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ΞΕΝΟΣ ΤΥΠΟΣ

Την περασμένη εβδομάδα 
οι ομοσπονδιακές αρχές των 
ΗΠΑ σήμαναν συναγερμό 
στους καταναλωτές για τομά-
τες με σαλμονέλα. 

Σούπερ μάρκετ και εστια-
τόρια έσπευσαν να αδειάσουν 
τις αποθήκες τους - αντίδρα-
ση υπερβολική, αλλά κατα-
νοητή. 

Σύμφωνα με το Κέντρο 
Ελέγχου και Πρόληψης 
Ασθενειών, τουλάχιστον 160 
άνθρωποι μολύνθηκαν από 
τον Απρίλιο σε 17 πολιτείες και 
η πηγή δεν έχει ακόμη εντο-
πιστεί. 

Πέρυσι ήταν ο συναγερμός 
για το μολυσμένο σπανάκι, το 
φιστικοβούτυρο και τα εισαγό-
μενα θαλασσινά. Το Κογκρέσο 
και η κυβέρνηση Μπους είχαν 
υποσχεθεί μέτρα για την ενί-
σχυση της ασφάλειας των 
τροφίμων. Ομως δεν έγινε 
σχεδόν τίποτα. 

Οι καταναλωτές όπως και 
οι επιχειρηματίες χρειάζονται 
μεγαλύτερη προστασία. Δεν 
πρέπει να περιμένουν μέχρις 
ότου σημάνει ένας νέος συ-
ναγερμός, για να ξυπνήσει η 
Ουάσιγκτον. 

THE NEW YORK TIMES 

Π
έρυσι τέτοιον και-
ρό, στις 15 Ιουνίου, 
οι κάτοικοι των 
Βρυξελλών είδαν 
με έκπληξη μια 
τεράστια ανεμο-

γεννήτρια 25 μέτρων να στήνε-
ται στην καρδιά της πόλης, στην 
πλατεία Schuman, δίπλα στα κτί-
ρια του Ευρωπαϊκού Κοινοβου-
λίου, σε μια πλατεία με ισχυρό 
ευρωπαϊκό συμβολισμό.

Ετσι αποφάσισε η Ε.Ε. να τρα-
βήξει την προσοχή όλων και να 
φέρει την αιολική 
ενέργεια στο επίκε-
ντρο της συζήτησης, 
καθιερώνοντας από 
πέρυσι την 15η Ιουνί-
ου ως την Ευρωπαϊκή 
Ημέρα Ανέμου, 10 μέ-
ρες μετά την Ημέρα 
Περιβάλλοντος.

Μεγάλη κουβέντα 
γίνεται για την αξία 
τέτοιων εορτασμών 
μία μέρα το χρόνο. 
Ωστόσο, η αξία των συμβολισμών 
μπορεί να είναι μεγάλη όταν μά-
λιστα η καλλιέργεια κουλτούρας 
και η αλλαγή νοοτροπίας παίρ-
νουν καιρό.

Από τον άνεμο μπορούμε να 
παραγάγουμε ενέργεια ανεξά-
ντλητη, «εγχώρια» και καθαρή, 
σε απόλυτη αντιδιαστολή με τα 
εισαγόμενα πετρέλαιο και φυσι-

κό αέριο που εκπέμπουν διοξείδιο 
του άνθρακα και των οποίων τα 
αποθέματα επαρκούν για μερι-
κές δεκαετίες ακόμα. Αντίστοιχα 
χαρακτηριστικά με τον άνεμο 
έχουν και η ενέργεια από τον 
ήλιο, η γεωθερμία, τα κύματα. 
Η εκμετάλλευσή τους βασίζεται 
σε νέες τεχνολογίες που καθώς 
βρίσκονται στο ξεκίνημά τους 
δεν είναι ακόμα οικονομικές. Και 
γι’ αυτό χρειάζονται στήριξη και 
οικονομική ενίσχυση, έως ότου 
διεισδύσουν στην αγορά, ωρι-

μάσουν και γίνουν 
τελικά οικονομικά 
προσιτές. 

Ο στόχος είναι δε-
λεαστικός. Και τόσο 
πιο δελεαστικός 
γίνεται όσο οι τιμές 
του πετρελαίου εκτι-
νάσσονται και όσο ο 
συναγερμός για το 
διοξείδιο του άνθρα-
κα και τις κλιματικές 
αλλαγές δυναμώνει. 

Διεθνείς οργανισμοί και εθνικές 
κυβερνήσεις έχουν επιδοθεί σε 
ένα κυνήγι στόχων για τις Ανα-
νεώσιμες Πηγές Ενέργειας (ΑΠΕ) 
και σε μια ισχυρή κινητροδότηση. 
Αυτός που θα ξεχωρίσει και θα 
ηγηθεί θα έχει ισχυρό πλεονέ-
κτημα στη διεκδίκηση της νέας 
ενεργειακής αγοράς που λέγεται 
ΑΠΕ. Παράδειγμα η Γερμανία που 

βάζει στόχους, παράγει, διαφημί-
ζει, εξάγει νέα τεχνολογία και «βά-
ζει τη σημαία της» στην αγορά ως 
πρωτοπόρος. 

Η τεχνολογία της αιολικής 
ενέργειας είναι η πιο ώριμη από 
τις νέες ΑΠΕ. Εχει βελτιωθεί ση-
μαντικά ξεπερνώντας αρχικά 
προβλήματα και το κόστος μειώ-
θηκε σε επίπεδα ανταγωνιστικά 
πλέον με τη συμβατική παραγω-
γή ενέργειας.

Στη χώρα μας οι ρυθμοί είναι 
αργοί. 890 MW εγκατεστημένης 
αιολικής ενέργειας είναι χαμηλό 
σκορ για μια χώρα με το δικό μας 
πλούσιο αιολικό δυναμικό. Αδειες 
έχουν εκδοθεί για χιλιάδες ακόμα 
MW, παραμένουν ωστόσο στα 
χαρτιά. Εκρηξη ενδιαφέροντος 
στο ξεκίνημα και απραξία μετά. 
Προβλήματα θεσμικά, όπως η έλ-
λειψη Χωροταξικού Σχεδίου, αλλά 
και προβλήματα κουλτούρας και 
μικροπολιτικών που βρίσκουν 
πρόσφορο έδαφος πάνω στις 
θεσμικές ελλείψεις. Αντιδράσεις 
τοπικών παραγόντων και εύκολος 
τρόπος άσκησης, -εκβιαστικής 
μερικές φορές- μικροπολιτικής, 
ικανής να αναστέλλει αδειοδοτη-
μένες αιολικές εγκαταστάσεις.

Η Ευρώπη εγκαθιστά, έστω 
και συμβολικά, για την Ημέρα 
του Ανέμου, μια τεράστια ανε-
μογεννήτρια στην καρδιά των 
Βρυξελλών. Οι ευρωπαϊκές πό-

λεις αρχίζουν να επιζητούν την 
εικόνα των ανεμογεννητριών ως 
κομμάτι του νέου αστικού τοπί-
ου που εκπέμπει το μήνυμα της 
φροντίδας για το περιβάλλον. Ας 
σκεφτούμε κι εμείς το ενδεχό-
μενο να δούμε ανεμογεννήτριες 
στα όρια των ελληνικών πόλεων 
ως «σήμα κατατεθέν» του μέλλο-
ντος και της νέας, πιο πράσινης, 
εποχής. Αλλωστε, ακόμα και από 
αισθητική άποψη, η εικόνα των 
ανεμογεννητριών είναι πολύ πιο 
ενδιαφέρουσα από τα βιομηχανι-
κά φουγάρα που περιβάλλουν τις 
πόλεις μας ή από ένα εργοστάσιο 
λιθάνθρακα...

Στην Ημέρα του Ανέμου 1 μπο-
ρούμε να σκεφτούμε να αναθε-
ωρήσουμε μερικά από τα στε-
ρεότυπά μας. Για να ελπίζουμε 
ότι και στη χώρα μας θα φυσήξει 
ένας νέος άνεμος για να σπρώξει 
τα ενεργειακά πανιά μας!

l.v.gouta@hellenic-petroleum.
gr www.lianagouta.gr

*Χημικός Μηχανικός, 
Σύμβουλος σε θέματα Ενέργειας, 
Περιβάλλοντος και Ανάπτυξης

Περιμένοντας έναν καινούργιο άνεμο...

 

Οι πραγματικοί ήρωες της ζωής

Ε
νας συμπαθέστατος 
κύριος μίσθωσε το 
περίπτερο της γει-
τονιάς μου για να 
συμπληρώσει την 
πενιχρή σύνταξη 

που λάμβανε. Ενας μεγάλος σε 
ηλικία άνθρωπος, ευγενέστα-
τος, αγαπητότατος σε όλους, 
καθημερινός αναγνώστης των 
εφημερίδων, βαθύς γνώστης 
της πολιτικής και της ελληνικής 
πραγματικότητας. Αρκετές φο-
ρές, αφότου γνωριστήκαμε, είχα 
τη χαρά να ανταλλάξω μαζί του 
απόψεις και σκέψεις που διακρί-
νονταν από βαθύτητα και μεστό-
τητα. Απόψεις κατασταλαγμένες 
από την εμπειρία της ζωής, βα-
θυστόχαστες, χωρίς τίποτα πε-
ριττό. Ξεκινούσε άγρια χαράμα-
τα από το σπίτι του για να φθάσει 
με το λεωφορείο στον προορισμό 
του, προκειμένου να βγάλει ένα 
μεροκάματο. Αναρωτιόμουν συ-

χνά τι υποχρεώσεις άραγε είχε 
για να αναγκάζεται να δουλεύει 
τόσο σκληρά, σε μεγάλη ηλικία, 
μέσα σε ένα κλουβί με κρύο και 
με ζέστη, αγόγγυστα και με μια 
αξιοπρέπεια αξιοθαύμαστη. Δεν 
ήθελα, από διακριτικότητα, να 
τον ρωτήσω για την οικογένειά 
του. Γνώρισα μια μέρα τη σύ-
ζυγό του, μια επίσης συμπαθή 
κυρία. 

Οι συζητήσεις μας συνεχίζο-
νταν, αναλύοντας την επικαιρό-
τητα, στα ενδιάμεσα ολιγόλεπτα 
διαστήματα του Σαββατοκύρια-
κου, που προμηθευόμουν τις 
εφημερίδες. Τον ρωτούσα και 
οι απαντήσεις του ήταν καίριες, 
οι δε παρατηρήσεις του ευθύ-
βολες. Αραγε πώς προλαβαίνει 
να μελετά και να γνωρίζει τόσα 
πράγματα. Να τα αναλύει και να 
εμβαθύνει στον πυρήνα τού κάθε 
θέματος. Διακριτικότατος, λιτός, 
ευγενικός, δεν ανοίγει συζήτηση, 

εκτός αν «προκληθεί». Πάντα με 
μια σεμνότητα που ταιριάζει σε 
φιλοσοφημένα άτομα. Πριν από 
λίγο καιρό έμαθα από το γιο μου, 
που είχε αναπτύξει σχέσεις κα-
λής γειτονίας, φιλίας και αλλη-
λοσυμπάθειας με το σημερινό 
πρωταγωνιστή, ότι 
ο γιος του τελείωσε 
το πανεπιστήμιο και 
πήρε υποτροφία για 
το διάσημο Πανεπι-
στήμιο Κολούμπια.

Ενιωσα ανάμικτα 
συναισθήματα. Συ-
γκίνησης, χαράς για 
τους άξιους μεροκα-
ματιάρηδες γονείς 
που έχουν ένα τόσο 
λαμπρό παιδί και λύ-
πης που το παιδί αυτό θα εγκα-
τέλειπε την οικογένεια και τον 
τόπο του για να ξενιτευτεί στην 
Αμερική, όπου είναι βέβαιο ότι 
τον περιμένει, από πλευράς επι-

στημονικής, ένα λαμπρό μέλλον. 
Το συζήτησα μαζί του και με τη 
στωικότητα που τον διακρίνει 
έδειξε να αποδέχεται τη σκληρή 
αυτή πραγματικότητα.

Είμαι βέβαιος ότι μέσα του 
ασφαλώς αισθάνεται υπερηφά-

νεια και δικαίωση. 
Αλλά και πίκρα που 
θα αποχωρισθεί το 
αγαπημένο του παι-
δί και, μάλιστα, για 
έναν πολύ μακρινό 
τόπο. Ετσι, μου λύ-
θηκαν και οι απορίες 
μου για τον αγώνα 
του για τον επιούσιο, 
για τη μόρφωση του 
παιδιού του. 

Τ ε λ ε ι ώ ν ο ν τ α ς 
ο νεαρός το πανεπιστήμιο και 
λίγες μέρες πριν φύγει για τις 
ΗΠΑ, επισκέφθηκε και τη Γερ-
μανία για πρώτη φορά. Πολλές 
και χρήσιμες ασφαλώς οι εμπει-

ρίες που απέκτησε και από αυτό 
το σύντομο ταξίδι του σε άλλους 
πιο προχωρημένους τόπους. Και 
πολύ πιο πλούσιο και ενδιαφέρον 
θα είναι το μακρινό και πολύχρο-
νο ταξίδι του για ένα καλύτερο 
μέλλον.

Αλλο ένα τόσο αξιόλογο παιδί 
που αποχωριζόμαστε, γιατί εδώ 
δεν μπορούμε, είμαστε ανίκανοι 
να κρατήσουμε τέτοια παιδιά και 
μαζί τους να προοδεύσουμε και 
εμείς. 

Ομως, αν έγραψα σήμερα 
αυτά, είναι για τον ήρωα του πε-
ριπτέρου αυτού, τον οποίο θαυ-
μάζω και αγαπώ για την ασύγκρι-
τη προσφορά του στην κοινωνία 
μας, τη μίζερη, άδικη και νοσού-
σα. Τέτοιες υγιέστατες περιπτώ-
σεις θα ’πρεπε να είναι τα πρότυ-
πά μας και να υποκλινόμαστε.

*Πρόεδρος Δικηγορικού 
Συλλόγου Αθηνών

Tης  ΛΙΑΝΑΣ  
ΓΟΥΤΑ*

Του ΔΗΜΗΤΡΗ Χ.
ΠΑΞΙΝΟΥ*

1 Εκδηλώσεις εορτασμού οργανώνει η 
Ελληνική Επιστημονική Ενωση Αιολι-
κής Ενέργειας την εβδομάδα 9-15/6/08, 
με αποκορύφωμα τις εκδηλώσεις της 
15ης Ιουνίου στο Σύνταγμα, www.
eletaen.gr/


