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από corto maltese

Αυτήν την εποχή έχουμε ανοιχτό μέτωπο για το θέμα του αγωγού και όχι μόνο στην περιοχή
μας. Δυστυχώς η φωνή μας δεν ακούγεται πολύ μακριά, όπως βέβαια και της Πτολεμαΐδας
δεν ακούγεται σε μας. Να μην επεκταθώ και στην Σαντορίνη, Κρήτη και σε όλη την Ελλάδα
όπου οι φωνές δυστυχώς ακούγονται τοπικά.

Μία χώρα με βαριά βιομηχανία τον τουρισμό, προικισμένη από την φύση να συνδυάζει
βουνό, θάλασσα, σπάνια βιοποικιλότητα, οικοσυστήματα, θα έπρεπε να πρωτοστατεί στην
προστασία του περιβάλλοντος, στην περιβαλλοντική νομοθεσία, στην κλιματική αλλαγή.
Αντί αυτού είμαστε όλοι μάρτυρες των αντίθετων προθέσεων όχι μόνο των πολιτικών, αλλά
και των ίδιων των πολιτών που σκέφτονται βραχυπρόθεσμα.

Να τονίσω εδώ ότι οι ίδιοι οι πολιτικοί δεν είναι αειφόροι ως προς τα ίδια τους τα παιδιά.
Αν σκεφτούμε ότι σήμερα στην χώρα μας η πολιτική είναι οικογενειακό ζήτημα, και το παιδί
παίρνει το ψηφο-πελατολόγιο του γονιού του, με την προοπτική του χαρίζω τα πάντα
προκειμένου να με ψηφίσουν, δεν αφήνω τίποτα για να τάξει η επόμενη γενιά πολιτικών (βλ.
δασονόμο, παραλίες, καινούργιο χωροταξικό για τουρισμό κ.α. πολλά σχέδια)

Πρόσφατα θεσπίσαμε σχέδια για Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας...
1. Όταν η Ελλάδα είναι προικισμένη από γεωθερμία (στη Θράκη βρίσκετε 80-95 βαθμούς
στα 30 μ., ενώ για αντίστοιχες θερμοκρασίες η Αυστρία κάνει γεωτρήσεις σε βάθος 300++
μέτρων), αλλά η συγκεκριμένη ενέργεια είναι χαρακτηρισμένη σαν ορυκτός πλούτος
(μεταλλευτικός κώδικας δηλαδή) και για να το εκμεταλλευτείς θέλει γραφειοκρατία (όπου
είμαστε πρωταθλητές).
2. Η χώρα του Ήλιου και του Αιόλου, όπου οι εγκαταστάσεις δόθηκαν σε λίγους και
καλούς (;), και όχι στο ευρύ κοινό. Διότι δεν είναι πρέπον να πουλάει ο Χ. όμιλος στη ΔΕΗ
και η ΔΕΗ σε μένα, αλλά στόχος είναι να περιορίσω τη ΔΕΗ. Ισπανία και Ιταλία αλλάξαν το
ΓΟΚ (Γενικός Οικοδομικός Κανονισμός) και πλέον το 40 % της ενέργειας για τα καινούργια
κτίρια θα προέρχονται από ΑΠΕ, που θα τοποθετούνται στην ίδια την κατασκευή. Εδώ
ακόμη δεν έχουμε λύσει το θέμα με τους ημιυπαίθριους και ο ΓΟΚ είναι του 1985 (κάνει και
ρεύμα με τόσα παραθυράκια στα άρθρα του).
3. Ποτέ δε θέσαμε ένα σωστό προγραμματισμό σαν χώρα για το που θα τοποθετηθούν
και κάποια μεγάλα πάρκα ΑΠΕ. Γιατί καλά να παράγει ένα σπίτι την ενέργειά του, αλλά
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θέλουμε και κάτι αντίστοιχο για τις υπηρεσίες, Δημαρχίες, Υπουργεία, Νομαρχίες,
Νοσοκομεία κτλ.

Αν υπήρχε σοβαρός προγραμματισμός πριν από 20 χρόνια για θέματα ενέργειας, τότε θα
πουλούσαμε ρεύμα σε άλλες χώρες. Τώρα όλοι κλαίμε για το πετρέλαιο και περιμένουμε
(ναι, δυστυχώς σταυρώσαμε τα χέρια και περιμένουμε), να δούμε τι θα γίνει.

Ενεργειακός κόμβος; μπα, ενοίκιο θα παίρνουμε άλλος πουλάει. Εμείς θα ήμασταν
ενεργειακός κόμβος αν πουλούσαμε ρεύμα από ΑΠΕ.

Εθνικό συμφέρον; με 1% συμμετοχή του ελληνικού δημοσίου;

Αντισταθμιστικά οφέλη; 20 εκατομμύρια ευρώ (μέγιστο κέρδος = Εθνικό λογιστήριο του
κράτους), όταν ο Δήμος Αλεξανδρούπολης έχει προϋπολογισμό 42 εκατομμύρια ευρώ;

Ασφάλεια; όταν οι δεξαμενές (750.000 τόνων, οι μεγαλύτερες στην Ευρώπη) είναι σε
απόσταση βολής πυροβολικού από την Τουρκία;

Δεν κινδυνολογώ, αλλά για να ξανακάνω μπάνιο θα αναγκαστώ να αλλάζω νομό.

Ανήκω στην πρωτοβουλία πολιτών ενάντια στον αγωγό Μπουργκάς - Αλεξανδρούπολη,
καθώς και στην Οικολογική εταιρεία Έβρου. ( evrooikologika@yahoo.gr ή kortomalteze@yah
oo.com
).
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Για οποιαδήποτε πληροφορία είμαι στη διάθεσή σας...

Τετάρτη 13 Ιουνίου 2007

corto maltese

http://alex-politis.blogspot.com/

notoburgas-alexandrupolispipelinep.blogspot.com/

http://burgas-alexandroupoli.blogspot.com
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