεγαλύτερους 
στρατιωτικούς ηγέτες στην ιστορία, προσθέ-
τει ότι η κατανόηση της σύγχυσης στον πόλεμο, 
είναι ένα έργο που είναι αντάξιο για ιδιοφυΐες, 
όπως ο Ισαάκ Νεύτων.
  Όλα αυτά ισχύουν και σήμερα, εκτός από το 
γεγονός ότι οι πληροφορίες έχουν πολλα-
πλασιαστεί σε απίστευτο βαθμό. Το ίδιο και η 
αντιφατικότητα τους. Τι μαθαίνουμε από την 
Ουκρανία;
  Οι ρωσικές δυνάμεις λέγεται ότι προελαύ-
νουν σε όλα τα μέτωπα. Αλλά οι ουκρανικές 
δυνάμεις διεκδικούν συνεχείς επιτυχίες στην 
επιβράδυνση των επιτιθέμενων ή ακόμα και 
στην αναχαίτιση τους, με αποτέλεσμα να αντε-
πιτίθενται. Τώρα λέγεται ότι κάποιες πόλεις 
έχουν αποκοπεί, αλλά άλλες πληροφορίες 
λένε ότι δεν ισχύει. Οι εφοδιοπομπές φαίνε-
ται να έχουν κολλήσει για μέρες, αλλά κανείς 
δεν ξέρει γιατί. Στους Ρώσους τελειώνουν τα 
εφόδια, ή έχουν ακόμα σοβαρά αποθέματα. Οι 
Ρώσοι μέχρι στιγμής έχουν δεσμεύσει μόνο τα 
τρία τέταρτα των δυνάμεών τους, ή ξεμένουν 
από δυνάμεις. Η ρωσική αεροπορία λέγεται ότι 
είτε κυριαρχεί στους αιθέρες, άλλοι λένε ότι 
δεν ισχύει, ωστόσο ο πρόεδρος Ζελένσκι συ-
νεχίζει να ζητά τη Δύση να επιβάλει μια ζώνη 
απαγόρευσης πτήσεων.
  Και οι δύο πλευρές κατηγορούν την άλλη για 
διάπραξη εγκλημάτων πολέμου και παρέχουν 
στοιχεία για τα θύματα. Παρέχουν επίσης στοι-
χεία για τις απώλειες, ο ένας του άλλου, έχο-
ντας εξολοθρεύσει δεκάδες χιλιάδες. Τίποτα 
από αυτά δεν είναι τεκμηριωμένο και αξιόπι-
στο. Υπάρχουν αναλύσεις ότι οι κυρώσεις της 
Δύσης στη Ρωσία λειτουργούν, ή είναι κάτι 
περισσότερο από μια προσωρινή αναστάτωση 
που μπορεί να αντιμετωπιστεί με την κινεζική 
βοήθεια, όπως μας διαβεβαιώνουν άλλοι ανα-
λυτές. Οι Ρώσοι έχουν ξεμείνει από νεαρούς 

στρατιώτες, ή οι Ρώσοι κρατούν τις εφεδρεί-
ες τους ανέπαφες. Ο Πούτιν κερδίζει σε όλα 
τα μέτωπα. Ο Πούτιν ξέρει ότι έχει αρχίσει να 
χάνει και ψάχνει απεγνωσμένα μια διέξοδο. Ο 
Πούτιν είναι άρρωστος. Ο Πούτιν είναι τρελός. 
Ο Πούτιν πρόκειται να καθαιρεθεί, αν και κα-
νείς δεν ξέρει από ποιον. Η Δύση έχει κερδί-
σει τον πόλεμο πολιτικά, πριν αρχίσει και τα 
στρατιωτικά αποτελέσματα δεν παίζουν ρόλο. 
Ακούγονται τα πάντα.
  Την εποχή των μέσων κοινωνικής δικτύωσης, 
του διαδικτύου και της βελτίωσης των τηλεπι-
κοινωνιών, εκατομμύρια μηνύματα αποστέλλο-
νται, υποκλέπτονται, καταγράφονται, αποκρυ-
πτογραφούνται, αποθηκεύονται και αναλύονται 
με κάθε δυνατό τρόπο, περιλαμβανομένης και 
της τεχνητής νοημοσύνης. Ένα τσουνάμι λέξε-
ων και εικόνων κατακλύζει τα πάντα.
  Προσπαθώντας να αποδείξουν τους ισχυρι-
σμούς τους, και οι δύο πλευρές δημοσιεύουν 
αμέτρητες φωτογραφίες, κλιπ, βίντεο κλπ. Σε 
αυτά πρέπει να προστεθούν και τα εκατομμύ-
ρια των εικόνων που στέλνουν τα μέσα ενημέ-
ρωσης με δική τους πρωτοβουλία. Ωστόσο, τις 
περισσότερες φορές είναι αδύνατο να πούμε 
ποιος πήρε αυτό το υλικό, πότε, πού, σε ποιο 
πλαίσιο και για ποιο σκοπό. Δεν μπορούμε να 
το αξιολογήσουμε αξιόπιστα.
  Και οι Ουκρανοί και οι Ρώσοι φορούν ίδιες 
στολές και χρησιμοποιούν ίδια οπλικά συστή-
ματα, σε μεγάλο βαθμό. Αυτό επιτείνει την 
σύγχυση και οι εικόνες δεν λένε, τις περισσό-
τερες φορές, την αλήθεια. Βλέπουμε ένα κατε-
στραμμένο όχημα, αλλά ποιος το κατέστρεψε 
είναι αδύνατο να το διαπιστώσουμε, ιδίως αν 
σκόπιμα αποκρύπτονται στοιχεία της ταυτότη-
τας του. Βλέπουμε ένα κατεστραμμένο κτίριο. 
αλλά ποιος το κατέστρεψε και γιατί, είναι αδύ-
νατο να πούμε.

ΠΟΙΟΙ ΠΕΙΘΟΝΤΑΙ
  Όλη η ιστορία της εισβολής και οι υποθέσεις 
της βασίζονται σε ένα αρθρωμένο σύστημα 
αφηγημάτων. Τα μέσα μαζικής επικοινωνίας 
αναπαράγουν αυτά τα αφηγήματα, για να συ-
γκρατούν ψηλά την ένταση. Η διατήρηση της 
έντασης είναι η απαραίτητη προϋπόθεση για 
να κρατούν δεμένο το ακροατήριο τους και να 
συντηρούν τις θεαματικότητες και τις ακροα-
ματικότητες τους.
  Από την στιγμή που στον πόλεμο της Ουκρα-
νίας τα ακροατήρια είναι διασπασμένα μεταξύ 
Ουκρανών και Ρώσων, σε κάθε ακροατήριο 
πρέπει να λεχθεί η ιστορία που του αρέσει. Εδώ 
βαδίζουμε με βάση την αρχή της προπαγάνδας 
περί «ριζοσπαστικοποίησης των ήδη πεπει-
σμένων». Οι μεν είναι ήδη πεπεισμένοι ότι ο 
Πούτιν είναι δικτάτορας, παρανοϊκός, τσάρος, 
δεν τους αρέσει η δημοκρατία στη Ρωσία και 
ασπάζονται αξίες της Δύσης. Οι δε, θεωρούν 
ότι ο ιμπεριαλισμός των ΗΠΑ και του ΝΑΤΟ 
ευθύνεται για την περικύκλωση της Ρωσίας 
και η Ουκρανία είναι ένα πιόνι της Δύσης. Οι 

υποστηρικτές των Ρώσων και των Ουκρανών, 
μετά από κάθε επαφή τους με τα μίντια και τα 
ανάλογα αφηγήματα τους, πείθονται ακόμα πε-
ρισσότερο ότι έχουν δίκαιο.
  Οι ειδικοί των ψυχολογικών επιχειρήσεων 
και της προπαγάνδας, γνωρίζουν και κάτι άλλο. 
Την ψευδαίσθηση ότι έχουμε πλήρη έλεγχο των 
ικανοτήτων μας, που σημαίνει ότι οι αισθήσεις 
μας μας παρέχουν μια ρεαλιστική ιδέα του κό-
σμου γύρω μας. Αυτό όμως δεν ισχύει πάντα. 
Το μυαλό των ανθρώπων επηρεάζεται από 
πολλά συναισθήματα. Επιπλέον, συχνά αυτό 
που βλέπουμε δεν εξαρτάται από τις εισερχό-
μενες πληροφορίες αλλά από την εκπαίδευση, 
από τις εμπειρίες, από την συγκρότηση της 
προσωπικότητας του καθενός.
  Το καθήκον κάθε επαγγελματία σχεδιαστή ψυ-
χολογικών επιχειρήσεων, είναι να εκμεταλλευ-
τεί με συνεκτικό τρόπο, τις ψευδαισθήσεις, τα 
αφηγήματα, τις εντάσεις που δημιουργούν οι 
πόλεμοι, τις πληροφορίες που έρχονται από 
το μέτωπο και να διαμορφώσει μια στρατηγι-
κή που αναπαράγει τα συμφέροντα της χώρας 
του. Όσο πιο πολύ περιχαρακώνονται τα ακρο-
ατήρια, τόσο πιο εύκολο γίνεται το έργο του.
  Όσοι θεωρούν ότι έχουν ισχυρές απόψεις, χω-
ρίς να έχουν ειδικές γνώσεις, πρέπει να προ-
σέξουν. Μάλλον κάποιοι ειδικοί, τις έχουν ήδη 
διαχειριστεί.

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ
  Μετά από ένα μήνα μπορούμε να πούμε με 
βεβαιότητα ότι η Ρωσία υπέστη μια σημαντι-
κή ήττα σε επίπεδο προπαγάνδας και ψυχο-
λογικών επιχειρήσεων. Γιατί εδώ δεν είχε να 
αντιμετωπίσει ουκρανικές δυνάμεις, αλλά το 
τεράστιο προπαγανδιστικό μηχανισμό της Δύ-
σης. Στα ακροατήρια της Δύσης η αντιρωσική 
προπαγάνδα σημείωσε σχεδόν πλήρη επιτυχία. 
Το σημαντικότερο όμως είναι ότι οι επικοινω-
νιακές επιχειρήσεις συσπείρωσαν την πλει-
οψηφία του πληθυσμού της Ουκρανίας πάνω 
σε μια πατριωτική γραμμή και δημιούργησαν 
εχθρικό κλίμα για τα ρωσικά στρατεύματα. Μέ-
χρι σήμερα η Μόσχα δεν έχει φτάσει στο ση-
μείο να σπάσει τη βούληση των Ουκρανών για 
αντίσταση.
  Όμως, στο στρατιωτικό επίπεδο η εικόνα 
είναι αντίστροφη. Η Ρωσία έχει επιτύχει τον 
πρώτο αντικειμενικό της σκοπό (ΑΝΣΚ) με την 
κατάκτηση της νότιας παραλιακής ζώνης της 
Ουκρανίας. Από εκεί και πέρα έχει διάφορες 
επιλογές για την συνέχεια.
  Ο θάνατος της αλήθειας είναι δεδομένος σε 
κάθε πόλεμο. Ωστόσο, κάθε πόλεμος παράγει 
πρώτα από όλα, συγκεκριμένα στρατιωτικά 
αποτελέσματα, που με την σειρά τους δημιουρ-
γούν πολιτικά δεδομένα.
  Πως μπορεί να κατανοηθούν τα στρατιωτικά 
αποτελέσματα, αποφεύγοντας-όσο είναι δυνα-
τόν- την παραπληροφόρηση; Διαβάζοντας τον 
χάρτη. Ο χάρτης καταγράφει αποτελέσματα, 
δυνατότητες και προθέσεις.
  Πως μπορεί να κατανοηθούν τα πολιτικά δε-
δομένα και οι πολιτικές προθέσεις, πέρα από 
τους βερμπαλισμούς και τις ρητορείες των πο-
λιτικών; Follow the money and the interests.

Πηγή: https://www.facebook.com/vangelis.chorafas

O Βαγγέλης Χωραφάς, διευθυντής της ιστοσελίδας γεωπολιτικής https://www.
geoeurope.org/, δημοσιεύει καθημερινά πρωτότυπα άρθρα και αναλύσεις και 
στην προσωπική του σελίδα στο facebook (https://www.facebook.com/vangelis.
chorafas).

ΟΥΚΡΑΝΙΑ: ΧΑΟΣ ΠΡΟΠΑΓΑΝΔΑ ΚΑΙ ΨΥΧΟΛΟΓΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ
ΒΑΓΓΕΛΗΣ ΧΩΡΑΦΑΣ
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Sports Marketing Awards 2022:

Πήραμε το GOLD βραβείο!

Η ΚΑΕ ΛΑΥΡΙΟ MEGABOLT κατέκτησε το ΧΡΥΣΟ βραβείο στην 
κατηγορία «ΚΑΛΥΤΕΡΗ ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑ ΣΤΑ SOCIAL 
MEDIA» στα Sports Marketing Awards 2022!

Τις υποψηφιότητες αξιολόγησε ανεξάρτητη Κριτική Επιτροπή 
αποτελούμενη από 29 καταξιωμένα στελέχη από την Ελλάδα, 
υπό την προεδρία του Παναγιώτη Γιαννάκη.

Αφιερώνουμε το χρυσό βραβείο στους χορηγούς του 
ΛΑΥΡΙΟΥ MEGABOLT. Ένα μεγάλο ΕΥΧΑΡΙΣΤΩ σε όλους τους 
χορηγούς μας που με την μεγάλη ή μικρή οικονομική ή υλική 
τους ενίσχυση, υποστήριξαν και πίστεψαν την προσπάθεια 
για να κρατήσουμε το ‘’ΛΑΥΡΙΟ-MEGABOLT’’ ψηλά στην ελίτ 
του Ελληνικού μπάσκετ!

Η ομάδα μας εκπροσωπεί μια πόλη-ορόσημο του αρχαίου 
Ελληνικού πολιτισμού με μεγάλη ιστορία και είμαστε 
ιδιαίτερα υπερήφανοι γι’ αυτό.

Γιατί η «παρέα» μας συνεχίζει να σκοράρει εντός και …εκτός 
γηπέδου!
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Καθαρισμός οικοπέδων: Σε ΦΕΚ νέα απόφαση
-Πρόστιμο & φυλάκιση για τους αμελείς ιδιοκτήτες

Καθαρισμός οικοπέδων: Με νέα 
απόφαση που δημοσιεύτηκε σε 
ΦΕΚ ιδιοκτήτες που δεν καθα-
ρίζουν τα οικόπεδά τους απει-
λούνται με πρόστιμα αλλά και 
φυλάκιση. Συγκεκριμένα, όπως 
αναφέρεται στην απόφαση: «Οι 
ιδιοκτήτες, νομείς, επικαρπωτές 
και μισθωτές οικοπεδικών και 
λοιπών ακάλυπτων χώρων, εντός 
εγκεκριμένων ρυμοτομικών σχε-

δίων και οικισμών, υποχρεούνται, μέχρι την 30η Απριλίου εκάστου έτους, να προ-
βαίνουν σε καθαρισμό των ιδιοκτησιών τους προς αποτροπή κινδύνου πρόκλησης 
πυρκαγιάς ή ταχείας επέκτασής της». Και η απόφαση συνεχίζει: «Ο καθαρισμός 
περιλαμβάνει:
α. Υλοτομία και απομάκρυνση των ξερών και σπασμένων δέντρων και κλαδιών, 
καθώς και των κλαδιών που
βρίσκονται σε μικρή απόσταση από κτίσματα (τουλάχιστον 3μ.) δημιουργώντας 
κίνδυνο μετάδοσης της πυρκαγιάς. Απομάκρυνση της καύσιμης φυτικής ύλης 
που
βρίσκεται στην επιφάνεια του εδάφους, όπως ενδεικτικά το φυλλόστρωμα, τα 
ξερά χόρτα και τα κατακείμενα ξερά κλαδιά.
β. Κλάδεμα της κόμης των δέντρων από το έδαφος εξασφαλίζοντας σε κάθε πε-
ρίπτωση το ύψος της στηθιαίας διαμέτρου (περίπου 1,50μ.) και το 50% της κόμης 
τους.
γ. Απομάκρυνση τυχόν άλλων εγκαταλελειμμένων καυστών ή εκρήξιμων υλικών ή 
αντικειμένων εντός των ως άνω χώρων.
δ. Συλλογή και απομάκρυνση όλων των υπολειμμάτων καθαρισμού».
Αυτεπάγγελτος καθαρισμός
«Σε περίπτωση, δε,  μη τήρησης των υποχρεώσεων του άρθρου 1, σύμφωνα με 
την απόφαση, οι υπόχρεοι καλούνται από τον οικείο δήμο, εντός προθεσμίας δέκα 
(10) ημερών από την κοινοποίηση σχετικής πρόσκλησης, στην οποία αναφέρεται 
κατ’ ελάχιστον ο χωρικός προσδιορισμός του οικοπέδου ή] άλλο χαρακτηριστικό 
στοιχείο εντοπισμό του, να προβούν στις εργασίες καθαρισμού των χώρων της 
παρ. 1 του άρθρου 1. Η κοινοποίηση της πρόσκλησης γίνεται στην ταχυδρομική ή 
ηλεκτρονική διεύθυνση του υπόχρεου ή τυχόν αντικλήτου του, επί αποδείξει. Για 
την ανεύρεση των στοιχείων του υπόχρεου, συμπεριλαμβανομένων των στοιχεί-
ων του προηγούμενου εδαφίου, ο Δήμος δύναται να ανατρέχει ιδίως σε δεδομένα 
που τηρούνται στα αρχεία του, καθώς και στα δεδομένα προσωπικού μητρώου της 
Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων (ΑΑΔΕ) και του Εθνικού Κτηματολογίου.

 • Σε περίπτωση εγκαταλελειμμένων χώρων ή σε περίπτωση υπόχρεων προσώπων 
άγνωστων στοιχείων ταυτότητας ή αγνώστου διαμονής, η κοινοποίηση της πρό-
σκλησης γίνεται με θυροκόλληση και με ταυτόχρονη ανάρτηση της πρόσκλησης 
στον πίνακα ανακοινώσεων του οικείου δήμου. Η ανάρτηση αυτή είναι η μοναδική 
αναγκαία πράξη σε περίπτωση μη δυνατότητας θυροκόλλησης της πρόσκλησης.
• Μετά την παρέλευση άπρακτης της ως άνω προθεσμίας, ο οικείος Δήμος, προ-
βαίνει σε αυτεπάγγελτο καθαρισμό, ενώ σε περίπτωση περιφραγμένων ή επαρ-
κώς περιτοιχισμένων χώρων, αιτείται προς την κατά τόπο αρμόδια Πυροσβεστική 
Υπηρεσία τη διενέργεια αυτοψίας, με την οποία βεβαιώνεται η συνδρομή κινδύνου 
πρόκλησης ή ταχείας πέκτασης πυρκαγιάς, και βάσει αυτής, μεριμνά για την έκδο-
ση Εισαγγελικής παραγγελίας δυνάμει της οποίας προβαίνει, στον αυτεπάγγελτο 
καθαρισμό των χώρων των ανωτέρω παραγράφων».
Κυρώσεις
Σύμφωνα με την απόφαση: «Σε περίπτωση μη συμμόρφωσης των υπόχρεων στην 
εκπλήρωση της υποχρέωσης καθαρισμού, καθώς και σε περίπτωση αυτεπάγγελ-
του καθαρισμού από τον δήμο, επιβάλλεται στους υπόχρεους το πρόστιμο της 
περ. 26 της υποπαρ. β’ της παρ. Ι του άρθρου 75 του Κώδικα Δήμων και Κοινοτή-
των (ν. 3463/2006, Α’ 114).
Υπενθυμίζεται ότι σύμφωνα με το την περ. 26 της υποπαρ. β’ της παρ. Ι του άρ-
θρου 75 του Κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων (ν. 3463/2006, Α’ 114): «Η μέριμνα, 
σύμφωνα με τις ισχύουσες πυροσβεστικές διατάξεις, για την τήρηση των υποχρε-
ώσεων καθαρισμού, από τους ιδιοκτήτες, νομείς, και επικαρπωτές, των οικοπεδι-
κών και λοιπών ακάλυπτων χώρων, που βρίσκονται εντός πόλεων, κωμοπόλεων 
και οικισμών και σε απόσταση μέχρι 100 μέτρων από τα όρια τους, καθώς και η 
υποχρέωση αυτεπάγγελτου καθαρισμού από τους δήμους, σε περίπτωση μη συμ-
μόρφωσης των υπόχρεων. Σε βάρος εκείνων που δεν συμμορφώνονται επιβάλλε-
ται πρόστιμο πενήντα (50) λεπτών, ανά τετραγωνικό μέτρο του οικείου χώρου, 
το οποίο και αποτελεί έσοδο του οικείου δήμου, βεβαιούται εις βάρος τους η 
ισόποση σχετική δαπάνη του δήμου προς καθαρισμό και υποβάλλεται μήνυση για 
το αδίκημα του άρθρου 433 του Ποινικού Κώδικα», προστίθεται στο συγκεκριμένο 
άρθρο του Ν. 3463/2006.
Παράλληλα το άρθρο 433 του Ποινικού Κώδικα προβλέπει ότι: “Με κράτηση μέχρι 
τριών μηνών ή με πρόστιμο τιμωρείται, αν άλλη διάταξη δεν επιβάλει βαρύτερη 
ποινή, όποιος: α) κάνει απερίσκεπτη και αμελή χρήση της φωτιάς ή των μέσων 
φωτισμού, κατά τρόπο που να μπορεί να προκύψει από αυτήν βλάβη σε άνθρωπο 
ή σε ξένο πράγμα και β) παραβαίνει τις διατάξεις που εκδίδει η αρμόδια αρχή, και 
ιδίως η αστυνομική, για την αποτροπή του κινδύνου εμπρησμού”.

Πηγή:Καθαρισμός οικοπέδων: Σε ΦΕΚ νέα απόφαση -Πρόστιμο & φυλάκιση για τους αμελείς ιδιοκτήτες - Aftodioikisi.gr
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Ο Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν είναι, προς το 
παρόν, ο μεγάλος νικητής της ρωσο-ου-
κρανικής κρίσης. Ο Ερντογάν προσεγγίζει 
το Ισραήλ, καταδικάζει την επίθεση του 
Βλαντιμίρ Πούτιν, αλλά παραμένει επιφυ-
λακτικός με τις κυρώσεις, εφάρμοσε κατά 
γράμμα τη Σύμβαση του Μοντρέ για τη δι-
έλευση πλοίων στον Βόσπορο, συνεχίζει 
την επιρροή του στην Ουκρανία, την οποία 
επίσης υπερασπίζεται χάρη στα drones Tb-
2 και είναι μαζί με μερικές άλλες χώρες, 
όπως η Πολωνία και η Ρουμανία, καθορι-
στικής σημασίας για τον ευρωατλαντικό 
αποκλεισμό της Ρωσίας.

Ο Ερντογάν αποδεικνύει ότι γνωρίζει τις 
περίπλοκες λογικές της διαμεσολάβησης 
μεταξύ τυπικότητας και ανεπίσημου χαρα-
κτήρα. Ξεκινώντας τις συνομιλίες μεταξύ 
των αντιπροσωπειών της Μόσχας και του 
Κιέβου, χρησιμοποίησε γλυκά λόγια τόσο 
για τον Πούτιν όσο και για τον εχθρό του 
Ζελένσκι, εγγυήθηκε την παρουσία στη 
Σύνοδο Κορυφής του Ρόμαν Αμπράμοβιτς, 
που αποτελεί γέφυρα μεταξύ Ρωσίας και 
Ισραήλ σε ό,τι αφορά τον δυτικό οικονομι-
κό-χρηματοπιστωτικό κόσμο και έγνευσε 
προς το Τελ Αβίβ. Ο Ερντογάν, ένας ηγέτης 
που πάντα του άρεσε να καταπατά το διε-
θνές δίκαιο έχει γίνει μεσολαβητής. Πολ-
λοί υποστηρίζουν εδώ και ένα μήνα, ότι 
αυτή η σύγκρουση είναι προορισμένη να 
αλλάξει την ιστορία. Ο κόσμος δεν θα εί-
ναι ποτέ ξανά ο ίδιος. Όλα ξεκινούν από το 
μηδέν, το παρελθόν δεν υπάρχει πια, είναι 
ξεπερασμένο. Ο Ερντογάν είναι απόδειξη 
αυτής της τάσης.

Είναι βέβαιο ότι ο Ερντογάν δεν μεσολα-
βεί για να είναι απλός πρωταγωνιστής, ή 
τουλάχιστον όχι μόνον αυτό. Φυσικά, ως 
δυναμικός ηγέτης, πολλές φορές, έχει κα-
ταφέρει να μετατρέψει την ήττα σε νίκη, 
ο Ερντογάν έχει μπλέξει τις υποθέσεις αρ-
κετές φορές, έχει ανατρέψει συμμαχίες, 
έχει εγγυηθεί απροσδόκητες στροφές. Η 
ουκρανική κρίση λειτουργεί ως πλυντήριο 
πολλών επικρίσεων για την Άγκυρα που 
αφορούν την απολυταρχία, τη διαχείρι-
ση των προσφύγων, τους απερίσκεπτους 
ελιγμούς στη Μεσόγειο και τη Λιβύη, σε 
ό,τι αφορά το δυτικό στρατόπεδο. Τώρα 
η Τουρκία είναι μια ολοκληρωμένη δύ-
ναμη με έναν ξένο γείτονα που πρέπει να 
συγκρατηθεί και μπορεί να μεσολαβήσει 
ακριβώς λόγω αυτής της στρατηγικής ση-

μασίας. Και τα συμφέροντα που διακυβεύ-
ονται είναι πολλά.

Πρώτον, το μεγάλο ενεργειακό παιχνίδι. Η 
Τουρκία του Ερντογάν είναι μια γέφυρα για 
τη διέλευση του ρωσικού φυσικού αερίου 
μέσω του TurkStream και στοχεύει να συμ-
μετάσχει δυναμικά στο μέλλον των εξαγω-
γών φυσικού αερίου προς την Ευρώπη. Σε 
μια φάση μεγάλης αντιπαράθεσης μεταξύ 
των μερών που εμπλέκονται στον πόλεμο 
του φυσικού αερίου, η Άγκυρα μπορεί εύ-
λογα να σκεφτεί μια οπλοποίηση της κε-
ντρικής της θέσης στον ευρωμεσογειακό 
ενεργειακό κόσμο.

Δεύτερον, ο Ερντογάν έχει κάθε συμφέρον 
να αποτρέψει τον ρωσο-ουκρανικό πόλε-
μο από το να δημιουργήσει παγκόσμιο οι-
κονομικό σοκ, και έχοντας αυτό κατά νου, 
σκέφτεται επίσης προσεκτικά το ζήτημα 
των κρίσιμων ρωσικών και ουκρανικών 
προμηθειών σιτηρών που θα αύξαναν το 
κόστος με σοβαρές επιπτώσεις στη ζωή 
της χώρας. Η Τουρκία όντας σημαντική για 
τη Μόσχα και το Κίεβο, θα ήθελε την επι-
τάχυνση του τερματισμού της κρίσης και 
η διαμεσολάβηση, μπορεί να αποτελέσει 
εγγύηση υπό αυτή την έννοια.

Τρίτον, ο Ερντογάν κοιτάζει το 2023. Έτος 
καθοριστικών προεδρικών εκλογών αλλά, 
κυρίως, εκατονταετηρίδας της Δημοκρα-
τίας που ίδρυσε ο Μουσταφά Κεμάλ Ατα-
τούρκ. Μετά τη νομισματική κρίση, στην 
Τουρκία οι άνθρωποι, ταλαιπωρημένοι 
από τη φτώχεια, διαμαρτύρονται. Σε αυτό 
προστίθεται μια αντιπολίτευση που αυτή 
τη φορά φαίνεται αποφασισμένη να μην 
λειτουργήσει μόνο με ρητορείες. Το να 
παρουσιάζεται ως διαμεσολαβητής και 
ως σταθεροποιητής μπορεί να δώσει στον 
Ερντογάν σημαντική ώθηση ενόψει των 

επερχόμενων εκλογών.

Ακριβώς όπως ο Ατατούρκ σταθεροποίη-
σε τις σχέσεις με τη Σοβιετική Ένωση, ο 
Ερντογάν θέλει να κλείσει μια συμφωνία 
που επιτρέπει μια εγκάρδια κατανόηση με 
τη Ρωσία και την Ουκρανία.

Και φτάνουμε στο τελευταίο σημείο: η στα-
θεροποίηση της Μαύρης Θάλασσας θα ήταν 
μέρος ενός τόξου τουρκικής επιρροής που 
βλέπει την Άγκυρα και τη Μόσχα να καλού-
νται να μεσολαβήσουν και στα σενάρια της 
Λιβύης, της Συρίας και του Ναγκόρνο-Κα-
ραμπάχ. Το να βοηθήσει τη Ρωσία και την 
Ουκρανία να βρουν μια διέξοδο θα έδινε 
στην Τουρκία και στην υψηλή στρατηγική 
της, μια σημαντική γεωπολιτική αναβίωση 
αυξάνοντας τις δυνατότητες για να πάρει 
παραχωρήσεις αλλού.

Ωστόσο, η προσπάθεια της Άγκυρας έχει 
δομικούς περιορισμούς. Η διαμεσολαβητι-
κή της δυνατότητα ισχύει όσο η κατάστα-
ση στην Ουκρανία ήταν στο επίπεδο των 
πρώτων ημερών του Μαρτίου. Όσο η κατά-
σταση επί του πεδίου μεταβάλλεται υπέρ 
της Ρωσίας, η διαμεσολαβητική δυνατό-
τητα της Τουρκίας, μειώνεται. Αν η Ρωσία 
κερδίσει στρατιωτικά και καταλάβει ακό-
μα περισσότερα εδάφη, τότε τα πράγματα 
αλλάζουν.

Η Τουρκία επιθυμεί η κρίση στην Ουκρανία 
να μην έχει νικητή, κυρίως αν αυτός είναι 
η Ρωσία. Το συμφέρον της Άγκυρας είναι 
να προσέλθουν στο τραπέζι των διαπραγ-
ματεύσεων δύο εξαντλημένες χώρες, χω-
ρίς εμφανή κέρδη από τη σύγκρουση. Μία 
Ρωσία που έχει κερδίσει στρατιωτικά και 
έχει ισχυροποιηθεί, δεν είναι διαχειρίσιμη 
από την πλευρά της Άγκυρας.

Εξάλλου, ο στόχος της Μόσχας είναι η δια-
πραγμάτευση με την Ουάσιγκτον και όχι με 
το Κίεβο. Και σε αυτό το επίπεδο διαπραγ-
μάτευσης, τίποτα δεν εγγυάται ότι η Άγκυ-
ρα θα παίξει τον ρόλο του διαμεσολαβητή.

Πηγή: https://www.geoeurope.org/2022/04/11/poso-kerdizei-i-toyrkia-
apo-ton-polemo/

***To geoeurope είναι ένας ιστότοπος που δημιουργήθηκε από επι-
στήμονες και ειδικούς που έχουν ασχοληθεί με τη γεωπολιτική της 
Ευρώπης και έχουν διαπιστώσει συγκεκριμένα κενά στη ροή των 
πληροφοριών που διαμορφώνουν τις γεωπολιτικές συζητήσεις στην 
ήπειρό μας.

Πόσο κερδίζει η Τουρκία από τον πόλεμο στην Ουκρανία;
Μανώλης Μουράτογλου




