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Δυο δήμαρχοι συμφωνούν
ότι ...διαφωνούν...

Οι ενστάσεις του κ.Φιλίππου και κ. Λουκά για τις ανεμογεννήτριες

Τ

ο καυτό θέμα της εγκατάστασης ανεμογεννητριών στους Δήμους Λαυρεωτικής
και Σαρωνικού, που διαφαίνεται ως το μεγάλο, επίμαχο θέμα της – αμέσως – επόμενης μέρας, τέθηκε από το έντυπό μας στους
δημάρχους, κ. Λουκά και Φιλίππου αντιστοίχως.

Κ

αι οι δύο απάντησαν σε ερωτήσεις μας,
παρουσιάζοντας τις απόψεις τους, σε μια
εποχή που το θέμα των ανεμογεννητριών
και της πράσινης ενέργειας ευρύτερα λαμβάνει διαστάσεις σε ολόκληρη την Ευρώπη.
Στην Γαλλία για παράδειγμα, παρότι πρώτη
επιλογή αποτελεί η πυρηνική ενέργεια, με
το 80% της κατανάλωσης ρεύματος στην
χώρα να καλύπτεται από αυτήν, ορισμένες

πολιτικές παρατάξεις τάζουν την πλήρη κατάργηση των ανεμογεννητριών στο μέλλον.
ρόκειται φυσικά για ένα περίπλοκο
θέμα, για το οποίο επιδιώξαμε να πάρουμε απαντήσεις με τις τέσσερεις ερωτήσεις μας, που καλύπτουν και επί μέρους
θέματα της Τοπικής Αυτοδιοίκησης ως προς
την πράσινη ενέργεια.

Π

ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ ΔΗΜΑΡΧΟΥ ΣΑΡΩΝΙΚΟΥ Κ. Φιλίππου
...Η πράσινη ενέργεια και η μετάβαση σε κλιματικά ουδέτερες πόλεις,
όπου όλοι οι πολίτες θα έχουν πρόσβαση σε φθηνή ενέργεια αποτελεί,
πράγματι, μονόδρομο...
ματικά χαρακτηριστικά. Οι συνεχιζόμενες
χωροθετήσεις τους χωρίς να υπάρχει ένα
σύγχρονο, λειτουργικό σχέδιο για τις ΑΠΕ
και χωρίς να έχει προηγηθεί η απαιτούμενη
διαβούλευση με τους πολίτες προκαλούν
στην κοινωνία ανησυχία και εγρήγορση.
2) Έχετε κάποια αντιπρόταση;

1) Κύριε Δήμαρχε, έχετε πάρει θέση κατά
της εγκατάστασης ανεμογεννητριών στον
Δήμο. Για ποιο λόγο αντιτίθεστε;
Όπως γνωρίζετε τόσο ο δήμος Σαρωνικού
όσο και ο δήμος Λαυρεωτικής έχουν στη διάθεσή τους στοιχεία που δείχνουν ότι στην
Ρυθμιστική Αρχή Ενέργειας (ΡΑΕ) έχουν
κατατεθεί αιτήσεις για την εγκατάσταση
48 ανεμογεννητριών και τη δημιουργία αιολικού πάρκου συνολικής ισχύος 43,64 MW
στα όριά τους. Οι αιτήσεις αφορούν 14 ανεμογεννήτριες ισχύος 12,94 MW στον δήμο
Σαρωνικού και 34, συνολικής ισχύος 30,7
MW, στον δήμο Λαυρεωτικής.
Για μια τόσο εκτεταμένη εγκατάσταση στην
περιοχή μας, εμείς ως δημοτικές αρχές και
τοπικές κοινωνίες ουδέποτε κληθήκαμε να
πάρουμε θέση και να καταθέσουμε άποψη.
Όλος ο προγραμματισμός γίνεται ερήμην
μας.
Επιπλέον, αν και η ενεργειακή μετάβαση
σε μια οικονομία χαμηλών εκπομπών διοξειδίου του άνθρακα είναι επιβεβλημένη
λόγω της κλιματικής κρίσης, η ανάγκη διατήρησης και αποκατάστασης της φύσης
είναι επίσης αδιαμφισβήτητη. Στο πλαίσιο
αυτό η ενεργειακή μετάβαση, με αιχμή τη
μεγαλύτερη ανάπτυξη των ΑΠΕ, δεν μπορεί
παρά να λαμβάνει υπόψη τις αποδεδειγμένες επιπτώσεις των ΑΠΕ στη βιοποικιλότητα και στο περιβάλλον. Οι επιπτώσεις
αυτές έχουν αναγνωριστεί επίσημα από
διεθνείς οργανισμούς, όπως η Ευρωπαϊκή
Επιτροπή.
Δεν είναι τυχαίο, λοιπόν, το ολοένα διογκούμενο κύμα διαμαρτυρίας ενάντια στις ανεμογεννήτριες που αποκτάει σιγά σιγά κινη-



Το τελευταίο διάστημα βλέπουμε αιολικά
πάρκα να αναφύονται σε όλη τη χώρα με
γνώμονα τα στενά επιχειρηματικά συμφέροντα και όχι το ενεργειακό δυναμικό των
περιοχών και την παράλληλη διατήρηση
της βιοποικιλότητας. Αυτό θα πρέπει να
σταματήσει. Η αντιπρότασή μας συνίσταται
σε μια αναγκαία και επιτακτική αναθεώρηση του χωροταξικού πλαισίου για τις ΑΠΕ
και στη θέσπιση διεπιστημονικής συμμετοχικής επιτροπής που θα επικουρεί την
κατάρτισή του. Ζητάμε από την πολιτεία
να κάνει οριοθετήσεις των περιοχών, όπου
μπορούν να εγκατασταθούν ανεμογεννήτριες με βάση τα επιστημονικά δεδομένα,
ώστε ο δημόσιος διάλογος να μην οδηγείται
σε πόλωση για ένα θέμα μείζονος σημασίας
για όλη την ανθρωπότητα. Ασφαλώς, όρος
απαράβατος για την εξέλιξη του δημόσιου
διαλόγου είναι η ενίσχυση της συμμετοχής
των τοπικών κοινωνιών στην ενεργειακή
μετάβαση, πρωτίστως μέσω της ενημέρωσης και της διαβούλευσης.
3) Έχετε αξιολογήσει τα πιθανά αντισταθμιστικά οφέλη για τον Δήμο στην περίπτωση
εγκατάστασης ανεμογεννητριών στην επικράτειά του; Θα μπαίνατε ή θα μπείτε στην
διαδικασία να τα διαπραγματευτείτε;
Η αντιμετώπιση της κλιματικής κρίσης
δεν γίνεται με στενά τοπικιστικά κριτήρια
ούτε με τη λογική δημιουργίας του έργου
«στην αυλή του γείτονα». Μας αφορά όλους
και ασφαλώς υπερβαίνει όχι μόνο τα στενά
όρια των δήμων αλλά και των κρατών του
πλανήτη. Αυτός είναι ο λόγος που τόσο ο
ΟΗΕ όσο και η ΕΕ έχουν τοποθετήσει τόσο
ψηλά στην πολιτική ατζέντα την κλιματική
αλλαγή.
Χρειάζεται λοιπόν μια ολιστική θεώρηση
και σοβαρή αντιμετώπιση στη λογική που

περιγράψαμε παραπάνω. Δεν έχει νόημα
να μιλάμε για αντισταθμιστικά οφέλη στον
δήμο μας ή σε οποιονδήποτε άλλο δήμο, αν
τελικά οι λύσεις που έχουμε στη διάθεσή
μας περισσότερο βλάπτουν παρά ωφελούν
τον τελικό στόχο, που είναι η αντιμετώπιση
της κλιματικής αλλαγής. Και ασφαλώς δεν
έχει νόημα να αναπτύσσονται φαραωνικών
διαστάσεων έργα, επιβλαβή για το περιβάλλον, ακατάλληλα να συμβάλλουν στην αντιμετώπιση της κλιματικής κρίσης και μάλιστα ερήμην της τοπικής κοινωνίας.
4) Η πράσινη ενέργεια δείχνει να αποτελεί
μονόδρομο.Υπάρχει κατά την γνώμη σας
ρόλος για την τοπική αυτοδιοίκηση σε αυτό
το εγχείρημα και προτίθεσθε να αναλάβετε
κάποια πρωτοβουλία;
Η πράσινη ενέργεια και η μετάβαση σε
κλιματικά ουδέτερες πόλεις, όπου όλοι
οι πολίτες θα έχουν πρόσβαση σε φθηνή
ενέργεια αποτελεί, πράγματι, μονόδρομο
και η τοπική αυτοδιοίκηση οφείλει να έχει
πρωταγωνιστικό ρόλο σε αυτή την κατεύθυνση. Στον δήμο Σαρωνικού έχουμε κάνει
την αρχή για μετάβαση σε ουδέτερα δημόσια κτίρια, δηλαδή σε κτίρια που δεν είναι
ενεργοβόρα, με την ενεργειακή αναβάθμιση
δυο σχολικών μονάδων και ενός δημοτικού
κτιρίου (του Κοινοτικού Γραφείου Π. Φώκαιας). Επίσης, έχουμε προχωρήσει στην
αντικατάσταση όλου του δημοτικού φωτισμού με λαμπτήρες εξοικονόμησης ενέργειας (LED).
Ιδιαίτερα θέλω να σταθώ στο πρωτοποριακό βιοκλιματικό σχολείο που χωροθετούμε
στο νότιο τμήμα του 1ου δημοτικού σχολείου Καλυβίων, σε έκταση όπου σήμερα υπάρχουν λυόμενες κατασκευές. Πρόκειται για
ένα έργο με σχεδιασμό που αξιοποιεί όλα
τα δυνατά βιοκλιματικά μέσα με στόχο τη
σχεδόν μηδενική κατανάλωση ενέργειας.
Ταυτόχρονα, ενεργοποιώντας διαδραστικά
συστήματα ενημέρωσης, εμπλέκει τους μικρούς μαθητές σε βάση παρακολούθησης
της ενεργειακής συμπεριφοράς του σχολείου με στόχο να εξοικειωθούν με την εξοικονόμηση ενέργειας, μέσα από βιωματική
διαδικασία.
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ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ ΔΗΜΑΡΧΟΥ ΛΑΥΡΕΩΤΙΚΗΣ Κ. Λουκά
...Είμαι υπέρ των Ανανεώσιμων πηγών Ενέργειας, αλλά εναντίον
της τοποθέτησης ανεμογεννητριών στο Πάνειο όρος ...
1) Κύριε Δήμαρχε, έχετε πάρει θέση κατά
της εγκατάστασης ανεμογεννητριών στον
Δήμο. Για ποιο λόγο αντιτίθεστε;
Είμαστε αντίθετοι στην εγκατάσταση ανεμογεννητριών στο Πάνειο όρος, κατόπιν
πολλών ομόφωνων αποφάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου, διότι:
Σε όλα τα βουνά της Αττικής (Υμηττός, Πεντέλη, Πάρνηθα, όρος Μερέντα, όρος Αιγάλεω), απαγορεύεται η εγκατάσταση ανεμογεννητριών και το παράδοξο είναι ότι μόνο
στο δικό μας επιτρέπεται.
Το Πάνειο όρος είναι χαρακτηρισμένο ως
ζώνη απόλυτου προστασίας ορεινών όγκων
και ως αρχαιολογικού χώρου. Αποτελεί το
βασικό πνεύμονα πρασίνου στην περιοχή.
Είναι υψηλού κάλλους και έχει καεί δύο φορές, τουλάχιστον, στο παρελθόν.
Επίσης, θα υπάρξει μεγάλο περιβαλλοντικό
πρόβλημα, διότι προβλέπονται να τοποθετηθούν 48 ανεμογεννήτριες μεγάλου ύψους
για τις οποίες απαιτούνται αρκετά χιλιόμετρα νέων δρόμων, πυλώνες, καλώδια μεταφοράς και τεράστιες τσιμεντένιες βάσεις.
Ως εκ τούτου, θα αλλοιωθεί σημαντικό κομμάτι του βουνού, το οποίο συνεπάγεται μη
αναστρέψιμη υποβάθμιση της ποιότητας
της ζωής των κατοίκων αλλά και της δασικής περιοχής. Θα υπάρξει μεγάλη επίπτωση
στην πανίδα, τη χλωρίδα αλλά και το μικροκλίμα της περιοχής.
Ο Δήμος μας έχει το μεγαλύτερο ενεργειακό κέντρο στη χώρα το οποίο συμβάλλει
στο 20% επί της συνολικής παραγόμενης
ενέργειας και, επιπλέον, υπάρχει υποβάθμιση από τις τρεις εναέριες γραμμές μεταφοράς υπερυψηλής τάσης του ρεύματος για
τις οποίες πιέζουμε το κράτος να υπογειοποιηθούν.
Η διάρκεια ζωής μιας ανεμογεννήτριας είναι 20 χρόνια, οι εκατοντάδες τόνοι τσιμέ-
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ντου και χάλυβα δεν απομακρύνονται, όπως
προβλέπεται, και παραμένουν για πάντα, με
αποτέλεσμα την καταστροφή του περιβάλλοντος.
2) Έχετε κάποια αντιπρόταση;
Ο Δήμος έχει ήδη προτείνει στην Περιφέρεια να δημιουργηθεί Μονάδα Διαχείρισης
και Αξιοποίησης Βιοαποβλήτων (κλαδέματα, οργανικά υπολείμματα, αποφάγια) με τη
μέθοδο της αναερόβιας ζύμωσης, προκειμένου να παράγεται προς όφελος των πολιτών ηλεκτρικό ρεύμα και λιπάσματα.
3) Έχετε αξιολογήσει τα πιθανά αντισταθμιστικά οφέλη για τον Δήμο, στην περίπτωση
εγκατάστασης ανεμογεννητριών στην επικράτειά του; Θα μπαίνατε ή θα μπείτε στην
διαδικασία να τα διαπραγματευτείτε;
Κανένα αντισταθμιστικό όφελος δεν είναι
σε θέση να αντισταθμίσει την τεράστια περιβαλλοντική καταστροφή. Το Πάνειο όρος
πρέπει να παραμείνει όπως είναι παρθένο
και ο Δήμος σκοπεύει να το μετατρέψει σε
ένα οργανωμένο τεράστιο πάρκο αναψυχής,
με μονοπάτια, χώρους αναψυχής και άθλησης, ώστε να τα απολαμβάνουν οι ντόπιοι
κάτοικοι αλλά και οι επισκέπτες και όχι
τσιμεντοποιημένο και απόκοσμο.
4) Η πράσινη ενέργεια δείχνει να αποτελεί
μονόδρομο.Υπάρχει κατά την γνώμη σας
ρόλος για την τοπική αυτοδιοίκηση σε αυτό
το εγχείρημα και προτίθεσθε να αναλάβετε
κάποια πρωτοβουλία;
Καταρχήν, να αναφέρω την προσωπική μου
άποψη ότι είμαι υπέρ των Ανανεώσιμων
πηγών Ενέργειας, αλλά εναντίον της τοποθέτησης ανεμογεννητριών στο Πάνειο όρος
για τους λόγους που προανέφερα στην πρώτη μου ερώτηση.
Ήδη έχουμε προχωρήσει αρκετά σε αυτόν
τον τομέα, ο Δήμος μετέχει στο Σύμφωνο
Δημάρχων εδώ και πολλά χρόνια.

Στα πλαίσια της εξοικονόμησης ενέργειας
έχει γίνει αντικατάσταση των παλαιών φωτιστικών του οδοφωτισμού, με άλλα τύπου
LED τελευταίας τεχνολογίας.
Έχει γίνει ενεργειακή αναβάθμιση στα Δημαρχεία Κερατέας και Λαυρίου και σε άλλα
δημοτικά κτίρια και σκοπεύουμε να το επεκτείνουμε σε όλα τα κτίρια του Δήμου.
Χρησιμοποιούμε σε κτίρια βρεφονηπιακών
και σε σχολεία εναλλακτικά συστήματα
Ενέργειας (Γεωθερμία, Ηλιακοί Συλλέκτες,
Φωτοβολταϊκά κ.α)
Επίσης, έχει γίνει αντικατάσταση των παλαιών φωτιστικών με αντίστοιχα τύπου
Led σε πολλά σχολεία και κτίρια. Ο Δήμος
μας ήταν από τους πρώτους Δήμους που
τοποθέτησαν Σταθμό Φόρτισης Ηλεκτρικών Οχημάτων και έχει υποβάλει πρόταση
για δεκάδες σημεία φόρτισης.
Τέλος, το τελευταίο διάστημα τοποθετούμε αρκετά φωτιστικά που λειτουργούν με
την ηλιακή ενέργεια. Είμαστε στην τελική
φάση για ίδρυση Ενεργειακής Κοινότητας
προκειμένου τα οφέλη να αποδοθούν στους
δημότες μας.
Επιπλέον, κατόπιν Ειδικής Χωροταξικής
Μελέτης θα τοποθετηθούν Φωτοβολταϊκά
στοιχεία σε μεγάλες δημοτικές εκτάσεις,
για να μηδενίσουμε την τεράστια δαπάνη που έχουμε από τη λειτουργία των δύο
βιολογικών καθαρισμών και των τριάντα
αντλιοστασίων.
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Ρίγη συγκίνησης στη συναυλία της Λαϊκής Ορχήστρας
«Μίκης Θεοδωράκη»ς στην Ανάβυσσο

Ο Μίκης που μελοποίησε την ψυχή των ανθρώπων, ο Μίκης που είχε την ικανότητα με
τη μουσική του να διαπερνά διαφορετικές γενιές και να τις συγκλονίζει εξίσου, ήταν
χθες κάπου στον ουρανό της Αναβύσσου και άκουγε το συγκινημένο πλήθος να τραγουδά με τις μελωδίες του.
Άκουγε τα μπουζούκια της αγαπημένης του Λαϊκής Ορχήστρας «Μίκης Θεοδωράκης»
να γεμίζουν την ατμόσφαιρα και τη φωνή του Παναγιώτη Πετράκη και της Σαββέριας Μαργιολά να ενώνονται με αυτή του πλήθους και να τραγουδούν. «Της Διακιοσύνης
Ήλιε Νοητέ», «Βρέχει στην φτωχογειτονιά», «Όταν σφίγγουν το χέρι», «Μαργαρίτα Μαργαρώ», «Καημός»…
«Σαρωνικέ μου, τα κυματάκια σου δώσ’ μου, δώσ’ μου τ’ αγέρι, δώσ’ μου το πέλαγο», γράφει ο Μίκης στους στίχους του. Και ο Σαρωνικός χθες στην συναυλία που διοργάνωσε
ο δήμος Σαρωνικού και το ΝΠΔΔ Αριστόδικος, του απηύθυνε ύστατο χαίρε με πολλούς
φίλους του παρόντες: Το πλήθος που γέμισε ασφυκτικά την κεντρική πλατεία της Αναβύσσου από νωρίς το απόγευμα, τον δήμαρχο Σαρωνικού Πέτρο Φιλίππου, την πρόεδρο
του ΝΠΔΔ Αριστόδικος Δήμητρα Ράπτη, τον βουλευτή του ΣΥΡΙΖΑ Παναγιώτη Σκουρολιάκο, τους επικεφαλής της μείζονος και της ελάσσονος αντιπολίτευσης του δήμου,
σύσσωμο το δημοτικό συμβούλιο καθώς επίσης και μια εκλεκτή καλεσμένη, την κα Αναστασία Βούλγαρη συγγραφέα, ποιήτρια και στενή συνεργάτιδα του Μίκη Θεοδωράκη.
Παρόντα και όλα τα τηλεοπτικά συνεργεία που κάλυψαν εκτενώς το γεγονός, ακόμη και
σε απευθείας συνδέσεις.
«Είναι πραγματικά μια ιδιαίτερη βραδιά η αποψινή γιατί είναι η πρώτη συναυλία που δίνει η Λαϊκή Ορχήστρα “Μίκης
Θεοδωράκης” στην Αττική μετά την απώλεια του Μϊκη. Κι
εμείς έχουμε την μεγάλη τιμή ως δήμος να φιλοξενούμε
την σημερινή σπουδαία εκδήλωση. Αλήθεια όμως, πιστεύει
κανείς ότι ο Μϊκης έφυγε; Ότι μαζευτήκαμε εδώ για να τον
αποχαιρετίσουμε; Όχι βέβαια. Ο Μίκης ήταν παρών σε όλη
τη διαδρομή της νεότερης ιστορίας μας. Ήταν παρών στους
αγώνες του λαού και μπροστάρης στις δύσκολες στιγμές
του. Αγώνες χωρίς τραγούδι και τραγούδι χωρίς αγώνες
ήταν κάτι αδιανόητο, όπως έλεγε ο Μίκης. Χωρίς τον Μίκη
και τη μουσική του κανείς δεν ξέρει που θα ήμασταν τώρα.
Σε δύσκολες ώρες έκανε τον λαό του να είναι υπερήφανος
για την κληρονομιά του. Τα τραγούδια του ενέπνευσαν και
ένωσαν τους Έλληνες ανεξάρτητα από την ιδεολογική τους
τοποθέτηση», ανέφερε μεταξύ άλλων ο δήμαρχος Σαρωνικού Πέτρος Φιλίππου στον χαιρετισμό του.

Από την πλευρά της η πρόεδρος του ΝΠΔΔ Αριστόδικος και πρόεδρος του Δ.Σ. Σαρωνικού Δήμητρα Ράπτη καλωσορίζοντας τους παριστάμενους είπε: «Σας καλωσορίζω
σε αυτή την εκδήλωση μνήμης και αποχαιρετισμού. Τον δικό μας αποχαιρετισμό στον
μεγάλο μουσικοσυνθέτη στον μεγάλο Έλληνα άνδρα. Στον Μίκη της καρδιάς μας. Στον
Μίκη όλων των Ελλήνων. Αυτή η συναυλία είχε ενταχθεί στο πλαίσιο αφιερώματος του
δήμου στον Μιχάλη Κακογιάννη καθώς οι δυο άνδρες είχαν συναντηθεί καλλιτεχνικά
και ο Μϊκης είχε γράψει μουσική για τις ταινίες του συνθέτη. Ωστόσο μετά την απώλειά
του δεν θα μπορούσαμε παρά να αφιερώσουμε αυτή την εκδήλωση στον μεγάλο Μίκη.
Αντίο Μίκη. Αθάνατος:».
Όλοι όσοι είχαμε την τύχη να παρευρεθούμε στην χθεσινή μοναδική βραδιά σήμερα είμαστε βέβαιοι ότι δεν ήταν μια εκδήλωση αποχαιρετισμού αλλά μια συναυλία που επιβεβαίωσε αυτό που όλοι πιστεύουμε: ότι ο Μίκης θα παραμείνει αιώνια ζωντανός μέσα
στις καρδιές των απλών ανθρώπων. Μίκη σ’ ευχαριστούμε!



Από το Γραφείο Τύπου
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Πανελλήνιο
Πρωτάθλημα
Optimist

ΝΑΥΤΙΚΟΣ ΑΘΛΗΤΙΚΟΣ ΟΜΙΛΟΣ
ΠΑΛΑΙΑΣ ΦΩΚΑΙΑΣ
“Ο ΠΥΘΕΑΣ”
Τετάρτη, 27 Οκτωβρίου 2021Κυριακή, 31 Οκτωβρίου 2021

Λιμάνι Παλαιάς Φώκαιας
& Όρμος Αγίου Νικολάου

Μία οικονομία που “κοιμάται” ή “περισσεύει”;

Η κατασκευή του νέου Λιμανιού στην Παλαιά Φώκαια θυμίζει την επέκταση του Προαστιακού στο Λαύριο. Εξακολουθεί να βρίσκεται στις μακέτες,
αγνοείται, όμως, το σχέδιο υλοποίησής του.
Χρόνια τώρα διάφορα τουριστικά σκάφη, κυρίως ιστιοφόρα, ελλιμενίζονται προσωρινά, ειδικά όταν έχει βοριάδες, στον όρμο του Αγίου Νικολάου, χωρίς τη δυνατότητα προσωρινής πρόσδεσης για ανεφοδιασμό,
τροφοδοσίες και, φυσικά, επίσκεψη στα εστιατόρια ή άλλα καταστήματα
της περιοχής.
Μήπως θα έπρεπε τουλάχιστον να μελετηθεί η δυνατότητα για την αξιοποίηση και αυτής της οικονομικής τόνωσης της περιοχής;
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ΔΗΜΟΣ ΣΑΡΩΝΙΚΟΥ 01/10/2021 ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

Υπογραφή προγραμματικής σύμβασης για την «Αποκατάσταση- ανακαίνιση
του παλαιού Δημοτικού Σχολείου Παλαιάς Φώκαιας και διαμόρφωση
περιβάλλοντα χώρου» συνολικού προϋπολογισμού €780.000,00
μεταξύ δήμου Σαρωνικού και περιφέρειας Αττικής
Υπεγράφη σήμερα, Παρασκευή
1 Οκτωβρίου 2021, από τον
δήμαρχο Σαρωνικού Πέτρο Φιλίππου και τον περιφερειάρχη
Αττικής Γιώργο Πατούλη η σύμβαση για την υλοποίηση του
έργου «Αποκατάσταση- ανακαίνιση του παλαιού Δημοτικού
Σχολείου Παλαιάς Φώκαιας
και διαμόρφωση περιβάλλοντα
χώρου» συνολικού προϋπολογισμού €780.000,00 συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ.
Κατά την υπογραφή της σύμ-

βασης, που πραγματοποιήθηκε
στα γραφεία της περιφέρειας
Αττικής, παρίστατο από την
πλευρά της περιφερειακής
αρχής η διευθύντρια τεχνικών
υπηρεσιών Μαίρη Μίσχα και
συνεργάτες του περιφερειάρχη
κου. Γ. Πατούλη ενώ από πλευράς δήμου Σαρωνικού εκτός
του δημάρχου κου. Π. Φιλίππου,
παρευρέθηκε ο αντιδήμαρχος
Τεχνικών Υπηρεσιών, Ευρωπαϊκών προγραμμάτων και Τουρισμού Γιάννης Κυριακόπουλος
και ο πρόεδρος της τοπικής
κοινότητας Παλαιάς Φώκαιας,
Νάσος Παπουτσής.

φύτευσης.
• Η δημιουργία δεξαμενής για
την κάλυψη των αναγκών άρδευσης του πράσινου.
• Η πρόβλεψη φωτισμού κατάλληλου να καλύψει τις ανάγκες
του έργου.
• Η ικανοποίηση αισθητικών
κριτηρίων.
Σημειώνουμε ότι η μελέτη αποκατάστασης ξεκίνησε να συντάσσεται επί αντιδημαρχίας
Μανώλη Τσαλικίδη με χρημα-

Κύρια επιδίωξη του έργου αποκατάστασης –ανακαίνισης του
παλαιού σχολείου Παλαιάς
Φώκαιας και της διαμόρφωσης
του περιβάλλοντα χώρου είναι
η αναβάθμιση της εισόδου στον
κυρίως οικισμό της Π. Φώκαιας
αναδεικνύοντας ένα κτίριο με
ιστορικές μνήμες για τους κατοίκους της περιοχής το οποίο,
επιπλέον, θα λειτουργήσει ως
σημείο αναφοράς για τους επισκέπτες. Ο αναβαθμισμένος
χώρος θα μπορέσει, ταυτόχρονα, να λειτουργήσει ως χώρος
πρασίνου και πόλος έλξης για
τους κατοίκους, ευνοώντας
την ανάπτυξη ποικίλων δραστηριοτήτων για διαφορετικές
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ηλικίες στη γειτονιά.
Επιγραμματικά, οι βασικοί στόχοι της επέμβασης μέσω του
σχεδιασμού είναι:
• Η αισθητική αναβάθμιση του
παλαιού σχολείου και του υπαίθριου χώρου του.
• Η δημιουργία σημείου αναφοράς στην είσοδο του κυρίως οικισμού της Π. Φώκαιας για τους
επισκέπτες της περιοχής.
• Η ανάδειξη της ιστορικής μνήμης της περιοχής .
• Η ενεργειακή αναβάθμιση του
κτιρίου.
• Η αναβάθμιση των υλικών επιστρώσεων και η τοποθέτηση
αστικού εξοπλισμού
• Η ενίσχυση της υπάρχουσας

τοδότηση από τον κο. Αθανάσιο
Μαρτίνο και ο νυν αντιδήμαρχος Γ. Κυριακόπουλος συνέταξε
τότε ως απλός ιδιώτης, δωρεάν, τα τοπογραφικά και έκανε
την αποτύπωση του κτιρίου.
Η ολοκλήρωση της μελέτης, η
σύνταξη του τεχνικού δελτίου
και η αδειοδότηση πραγματοποιήθηκε από τον νυν αρμόδιο
αντιδήμαρχο Γ. Κυριακόπουλο.
Το έργο που θα χρηματοδοτηθεί εξολοκλήρου από την περιφέρεια Αττικής πρόκειται να
δημοπρατηθεί άμεσα.
Από το Γραφείο Τύπου



Διπλωματούχος
Μηχανολόγος-Μηχανικός
Διπλωματούχος
Οικονομολόγος-Μηχανικός
Διδάκτωρ Μηχανολόγος-Μηχανικός

4η Ενότητα:

Ρύπανση της Ατμόσφαιρας.
Διαδικασίες Καύσης.
Ρύποι ως Παραπροϊόντα
της Καύσης και από Προσμείξεις
των Καυσίμων

2η Αιτία για τη Δημιουργία Ρύπων κατά
την Καύση των Καυσίμων

Όπως εξηγήσαμε στην προηγούμενη 3η Ενότητα, σκοπός της καύσης των καυσίμων είναι η δημιουργία
θερμότητας. Αυτό επιτυγχάνεται από την ένωση τόσο
του άνθρακα όσο και του υδρογόνου (που υπάρχουν
σχεδόν σε όλα τα καύσιμα) με το οξυγόνο που είναι
απαραίτητο σε κάθε καύση και τη δημιουργία των δύο
αερίωντου διοξειδίου του άνθρακα και του υδρατμού.
Υπάρχουν όμως 3 αιτίες για τις οποίες (εκτός των αερίων διοξειδίου του άνθρακα και του υδρατμού, που
είναι επιθυμητά, αφού έτσι δημιουργείται η θερμότητα) προκύπτουν και περισσότεροι ρύποι.
Στην προηγούμενη 3η Ενότητα περιγράψαμε εκτενώς
τους ρύπους που δημιουργούνται από την 1η αιτία,
δηλαδή από την ατελή καύση του καυσίμου. Οι ρύποι
αυτοί είναι: Το μονοξείδιο του άνθρακα, οι άκαυστοι
υδρογονάνθρακες και η αιθάλη.
Στην 4η Ενότητα θα ασχοληθούμε κατ’ αρχάς με τους
ρύπους που οφείλονται στην 2η αιτία (δηλαδή με τους
ρύπους που προκύπτουν σαν παραπροϊόντα της καύσης). Στη συνέχεια θα περιγράψουμε ένα μεγάλο μέρος των ρύπων που οφείλονται στην 3η αιτία (δηλαδή
με τους ρύπους που προκύπτουν από τις διάφορες
προσμείξεις που υπάρχουν στα καύσιμα).

Μονοξείδιο του Αζώτου

Η 2η αιτία δημιουργίας ρύπων κατά την καύση προέρχεται μόνο από το γεγονός, ότι ο αέρας, που είναι
απαραίτητος κατά την καύση, ζεσταίνεται. Ο αέρας
λοιπόν αποτελείται κυρίως από περίπου 78% άζωτο και 21% οξυγόνο κατ’ όγκο. Το υπόλοιπο 1% είναι
ίχνη άλλων ουσιών (με τις οποίες θα ασχοληθούμε
σε άλλη Ενότητα και συγκεκριμένα, όταν θα περιγράψουμε το «Φαινόμενο του Θερμοκηπίου»). Όταν ο αέρας ζεσταθεί (έστω και μόνος του μέσα σε ένα δοχείο
ανεξάρτητα από οποιαδήποτε καύση) στους περίπου
1100οC (βαθμούς Κελσίου), ενώνονται το άζωτο και
το οξυγόνο του αέρα δημιουργώντας ένα νέο αέριο το
μονοξείδιο του αζώτου. Αν λοιπόν κατά τη διάρκεια
της καύσης ενός καυσίμου έχουμε θερμοκρασίες άνω
των περίπου 1100οC, τότε δημιουργείται από το άζωτο και το οξυγόνο του αέρα μονοξείδιο του αζώτου.
Αυτό το μονοξείδιο του αζώτου ονομάζεται «θερμικό
μονοξείδιο του αζώτου», εν αντιθέσει με το «μονοξείδιο του αζώτου του καυσίμου», το οποίο θα περιγράψουμε, όταν θα ασχοληθούμε με τους ρύπους της
καύσης που οφείλονται στην 3η αιτία (βλέπε Σελ. 33).
Το μονοξείδιο του αζώτου αυτό καθεαυτό δεν μπορεί
να δημιουργήσει ιδιαίτερα προβλήματα στο Περιβάλλον. Κύρια αρνητική ιδιότητα του είναι ότι, αν με την
αναπνοή (βλέπε Σχήμα 1, Σελ. 25) καταλήξει μέσω των
πνευμόνων στο αίμα, ενώνεται πιο εύκολα απ’ ότι το
οξυγόνο με την αιμοσφαιρίνη του αίματος, αλλά πολύ
πιο δύσκολα απ’ ότι το μονοξείδιο του άνθρακα. Δηλαδή το μονοξείδιο του αζώτου έχει μία πολύ πιο ήπια
συμπεριφορά από ότι το μονοξείδιο του άνθρακα (βλέπε Σελ. 26). Το πρόβλημα με το μονοξείδιο του αζώτου
είναι κυρίως, ότι σταδιακά μετατρέπεται όλο σε διοξείδιο του αζώτου, το οποίο μπορεί να δημιουργήσει
περισσότερα προβλήματα στο Περιβάλλον.

Διοξείδιο του Αζώτου

Η μεταβολή του μονοξειδίου του αζώτου σε διοξεί-



Στέφανος Ευαγγ. Μπινιάρης
Το Περιβάλλον. Ρύπανση & Προστασία.
διο του αζώτου μπορεί να αρχίσει από το τέλος της
καύσης και ολοκληρώνεται μετά την πάροδο ωρών
έως και ημερών στην ατμόσφαιρα. Αν το διοξείδιο
του αζώτου έχει σχηματιστεί ήδη περί το τέλος της
καύσης, το αναγνωρίζουμε από το καφετί χρώμα των
καυσαερίων στην έξοδο π.χ. της καπνοδόχου.
Τα προβλήματα, που μπορεί να δημιουργήσει το διοξείδιο του αζώτου στον άνθρωπο και στο Περιβάλλον
είναι:
1. Ερεθισμό των ματιών και των αναπνευστικών οργάνων. Επειδή το διοξείδιο του αζώτου έχει μικρή
διαλυτότητα στο νερό, φτάνει, όταν το εισπνεύσει ο
άνθρωπος, μέχρι τα όργανα του κάτω αναπνευστικού
συστήματος, δηλαδή τους βρόγχους και τους πνεύμονες. Εκεί διαλυόμενο στα υγρά που εκκρίνονται από
τους βλεννογόνους δημιουργεί νιτρικό οξύ και έτσι
προσβάλει τα όργανα του κάτω αναπνευστικού συστήματος. Ιδιαίτερα κινδυνεύουν ασθματικοί και μικρά
παιδιά. Αέριοι ρύποι όπως το διοξείδιο του αζώτου,
που αντιδρώντας με νερό δημιουργούν διάφορα οξέα,
πιστεύεται, ότι, διαλυόμενοι στα υγρά των βλεννογόνων τοιχωμάτων των αναπνευστικών οργάνων,
διεγείρουν νευρικά κύτταρα, που προξενούν ποικίλες
αντιδράσεις όπως π.χ. φτέρνισμα, βήχα, λαχάνιασμα
κ.λπ.
2. Το διοξείδιο του αζώτου είναι μία από τις κύριες
αιτίες της δημιουργίας της «όξινης βροχής». Γιατί
άραγε; Διότι, το διοξείδιο του αζώτου στην ατμόσφαιρα ενώνεται με τους υδρατμούς που βρίσκονται
στην ατμόσφαιρα και σχηματίζει νιτρικό οξύ, το οποίο
απορροφάται από τις σταγόνες της βροχής καθιστώντας την βροχή «όξινη». Όταν η «όξινη βροχή» πέσει
είτε στο έδαφος είτε στα επιφανειακά νερά δημιουργεί περισσότερα σοβαρά προβλήματα, με τα οποία θα
ασχοληθούμε σε άλλη Ενότητα.
3. Το διοξείδιο του αζώτου στην ατμόσφαιρα μπορεί
υπό την επίδραση ισχυρής ηλιακής ακτινοβολίας, δηλαδή το καλοκαίρι να παίξει ιδιαίτερο ρόλο κατά τον
σχηματισμό του «καλοκαιρινού νέφους», με ποικίλες
επιπτώσεις στην υγεία του ανθρώπου. Το καλοκαιρινό
νέφος θα το περιγράψουμε σε μία άλλη Ενότητα.
4. Το διοξείδιο του αζώτου μπορεί σε μεγάλες ποσότητες να προξενήσει «ευτροφία» του εδάφους και του
νερού. Αυτό σημαίνει, ότι συσσωρεύονται στο έδαφος
και στο νερό μεγάλες ποσότητες θρεπτικών ουσιών
(μην ξεχνάτε, ότι τα περισσότερα λιπάσματα περιέχουν και άζωτο). Οι θρεπτικές αυτές ουσίες ευνοούν
μεν την ανάπτυξη ορισμένων λίγων ειδών, αλλά μπορούν να οδηγήσουν μέχρι και στην εξαφάνιση πολλών
άλλων ειδών.

3η Αιτία. Ρύποι της Καύσης από Προσμείξεις του Καυσίμου

Τα προϊόντα της καύσης από προσμείξεις του καυσίμου συναντώνται κυρίως σε μεγάλες εγκαταστάσεις,
όπου καίγονται φτηνά καύσιμα όπως π.χ. λιγνίτης,
λιθάνθρακας, πετρέλαιο κ.λπ. που έχουν διάφορες
προσμείξεις,
Όπως αναφέραμε, όταν ο άνθρωπος καίει ένα καύσιμο,
επιθυμεί τη δημιουργία θερμότητας, η οποία προέρχεται από την καύση των στοιχείων κυρίως άνθρακα
αλλά και υδρογόνου. Τα καύσιμα όμως μπορούν να
περιέχουν και άλλα στοιχεία, εκτός του άνθρακα και
του υδρογόνου, όπως π.χ. θείο δηλαδή θειάφι, άζωτο
κ.λπ., τα οποία, δίχως αυτό να είναι ο σκοπός της καύσης, καίγονται επίσης, δημιουργώντας καινούργιες
ουσίες, που μπορούν να βλάψουν τον άνθρωπο και να
επιβαρύνουν το Περιβάλλον. Οι ουσίες αυτές είναι:

Ενώσεις του Θείου

Σχεδόν όλα τα καύσιμα περιέχουν, άλλα περισσότερο
και άλλα λιγότερο, ένα στοιχείο, το θείο κοινώς θειάφι. Η ποσότητα του θείου, που υπάρχει στα καύσιμα,
εξαρτάται από το είδος του καυσίμου και τον τόπο

προέλευσης του. Στον Πίνακα 1, σελ. 31 αναγράφεται
το ποσοστό του θείου, που υπάρχει σε διάφορα καύσιμα (σε βάρος επί τοις εκατό). Οι τιμές αυτές είναι
μέσοι όροι. Το μεγαλύτερο μέρος αυτού του θείου, που
περιέχεται στα καύσιμα, το συναντάμε στα καυσαέρια
στις εξής μορφές :

α) Διοξείδιο του Θείου

Όπως κατά την τέλεια καύση του άνθρακα ενός καυσίμου προκύπτει διοξείδιο του άνθρακα, έτσι και κατά
την τέλεια καύση του θείου προκύπτει διοξείδιο του
θείου. Το διοξείδιο του θείου είναι ένα άχρωμο αέριο
με οξεία οσμή. Υπάρχουν δύο ρύποι το διοξείδιο του
θείου και το διοξείδιο του αζώτου (βλέπε Σελ. 29), οι
οποίοι διεκδικούν την «πρωτιά» τόσο εις ότι αφορά
στις ποσότητες που εκπέμπονται στην ατμόσφαιρα,
όσο και στις αρνητικές επιπτώσεις, που έχουν οι ρύποι αυτοί τόσο στον άνθρωπο όσο και στο Περιβάλλον.
Την «πρωτιά» αυτή την κατείχε μετά τον 2ο παγκόσμιο
πόλεμο και για πολλά χρόνια το διοξείδιο του θείου.
Τις τελευταίες δεκαετίες την «πρωτιά» αυτή την διεκδικεί το διοξείδιο του αζώτου. Η εξήγηση αυτού
θα γίνει αντιληπτή, όταν θα έχουμε ολοκληρώσει την
περιγραφή των ρύπων που δημιουργούνται από την
καύση των καυσίμων. Οι κυριότερες επιπτώσεις του
διοξειδίου του θείου είναι:
Λόγω της μεγάλης διαλυτότητάς του στο νερό (μεγαλύτερη από την διαλυτότητα του διοξειδίου του
αζώτου) διαλύεται γρήγορα στις εκκρίσεις των βλεννογόνων σχηματίζοντας το ελαφρύ θειώδες οξύ. Έτσι
μπορεί να προσβάλλει τους βλεννογόνους των ματιών
και των οργάνων του άνω αναπνευστικού συστήματος, δηλαδή της μύτης, του στόματος, του λάρυγγα,
της τραχείας και των πρωτευόντων βρόγχων (βλέπε
Σχήμα 1, Σελ. 25). Οι εξογκωμένοι βλεννογόνοι έχουν
σαν συνέπεια την αύξηση της αντίστασης της ροής του
αέρα που αναπνέουμε με αποτέλεσμα τη δύσπνοια. Η
βλαβερή αυτή ενέργεια του διοξειδίου του θείου ενισχύεται, αν το διοξείδιο του θείου συνυπάρχει με έναν
άλλο ρύπο, τα ψιλά αιωρούμενα σωματίδια, τα οποία
θα περιγράψουμε στη συνέχεια (βλέπε Σελ.35). Τότε
το διοξείδιο του θείου με τις εκκρίσεις των βλεννογόνων και προσκολλημένο στα ψιλά αιωρούμενα σωματίδια φτάνει μέχρι τα όργανα του κάτω αναπνευστικού, δηλαδή τους τερματικούς βρόγχους και τους
πνεύμονες, έχοντας όμως μεταβληθεί στο ισχυρότερο
(σε σχέση με το θειώδες) θειικό οξύ προσβάλλοντας
τα όργανα αυτά. Μέχρι τα όργανα του κάτω αναπνευστικού συστήματος (τερματικούς βρόγχους και
πνεύμονες) μπορεί να εισχωρήσει το διοξείδιο του
θείου (παρ’ όλη τη μεγάλη διαλυτότητα που έχει και
επομένως θα έπρεπε να έχει ήδη προσκολληθεί στα
όργανα του άνω αναπνευστικού), είτε όταν υπάρχει σε
μεγάλη συγκέντρωση στον αέρα, είτε μετά από βαθιά
εισπνοή.
Είναι μία από τις κύριες αιτίες της «Όξινης Βροχής».
Όξινη βροχή από διοξείδιο του θείου δημιουργείται
με δύο τρόπους. Με τον ένα τρόπο το αέριο διοξείδιο του θείου αντιδρά υπό την επίδραση της ηλιακής
ακτινοβολίας με άλλα αέρια σχηματίζοντας θειικό
οξύ. Με τον άλλο τρόπο το αέριο διοξείδιο του θείου
οξειδώνεται απ’ ευθείας στις σταγόνες της βροχής
σχηματίζοντας θειικό οξύ. Όταν η «όξινη βροχή» πέσει
είτε στο έδαφος είτε στα επιφανειακά νερά δημιουργεί περισσότερα σοβαρά προβλήματα, με τα οποία θα
ασχοληθούμε σε άλλη Ενότητα.
Το διοξείδιο του θείου είναι ο ρύπος, του οποίου η τοξικότητα στα φυτά έχει ερευνηθεί περισσότερο από
οποιονδήποτε άλλο ρύπο. Έτσι είναι γνωστό, ποια
είναι η συγκέντρωση του διοξειδίου του θείου στην
ατμόσφαιρα πάνω από την οποία δημιουργούνται προβλήματα στα διάφορα είδη φυτών. Το διοξείδιο του
θείου σε μικρή συγκέντρωση στην ατμόσφαιρα προ-
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καλεί ελάττωση της δραστηριότητας του μεταβολισμού των φυτών. Σε μεγαλύτερη συγκέντρωση στην
ατμόσφαιρα φτάνει μέχρι και στην νέκρωση των φύλλων των φυτών.

β) Τριοξείδιο του Θείου

Κατά τη διάρκεια της καύσης των καυσίμων ή και στα
κανάλια των εγκαταστάσεων που περνούν τα καυσαέρια μέχρι να φτάσουν στην ατμόσφαιρα, μπορεί ένα
μέρος του διοξειδίου του θείου να οξειδωθεί σε τριοξείδιο του θείου. Το τριοξείδιο του θείου μαζί με τον
υδρατμό δημιουργεί το ισχυρό θειικό οξύ, γι’ αυτό και
είναι τοξικότερο του διοξειδίου του θείου. Περίπου
το 1 έως 4% του διοξειδίου του θείου μεταβάλλεται
σε τριοξείδιο του θείου. Στη ρύπανση της ατμόσφαιρας
σπάνια έπαιξε ρόλο το τριοξείδιο του θείου. Πρέπει
να είναι πολύ προβληματική η καύση ενός καυσίμου,
για να έχουμε «βροχή θειικού οξέως» στο Περιβάλλον
μίας καπνοδόχου. Αν ασχολούμεθα με το τριοξείδιο
του θείου, αυτό έχει σχέση κυρίως με το ότι διαβρώνει τα κανάλια, από τα οποία περνούν τα καυσαέρια.

γ) Υδρόθειο

Από το θειάφι που υπάρχει στα καύσιμα μπορεί να
δημιουργηθεί κατά την καύση εκτός από το διοξείδιο
και το τριοξείδιο του θείου και ένας άλλος ρύπος, δηλαδή το υδρόθειο. Το υδρόθειο δημιουργείται, όταν η
καύση είναι ατελής, π.χ. όταν δεν υπάρχει στο θάλαμο
καύσης (ή μόνο σε μία περιοχή του θαλάμου καύσης)
αρκετό οξυγόνο. Οι ποσότητες του υδρόθειου που παράγονται κατά την καύση των καυσίμων σε μεγάλες
θερμικές μονάδες είναι σε σύγκριση με το παραγόμενο
διοξείδιο του θείου πολύ μικρές. Το χαρακτηριστικό
όμως του υδρόθειου είναι η μυρωδιά του, που μοιάζει με αυτή κλούβιου αυγού. Έτσι επειδή η ενοχλητική
μυρωδιά του γίνεται αντιληπτή σε πολύ μικρές συγκεντρώσεις στον ατμοσφαιρικό αέρα (από 0,002 χιλιοστά
του γραμμαρίου υδρόθειο σε ένα κυβικό μέτρο αέρα),
μπορεί να δημιουργήσει προβλήματα και σε πολύ μικρές συγκεντρώσεις. Π.χ. επειδή η βενζίνη έχει και
ίχνη θείου, το υδρόθειο που δημιουργείται κατά την
καύση της βενζίνης είναι η αιτία για την ενοχλητική
μυρωδιά καυσαερίων από αυτοκίνητα με καταλύτη,
κυρίως όταν ο καταλύτης είναι καινούργιος, ή μετά
από συνεχείς επιταχύνσεις του κινητήρα. Η εκπομπή
υδρόθειου στα καυσαέρια αυτοκινήτου μπορεί να περιορισθεί μειώνοντας το ήδη μικρό ποσοστό θείου
που υπάρχει στη βενζίνη.

Ενώσεις του Αζώτου

Τόσο το πετρέλαιο όσο και το κάρβουνο περιέχουν οργανικές ενώσεις του αζώτου. Η έννοια οργανική ένωση ενός στοιχείου, που συναντάται συχνά στα προβλήματα του Περιβάλλοντος, σημαίνει ένωση αυτού του
στοιχείου με το στοιχείο άνθρακα. Κατά την καύση του
καυσίμου ενώνεται το άζωτο αυτών των οργανικών
ενώσεων με το οξυγόνο του αέρα, που είναι απαραίτητο για την καύση, δημιουργώντας μονοξείδιο του
αζώτου.
Αυτό το μονοξείδιο του αζώτου το ονομάζουμε «μονοξείδιο του αζώτου του καυσίμου», για να το ξεχωρίζουμε από το «θερμικό μονοξείδιο του αζώτου», που
σχηματίζεται σε υψηλές θερμοκρασίες από το άζωτο
και το οξυγόνο του αέρα κατά την καύση των καυσίμων σαν παραπροϊόν της καύσης (βλέπε Σελ. 29).
`Εν αντιθέσει με το «θερμικό μονοξείδιο του αζώτου»,
το «μονοξείδιο του αζώτου του καυσίμου» σχηματίζεται ήδη σε χαμηλές θερμοκρασίες. Πλην όμως μόνο
ένα μέρος του αζώτου, που υπάρχει στο καύσιμο υπό
την μορφή οργανικών ενώσεων του αζώτου, μετατρέπεται σε «μονοξείδιο του αζώτου του καυσίμου».
Καύσιμα με μεγαλύτερο ποσοστό αζώτου (υπό την
μορφή οργανικών ενώσεων του αζώτου) δημιουργούν
περισσότερο «μονοξείδιο του αζώτου του καυσίμου»,
απ’ ότι καύσιμα με μικρότερο ποσοστό αζώτου. Έτσι
εξηγείται, γιατί το «μονοξείδιο του αζώτου του καυσίμου» είναι περισσότερο, όταν καίμε κάρβουνο, απ’ ότι,
όταν καίμε πετρέλαιο και όταν καίμε πετρέλαιο περισσότερο, απ’ ότι όταν καίμε αέριο (διότι με την ίδια σειρά μειώνεται το ποσοστό του αζώτου στο καύσιμο).
Βεβαίως και το «μονοξείδιο του αζώτου του καυσίμου»
μεταβάλλεται γρήγορα (όπως το «θερμικό μονοξείδιο

του αζώτου») σε διοξείδιο του αζώτου. Το άθροισμα
των δύο αυτών αερίων, δηλαδή του μονοξειδίου του
αζώτου και του διοξειδίου του αζώτου) ονομάζεται
αθροιστικά ΝΟx.
Το «μονοξείδιο του αζώτου του καυσίμου» μπορεί να
δημιουργείται διαφορετικά απ’ ότι το «θερμικό μονοξείδιο του αζώτου», δεν παύουν όμως τα δύο αυτά αέρια να είναι η ίδια χημική ένωση. Έτσι οι επιπτώσεις
των δύο αυτών μονοξειδίων του αζώτου είναι ίδιες,
όπως ίδιες είναι και οι επιπτώσεις των δύο διοξειδίων του αζώτου. Τις επιπτώσεις αυτές τις περιγράψαμε αναλυτικά στην αρχή της 4ης Ενότητας (βλέπε Σελ.
29).

Τέφρα. Στερεά Σωματίδια

Ορισμένα καύσιμα (κυρίως τα στερεά) περιέχουν ορυκτά συστατικά (κυρίως αλουμίνιο, σίδηρο, ασβέστιο,
πυρίτιο και μαγνήσιο). Αυτά τα συστατικά δεν καίγονται κατά την καύση του καυσίμου, αλλά τα συναντάμε
στα προϊόντα της καύσης υπό τη μορφή της τέφρας
(στάχτης).
Οι ηλικιωμένοι θα θυμούνται σίγουρα ότι, όταν καίγαμε κάρβουνο σε «μαγκάλια» ή «σόμπες», έπρεπε κάθε
τόσο να απομακρύνουμε μία μεγάλη ποσότητα τέφρας.
Στον Πίνακα 1, Σελ. 31 αναγράφεται και το ποσοστό της
τέφρας που προέρχεται από την καύση διαφόρων καυσίμων (σε βάρος επί τοις εκατό). Έτσι αν π.χ. κάψουμε
100 κιλά λιγνίτη Γερμανίας, θα δημιουργηθούν 6,8 κιλά
τέφρας. Οι τιμές του Πίνακα 1 είναι μέσοι όροι.
Το μεγαλύτερο μέρος της τέφρας, που παράγεται
κατά την καύση κάρβουνου στα λεβητοστάσια μεγάλης
ισχύος πέφτει στο κάτω μέρος του λέβητα απ’ όπου
και απομακρύνεται. Ένα άλλο μέρος οδεύει προς την
καπνοδόχο μέσω των ηλεκτροστατικών φίλτρων, τα
οποία συγκρατούν το μεγαλύτερο μέρος της τέφρας.
Τέλος, ένα μικρό μέρος εγκαταλείπει την εγκατάσταση μέσω της καπνοδόχου σαν «ιπτάμενη τέφρα» δηλαδή υπό τη μορφή στερεών σωματιδίων.
Μέχρι τώρα περιγράψαμε τους ρύπους σαν προϊόντα
της καύσης των καυσίμων και αναφέραμε τις επενέργειες τους στο Περιβάλλον ανεξάρτητα από την
προέλευση τους. Και πράγματι οι επενέργειες στο Περιβάλλον π.χ. του αερίου ρύπου, διοξείδιο του θείου,
είναι ανεξάρτητες από το εάν το διοξείδιο του θείου
προήλθε από την καύση ενός καυσίμου ή από μία άλλη
διαδικασία της χημικής βιομηχανίας ή από μία έκρηξη
ηφαιστείου κ.λπ. Το ίδιο ισχύει και για όλους τους αέριους ρύπους που θα περιγράψουμε παρακάτω.
Λίγο διαφορετική είναι η περίπτωση των στερεών ρύπων, π.χ. της ιπτάμενης τέφρας, που όπως αναφέραμε αποτελείται από στερεά σωματίδια και επομένως
ανήκει στην ειδική κατηγορία ρύπων των «στερεών
σωματιδίων» (κοινώς σκόνης). Τα στερεά σωματίδια
στην ατμόσφαιρα προέρχονται από μία μεγάλη κατηγορία ρυπαντών. Παραδείγματα είναι: Καύση καυσίμων (ιπτάμενη τέφρα και αιθάλη), τρόχισμα μετάλλων
και γυαλιού, επεξεργασία ξύλου, ανθρακωρυχεία,
λατομεία για την εξόρυξη και επεξεργασία πέτρας,
μαρμάρου κ.λπ., εργοτάξια και μεταφορά μπαζών, διακίνηση υλικών (που εκπέμπουν σκόνη), κυκλοφορία
οχημάτων με αποτέλεσμα την εκπομπή στερεών σωματιδίων από τα ελαστικά, το οδόστρωμα, τα φρένα,
τους συμπλέκτες κ.λπ., γεωργικές εργασίες κ.ο.κ.
Υπάρχουν όμως και φυσικοί ρυπαντές στερεών σωματιδίων, όπως π.χ. ηφαίστεια, φυτά (πόλοι γύρης),
διάβρωση του εδάφους υπό την επίδραση του ανέμου.
Τέλος, σε μία χώρα σαν την Πατρίδα μας, με περίοδο
ξηρασίας περισσοτέρων μηνών, είναι πολύ σημαντική
η «επαναιώρηση» στερεών σωματιδίων. Με «επαναιώρηση» στερεών σωματιδίων εννοούμε την επιστροφή
στην ατμόσφαιρα σκόνης, που είχε ήδη αποτεθεί στο
έδαφος. Αυτό μάλιστα μπορεί να συμβεί, είτε υπό την
επίδραση του ανέμου είτε υπό την επίδραση της κυκλοφορίας οχημάτων. Πόσες φορές δεν Σας έχει συμβεί, οδηγώντας το αυτοκίνητό Σας σε ένα χωματένιο
δρόμο να χάνετε την ορατότητά σας, από το σύννεφο
σκόνης που σηκώνει ένα προπορευόμενο αυτοκίνητο;
Τα στερεά σωματίδια (σκόνη) γενικά τα διακρίνουμε
ανάλογα με το μέγεθος τους σε δύο κατηγορίες. Ο
διαχωρισμός έχει σχέση με το αν τα σωματίδια αιω-
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ρούνται στην ατμόσφαιρα ή γρήγορα αποτίθενται στο
έδαφος.
Τα σωματίδια μεγάλου μεγέθους (σαν μέγεθος αναφέρουμε απλοποιημένα τη διάμετρό τους) τα ονομάζουμε
«αποτιθέμενα σωματίδια». Το χαρακτηριστικό αυτών
των σωματιδίων είναι ότι γρήγορα αποτίθενται στο
έδαφος και οπωσδήποτε δεν περνούν με την αναπνοή
στον οργανισμό του ανθρώπου και των ζώων. Έτσι, τα
σωματίδια αυτά αποτιθέμενα πάνω σε απλωμένα ρούχα, στα αυτοκίνητα, στα μπαλκόνια κ.λπ. το πολύ, πολύ
να προκαλέσουν ενόχληση στον άνθρωπο. Στο Δίκαιο
για την Προστασία του Περιβάλλοντος η έννοια «μια
ουσία προκαλεί ενόχληση στον άνθρωπο» είναι πολύ
μικρότερης σημασίας από την έννοια «μια ουσία είναι
επικίνδυνη για την υγεία του ανθρώπου».
Τα σωματίδια μικρού μεγέθους συμπεριφέρονται
στην ατμόσφαιρα περίπου σαν αέριο, δηλαδή αιωρούνται. Για το λόγο αυτό τα σωματίδια μικρού μεγέθους
ονομάζονται και «αιωρούμενα σωματίδια». Μετρήσεις έχουν δείξει ότι μπορούν να αιωρούνται πολλές
ημέρες. Είναι φανερό, ότι ανάλογα με το μέγεθός τους
μπορούν να αιωρούνται λιγότερες ή περισσότερες
ημέρες. Δεν εκπλήσσει λοιπόν, ότι το μέγεθος (απλοποιημένα) της διαμέτρου των σωματιδίων, κάτω από
το οποίο τα σωματίδια θεωρούνται αιωρούμενα, διαφέρει ανάλογα με τον ορισμό. Ένας συνήθης ορισμός
είναι, ότι τα αιωρούμενα σωματίδια έχουν διάμετρο
μικρότερη των 30 μm, δηλαδή 30 μικρομέτρων. Ένα
μικρόμετρο είναι, όπως έχουμε ήδη εξηγήσει (βλέπε
Σελ, 26), ένα χιλιοστό του χιλιοστού του μέτρου, δηλαδή 1 χιλιοστό της απόστασης ανάμεσα σε δύο γραμμές
στο υποδεκάμετρο.
Παρατηρώντας άλλη μία φορά το Σχήμα 1, σελ. 25, αντιλαμβανόμαστε, γιατί από τα «αιωρούμενα σωματίδια»
έχουν τύχει ιδιαίτερης προσοχής στις Νομοθεσίες δύο
ειδικές περιπτώσεις των αιωρουμένων σωματιδίων.
Αυτές είναι τα ΑΣ10 και τα ΑΣ2,5, όπου το αρκτικόλεξο
Α.Σ. σημαίνει Αιωρούμενα Σωματίδια και οι αριθμοί 10
και 2,5 χαρακτηρίζουν το μέγεθος των σωματιδίων σε
μικρόμετρα. Με τα ΑΣ10 και τα ΑΣ2,5 θα ασχοληθούμε
πάλι, όταν θα ορίσουμε τις οριακές, δηλαδή τις επιτρεπόμενες τιμές των ρύπων στην ατμόσφαιρα
Οι αριθμοί 10 και 2,5 είναι λογική συνέπεια του Σχήματος 1. Τα αιωρούμενα σωματίδια που έχουν διάμετρο
μικρότερη των 10 μικρομέτρων μπορεί γενικά να τα
εισπνεύσει ο άνθρωπος, ενώ ένα μέρος των σωματιδίων που έχουν διάμετρο μικρότερη των 2,5 μικρομέτρων μπορεί να εισχωρήσει μέχρι τους πνεύμονες.
Τα ΑΣ10 ορίζονται στη Νομοθεσία ως το σύνολο των
αιωρουμένων σωματιδίων, όπου το 50% της ολικής
μάζας αποτελείται από σωματίδια, που έχουν διάμετρο μικρότερη ή ίση των 10 μm. Αντίστοιχα ορίζονται
τα ΑΣ2,5.
Αναπνέοντας λοιπόν αέρα, που περιέχει αιωρούμενα
σωματίδια, είναι δυνατόν αυτά (ανάλογα με το μέγεθος τους , βλέπε Σχήμα 1, Σελ.25) να περάσουν από τη
ρινική ή και στοματική κοιλότητα, τον φάρυγγα, τον
λάρυγγα, την τραχεία, και να φτάσουν μέχρι τους βρόγχους και τους πνεύμονες. Τα μικρότερα αιωρούμενα
σωματίδια μπορούν να φτάσουν μέχρι τις πνευμονικές
κυψελίδες, να διαπεράσουν τα τοιχώματα τους και να
εισέλθουν στην κυκλοφορία του αίματος και στο λεμφικό σύστημα.
Ευτυχώς όμως το αναπνευστικό σύστημα του ανθρώπου διαθέτει στις άνω αναπνευστικές οδούς ένα
σύστημα φιλτραρίσματος του αέρα. Έτσι αιωρούμενα
σωματίδια διαμέτρου 5-10 μm προσκολλώνται στους
βλεννογόνους της ρινικής ή και στοματικής κοιλότητας και μπορούν να απομακρυνθούν με απόχρεμψη
ή με τις ρινικές εκκρίσεις. Βλεννογόνο διαθέτουν
και οι βρόγχοι έτσι, ώστε τα μικρότερα αιωρούμενα
σωματίδια, που φτάνουν εκεί, προσκολλώνται στους
βλεννογόνους. Στους βρόγχους όμως υπάρχει μία διαρκής κίνηση βλέννας, που προωθεί τα προσκολλημένα σωματίδια προς τα επάνω, οπότε φτάνοντας μέχρι
το φάρυγγα καταπίνονται και απομακρύνονται από τον
οργανισμό μέσω του πεπτικού συστήματος.
Αν τα αιωρούμενα σωματίδια περιέχουν μόνο τα ορυκτά συστατικά, που προαναφέραμε (αλουμίνιο, σίδηρο



κ.λπ.), δεν είναι υποχρεωτικό να δημιουργήσουν προβλήματα στην υγεία του ανθρώπου, δηλαδή στο αναπνευστικό σύστημα ή και σε άλλα όργανα μέσω της κυκλοφορίας του αίματος ή του λεμφικού συστήματος.
Υπάρχουν όμως περιπτώσεις, που τα αιωρούμενα
σωματίδια είναι πολύ επικίνδυνα για την υγεία του
ανθρώπου. Μερικά παραδείγματα είναι:
Αν τα σωματίδια περιέχουν ραδιενεργά στοιχεία, που
μπορεί να προκαλέσουν καρκίνο. Με αυτήν την ύλη θα
ασχοληθούμε σε άλλη Ενότητα.
Αν τα σωματίδια είναι ινώδη, όπως σωματίδια αμιάντου, μπορούν να δημιουργήσουν σε αντίστοιχες συγκεντρώσεις καρκίνο κυρίως των βρόγχων, αλλά και
του περιτοναίου των πλευρών και του στομάχου, καθώς και του πεπτικού συστήματος. Αυτό θα γινόταν
αντιληπτό, αν είχατε την τύχη να δείτε σε ένα ειδικό
μικροσκόπιο σωματίδια αμιάντου, που είναι σαν πολύ
μικρά κομματάκια ενός θρυμματισμένου ξυραφιού. Τα
σωματίδια αμιάντου έπαιξαν ένα σημαντικό ρόλο στις
τελευταίες μεγάλες πυρκαγιές στη χώρα μας, αφού
πολλές στέγες σπιτιών που κάηκαν, ήταν από ελενίτ,
που περιέχει αμίαντο. Οι δε καμένες στέγες έπρεπε
να απομακρυνθούν, κάτι που απαιτούσε ιδιαίτερη προσοχή με τα σωματίδια αμιάντου που δημιουργούνται
κατά τις εργασίες αυτές.
Αν τα σωματίδια έχουν εναποθηκεύσει πολυκυκλικούς αρωματικούς υδρογονάνθρακες (βλέπε Σελ. 28),
π.χ. σωματίδια αιθάλης με βενζοπυρένιο μπορούν να
δημιουργήσουν καρκίνο.
Αν τα σωματίδια έχουν εναποθηκεύσει διοξίνες και
φουράνια, που θα μας απασχολήσουν στην επόμενη 5η
Ενότητα.
Αν τα σωματίδια περιέχουν βαρέα μέταλλα, τα οποία
θα περιγράψουμε αμέσως.
Κλείνοντας το Κεφάλαιο τέφρα και κατ’ επέκταση αιωρούμενα σωματίδια πρέπει να αναφέρουμε ότι, αν
συνυπάρχουν σωματίδια και διοξείδιο του θείου (βλέπε Σελ. 32), όπως σε περίπτωση «χειμερινού νέφους»,
με το οποίο θα ασχοληθούμε σε άλλη Ενότητα, τότε η
επίδρασή τους στο Περιβάλλον δεν είναι το άθροισμα
της επίδρασης καθενός των δύο ρύπων αλλά μεγαλύτερη. Αυτό αποκαλείται «συνεργατική δράση».

Βαρέα Μέταλλα

Βαρέα ονομάζονται αυτά τα μέταλλα, που έχουν πυκνότητα μεγαλύτερη ή ίση των 4,5 γραμμαρίων ανά κυβικό εκατοστό. Αυτό σημαίνει, ότι το βάρος ενός όγκου
βαρέως μετάλλου είναι περισσότερο από 4,5 φορές
πιο βαρύ από τον ίσο όγκο νερού. Τα βαρέα μέταλλα
τα συναντάμε στην ιπτάμενη τέφρα, που προκύπτει
από την καύση των καυσίμων αλλά και στα σωματίδια
που προέρχονται από άλλες διαδικασίες όπως π.χ. μεταλλουργία, βιομηχανία τσιμέντου κ.α. Ευρίσκονται δε
κυρίως στα σωματίδια με πολύ μικρή διάμετρο αποκτώντας έτσι ιδιαίτερο ενδιαφέρον, αφού έτσι μεγαλώνει η πιθανότητα να φτάσουν αναπνεόμενα μέχρι
τους πνεύμονες.
Ορισμένα βαρέα μέταλλα σε μικρές ποσότητες (ίχνη)
είναι απαραίτητα για τη ζωή, π.χ. σίδηρος, χαλκός,
ψευδάργυρος και μαγγάνιο. Άλλα όμως δρουν τοξικά
στον άνθρωπο, στα ζώα και στα φυτά όπως μόλυβδος,
κάδμιο, αρσενικό, νικέλιο, υδράργυρος.
Ο μόλυβδος παρεμποδίζει στον άνθρωπο και στα ζώα
τη σύνθεση της αιμοσφαιρίνης του αίματος (δηλαδή
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δυσκολεύει την οξυγόνωση του αίματος, βλέπε Σελ.
26, Μονοξείδιο του Άνθρακα) και έχει άμεση επίδραση
στα ερυθρά αιμοσφαίρια έτσι, ώστε μεγάλες συγκεντρώσεις μολύβδου έχουν σαν συνέπεια την αναιμία.
Μεγάλη επιβάρυνση με μόλυβδο δημιουργεί στα παιδιά προβλήματα στο κεντρικό νευρικό σύστημα. Ο μόλυβδος εν αντιθέσει με άλλες τοξικές ουσίες υπεισέρχεται μέσω του πλακούντα (όργανο μέσω του οποίου
τρέφεται και αναπνέει το έμβρυο) στην κυκλοφορία
του αίματος του εμβρύου.
Μεγάλες συγκεντρώσεις σε κάδμιο έχουν επιπτώσεις
κυρίως στα νεφρά. Σε εργαζομένους, που επαγγελματικά αντιμετωπίζουν μεγάλες συγκεντρώσεις καδμίου
παρατηρήθηκαν συχνότερα καρκίνος του προστάτου,
των ουρογεννητικών οργάνων και των βρόγχων.
Τρόφιμα μολυσμένα με αρσενικό έχουν οδηγήσει σε
μαζικές δηλητηριάσεις μέχρι και με θανατηφόρα κατάληξη. Αρσενικό μπορεί επίσης να διαπεράσει τον
πλακούντα και σε μεγάλες συγκεντρώσεις να οδηγήσει σε αποβολή, παραμορφώσεις, μειωμένο βάρος
τοκετού.
Η επιβάρυνση εργαζομένων σε ατμόσφαιρα που περιέχει σωματίδια νικελίου οδήγησε συχνά σε καρκίνο των
πνευμόνων, της μύτης, του λάρυγγα, του στομάχου και
των νεφρών. Η λήψη νικελίου με την τροφή δεν οδήγησε σε εμφάνιση καρκίνου.
Ο άνθρωπος παίρνει υδράργυρο κυρίως μέσω της τροφής του (ιδιαίτερα από ψάρια και προϊόντα ψαριών).
Βρέφη, που θηλάζουν από βεβαρημένες με υδράργυρο μητέρες, παρουσιάζουν μεγάλες συγκεντρώσεις
υδραργύρου. Συμπτώματα μίας δηλητηριάσεως από
υδράργυρο είναι παραισθήσεις, μείωση της ακοής και
διαταραχή του συντονισμού των κινήσεων.
Μέχρι τώρα ασχοληθήκαμε με τις επιδράσεις των βαρέων μετάλλων στον άνθρωπο. Τώρα θα αναφερθούμε στις επιπτώσεις των βαρέων μετάλλων στα φυτά,
τα οποία εκτός των άλλων μπορούν να επιβαρύνουν
τον άνθρωπο μέσω της τροφικής αλυσίδας.
Τα στερεά σωματίδια καταλήγουν (όπως προαναφέραμε) είτε από ανθρωπογενείς διαδικασίες, είτε από
φυσικά φαινόμενα στην ατμόσφαιρα. Εξ αυτών τα
«αποτιθέμενα σωματίδια» αποτίθενται γρήγορα, ενώ
τα «αιωρούμενα σωματίδια» μετά από παρέλευση
ημερών στο έδαφος. Έτσι τα φυτά δέχονται τα βαρέα
μέταλλα είτε από τα αιωρούμενα σωματίδια μέσω της
αναπνοής τους, είτε από τα αποτιθέμενα σωματίδια
στο έδαφος μέσω της ρίζας τους. Τα βαρέα μέταλλα
μπορούν ανάλογα με την δόση, που δέχτηκαν τα φυτά,
να δημιουργήσουν προβλήματα στα ίδια τα φυτά. Μπορούν όμως να δημιουργήσουν προβλήματα και στον άνθρωπο μέσω της τροφικής αλυσίδας, ανάλογα με την
δόση που θα πάρει ο άνθρωπος τρώγοντας αυτά τα
φυτά. Η συσσώρευση των βαρέων μετάλλων στα φυτά
εξαρτάται από το είδος των φυτών. Σημαντική όμως
για την τροφική αλυσίδα είναι και η γνώση για το εάν
τα βαρέα μέταλλα συσσωρεύονται σε αυτά τα μέρη του
φυτού, τα οποία προορίζονται για την κατανάλωση από
τον άνθρωπο. Για παράδειγμα οι σαλάτες, το σπανάκι
και τα αντίδια συσσωρεύουν στα φύλλα τους (δηλαδή
σ’ αυτά ακριβώς τα μέρη των φυτών που τρώει ο άνθρωπος) μεγάλες ποσότητες βαρέων μετάλλων. Αντίθετα όσπρια και δημητριακά συσσωρεύουν συγκριτικά
μικρότερες ποσότητες βαρέων μετάλλων.

Ο εμπλουτισμός των φυτών με βαρέα μέταλλα συντελείται λιγότερο μέσω των μερών τους πάνω από την
επιφάνεια της γης (κυρίως μέσω των φύλλων τους)
απ’ ότι μέσω της ρίζας τους. Αυτό εξηγείται από το
ότι στην πρώτη περίπτωση το δυναμικό, από το οποίο
παίρνει τα βαρέα μέταλλα το φυτό, είναι τα αιωρούμενα σωματίδια, που βρέθηκαν στην περιοχή του φυτού,
μόνο κατά τη διάρκεια της ζωής του. Αντίθετα το δυναμικό, από το οποίο αντλεί τα βαρέα μέταλλα το φυτό
μέσω της ρίζας του, είναι τα στερεά σωματίδια, που
συσσωρεύτηκαν στο έδαφος για πολλές δεκαετίες.
Κάνοντας πάντα σκέψεις με ποιο τρόπο μπορώ να μεταφέρω καλλίτερα τα του Περιβάλλοντος στις Ενδιαφερόμενες και στους Ενδιαφερόμενους έχω αποκτήσει την εξής πείρα:
1. Είναι λογικό, αφού το 90% της ατμοσφαιρικής ρύπανσης οφείλονται στους ρύπους που προκύπτουν από τις
διαδικασίες καύσης των καυσίμων, να περιγράψω κατ’
αρχάς ό,τι έχει σχέση με όλους αυτούς τους ρύπους.
2. Οι Ενδιαφερόμενες και οι Ενδιαφερόμενοι όμως
«κουράζονται» αν ασχολούνται επί μακρόν μόνο με ρύπους, όσο ενδιαφέρον και αν έχουν αυτοί.
3. Το Περιβάλλον έχει πάρα πολλά ενδιαφέροντα
θέματα. Όπως όμως και στη ζωή έτσι και στο Περιβάλλον, όλα τα ενδιαφέροντα πράγματα δεν είναι το
«ίδιο» ενδιαφέροντα. Έτσι, τα τελευταία χρόνια έχω
εισαγάγει την εξής τακτική: Κατά την περιγραφή των
διαφόρων θεμάτων του Περιβάλλοντος, σε τακτά διαστήματα, εγκαταλείπω την φυσική σειρά περιγραφής
της ύλης και για να ανανεωθεί το ενδιαφέρον περιγράφω στο ενδιάμεσο, τα «απολαυστικά» θέματα του
Περιβάλλοντος. Τέτοια είναι π.χ. το «Φαινόμενο του
Θερμοκηπίου», η «Τρύπα του Όζοντος», το «Φαινόμενο
Ελ-Νίνιο» κ.α. Έτσι ναι μεν στην επόμενη 5η Ενότητα
θα ολοκληρώσω τους ρύπους που προκύπτουν από
την καύση των καυσίμων, πλην όμως δε θα συνεχίσω
με τη φυσική σειρά, δηλαδή να περιγράψω πώς αυτοί
οι ρύποι καταλήγουν μετά την καύση στην ατμόσφαιρα,
πώς μεταφέρονται στην ατμόσφαιρα, τι συμβαίνει με
αυτούς τους ρύπους στην ατμόσφαιρα και πώς καταλήγουν στον άνθρωπο και στους λοιπούς αποδέκτες.
Αντ’ αυτού θα Σας περιγράψω ένα από τα πιο ενδιαφέροντα και συγχρόνως πιο σημαντικά θέματα του Περιβάλλοντος, δηλαδή το «Φαινόμενο του Θερμοκηπίου»,
που σχετίζεται άμεσα και με την κλιματική αλλαγή του
πλανήτη γη. Η κλιματική αλλαγή είναι το σημαντικότερο θέμα, που θα απασχολεί την ανθρωπότητα τις
επόμενες δεκαετίες.

Όλες οι θεματικές ενότητες, είναι στη
διάθεσή σας στον παρακάτω σύνδεσμο:
https://www.perivallon-s-biniaris.com
ή κάντε αναζήτηση για
“ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ-ΜΠΙΝΙΑΡΗΣ”.
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ΟΙ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΕΠΙΤΥΧΟΥΣ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗΣ ΤΗΣ ΤΟΥΡΚΙΑΣ
“Απόσπασμα από το βιβλίο του δικηγόρου και πρώην
Γενικού Γραμματέα Δημόσιας Περιουσίας στο Υπουργείο
Οικονομικών, Δημήτριου Κλούρα, που κυκλοφόρησε τον
Ιούνιο του 2018 και είναι άκρως επίκαιρο”

Tου Δημήτριου Κλούρα

Δικηγόρου και πρώην Γενικού Γραμματέα
Δημόσιας Περιουσίας
στο Υπουργείο Οικονομικών

Α3. Ο ΚΕΜΑΛ ΑΤΑΤΟΥΡΚ, Η ΑΝΟΔΟΣ ΤΟΥ ΕΡΝΤΟΓΑΝ
ΣΤΗΝ ΤΟΥΡΚΙΑ, Ο ΦΕΤΟΥΛΑΧ ΓΚΙΟΥΛΕΝ ΚΑΙ ΟΙ «ΑΔΕΛΦΟΙ ΜΟΥΣΟΥΛΜΑΝΟΙ»
Σε κάθε περίπτωση, σ’ ό,τι αφορά στους Κούρδους της Τουρκίας και στην υλοποίηση του προαναφερθέντος στρατηγικού σχεδιασμού των αμερικανοϊσραηλινών στη Μέση Ανατολή, απέμενε,
προκειμένου να κερδηθεί πλήρως η εύνοια και
η στήριξη των Κούρδων στον Ερντογάν, η υπόσχεση απόδοσης σ’αυτούς προνομίων και η δημιουργία μίας «τουρκοκουρδικής ομοσπονδίας», η
οποία, το μεν θα εξασφάλιζε την ειρηνική συνύπαρξή Τούρκων και Κούρδων, εντός μίας ενιαίας
ισλαμικής Τουρκίας και υπό την επικυριαρχία
των Τούρκων, το δε θα οδηγούσε και στην ενσωμάτωση σ’ αυτήν την «τουρκοκουρδική ομοσπονδία» των Κούρδων της Συρίας, του Ιράκ και του
Ιράν (ενσωμάτωση πληθυσμών και εδαφών), με
συνεπακόλουθη αποδυνάμωση του Ιράν και των
δορυφόρων – συμμάχων του, δηλαδή της Συρίας
και του Ιράκ, αλλά και εκδίωξη της Ρωσίας από
τη Μέση Ανατολή. Αυτός ήταν ο αρχικός σχεδιασμός, ο οποίος περιλάμβανε, για τους αμερικανοϊσραηλινούς και διάφορους άλλους μελλοντικούς
σχεδιασμούς, αναλόγως και της συμπεριφοράς
της Τουρκίας. Σε κάθε περίπτωση, ο συνεκτικός
δεσμός του νέου και διευρυμένου, πληθυσμιακά
και εδαφικά, «ομόσπονδου τουρκοκουρδικού
κράτους» δεν θα ήταν πλέον η τουρκική εθνική
συνείδηση, αλλά η θρησκευτική – ισλαμική συνείδηση, όπως ακριβώς ίσχυε την περίοδο της
οθωμανικής αυτοκρατορίας. Το γεγονός αυτό
θα προσέδιδε μεγάλη επικοινωνιακή, αλλά και
εδαφική επεκτασιμότητα στη νέα Τουρκία, όπως
ακριβώς το επιθυμούσαν οι Γκιουλέν – Ερντογάν, αλλά και οι αμερικανοϊσραηλινοί πάτρωνές
τους, οι οποίοι, σχεδίαζαν να ελέγχουν αυτό το
νέο υβριδικό κράτος, μέσω των «δικών τους ανθρώπων», μέσω δηλαδή των Γκιουλέν και Ερντογάν (μία τέτοια αντίστοιχη περίπτωση ήταν και
ο «αναλώσιμος» ΣαντάμΧουσεϊν, τον οποίο είχαν
στηρίξει οι αμερικανοισραηλινοί, ως τον ισχυρό
άνδρα της Μέσης Ανατολής, για να αποδυναμώσει το ρόλο του Ιράν στην ευρύτερη περιοχή.
Εμπόδιο στην υλοποίηση του προαναφερθέντος
σχεδιασμού των αμερικανοϊσραηλινών ήταν οι
κεμαλιστές και το καθεστώς τους. Για τους κεμαλιστές, οι οποίοι, ναι μεν ήταν και εξακολουθούν
να είναι δυτικόστροφοι, διατηρούσαν όμως ανεξάρτητη, σε μεγάλο βαθμό, εξωτερική πολιτική,
η οποία εξυπηρετούσε τα τουρκικά συμφέροντα,
όπως το κεμαλικό καθεστώς τα αντιλαμβανόταν,
ήταν ανεπίτρεπτος και αδιανόητος ένας τέτοιος
σχεδιασμός, καθότι δεν μπορούσαν να αποδεχθούν, τόσο μία επάνοδο του ισλαμισμού, έστω
και ήπιου (που δεν ήταν τελικά), στις κρατικές
δομές της χώρας, όσο και την παροχή καθεστώτος αυτονομίας ή ημιαυτονομίας στους Κούρδους της Τουρκίας ή των γειτονικών της κρατών (Συρίας, Ιράκ και Ιράν). Κάθε συμβιβασμός
με τους ισλαμιστές και με τους Κούρδους ήταν
απαγορευτικός για το κεμαλικό καθεστώς.Θα
ήταν μία άρνηση και αυτοκατάργηση του κεμαλισμού στην Τουρκία, αλλά και μία οικειοθελής

αποδοχή αλλαγής φρουράς. Οι άνθρωποι του κεμαλικού καθεστώτος, που γαλουχήθηκαν με έναν
συγκεκριμένο τρόπο και με ένα συγκεκριμένο
όραμα για την Τουρκία, απολαμβάνοντας μάλιστα
τους καρπούς μίας πολύχρονης εξουσίας (δεκαετιών), δεν υπήρχε περίπτωση να αποδεχθούν
μία τέτοια εξέλιξη. Αυτός, λοιπόν, που δέχθηκε
να προωθήσει τα αμερικανοϊσραηλινά σχέδια, με
σύνδεσμο «τον άνθρωπό τους» Φετουλάχ Γκιουλέν, αποκρύπτοντας, όμως, τις πραγματικές
επιδιώξεις του, την πραγματική αντζέντα του, η
οποία ήταν ακραία ισλαμιστική και νεοοθωμανική, ήταν ο Ερντογάν.
Μέσω του δικτύου του Γκιουλέν, προσέγγισε ο
Ερντογάν τους Κούρδους της Τουρκίας, καθώς
και άλλες θρησκευτικές και εθνικές μειονότητες,
που καταπιέζονταν από το κεμαλικό καθεστώς.
Υποσχέθηκε σε όλους μεγαλύτερες ελευθερίες,
μέσω εκτεταμένων μεταρρυθμίσεων. Ιδίως στην
περίπτωση των Κούρδων, όπως προανέφερα,
υποσχέθηκε αναγνώριση της γλώσσας τους και
της χωριστής εθνικής καταγωγής τους, διάφορης από την τουρκική, αποσπώντας από αυτούς
τη μαζική εκλογική στήριξή του σε συνεχείς
εκλογικές αναμετρήσεις, οι οποίες τον έφεραν,
αλλά και τον διατήρησαν, στην εξουσία τα πρώτα
κρίσιμα χρόνια, έχοντας παράλληλα και την αυτονόητη – δεδομένη στήριξη των περισσοτέρων
πιστών μουσουλμάνων Τούρκων. Όταν ανέλαβε
ο Ερντογάν τα ηνία της Τουρκίας, ως ισλαμιστής
και έχοντας το όραμα του νεοοθωμανισμού, δηλαδή της επανασύστασης της οθωμανικής αυτοκρατορίας, ξεκίνησε τη σταδιακή αποκαθήλωση
του κεμαλικού καθεστώτος και τη συστηματική
καλλιέργεια του πανισλαμισμού σε βάρος του
παντουρκισμού. Δεν τον ενδιέφερε τόσο η ιδιότητα του Τούρκου, αλλά του ισλαμιστή, του
μουσουλμάνου. Γι’ αυτό και όταν ρωτήθηκε, στα
πλαίσια συνέντευξής του στο τουρκικό τηλεοπτικό κανάλι NTV, για την ελληνική καταγωγή του,
την οποία του έχουν αποδώσει ερευνητές, αφού
προηγουμένως απείλησε, ότι θα προσφύγει στην
τουρκική Δικαιοσύνη κατά όσων τον αναφέρουν
ως Έλληνα, απάντησε τα εξής χαρακτηριστικά:
«Όταν σε ρωτούν ποια είναι η εθνική σου καταγωγή, να λες ότι είσαι μουσουλμάνος και να τραβάς
το δρόμο σου».
Σ’ αυτά τα πλαίσια και προκειμένου να αποξηλώσει το ισχυρό κεμαλικό καθεστώς, αλλά και να
προωθήσει την ισλαμική αντζέντα του, η οποία θα
του έδινε τη δυνατότητα να επεκτείνει την ισχύ
της Τουρκίας, πέραν των σημερινών συνόρων
της, απελευθέρωσε κοινωνικές δυνάμεις, αλλά
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και επέτρεψε στις διάφορες θρησκευτικές και
εθνικές μειονότητες της Τουρκίας, τις οποίες
προσεταιρίστηκε αρχικά, να εκδηλωθούν, αλλά
και να αναζητήσουν την πραγματική ταυτότητά
τους.Χαρακτηριστική προς τούτο είναι και η πρόσφατη μεθόδευση του Ερντογάν να δώσει από
τον Φεβρουάριο του 2018, μέσω του τουρκικού
Υπουργείου Εσωτερικών, ελεύθερη διαδικτυακή
πρόσβαση στο γενεαλογικό δένδρο οιουδήποτε
πολίτη της Τουρκίας επιθυμεί να εντοπίσει τις
εθνικές και θρησκευτικές καταβολές του, διαλύοντας κατ’ αυτόν τον τρόπο τον καλλιεργούμενο μύθο περί καθαρότητας του εθνικού κορμού
της Τουρκίας. Στόχευε και στοχεύει ξεκάθαρα
στην εκλογική αποδυνάμωση του κεμαλικού καθεστώτος και των κομμάτων που το στηρίζουν
(κεμαλικά – εθνικιστικά), τα οποία παραδοσιακά
καλλιεργούσαν το μύθο της καθαρότητας του
«τουρκικού» λαού, ως προς την καταγωγή και τη
θρησκεία. Τώρα, πλέον, οι πολίτες της Τουρκίας
ενημερώνονται, ότι οι πρόγονοί τους έλκουν την
καταγωγή τους από χώρες εκτός Τουρκίας, όπως
η Ελλάδα, η Αρμενία, η Συρία και διάφορες βαλκανικές χώρες, αλλά και ότι πολλοί εξ αυτών είναι
κουρδικής ή εβραϊκής καταγωγής.Δημιουργήθηκε, λοιπόν, και συνεχίζεται να δημιουργείται με
τις ενέργειες του Ερντογάν μία νέα, εν δυνάμει,
δεξαμενή ψηφοφόρων για το κόμμα του (AKP), οι
οποίοι ψηφοφόροι, απογοητευμένοι και αισθανόμενοι εξαπατημένοι από τα εθνικιστικά κόμματα,
τα οποία υποστήριζαν επί χρόνια, ενδέχεται να
υποστηρίξουν πλέον τον Ερντογάν που τους βοήθησε να διαπιστώσουν αυτήν την πλάνη και την
εξαπάτησή τους, αλλά και τους προσφέρει ταυτόχρονα ένα νέο όραμα και ένα νέο ιδεολογικό
στήριγμα για να αποβάλλουν την ανασφάλεια και
το κενό που δικαιολογημένα δημιουργεί η αποκάλυψη μίας μεγάλης απάτης.Το νέο όραμα και το
νέο στήριγμα που τους προσφέρει ο Ερντογάν είναι ο ισλαμισμός, στη σουνιτική εκδοχή του. Αυτή
η νέα δεξαμενή ψηφοφόρων, στην οποία στοχεύει πλέον ο Ερντογάν ενδέχεται να προστεθεί στις
πολυάριθμες πληθυσμιακές ομάδες της Τουρκίας, των οποίων κοινός εχθρός ήταν το μισητό και
αυταρχικό κεμαλικό καθεστώς, ενώ συνεκτικός
δεσμός τους είναι ή θα έπρεπε να είναι, σύμφωνα με τις επιδιώξεις του Ερντογάν, το σουνιτικό
ισλάμ. Ο ίδιος δε ο Ερντογάν επεδίωκε και επιδιώκει να καταστεί ο «νέος πατέρας», όχι απλά των
Τούρκων, όπως αποκλήθηκε ο Μουσταφά Κεμάλ
(Ατατούρκ), αλλά των απανταχού μουσουλμάνων,
δηλαδή ο νέος Χαλίφης.

συνεχίζεται...
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ΧΟΡΕΥΟΝΤΑΣ ΣΤΟ ΧΩΜΑ
του Δημήτρη Τσιμπούκη

Το Ράλλυ Ακρόπολις ή το Ράλλυ
των Θεών είναι ένας από τους παλαιότερους
και
δημοφιλέστερους
αγώνες αυτοκινήτων, που από το
1973 αποτελεί μέρος του Παγκόσμιου Πρωταθλήματος Ράλλυ (WRC).
Είναι ο μοναδικός διεθνής αγώνας του μηχανοκίνητου αθλητισμού που διεξάγεται
στην Ελλάδα και έγινε παγκόσμια γνωστός
για τις εξαντλητικές ειδικές διαδρομές
του, πάνω στους κακοτράχαλους χωματόδρομους της ορεινής Στερεάς Ελλάδας.
Από την πρώτη διοργάνωσή του (1951) μέχρι και σήμερα δεκάδες οδηγοί και συνοδηγοί δοκίμασαν τις αντοχές τους και τη
δεξιοτεχνία τους ...χορεύοντας στο χώμα.
Πολυνίκης του Ράλλυ Ακρόπολις με
5 καρό σημαίες είναι ο αδικοχαμένος
Σκωτσέζος Κόλιν Μακ Ρει και στην κατηγορία των κατασκευαστών η FORD
με 17 νίκες. Ακολουθούν οι Βάλτερ
Ρερλ, Σεμπάστιαν Λεμπ, Μίκι Μπαζιόν
και Κάρολος Σαινθ με 3. Ο Αρι Βατάνεν,
ο Μπγιορν Βάλτεγκαρντ, ο Γιούχα Κάνκουνεν, ο Μάρκους Γκρόνχολμ, ο Βάλτερ
Σοκ, ο Οιχεν Μπερινγκερ, ο Ζαν-Λικ Τεριέ και ο Καγιετάν Καγιετάνοβιτς με 2.
Ανάμεσα στους 30 οδηγούς με 1 νίκη
φιγουράρουν και 4 Έλληνες. Ο Νίκος Παπαμιχαήλ (1953), ο Πέτρος Παπαδόπουλος (1954), ο Γιάννης-Τζόνι Πεσματζόγλου (1955) και ο Αρης Βωβός (1995).
Ας θυμηθούμε, λοιπόν, έξι οδηγούς θρύλους που για διαφορετικούς λόγους
έγραψαν ιστορία στις ειδικές διαδρομές
και στα παραλειπόμενα του Ράλλυ Ακρόπολις.

5 & 1 οδηγοί - θρύλοι
ΚΟΛΙΝ ΜΑΚ ΡΕΙ
(Σκωτσέζος
1968-2007)
Ένας από τους θεαματικότερους οδηγούς
των Ράλλυ και πολυνίκης του “Ακρόπολις”.
Ξεκίνησε από τα τοπικά πρωταθλήματα
της πατρίδας του το 1980 και ακολουθώντας το μότο “Είμαστε εδώ για μια καλή
ζωή. Όχι για μια μεγάλη ζωή” κέρδισε γρή-

Σκοτώθηκε στις 15 Σεπτεμβρίου 2007
στη Σκωτία μαζί με το γιο του Τζόνι και
δύο φίλους του, όταν κατέπεσε το ελικόπτερο στο οποίο επέβαιναν.

ΓΙΑΝΝΗΣ - “ΤΖΟΝΗΣ”
ΠΕΣΜΑΤΖΟΓΛΟΥ (1911-2002)
Ο θρύλος του Ελληνικού μηχανοκίνητου αθλητισμού.
Καταγόταν από την
γνωστή αθηναϊκή
οικογένεια Πεσματζόγλου και, παρά
τη δημοσιογραφική
του ιδιότητα, ξεκίνησε να τρέχει σε αγώνες μοτοσυκλέτας (1929) και από το 1951
έπιασε το τιμόνι της θρυλικής Κορβέτ.
Είχε 36 συμμετοχές στο Ράλλυ
Ακρόπολις στο οποίο αναδείχτηκε νικητής δύο φορές (1952/1955).

Σκληρός, αψύς, δύσκολος γενικά χαρακτήρας, αλλά ο ορισμός του μαχητή.
Το 1968 έκανε την καλύτερη επίδοση
όλων των εποχών στην ανάβαση της
Πάρνηθας σταματώντας τα χρονόμετρα
στα 6’37’’9, ρεκόρ ακατάρριπτο μέχρι
σήμερα. Το επίτευγμά αυτό του χάρισε
το προσωνύμιο “Σερ Τζον των βουνών”.
Ήταν χάρμα ιδέσθαι, όταν σκαρφάλωνε τη λευκή Στινγκ Ρει στη Ριτσώνα ή όταν στα 60+ “έβλεπε τις
στροφές για ευθείες” με την Ασκόνα
του Ρερλ και αργότερα την 400αρα.
Ασχολήθηκε με την εμπορία αυτοκινήτων της General Μοτοrs και της OPEL.
Το parking των αγωνιστικών του αυτοκινήτων στις εγκαταστάσεις της ΕΛΦΙΝΚΟ
είναι ένα σημαντικό κομμάτι της ιστορίας του ελληνικού αγωνιστικού αυτοκινήτου.

ΚΑΡΛΟΣ ΣΑΙΝΘ

γορα την παγκόσμια αναγνώριση. Η απαράμιλλη τεχνική του, η σχέση του με την
ταχύτητα έξω απ΄ τα όρια και ο επίμονος
χαρακτήρας του, οδήγησαν τη SUBARU
στην επιλογή του. Η ιαπωνική αυτοκινητοβιομηχανία με βάση στην Αγγλία,
του εμπιστεύτηκε το καύχημά της, το
περίφημο SUBARU IMPREZA 555 και δεν
διαψεύστηκε. Το μπλέ αυτοκίνητο με τις
χρυσές λεπτομέρειες και τις χρυσές ζάντες μπήκε σφήνα στις ομάδες της ΤΟΥΟΤΑ, της PEUGEOT και της LANCIA που
κυριαρχούσαν μέχρι τότε. Αποκορύφωμα
η κατάκτηση του WRC το 1995. Ένα παγκόσμιο πρωτάθλημα που έμελλε να είναι
και το τελευταίο του. Στο σύνολο της καριέρας του κατέκτησε 25 πρώτες νίκες.
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Γεννήθηκε στη Μαδρίτη το 1962 και, μετά το
ποδόσφαιρο στα τμήματα υποδομής της Ρεάλ
Μαδρίτης και τους τίτλους στο σκουός, βρήκε το δρόμο του στους δρόμους των
αγώνων ταχύτητας. Επιδέξιος, οξυδερκής και αριστοκράτης αναδείχτηκε
δύο φορές παγκόσμιος πρωταθλητής
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(1990 και 1992) έχοντας συνδέσει
την καριέρα του έντονα με την Ελλάδα, καθώς στις ειδικές διαδρομές του Ράλλυ Ακρόπολις πανηγύρισε τον πρώτο του θρίαμβο, ενώ
σ´αυτές έγραψε και τον επίλογο
της καριέρας του στο WRC το 2005.
Ο Ισπανός ήταν μία από τις πιο
επιδραστικές φυσιογνωμίες στο
χώρο του μηχανοκίνητου αθλητισμού. Γι’ αυτό ίσως το προσωνύμιο
king Carlos ήταν εκείνο που επικράτησε του αρχικού El Matador.
Ξεκίνησε την καριέρα του με FORD,
συνέχισε με ΤΟΥΟΤΑ, SUBARU, για
να επιστρέψει ξανά στην ΤΟΥΟΤΑ
το 1999. Το 2003 εντάχτηκε στην
ομάδα της CITROEN, όπου έκλεισε
την καριέρα του. Το 2010 αναδείχτηκε νικητής του Ράλλυ Ντακάρ.
Ο γιος του Κάρλος Σάινθ junior μετέχει στη Φόρμουλα 1.

ΣΕΜΠΑΣΤΙΑΝ ΛΕΜΠ
(1974 Haugnau
Γαλλία)
Ο
Σεμπάστιαν Λέμπ είναι
από τους πιο
π ε τ υ χ η μ έ νο υ ς
οδηγούς
αγώνων όλων των
εποχών
και
αδιαμφισβήτητα ο super star του WCR.
Με την ομάδα της CITROEN κατέκτησε εννιά παγκόσμια πρωταθλήματα, ενώ παράλληλα δικά του

είναι τα ρεκόρ για τις περισσότερες νίκες, τα περισσότερα βάθρα
και τους περισσότερους πόντους.
Είδε πρώτος τρεις φορές την
καρό σημαία του Ράλλυ Ακρόπολις
(2005,
2008,
2012).
Ο μικρόσωμος Γάλλος συμμετείχε
για πρώτη φορά στο WCR το 2002
με τον μόνιμο συνοδηγό του Ντάνιελ Ελενά και από την επόμενη χρονιά άρχισε να καταρρίπτει όλα τα
ρεκόρ. Το 2005 κατέκτησε το πρωτάθλημα με 56 (!) βαθμούς διαφορά
από τον δεύτερο στη βαθμολογία,
σπάζοντας ετσι ένα ακόμα ιστορικό
ρεκόρ που ανήκε στον Χάννο Μίκολα
από το 1980 με 54 βαθμούς.Το 2006
κατέκτησε το πρωτάθλημα με το
CITROEN XSARA σπάζοντας το ρεκόρ του Κάρλος Σάινθ με 26 (!) νίκες.
Μέχρι
το
2012
ο
Λέμπ
ήταν ασυναγώνιστος.
.
Με τις επιδόσεις του είναι
ένας θρύλος της οδήγησης.
Τα τελευταία χρόνια οδηγεί και σε
άλλους αγώνες, όπως το “24 ώρες
Λεμάν” το FIA GT SERIES, το DAKAR
κ.α.

ΣΩΤΗΡΗΣ ΣΟΦΙΑΝΟΠΟΥΛΟΣ
- “ΕΙΠΩΡΧ” (1938-2020)

Ο Σωτήρης Σοφιανόπουλος γεννήθηκε στην Αθήνα και σπούδασε
χημικός στα Πανεπιστήμια της
Θεσσαλονίκης και του Ντάρμστατ.
Εργάστηκε για πολλά χρόνια στην
εταιρεία ΧΡΩΠΕΙ και υπήρξε ο τελευταίος ιδιοκτήτης της. Από τον
αναγραμματισμό του τίτλου της
βιομηχανίας χρωμάτων προέκυψε και το ψευδώνυμο Είπωρχ (και
όχι Ειπώρχ) που τον έκανε γνωστό στους αγώνες αυτοκινήτων.
Ήταν ο θρύλος της ΒΜW.
Η γερμανική αυτοκινητοβιομηχανία που εγκαταστάθηκε επίσημα
στην Ελλάδα στα μέσα της δεκαετίας του ´60 με την επωνυμία ΒΙΟΤΑ Α.Ε. επί της Λ.Συγγρού 226
από τους SOMMER και GERCKE
έψαχνε την προβολή και τη
θέση της στην ελληνική αγορά.
Ο Δ/ντής του τμήματος ανταλλακτικών Κώστας Τσιμπούκης και ο επι-

κεφαλής του συνεργείου Γρηγόρης
Καμινάρης ανέλαβαν τότε την οργάνωση της συμμετοχής του 1800
TI στο Ράλλυ Ακρόπολις (1966)
επενδύοντας στην αξιοπιστία του
μοντέλου και στις ικανότητες των
Σωτήρη
Σοφιανόπουλου-Είπωρχ
και Παύλου Κανελλάκη-Ναυτίλος.
Ο Σοφιανόπουλος κυρίαρχος τότε
των σιρκουί του Τατοΐου, της Ρόδου και της Κέρκυρας οδήγησε
στο Ακρόπολις με ταχύτητα και
μαεστρία το “θωρακισμένο” BMW
1800 TI επιτυγχάνοντας χρόνους
σε κάθε ειδική διαδρομή που τον
καθιστούσαν ακόμα και φαβορί για
την πρώτη θέση της κατάταξης.
Στη Βοιωτία, όμως, μια απρόσμενη
δηλητηρίαση τον έφερε ξαπλωμένο
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από τους πόνους στο κάθισμα του
συνοδηγού μέχρι το συνεργείο της
αντιπροσωπείας περασμένα μεσάνυχτα. Είχε χαθεί πολύτιμος χρόνος.
Τελικά τερμάτισε πρώτος Έλληνας
στη
δωδέκατη
θέση
της
γενικής
κατάταξης.
Τα επόμενα δύο χρόνια κατέκτησε και τους δύο εθνικούς τίτλους,
τοΠανελλήνιο Πρωτάθλημα Ράλλυ
(1967) και το Πανελλήνιο Πρωτάθλημα Ταχύτητας (1968). Ήταν, επίσης, ο νικητής του μοναδικού αγώνα
ταχύτητας στο αεροδρόμιο Μίκρας
στη Θεσσαλονίκη. Κατέκτησε δύο
φορές το σκληρό ράλλυ Σκρά-Κιλκίς
-Λαχανά και μια το Φθινοπωρινό με
διαφορετικούς, όμως, συνοδηγούς
(Ζενέτο, Ανανίδη, Ζουμπρούλη).
Με τον Ζουμπρούλη στο δεξί
μπάκετ της BMW 2002 TΙ κατέκτησε
την
τελευταία
του
νίκη στο Εαρινό ράλλυ το 1969.
Αποσύρθηκε νωρίς από τους αγώνες λόγω των υποχρεώσεών του
στη ΧΡΩΠΕΙ.

ΜΙΣΕΛ ΜΟΥΤΟΝ
(1951 στη Γαλλία)

Η μεγάλη κυρία των αγώνων αυτοκινήτου, η συναρπαστική Μισέλ
Μουτόν ήταν η μόνη γυναίκα που
κατάφερε να κερδίσει το Ράλλυ
Ακρόπολις (1982) απέναντι σε
εξαιρετικούς μάλιστα αντιπάλους.
Ξεκίνησε την καριέρα της στο τιμόνι του Alpine Renault Α110 στους
κρατικούς αγώνες της πατρίδας

της. Τα επόμενα χρόνια η Μουτόν
έτρεξε σε πολλά ράλλυ και κέρδισε
όλες τις κατηγορίες γυναικών τόσο
στο Γαλλικό όσο και στο Ευρωπαϊκό
πρωτάθλημα. Το 1977 εντάχτηκε
στο δυναμικό της FIAT οδηγώντας
το 131 Abarth. Το 1980 συμφώνησε
με την ΑUDI και την Ιταλίδα συνοδηγό Φαμπρίτσια Πονς. Έγινε, δηλαδή,
ομόσταυλη του σταρ της γερμανικής αυτοκινητοβιομηχανίας Χάνου
Μίκολα.

Ο εκρηκτικός χαρακτήρας της, η
αποφασιστικότητα, η τόλμη και η επιδεξιότητά της την καθιέρωσαν στον
ανδροκρατούμενο χώρο του μηχανοκίνητου αθλητισμού, κόντρα στην
επικρατούσα άποψη της εποχής.
Στο Ράλλυ Ακρόπολις του 1982 η
αποκαλούμενη και “Μαύρο ηφαίστειο” Γαλλίδα είδε πρώτη τη
σημαία του τερματισμού αφήνοντας στη δεύτερη θέση τον Ρερλ
με πάνω από 13 λεπτά διαφορά.
Το 2010 η Μισέλ Μουτόν ανέλαβε
θεσμική δράση αναλαμβάνοντας
πρώτη πρόεδρος της επιτροπής
“Γυναίκες και Μηχανοκίνητος Αθλητισμός” της FIA και το 2011 έγινε
διευθύντρια του WRC από τη FIA.
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Επίδομα θέρμανσης
Πάνω από 1 εκατ. οι δικαιούχοι
Τα εισοδηματικά κριτήρια
Διεύρυνση κριτηρίων ένταξης
Αυξάνονται τα εισοδηματικά κριτήρια:
– Από 12.000 για τον άγαμο, σε 14.000€.
– Σε περίπτωση οικογένειας, το εισοδηματικό όριο ανέρχεται σε
20.000 €, που θα προσαυξάνεται κατά 3.000€ για κάθε τέκνο, αντί για
2.000 ευρώ που ίσχυε έως σήμερα. Συνεπώς το εισοδηματικό όριο
αυξάνεται:
1. Από 24.000 για την οικογένεια με δύο παιδιά, στα 26.000€,
2. Από 26.000 για την οικογένεια με τρία παιδιά, στα 29.000€.
Αυξάνονται τα περιουσιακά κριτήρια:
– Από 130.000€ αξία ακίνητης περιουσίας για τον άγαμο, στα 180.000 €.
– Από 250.000 αξία ακίνητης περιουσίας για τους έγγαμους,
στα 300.000€.
Μία ώρα πίσω καλούμαστε να γυρίσουμε τους δείκτες των ρολογιών την τελευταία Κυριακή του Οκτωβρίου, καθώς
λήγει η εφαρμογή του μέτρου της θερινής ώρας, όπως υπενθυμίζει με ανακοίνωσή του το υπουργείο Υποδομών και
Μεταφορών.
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Ειδικότερα, την Κυριακή 31 Οκτωβρίου 2021, στις 04:00 π.μ.
θα πρέπει τα ρολόγια να γυρίσουν μία ώρα πίσω,
δηλαδή στις 03:00 π.μ.
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