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ΣΕ ΑΠΟΓΝΩΣΗ οι αγρότες εξαιτίας της 
ιδιωτικοποίησης των υδάτων στη χώρα 
της Νότιας Αµερικής » σελ. 12

Η ΟΞΥΝΣΗ των ωκεανών λόγω της µόλυνσης 
επιτρέπει στις χαµηλές συχνότητες να φτάσουν 
στα αφτιά των θαλάσσιων θηλαστικών » σελ. 13

επιλογές+

1 δισ. ευρώ 
κάθε χρόνο 
στα σκουπίδια
Η ουσιαστική ανυπαρξία 
ανακύκλωσης στην Ελλά-
δα καταστρέφει το περι-
βάλλον και στερεί τη χώρα 
από πολύτιµους οικονοµι-
κούς πόρους » σελ. 4

Καταστροφή 
στον Πείρο 
ποταµό
Απόβλητα βιοµηχανιών 
και ελαιουργείων, αλλά 
και αστικά λύµατα ρυπαί-
νουν το δεύτερο µεγαλύ-
τερο ποτάµι της Αχαΐας  » 
σελ. 3
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Ο ΕΦΙΑΛΤΗΣ ενός πυρηνικού δυστυχήµατος 
µε απρόβλεπτες συνέπειες επιστρέφει για την 
Ελλάδα. Η Βουλγαρία ετοιµάζεται να λειτουρ-
γήσει νέους πυρηνικoύς αντιδραστήρες και η 
Τουρκία σχεδιάζει να ξεκινήσει εργασίες για 
την κατασκευή δικής της µονάδας στο Ακου-
γιού. Παράλληλα, Αλβανία και Σκόπια θέλουν 
να ενταχθούν στις πυρηνικές δυνάµεις.
Ο κίνδυνος δυστυχήµατος σε κάθε πυρηνική 
εγκατάσταση είναι αντιστρόφως ανάλογος της 
ασφάλειας που κάθε χώρα µπορεί να εξασφα-
λίσει για ένα τόσο δύσκολο τεχνολογικά έργο, 
όπου ένα µικρό ατύχηµα εύκολα εξελίσσεται 
σε καταστροφή. Με δεδοµένη την έλλειψη υ-
πόβαθρου ασφαλείας σε καθεµία από τις γει-

τονικές µας χώρες που µετέχουν ή µελετούν να 
ενταχθούν στην «πυρηνική λέσχη», ο φόβος 
είναι δικαιολογηµένος. Η Ελλάδα, βάσει των 
διεθνών συµβάσεων, έχει δικαίωµα να απαι-
τήσει πλήρη ενηµέρωση για τα πυρηνικά προ-
γράµµατα γειτονικών χωρών και αυτό οφείλει 
να πράξει. Μόνο έτσι ίσως εξασφαλίσει ότι δεν 
θα ξαναζήσει «µέρες του ’86», όταν το δυστύ-
χηµα στο Τσέρνοµπιλ της Ουκρανίας σκόρ-
πισε τον θάνατο στις γειτονικές πόλεις και τον 
τρόµο σε ολόκληρη την Ευρώπη.

Η Βουλγαρία προγραµµατίζει την έναρξη λει-
τουργίας νέου πυρηνικού αντιδραστήρα ρωσι-
κής τεχνολογίας στο Μπέλενε, στα βόρεια σύ-
νορα της χώρας, για το 2013, ενώ δεύτερη µο-

νάδα στο ίδιο σηµείο αναµένεται να τεθεί σε 
ισχύ το 2014. Οι εργασίες έχουν προχωρήσει 
και οι επιθεωρητές της Ευρωπαϊκής Επιτροπής 
ενέκριναν το πρόγραµµα, το οποίο υλοποιεί-
ται µε πιστώσεις της Euratom, της Ευρωπαϊκής 
Κοινότητας Ατοµικής Ενέργειας. 

Η Τουρκία ανακοίνωσε ότι εντός του 2010 
θα ξεκινήσει εργασίες για την κατασκευή του 
δικού της αντιδραστήρα στο Ακουγιού, στα 
νότια της χώρας. 

Η Αλβανία και τα Σκόπια προς το παρόν πε-
ριορίζονται στην εκδήλωση προθέσεων για την 
απόκτηση πυρηνικών αντιδραστήρων, για να 
λύσουν το ενεργειακό τους πρόβληµα.

ρεπορτάζ σελ. 8-9  »

Νέοι αντιδραστήρες στη Βουλγαρία, η Τουρκία ξεκινά, Αλβανία και Σκόπια το «µελετούν»

Σε πυρηνικό κλοιό η Ελλάδα

ΕΚΑΤΟΝΤΑ∆ΕΣ δισ. ευρώ σε επενδύσεις 
απαιτούνται για την ευρωπαϊκή στροφή 
στην καθαρή ενέργεια » σελ. 14

ΡΥΠΑΝΣΗF

ΑΝΕΞΕΛΕΓΚΤΕΣ ΧΩΜΑΤΕΡΕΣ 
ΤΑ ΣΠΗΛΑΙΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑ∆ΑΣ 
Ασυνείδητοι πολίτες και «οργανωµένη» πολι-
τεία καταστρέφουν τον φυσικό πλούτο » σελ. 5

∆ΗΜΟΣ ΥΜΗΤΤΟΥF

ΒΙΩΣΙΜΕΣ ΠΟΛΕΙΣ ΜΕ
ΒΙΟΚΛΙΜΑΤΙΚΗ ΑΝΑΠΛΑΣΗ
Κρίσιµες παρεµβάσεις σε µία από τις περιβαλλο-
ντικά πλέον υποβαθµισµένες περιοχές » σελ. 11

Κάθε δυστύχηµα σε πυρηνικό 
αντιδραστήρα σηµαίνει κίνδυνο 
για τον άνθρωπο και καταστροφή 
για το περιβάλλον

απειλή 
Κάθε δυστύχηµα σε πυρηνικό 
αντιδραστήρα σηµαίνει κίνδυνο 

απειλή 
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Ανεξέλεγκτες χωµατερές 
τα σπήλαια της Ελλάδας
Κάθε λογής σκουπίδια απειλούν τη δηµόσια υγεία και καταστρέφουν γεωλογικούς 
σχηµατισµούς, ενώ θα µπορούσαν να γίνουν τουριστικά «διαµάντια»

z  TΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΣ ΣΙΜΙΤΣΙΑ∆Η
a.simitsiadi@realnews.gr 

Ο ΣΧΗΜΑΤΙΣΜΟΣ τους διαρκεί εκα-
τοµµύρια χρόνια, η καταστροφή τους 
χρειάζεται µονάχα µια µέρα. Πολλά 
σπήλαια, ειδικά αυτά που βρίσκονται 
κοντά σε οικισµούς, έχουν µετατρα-
πεί σε χωµατερές που θέτουν σε κίν-
δυνο τις ζωές όχι µόνο των σπηλαι-
ολόγων αλλά και των κατοίκων που 
ζουν σε κοντινή απόσταση. 

«Ο,τι δεν εκµεταλλευόµαστε εµπο-
ρικά, το αντιµετωπίζουµε σαν σκου-
πιδότοπο», αναφέρει χαρακτηριστι-
κά ο ειδικός γραµµατέας της Ελληνι-
κής Σπηλαιολογικής Εταιρείας , Θανά-

σης Ξανθόπουλος. Ασχολείται µε τη 
σπηλαιολογία περισσότερο από µια 
δεκαετία και οι εικόνες που έχει αντι-
κρίσει µέχρι σήµερα στα περισσότε-
ρα σπήλαια στην Ελλάδα είναι απο-
καρδιωτικές. Σε ένα σπήλαιο, όπως 
επισηµαίνει ο ίδιος, µπορεί να βρει 
κανείς οτιδήποτε. 

Αν και το κύριο χαρακτηριστικό 
των σπηλαιολόγων είναι το µικρό-
βιο της εξερεύνησης αυτών των φυ-
σικών σχηµατισµών, στην περίπτωση 
του κ. Ξανθόπουλου -και όχι µόνο- οι 
εξερευνήσεις χάνουν τη µαγεία τους 
στις περισσότερες περιπτώσεις. 

Χαρακτηριστική είναι η κατάστα-
ση που επικρατεί στην περιοχή Πη-

γάδα που βρίσκεται πολύ κοντά 
στην Ιτέα. 

Με... πλατφόρµα
Ενα µεγάλο φυσικό βάραθρο µε διά-
µετρο 50 µέτρων χρησιµοποιείται ως 
χωµατερή για πολλά χρόνια. Στην πε-
ρίπτωση αυτή τα πράγµατα είναι ορ-
γανωµένα, αφού το βάραθρο σε κά-
ποια σηµεία είναι περιφραγµένο, ενώ 
έχει κατασκευαστεί και πλατφόρµα 
για τη διευκόλυνση των φορτηγών. 
Ο σωρός των σκουπιδιών φτάνει σε 
ύψος 20 µε 30 µέτρων, ενώ η µυρω-
διά στην περιοχή είναι αφόρητη. 

Στην Κεφαλονιά η εικόνα που 

Αδιαφορεί 
η πολιτεία
ΟΙ Ι∆ΙΟΙ οι σπηλαιολόγοι εί-
ναι αυτοί που πιέζουν πολ-
λές φορές τους δηµάρχους 
των περιοχών για να απο-
µακρύνουν τα λογής απορ-
ρίµµατα, αλλά τις περισσό-
τερες φορές πέφτουν πά-
νω σε «τοίχο». Ως αποτέ-
λεσµα, προσπαθούν µόνοι 
τους και µε όσα µέσα διαθέ-
τουν να αποµακρύνουν αυ-
τά που οι άλλοι θέλουν απλά 
να ξεφορτωθούν, όπως συ-
νέβη στην περίπτωση της 
καταβόθρας του Ηρακλή 
στη Βοιωτία. Οµως, η κατά-
σταση παραµένει η ίδια και 
συνεχώς επιδεινώνεται όσο 
κάτοικοι και δηµοτικές αρ-

χές αδιαφορούν. Η αδια-
φορία και η έλλειψη σεβα-
σµού απέναντι στο περιβάλ-
λον δεν είναι, παρ’ όλα αυ-
τά, ο µόνος υπεύθυνος. Η 
έλλειψη κονδυλίων είναι το 
δεύτερο βασικό πρόβληµα. 
Τα σπήλαια της χώρας υπά-
γονται στις Εφορείες Παλαι-
οανθρωπολογίας - Σπηλαι-
ολογίας Νότιας και Βόρει-
ας Ελλάδος του υπουργείου 
Πολιτισµού και Τουρισµού. 
Οπως αναφέρει ο κ. Ξαν-
θόπουλος, τα προβλήµα-
τα που έχουν εντοπιστεί ανά 
την Ελλάδα καταγγέλλονται 
στις εφορείες, όµως τα χέ-
ρια των εργαζοµένων είναι 
δεµένα από τη στιγµή που 
δεν υπάρχουν χρήµατα. 

10.000 σπήλαια
Η Ελλάδα αποτελείται κυρί-
ως από ασβεστολιθικά πε-
τρώµατα, γεγονός που ευ-
νοεί τον σχηµατισµό σπη-
λαίων. Εχουν καταγραφεί 
περισσότερα από 10.000 
σπήλαια, ενώ κάθε χρόνο 
δεκάδες νέα ανακαλύπτο-
νται. Από αυτά, τα 4.500 
βρίσκονται στην Κρήτη, 
ενώ δύο από τα µεγαλύτε-
ρα στην Ελλάδα και την Ευ-
ρώπη βρίσκονται στα Λευ-
κά Ορη. 

αντίκρισε ο κ. Ξανθόπουλος είναι 
τραγική. 

Σακούλες µε σκουπίδια, παλιές οι-
κοσκευές, καφάσια και ό,τι άλλο µπο-
ρεί κάποιος να φανταστεί βρίσκονται 
µέσα στο βάραθρο Μουρσί. Κοντά 
στην περιοχή υπάρχει γεώτρηση - 

κανείς όµως δεν ξέρει εάν και κα-
τά πόσο έχει επηρεαστεί η ποιότη-
τα του νερού. 

«Οι κάτοικοι δεν αντιλαµβάνονται 
πως µε αυτόν τον τρόπο θέτουν σε κίν-
δυνο την υγεία τους. Εµείς, από την 
πλευρά µας, έχουµε προσπαθήσει να 

Σακούλες µε σκουπίδια, παλιές οι-
κοσκευές, καφάσια και ό,τι άλλο 
µπορεί κάποιος να φανταστεί βρί-
σκονται µέσα στο βάραθρο Μουρσί

«Ο,τι πετάµε µέ-
σα σε ένα σπή-
λαιο, αυτό κάποια 
στιγµή θα κατα-
λήξει στο ποτήρι 
µας»

F

Σπηλαιολόγος πέθανε από αναθυμιάσεις
ΜΕΓΑΛΟ ΕΓΚΛΗΜΑ χαρακτηρίζει ο σπηλαιολόγος 
Θανάσης Ξανθόπουλος, όχι µόνο από περιβαλλο-
ντικής σκοπιάς αλλά και αρχαιολογικής, την κατά-
σταση που επικρατεί στην περιοχή της Κωπαΐδας 
και συγκεκριµένα στα υδραυλικά έργα των Μινυ-
ών. Πριν από περίπου 3.500 χρόνια, οι Μινύες -αρ-
χαιοελληνικό φύλο- κατάφεραν να αποξηράνουν 
την Κωπαΐδα µε την κατασκευή ενός κολοσσιαί-
ου έργου. Με τρεις γιγάντιες διώρυγες που συν-
δέονταν µεταξύ τους, συγκέντρωναν τα νερά των 
γύρω ποταµών και τα διοχέτευαν στα υπόγεια χά-
σµατα της ακρολιµνιάς (φυσικές καταβόθρες). Αν 
και το συγκεκριµένο έργο είναι ένα από τα αρχαι-

ότερα της Ευρώπης, σήµερα τα πηγάδια είναι γε-
µάτα µε µπάζα και σκουπίδια παντός είδους. Το 
Γραµµατικό, τέλος, εντάσσεται σ’ αυτόν τον ατε-
λείωτο κατάλογο, καθώς είναι µία από τις περιοχές 
όπου έχουν εντοπιστεί χωµατερές µέσα σε παλιά 
ορύγµατα. Με βάθος που φτάνει µέχρι και τα 100 
µέτρα, µερικά από αυτά χρησιµοποιούνται για να 
ξεφορτώνονται κάποιοι τα σκουπίδια τους. 

Κίνδυνος για τους σπηλαιολόγους 
Οι σπηλαιολόγοι δεν κινδυνεύουν µόνο από κά-
ποιο ατύχηµα που µπορεί να συµβεί κατά τη δι-
άρκεια της εξερεύνησης, αλλά και από τα απόβλη-

τα που µπορεί να τους περιµένουν µέσα στα σπή-
λαια. ∆εν είναι τυχαίο, άλλωστε, πως ο µοναδικός 
θάνατος σπηλαιολόγου οφείλεται σε τέτοιο γεγο-
νός. Σε ένα από τα πολλά σπήλαια της Κρήτης, η 
πυρήνα ενός ελαιοτριβείου κατέληγε εκεί. 

Ο σπηλαιολόγος, µη γνωρίζοντας τι συνέβαινε, 
κατέβηκε και, πριν το καταλάβει, πέθανε από τα 
αέρια σήψης της πυρήνας. «Η αγωνία µας πλέον 
είναι πως δεν ξέρουµε τι µας περιµένει µέσα στα 
σπήλαια. Επικίνδυνα απόβλητα όπως βοθρολύ-
µατα και ξεχασµένα πυροµαχικά µπορεί να απο-
βούν µοιραία όχι µόνο για εµάς», τονίζει ο κ. Ξαν-
θόπουλος. 

τους πείσουµε να σταµατήσουν. ∆εν 
αντιλαµβάνονται, όµως, πως ό,τι πε-
τάς µέσα σε ένα σπήλαιο, αυτό κά-
ποια στιγµή θα καταλήξει στο ποτή-
ρι σου», τονίζει. Μέσω των ρηγµά-
των, πολλές επικίνδυνες ουσίες µπο-
ρούν να καταλήξουν στον υδροφό-
ρο ορίζοντα και από κει στους οικι-
σµούς που υδρεύονται από γεωτρή-
σεις οι οποίες βρίσκονται κοντά στα 
σπήλαια. 

Η ίδια εικόνα και στην Αργολίδα, 
στο χωριό Καπαρέλι. Ενα βουνό σκου-
πιδιών «κοσµεί» το σπήλαιο της περι-
οχής, ενώ, εκτός από τα σκουπίδια, 
στο σπήλαιο καταλήγουν και τα από-
βλητα από σφαγεία που λειτουργούν 
σε κοντινή απόσταση. 
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