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ΠΕΡΙΛΗΨΗ
Είναι γνωστό ότι η Ζώνη Επιρροής του Λιγνιτικού Κέντρου ∆υτικής Μακεδονίας
(Λ.Κ.∆.Μ.) είναι η πιο βεβαρηµένη περιβαλλοντικά περιοχή της χώρας. Αυτό οφείλεται
στην εξόρυξη, µεταφορά και καύση του λιγνίτη στα πέντε µεγάλα εργοστάσια
ηλεκτροπαραγωγής που βρίσκονται εγκαταστηµένα στην περιοχή. Στην εργασία που
ακολουθεί γίνεται µια συστηµατική προσπάθεια περιγραφής της υπάρχουσας
κατάστασης. Επίσης προσπαθούµε να καταγράψουµε τις αλλαγές οι οποίες έγιναν στις
ανθρώπινες συµπεριφορές, συνήθειες, ήθη, δραστηριότητες και γενικότερα τις
κοινωνικοοικονοµικές επιδράσεις που αποδίδονται στη λειτουργία του ΛΚ∆Μ. Στο
τρίτο µέρος της εργασίας προσπαθούµε να αναδείξουµε το ρόλο ή την ευθύνη της
Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης στη δηµιουργία Περιβαλλοντικής συνείδησης ώστε η
περιοχή να παραµείνει κατοικήσιµη, αφού βεβαίως επιτευχθεί να διαφυλαχτεί η
στοιχειώδης ποιότητα ζωής εργαζοµένων και κατοίκων.
ΛΕΞΕΙΣ ΚΛΕΙ∆ΙΑ: Λιγνίτης, Ζώνη επιρροής, Λιγνιτικό Κέντρο, Νοµός Κοζάνης,
Περιβαλλοντική Εκπαίδευση, Περιβαλλοντικές επιπτώσεις

ΕΙΣΑΓΩΓΗ
Οι δράσεις εξόρυξης και καύσης του λιγνίτη για την παραγωγή ηλεκτρικής
ενέργειας στην περιοχή της ∆υτικής Μακεδονίας και κύρια στο Νοµό Κοζάνης
απέφεραν σηµαντικές αλλοιώσεις τόσο στο φυσικό περιβάλλον όσο και στη δοµή των
ανθρωπίνων δραστηριοτήτων. Συνοπτικά αναφέρουµε:
• ∆έσµευση και καταστροφή µεγάλων εκτάσεων γεωργικής γης.
• Πρόκληση σοβαρών αλλοιώσεων στη µορφολογία και αισθητική της περιοχής.
• ∆ιατάραξη της χλωρίδας και πανίδας.
• ∆ιατάραξη της ισορροπίας των επιφανειακών και υπογείων νερών.
• Μεταβολή της κοινωνικοοικονοµικής δοµής της περιοχής.
Σκοπός λοιπόν αυτής της έρευνας είναι η ακριβής γνώση της υπάρχουσας
κατάστασης, η επισήµανση και η καταγραφή των αλλαγών στις ανθρώπινες
δραστηριότητες της περιοχής, και το πώς η Περιβαλλοντική εκπαίδευση µπορεί να
παίξει κάποιο ρόλο για τη µελλοντική αντιµετώπιση των προβληµάτων
• βραχυπρόθεσµα όσο οι σταθµοί βρίσκονται σε λειτουργία
• µακροπρόθεσµα κατά τη µεταλιγνιτική περίοδο

ΚΟΙΝΩΝΙΚΕΣ- ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΕΠΙ∆ΡΑΣΕΙΣ
Όπως ήδη έχουµε αναφέρει η λειτουργία του Λ.Κ.∆.Μ επέφερε σηµαντικότατες
αλλοιώσεις τόσο στο χερσαίο και το ατµοσφαιρικό περιβάλλον, όσο και στα
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χαρακτηριστικά των λιµνών και των άλλων υδάτινων αποδεκτών της περιοχής. Γι’
αυτό η περιοχή θεωρείται ως η πλέον επιβαρηµένη περιβαλλοντικά περιοχή της
χώρας.
Πέρα όµως από τις Περιβαλλοντικές επιπτώσεις στο φυσικό περιβάλλον έχουµε
σοβαρές επιπτώσεις και στο ανθρωπογενές περιβάλλον. Ήδη έχουν µετεγκατασθεί
τρεις οικισµοί:
1. Καρδιά
2. Εξοχή
3. Χαραυγή
και ετοιµάζονται:
1. Κλείτος: Σήµερα κατασκευάζουν οι πληττόµενοι τα σπίτια τους, σε νέο χώρο
∆υτικά της Κοζάνης.
2. Ποντοκώµη: Αποφασίζετε το φθινόπωρο η θέση του νέου χωριού.
3. Μαυροπηγή: Η ∆ΕΗ ακόµα δεν συµφωνεί.
4. Κόµανος: πρόσφατα αποφασίστηκε η θέση του νέου οικισµού
και έπεται συνέχεια, µε κρίσιµους από άποψη θέσης οικισµούς, την Άνω και Κάτω
Αχλάδα, τη Βεγόρα, τη Λακκιά, τα Κοµνηνά, τον Αγ. Χριστόφορο, το Καρυοχώρι, το
Προάστιο.
Αν και η µετεγκατάσταση των τριών πρώτων οικισµών κρίνετε σε γενικές γραµµές
ως επιτυχής παρά ταύτα δεν έχουν γίνει ακόµα οι σχετικές µελέτες για την εκτίµηση
της µέχρι σήµερα απόδοσης και κυρίως στον τοµέα των ανθρώπινων συµπεριφορών
και ψυχικών νοσηµάτων, αφού πολλοί από αυτούς τους ανθρώπους αναγκάζονται για
δεύτερη φορά, µετά το ’22, σε προσφυγιά.

ΖΩΝΗ ΕΠΙΡΡΟΗΣ ΛΚ∆Μ
Η γεωγραφική περιοχή, η οποία προκύπτει ως Ζώνη επιρροής του Λιγνιτικού
Κέντρου ∆υτικής Μακεδονίας, µπορεί να προσδιοριστεί από τον άξονα που
σχηµατίζουν τα αστικά Κέντρα Κοζάνης-Πτολεµαΐδας-Αµυνταίου, που µε τη
σηµερινή δυναµική ανάπτυξης των έργων, µπορεί να επεκταθεί νότια προς Σέρβια,
Ελασσόνα και βόρεια προς Φλώρινα, Μοναστήρι (FYROM)
Σε ότι µας αφορά, δυτικά αυτού του άξονα µπορούν σχηµατικά να οριστούν οι
οικισµοί Αετός, Αναρράχη, Ξηρολίµνη, Αιανή και ανατολικά οι οικισµοί
Βαθύλακκος, Άγιος ∆ηµήτριος, Ερµακιά, Κοµνηνά. Γεωµορφολογικά είναι ένα
υψίπεδο µε σχήµα περίπου ορθογώνιο, µε τις δύο πλευρές µεγαλύτερες πλευρές
περίπου 80 km και τις µικρότερες περίπου 40 km, µε συνολική έκταση 2.800 τ.χµ. και
πληθυσµό 150.000 κατοίκους. Η ανατολική του πλευρά ορίζεται από τον ορεινό όγκο
του Βερµίου και η ∆υτική πλευρά από τους ορεινούς όγκους του Βιτσίου, Ασκίου,
και Μπούρινου.
Οι κοινωνικές-οικονοµικές επιδράσεις σ’ αυτό το χώρο (Ζώνη Επιρροής του
ΛΚ∆Μ) έχουν καταγραφεί και µπορούν να οριστούν στους εξής τοµείς:
1. Στον οικονοµικό τοµέα: Είναι η µεταβολή επί τοις % ποσοστού µε το οποίο
συµβάλλει ο κάθε κλάδος της παραγωγής στη διαµόρφωση του συνολικού
προϊόντος της περιφέρειας, η αύξηση του κατά κεφαλήν εισοδήµατος της
περιφέρειας καθώς και η συνακόλουθη αλλαγή των καταναλωτικών
προτιµήσεων του πληθυσµού.
2. Στο δηµογραφικό Τοµέα: Είναι η συγκράτηση των µεταναστευτικών τάσεων
εντός της περιφέρειας και η αντίστοιχη ενδοπεριφερειακή αύξηση του
ηµιαστικού και αστικού πληθυσµού
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3. Στον κοινωνικό Τοµέα: Έχει εντοπιστεί αλλαγή των κοινωνικών συµπεριφορών
και εµφάνιση αστικών συνηθειών οι οποίες οφείλονται στη µετατροπή του
ενεργού πληθυσµού από αγροτικός που ήταν, σε βιοµηχανικό.
4. Στον τοµέα χρήσεων του εδάφους: Παρατηρείται µείωση των γεωργικών
χρήσεων λόγω των απαλλοτριώσεων. Επίσης παρατηρούνται αλλαγές στα είδη
των αγροτικών καλλιεργειών και τέλος υπάρχει το µεγάλο ζήτηµα της
αποκατάστασης και επανακαλλιέργειας των ήδη εκµεταλλευµένων λιγνιτικών
κοιτασµάτων, ώστε να έχουµε µια µορφή, τρόπον τινά, αειφορείας.

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ
Το ΛΚ∆Μ είναι ο µεγαλύτερος εργοδότης στη Ζώνη επιρροής του. Λόγω του ότι
η αµοιβή των συντελεστών της παραγωγής και καύσης του λιγνίτη ήταν µέχρι
πρόσφατα τουλάχιστον αρκετά αξιοπρεπής και παραµένει στην περιφέρεια, συντελεί
στη δηµιουργία αναπτυξιακού κλίµατος και το ολιγότερο, κατά σηµαντικότατο
ποσοστό, ενισχύει τη ζήτηση. Μια δεύτερη επίδραση είναι ότι ενεργοποιεί τον
µηχανισµό ο οποίος υποβοηθά την εγκατάσταση και άλλων οικονοµικών
δραστηριοτήτων µέσα στη Ζώνη Επιρροής του, κύρια στα πλησιέστερα αστικά
κέντρα (πόλοι ανάπτυξης) Κοζάνης και Πτολεµαΐδας.
Πίνακας 1: Κατά κεφαλήν εισόδηµα στη Ζώνη Επιρροής

α/α
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Έτος
Τέλος δεκαετίας ’50
Τέλος δεκαετίας ’60
1974
1980
1985
Σήµερα

Εισόδηµα ζώνης επιρροής
11.700 δραχµές
22.711 δραχµές
51.184 δραχµές
143.850 δραχµές
436.887 δραχµές
-----------------------

Εισόδηµα Ελλάδας
16.900 δραχµές
29.438 δραχµές
56.609 δραχµές
130.430 δραχµές
416.416 δραχµές
20.494 €υρώ

Η συνεχής βελτίωση του εισοδήµατος στη ζώνη επιρροής σε σχέση µε το εθνικό
εισόδηµα, οφείλεται κατά κύριο λόγο στην αύξηση των εισοδηµάτων από την
ανάπτυξη του βιοµηχανικού τοµέα. Τέτοια ανάλογη βελτίωση-αύξηση δεν
παρατηρείται πουθενά αλλού στην Ελλάδα.

∆ιαµόρφωση εγχώριου προϊόντος στη Ζώνη Επιρροής
Εδώ εξετάζεται το ποσοστό επί τοις % µε το οποίο συµβάλλει ο κάθε τοµέας
(αγροτικός, βιοµηχανικός, υπηρεσίες) στη διαµόρφωση του συνολικού Ακαθάριστου
Εγχώριου Προϊόντος της Ζώνης Επιρροής.
Πίνακας 2: ∆ιαµόρφωση ΑΕΠ

α/α
1.
2.
3.

Έτος
Τέλη ‘50
Τέλη ‘60
Τέλη ‘70

Αγροτικός
46,7%
25,5%
18,3%

Βιοµηχανικός
21,1%
40,5%
45,3%

Υπηρεσίες
30%
33,3%
36,4%

Χαρακτήρας
αγροτικός
βιοµηχανικός
βιοµηχανικός

Αναλύοντας αυτά τα στοιχεία διαπιστώνουµε ότι, ο χαρακτήρας της οικονοµίας
της περιοχής στο τέλος της δεκαετίας του ’50 ήταν καθαρά αγροτικός και στο τέλος
της δεκαετίας του ’70 µετατρέπεται σε καθαρά βιοµηχανικός, µε ποσοστά αντίστοιχα
µε εκείνα των βιοµηχανικά αναπτυγµένων χωρών. Επίσης στην ίδια δεκαετία (του
’70) οι απασχολούµενοι στον αγροτικό τοµέα ήταν 52% του συνόλου του ενεργού
πληθυσµού, στον βιοµηχανικό τοµέα 27% και στις υπηρεσίες 21%. ∆ηλαδή τη
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µεγαλύτερη παραγωγικότητα εργασίας έχει ο βιοµηχανικός τοµέας και ακολουθούν οι
υπηρεσίες και ο αγροτικός τοµέας.

∆ΗΜΟΓΡΑΦΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ
Επιδράσεις στη πληθυσµιακή εξέλιξη
Η απασχόληση ενός σοβαρού ποσοστού του ενεργού πληθυσµού της περιοχής στις
εγκαταστάσεις της ∆ΕΗ συνέβαλε αποφασιστικά
• στη συγκράτηση της αποδηµίας του πληθυσµού σε Αθήνα-Θεσσαλονίκη
• στη συγκράτηση µετανάστευσης στη Γερµανία και γενικά στη ∆υτική Ευρώπη.
Παράλληλα η εισροή στην περιοχή τεχνικού προσωπικού από την υπόλοιπη χώρα
συνέβαλε στην ταχύτατη ανάπτυξη των αστικών κέντρων Κοζάνης και Πτολεµαΐδας.
Αναλυτικά στην εξεταζόµενη περιοχή, σε σχέση µε το νοµό Κοζάνης και τη χώρα
έχουµε την εξής εξέλιξη:
Πίνακας 3: Πληθυσµιακή εξέλιξη

α/α

Απογραφή

1.
2.
3.
4.
5.

1951
1961
1971
1981
1991

Πληθυσµός
Ζώνης Επιρροής
--------------117.895
108.059
123.341
128.891

α/α
1.
2.
3.
4.

10ετία
1951-61
1961-71
1971-81
1981-91

Ζώνη Επιρροής
-------8,1%
+14,3%
+4,5%

Πληθυσµός
Νοµού Κοζάνης
142.527
152.869
135.709
147.051
150.363

Πληθυσµός
Χώρας
7.632.801
8.388.553
8.768.641
9.739.569
10.264.156

Πίνακας 4: Μεταβολές Πληθυσµού

Νοµός Κοζάνης
+7,2%
-11,2%
+8,4%
+2,3%

Ελλάδα
+9,9%
+4,5%
+11,0%
+5,4%

Κατά το 2001, στην ευρύτερη Ζώνη Επιρροής του Ενεργειακού Κέντρου
κατοικούσαν περίπου 150.000 κάτοικοι, οι οποίοι ήταν κατανεµηµένοι ως εξής:
1. 60% στα αστικά κέντρα
2. 15% στα ηµιαστικά κέντρα (κεφαλοχώρια).
3. 25% στους οικισµούς της περιοχής.
Στη δεκαετία του ’60 οι αγροτικοί οικισµοί σηµειώνουν πληθυσµιακή µείωση
κατά 25%, λόγω των γενικότερων τάσεων αποδηµίας και µετανάστευσης που
παρατηρούνται σ’ ολόκληρα χωριά. Στη δεκαετία του ’70 τα αστικά κέντρα Κοζάνης,
Πτολεµαΐδας σηµειώνουν αύξηση του πληθυσµού τους κατά 17% και 29%
αντίστοιχα. Ακόµα και µε την απογραφή του ’91 παρατηρούµε αύξηση της τάξης του
2% και 14% αντίστοιχα. Λόγοι αυτής της αύξησης ήταν η οικονοµική ανάπτυξής τους
και η συνακόλουθη αύξηση της προσφοράς νέων θέσεων εργασίας, οι οποίες
καλύφθηκαν ως επί το πλείστον µε την µετακίνηση πληθυσµού από τους αγροτικούς
οικισµούς της περιοχής.

ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ
Από την ανάλυση ερευνών που έχουν διεξαχθεί στην περιοχή από κοινωνιολόγους,
απαντήσεων των κατοίκων που δόθηκαν σε συγκεκριµένα ερωτηµατολόγια,
προκύπτουν και καταγράφονται ορισµένα κοινωνικά χαρακτηριστικά που µπορούν να

4ο Συνέδριο ΠΕΕΚΠΕ, Ναύπλιο 12-14/12/2008

αποδοθούν άµεσα ή έµµεσα στη λειτουργία των εγκαταστάσεων της ∆ΕΗ. Η αλλαγή
της απασχόλησης του πληθυσµού από παραδοσιακή αγροτική σε βιοµηχανική και η
συνακόλουθη αύξηση των οικογενειακών εισοδηµάτων οδήγησε στη γρήγορη αλλαγή
των υπαρχόντων κοινωνικών προτύπων, σε µορφές κοινωνικής συµπεριφοράς
καθαρά αστικές. Σηµειώνουµε τις εξής:
• Οι κοινωνικές επαφές των κατοίκων είναι συγκριτικά λίγες. Αυτό οφείλεται και
στη µορφή του ωραρίου εργασίας (βάρδιες).
• Οι δεσµοί της γειτονιάς τείνουν προς χαλάρωση
• Φίλοι και συγγενείς δεν συναντιούνται πλέον στα σπίτια τους αλλά σε καφέ,
ταβέρνες κ.τ.λ.
• Η απότοµη αύξηση των εισοδηµάτων (ικανοποιητικές αποδοχές, έως πρόσφατα
τουλάχιστον των λιγνιτωρύχων) αύξησε κατακόρυφα την ανοικοδόµηση και
οικοδοµική δραστηριότητα στην περιοχή, µε αποτέλεσµα την αύξηση της τιµής
των οικοδοµικών υλικών, οικοδοµών, διαµερισµάτων, ενοικίων κ.τ.λ.
• Επίσης οι υψηλές αποδοχές ενός σηµαντικού µέρους του πληθυσµού οδήγησαν
σε έξαρση τη ζήτηση καταναλωτικών ειδών πολυτελείας. Έτσι έχουµε ίδρυση
νέων εµπορικών επιχειρήσεων, µε ανάλογα προϊόντα.
• Συνήθειες µεγάλων αστικών κέντρων, όπως αυτές παρουσιάζονται από τα ΜΜΕ
(τρόπος αναψυχής, διατροφής, ενδυµασίας, ασχολίες και δραστηριότητες
ελεύθερου χρόνου) είναι πλέον στην πρώτη γραµµή.

Η ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΣΗ ΤΑ ΠΑΡΕΛΘΟΝΤΑ ΕΤΗΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΤΟΥΣ ΣΤΗΝ
ΤΟΠΙΚΗ ΚΟΙΝΩΝΙΑ.
Στα σχολεία της Α/θµιας Εκπ/σης, µόνο στη Ζώνη Επιρροής του Λιγνιτικού
Κέντρου και µόνο στο Νοµό Κοζάνης, την εφταετία 1999-2006, έχουµε την
υλοποίηση 54 προγραµµάτων Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης µε τη συµµετοχή 1875
µαθητών και 120 εκπαιδευτικών. Αναφέρουµε µόνο τα προγράµµατα των οποίων η
θεµατολογία και η διερεύνησή τους αφορούσε, κατά ένα µέρος τους τουλάχιστον, τα
προβλήµατα που αντιµετωπίζει η περιοχή από τη λειτουργία των λιγνιτικών µονάδων.
Ενδεικτικά αναφέρουµε µερικά:
Πίνακας 5: Περιβαλλοντικά Προγράµµατα στην Α/θµια Εκπαίδευση

Σχολ.
Σχολική Μονάδα
α/α
Έτος
1. 1999-00 7ο Πτολεµαΐδας
2.
3.

4.
5.
6.

∆ηµοτικό Σχολείο
Κοιλάδας
2000-01 ∆ηµοτικό Σχολείο
“Γ.Κονταρής”
∆ηµοτικό Σχολείο
Άρδασας
∆ηµοτικό Σχολείο
∆ρεπάνου
8ο Κοζάνης

Αριθµός Αριθµός
Θέµα
Μαθητών Εκπ/κών
31
2
Ενέργεια και
Περιβάλλον
20
1
Ο άνθρωπος και το
φυσικό περιβάλλον
34
2
ΕνέργειαΑνάπτυξηΠεριβάλλον
32
3
Η ενέργεια και οι
εφαρµογές της
33
2
Η κίτρινη λίµνη
18

1
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Νέες τεχνολογίες
και περιβάλλον

α/α
7.

Σχολ.
Σχολική Μονάδα
Έτος
2002-03 ∆ηµοτικό Σχολείο
Άρδασας

8.

∆ηµοτικό Σχολείο
Μαυροδεντρίου

9.

2004-05 ∆ηµοτικό Σχολείο
Κλείτου

10.

2005-06 ∆ηµοτικό Σχολείο
Αγίου ∆ηµητρίου

11.

Νηπιαγωγείο
Κλείτου

Αριθµός Αριθµός
Θέµα
Μαθητών Εκπ/κών
24
2
Ενέργεια και
εφαρµογές της.
Περιβαλλοντικές
και κοινωνικές
επιπτώσεις
8
1
ΜαυροδέντριΠεριβάλλον και
Πολιτισµός
10
1
Πηγές και
παραγωγή
ενέργειας.
“Άνθρακας”
30
2
Ρύπανση και
προστασία του
Περιβάλλοντος
8
1
Ένα µαύρο
συννεφάκι µας
έπνιξε το
χωριουδάκι.
Φεύγουµε ένας-ένας
από ‘δω σε άλλο
µέρος φωτεινό

Στα σχολεία της Β/θµιας Εκπ/σης, µόνο στη Ζώνη Επιρροής του Λιγνιτικού
Κέντρου και µόνο στο νοµό Κοζάνης, την εξαετία 2002-2008 έχουµε την υλοποίηση
36 περιβαλλοντικών Προγραµµάτων µε τη συµµετοχή 1000 περίπου µαθητών και 80
περίπου εκπαιδευτικών. Και εδώ αναφέρουµε µόνο τα προγράµµατα των οποίων η
θεµατολογία και η διερεύνηση τους αφορούσε, κατά ένα µέρος τους τουλάχιστον, τα
προβλήµατα που αντιµετωπίζει η περιοχή από τη λειτουργία των λιγνιτικών µονάδων.
Ενδεικτικά αναφέρουµε µερικά:
Πίνακας 6: Περιβαλλοντικά Προγράµµατα στη Β/θµια Εκπαίδευση

Σχολικό
α/α
Σχολική Μονάδα
Έτος
1. 2002-03 Γυµνάσιο Καπνοχωρίου

2.

2ο Γυµνάσιο
Πτολεµαΐδας
3ο Ε.Λ Πτολεµαΐδας

3.
4.

5.

2003-04

Γυµνάσιο Λευκοπηγής

Γυµνάσιο Ξηρολίµνης

Θέµα
Η Ρύπανση του αέρα στο ∆.
Ελλησπόντου από τον Α.Η.Σ Αγ.
∆ηµητρίου
Περιβαλλοντικά προβλήµατα και
ΜΜΕ στην Πτολεµαΐδα
Η Ρύπανση του ατµοσφαιρικού
αέρα.
Η ρύπανση της ατµόσφαιρας, οι
κλιµατικές αλλαγές και οι επιπτώσεις
στο περιβάλλον και στον άνθρωπο/
Ήχος και Φύση
Ο καιρός, το κλίµα και η επίδραση
του ανθρώπου σ’ αυτό κατά την
παραγωγή ενέργειας και τη χρήση της
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α/α

Σχολικό
Έτος

6.
7.

2004-05

8.

Σχολική Μονάδα
2ο Γυµνάσιο
Πτολεµαΐδας
Γυµνάσιο Γαλάτειας
Τ.Ε.Ε Σερβίων

9.

2005-06

10.
11.

2006-07

5ο Γυµνάσιο
Πτολεµαΐδας
2ο Ε.Λ Κοζάνης
3ο Ε.Λ Πτολεµαΐδας

Θέµα
Βαθιές εισπνοές στην πόλη των
Περιβαλλοντικών προβληµάτων
Περιβαλλοντικοί προβληµατισµοί για
τις λίµνες Ζάχαρη και Χειµαδίτιδα
Περιβαλλοντικές επιπτώσεις από την
λειτουργία των θερµοηλεκτρικών
σταθµών παραγωγής ηλεκτρικής
ενέργειας από λιγνίτη στο Ν.
Κοζάνης.
Η ιπτάµενη τέφρα
Ρύπανση υδάτων και εδαφών
Βιολογικές καλλιέργειες- Γενετικά
τροποποιηµένα προϊόντα και οι
συνέπειες τους στο περιβάλλον/
Επιπτώσεις στο περιβάλλον από τη
λειτουργία των εργοστασίων στη
περιοχή µας

Τα περισσότερα απ’ αυτά παρουσιάστηκαν στην τοπική κοινωνία σε επίπεδο
Σχολείου, οικισµού, ∆ήµου ή Νοµαρχίας, έγιναν θέµα στις τοπικές εφηµερίδες,
ραδιόφωνα, τηλεοράσεις, τυπώθηκαν σε φυλλάδια, αφίσες, µικροεκδόσεις, έγιναν
θεατρικές παραστάσεις στην Αίθουσα Τέχνης µε πάνω από 1000 άτοµα ως θεατές την
κάθε φορά. Ως άλλες δραστηριότητες, ευαισθητοποίησης των µαθητών και της
κοινής γνώµης της περιοχής µπορούµε να αναφέρουµε ενδεικτικά
• από το παρελθόν (στα µέσα της δεκαετίας του ’90) τη µεγαλειώδη
συγκέντρωση και πορεία 1500 περίπου µαθητών µε τους εκπαιδευτικούς τους
από δέκα σχολεία της περιοχής. Συντονιστής του όλου εγχειρήµατος, ο τότε
Υπεύθυνος Π.Ε Ν. Κοζάνης κ. Ζουρουφίδης Κων/νος. Η συγκέντρωση έγινε
στον αύλειο χώρο του ∆ηµοτικού Σχολείου Ποντοκώµης και µετά τη σχετική
εκδήλωση µε πανό, πλακάτ, σηµαίες ξεκίνησαν όλοι οι µαθητές και αφού
διάνυσαν δρόµο 3 περίπου χιλιοµέτρων, κατέληξαν στην είσοδο του ΑΗΣ
Καρδιάς, διαµαρτυρόµενοι για τις ρυπογόνες δραστηριότητες της ∆ΕΗ και
ζητώντας να παρθούν µέτρα για ένα καθαρότερο περιβάλλον. Το γεγονός έγινε
πρώτη είδηση όχι µόνο στα τοπικά µέσα ενηµέρωσης αλλά και στα
πανελλαδικής εµβέλειας (Mega, Ant1 κ.ά).
• η πιο πρόσφατη δραστηριότητα (φέτος, Καλοκαίρι 2008) ευαισθητοποίησης
εκπ/κών και τοπικής κοινωνίας, διοργανώθηκε από την ΠΕΕΚΠΕ ∆υτ.
Μακεδονίας και πάλι στην ίδια περιοχή. Αφού έγινε επίσκεψη από τους
εκπαιδευτικούς της ∆υτικής Μακεδονίας στον ΑΗΣ Καρδιάς, ορυχεία Νότιου
Πεδίου κτλ., κατέληξε σε εκδήλωση στο Γυµνάσιο Ποντοκώµης µε τη
συµµετοχή και των κατοίκων της περιοχής. Εκεί µε προσκεκληµένους τη ∆ΕΗ,
τη ΓΕΝΟΠ, τις οικολογικές οργανώσεις, τους φορείς της τοπικής
αυτοδιοίκησης, το ΤΕΙ Κοζάνης, αναλύθηκαν οι ρυπογόνες δραστηριότητες της
∆ΕΗ και προτάθηκαν λύσεις και µέτρα για την εξάλειψη ή ελαχιστοποίηση
τους. Το γεγονός έγινε είδηση στα τοπικά ΜΜΕ (ραδιόφωνα, εφηµερίδες,
τηλεόραση).
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ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ
Από την όλη ενασχόληση, δραστηριοποίηση και δράση των µαθητών και των
εκπαιδευτικών µε τα περιβαλλοντικά προβλήµατα της περιοχής, προέκυψαν τα εξής
συµπεράσµατα.
•

•

Η Ζώνη Επιρροής του Λιγνιτικού Κέντρου ∆υτικής Μακεδονίας, λόγω της
εξόρυξης, µεταφοράς και καύσης του λιγνίτη χωρίς την πρόνοια µέτρων, είναι
σήµερα η πιο βεβαρηµένη περιβαλλοντικά περιοχή της χώρας.
Η ανάπτυξη της περιοχής υπήρξε στρεβλή, δηµιουργώντας τεράστια
προβλήµατα στην τοπική κοινωνία.

Γι αυτό, εκείνο που χρειάζεται είναι:
 Ανάπτυξη τέτοια στην οποία θα υπάρχει ισορροπία και αρµονία µεταξύ
ανθρώπου και περιβάλλοντος. Ξερίζωµα των αιτίων που προκαλούν
κυριαρχικές τάσεις και ρύπανση.
 Μια οικονοµική ανάπτυξη χωρίς επιβλαβείς επιπτώσεις στην ποιότητα ζωής των
ανθρώπων.
 Νέου τύπου ανάπτυξη, η οποία θα απαιτεί σχεδίασµα και χρήση νέων και
τέτοιων τεχνολογιών που θα ελαχιστοποιούν τις επιβλαβείς επιπτώσεις στο
περιβάλλον.
 Είναι η επιδίωξη να αποκτήσουν οι αποδέκτες της Περιβαλλοντικής
Εκπαίδευσης (τυπικής και µη τυπικής εκπαίδευσης) το γνωστικό υπόβαθρο και
τον αξιακό προσανατολισµό, που απαιτείται ώστε να έχουν θετικές στάσεις και
συµµετοχικές συµπεριφορές για της προστασία της οικολογικής ισορροπίας και
της προστασίας της ζωής.
Είναι η δηµιουργία Περιβαλλοντικής συνείδησης για την προστασία και
διαχείριση του Περιβάλλοντος, ώστε αύριο ως συνειδητοποιηµένοι πολίτες, ως
αυτοδιοικητικοί άρχοντες των γύρω ∆ήµων, ως στελέχη και εργαζόµενοι του ΛΚ∆Μ
να δώσουν τη δική τους µάχη
• γιατί θα γνωρίζουν ότι η προστασία του περιβάλλοντος δεν έρχεται σε αντίθεση
µε την ανάπτυξη και την εργασία τους, αλλά αντίθετα η βιώσιµη ανάπτυξη είναι
συµφέρον όλων µας.
• γιατί θα γνωρίζουν ότι το ανθρώπινο είδος, για να επιβιώσει στο εγγύς µέλλον
πρέπει να προστατεύσει το φυσικό περιβάλλον και τους φυσικούς πόρους.

Η ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΣΗ ΓΙΑ ΤΟ ΠΑΡΟΝ ΚΑΙ ΤΟ
ΜΕΛΛΟΝ ΤΗΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ
Ποια είναι όµως η ευθύνη, ο ρόλος της Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης από ’δω και
πέρα; Γνώµη µας είναι ότι πρέπει να συνεχίσει µε τον ίδιο τρόπο την
ευαισθητοποίηση των µαθητών και της κοινής γνώµης της περιοχής, µε κατεύθυνση
την άσκηση πίεσης προς τους ιθύνοντες ώστε να αλλάξουν προτεραιότητες και
προπαντός νοοτροπία. Στόχος: “Να γίνει αντίληψη όλων ότι το περιβάλλον είναι η
πρώτη προτεραιότητα”.

Προτεινόµενα θέµατα για περαιτέρω επεξεργασία - Προτάσεις για
επιστηµονική διερεύνηση και εξειδίκευση - Θέµατα για υλοποίηση
Προγραµµάτων Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης - Θεµατικές ενότητες για
την οργάνωση από µέρους της Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης ή τη
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συνδιοργάνωση µε άλλους φορείς και ενδιαφερόµενους, συνεδρίων,
ηµερίδων, εκδηλώσεων, συζητήσεων κτλ.
1. Η χρησιµοποίηση του λιγνίτη για παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας
εκµεταλλεύεται µόνο το 35 µε 40% της παρεχόµενης θερµικής ενέργειας. Το
υπόλοιπο 60% περίπου αποβάλλεται στην ατµόσφαιρα ως θερµικά απόβλητα.
Αφού όµως έχουµε ως στόχο τη δραστική µείωση των εκποµπών στην
ατµόσφαιρα, πρέπει να εφαρµόσουµε σύγχρονες µεθόδους καύσης του λιγνίτη,
κερδίζοντας συγχρόνως και υψηλότερο βαθµό απόδοσης θερµικής ενέργειας.
2. Εξευγενισµός του λιγνίτη και εµπλουτισµός του µε πρόσµιξη π.χ µε φυσικό
αέριο ώστε το παραγόµενο λιγνιτικό αιώρηµα να καίγεται και καλύτερα και µε
υψηλότερους βαθµούς απόδοσης και µε λιγότερες εκποµπές στην ατµόσφαιρα.
Άρα λιγότερη αιωρούµενη τέφρα και το σηµαντικότερο, παράταση της
λιγνιτικής περιόδου για διπλάσιο τουλάχιστον χρόνο.
3. Έρευνα για εξωηλεκτρικές χρήσεις του λιγνίτη
4. Αποθέσεις (υπερκείµενα, ενδιάµεσα, µη απολήψιµα λιγνιτικά στρώµατα,
τέφρα). Ποιες περιοχές επιλέγονται για τις αποθέσεις, ποια µορφολογικά
στοιχεία πρέπει να έχουν, ποια πρέπει να είναι η δοµή τους. Η µέχρι σήµερα
τυχαία ανάµειξη των επί µέρους υλικών και η απόθεση τους όπου βολεύει χωρίς
καµιά προεργασία, έχει ως αποτέλεσµα την οριστική καταστροφή του
επιφανειακού γόνιµου χώµατος, την αστάθεια των εδαφικών σχηµατισµών
(πιθανότητα κατολισθήσεων), την διάβρωση των πρανών τους, την
αυτανάφλεξη όπου υπάρχει άκαυστος λιγνίτης.
5. Αποκατάσταση και επανακαλλιέργεια. Οι εκτάσεις, οι οποίες έχουν ήδη
εκµεταλλευτεί πρέπει να αποκατασταθούν και να αποδοθούν ξανά στους
δικαιούχους καλλιεργητές. Προαπαιτούµενα για την επιτυχή αποκατάσταση
είναι:
• Προγραµµατισµός από µέρος της ∆ΕΗ για το ποιες επιφάνειες
αποδεσµεύονται.
• Έργα διαµόρφωσης αυτών των επιφανειών. Σχεδιασµός και εκτέλεση
ειδικών τεχνικών έργων (δρόµοι, γέφυρες, αντιπληµµυρικά έργα κ.ά)
• Επιλογή των κατάλληλων υλικών για κάλυψη των επιφανειών.
Για να γίνει αυτό όµως πρέπει:
• Να υπάρχει γνώση των περιβαλλοντικών συνθηκών της περιοχής.
• Να γίνει επιτυχής επιλογή των κατάλληλων µεθόδων και τεχνικών
αποκατάστασης των εδαφών.
• Να σχεδιαστούν χάρτες χρήσεων γης (που θα γίνουν οι δεντροφυτεύσεις, οι
γεωργικές καλλιέργειες, οπωρώνες κ.τ.λ.)
• Να παρακολουθούνται επιστηµονικά και να αξιολογούνται συνεχώς τα
αποτελέσµατα της αποκατάστασης.
Οι µέχρι σήµερα δεντροφυτεύσεις µε ακακίες, σπάρτα, πεύκα, λεύκες κτλ., οι
πειραµατικές καλλιέργειες µε σκληρό και µαλακό σιτάρι, η όµορφη
διαµόρφωση του χώρου έξω από τη Σχολή Τεχνικών Ορυχείων, το πρότυπο
αγρόκτηµα των λίγων στρεµµάτων, µόνο ως αποσπασµατικές ενέργειες
µπορούν να χαρακτηριστούν και οι οποίες έχουν ως µοναδικό στόχο τον
εντυπωσιασµό του αδαή επισκέπτη.
6. Η ιπτάµενη τέφρα και η σκόνη που παράγονται, περισσότερο στα κατά την
εκσκαφή και τη διακίνηση των υλικών εκσκαφής µε συµβατικά µέσα και τους
ταινιόδροµους, πρέπει να αντιµετωπιστεί άµεσα. Τα βυτιοφόρα τα οποία
χρησιµοποιούνται για την διαβροχή των δρόµων είναι για τα µάτια του κόσµου
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και αυτά ελάχιστα έως ανύπαρκτα. Μια λιτανεία για βροχή ίσως είχε καλύτερα
αποτελέσµατα.
7. Υγρά απόβλητα και ιδιαίτερα τα λάδια των συνεργείων και των οχηµάτων και
ποια η τύχη τους. Μέχρι σήµερα πετιούνται όπου να ’ναι.
8. Στερεά απόβλητα (σίδερα, παλιά και άχρηστα µηχανήµατα, εξαρτήµατα
µηχανών, ρυµούρκες, ταινιόδροµοι, λαµαρίνες) και ποια η τύχη τους. Μέχρι
σήµερα είναι διασπαρµένα οπουδήποτε.
9. Θόρυβος και όµοροι µε τα ορυχεία οικισµοί. Χωµάτινα ηχοφράγµατα,
ηχοπετάσµατα κτλ.
10. Η εξορυκτική δραστηριότητα κατάστρεψε και συνεχίζει να καταστρέφει τον
υπόγειο υδροφόρο ορίζοντα και προκαλεί τεράστιες καταστροφές στα
επιφανειακά νερά αλλά και στο υδάτινο δυναµικό των λιµνών Χειµαδίτιδας,
Ζάζαρης, Βεγορίτιδας, Πετρών. Λόγω του µεγάλου βάθους των ορυχείων
παρατηρείται µείωση της παροχής ή και αποξήρανση φυσικών πηγών, µείωση
της υγρασίας των γύρω περιοχών, όπως και µείωση της στάθµης ή εποχιακή
ξήρανση µικρών ρυακιών και λιµνών. Σηµαντικό επίσης πρόβληµα είναι η
ρύπανση των υπογείων νερών, λόγω διήθησης των ποιοτικά βεβαρηµένων
νερών των ορυχείων, όπως και η ρύπανση των επιφανειακών νερών, λόγω
απόρριψης στους επιφανειακούς αποδέκτες των νερών που προέρχονται από τα
αντλιοστάσια των ορυχείων. Τρόπος αντιµετώπισης όλων αυτών των
προβληµάτων είναι οι υδρολογικές µελέτες που λείπουν παντελώς.
11. Η επίδραση των εκποµπών της καύσης του λιγνίτη στο κλίµα. CO2, NO 2,
οξείδια του S, ιχνορυπαντές και η σχέση τους µε το φαινόµενο του θερµοκηπίου
και της όξινης βροχής. Εφαρµοσµένες µέθοδοι ελαχιστοποίησης των εκποµπών
αυτών στην ατµόσφαιρα.
12. Ποιοτική και ποσοτική εκτίµηση των διαπιστωµένων επιπτώσεων στο φυσικό
περιβάλλον, αλλά και στον πληθυσµό της περιοχής. Οικονοµική αποτίµηση των
περιβαλλοντικών βλαβών. Υπολογισµός του διαχρονικά κοινωνικού κόστους
που επέφερε τη λειτουργία του Ενεργειακού Κέντρου στο γεωγραφικό χώρο της
Επιρροής του.
13. Στρεβλή ανάπτυξη των αστικών κέντρων Κοζάνης και Πτολεµαΐδας, λόγω
έλλειψης συγκεκριµένων µακροπρόθεσµων οικονοµικών προσανατολισµών, της
έλξης που ασκούν τα αστικά κέντρα και της προσφοράς νέων θέσεων εργασίας.
14. Μεταφορά και επαναδόµηση οικισµών σε άλλες τοποθεσίες. Ενδεχόµενες
συνενώσεις, εκπόνηση χωροταξικού σχεδίου, αναδιαρθρώσεις του οικιστικού
ιστού της περιοχής, προγραµµατισµός µελλοντικής ανάπτυξής τους.
15. Περιφερειακός οικονοµικός προγραµµατισµός. Νέοι αναπτυξιακοί στόχοι στη
Ζώνη Επιρροής του ΛΚ∆Μ λαµβάνοντας υπόψη τις φυσικές δυνατότητες και
τις κοινωνικοοικονοµικές ιδιοµορφίες του χώρου.
16. Συγκρότηση τοπικού αναπτυξιακού Φορέα µε τη συµµετοχή όλων των
συναρµόδιων υπηρεσιών του ∆ηµοσίου, της Τοπικής Αυτοδιοίκησης ως κύριος
µοχλός προγραµµατισµού και υλοποίησης του νέου σχεδίου ανάπτυξης.
17. Μελλοντική εξάντληση των λιγνιτικών αποθεµάτων
• Κοινωνικοί κραδασµοί κατά τη µεταλιγνιτική περίοδο.
• Άλλες πλουτοπαραγωγικές πηγές.
• Απασχόληση, θέσεις εργασίας κατά τη µεταλιγνιτική περίοδο.
• Ανεργία
• Κατανοµή των πόρων
• Αποκατάσταση των διαταραγµένων οικοσυστηµάτων της περιοχής.
• Συνολική Περιβαλλοντική Αναβάθµιση της περιοχής.
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