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Σήμερα, ο άνθρακας χρησιμοποιείται για την παραγωγή 
σχεδόν του 40% της ηλεκτρικής ενέργειας στον κόσμο.2 

Ωστόσο, η καύση άνθρακα είναι μία από τις πιο επιβλαβείς 
πρακτικές στον πλανήτη. Προκαλεί ανεπανόρθωτες βλάβες 
στο περιβάλλον και στην υγεία των ανθρώπων σε ολόκληρο 
τον κόσμο. Η βιομηχανία του άνθρακα δεν πληρώνει για τις 
βλάβες που προκαλεί, τις οποίες τελικά πληρώνει ο κόσμος. 
Αυτό το κόστος –το πραγματικό κόστος του άνθρακα– 
αποκαλύπτεται σε αυτή την έκθεση, η οποία δείχνει και 
ποσοτικοποιεί τις επιπτώσεις του στον άνθρωπο και στο 
περιβάλλον σε όλο τον κόσμο.

Η κατακόρυφα αυξανόμενη ζήτηση για ενέργεια σημαίνει ότι 
η χρήση άνθρακα αυξάνεται – και μάλιστα με ανησυχητικό 
ρυθμό. Μεταξύ 1999 και 2006, η χρήση άνθρακα στον 
πλανήτη αυξήθηκε κατά 30%. Αντίστοιχη αύξηση 
προβλέπεται για το μέλλον αν δε μειώσουμε την εξάρτησή 
μας από το πιο βρώμικο από όλα τα ορυκτά καύσιμα.

Η μεγαλύτερη απειλή που 
αντιμετωπίζει το κλίμα μας
Το γεγονός είναι ότι ο άνθρακας είναι η πιο ρυπογόνος πηγή 
ενέργειας που υπάρχει, καθώς και η κυριότερη πηγή των 
εκπομπών διοξειδίου του άνθρακα (CO2). Σε ολόκληρο τον 
πλανήτη, 11 δισεκατομμύρια τόνοι3 CO2 παράγονται κάθε 
χρόνο από την παραγωγή ενέργειας με καύση άνθρακα.4 
Το 2005, η ποσότητα αυτή αποτελούσε περίπου το 41% 
του συνόλου των εκπομπών CO2 από ορυκτά καύσιμα.5 
Αν υλοποιηθούν τα σχέδια για την κατασκευή νέων 
εργοστασίων παραγωγής ενέργειας με καύση άνθρακα, οι 
εκπομπές CO2 από τον άνθρακα θα αυξηθούν κατά 60% έως 
το 2030.6 

Εισαγωγή
Η καύση του άνθρακα πραγματοποιείται εδώ και αιώνες και η χρήση του ως καύσιμο καταγράφεται από τον 12ο 
αιώνα. Αποτέλεσε την ενεργειακή πηγή πίσω από τη Βιομηχανική Επανάσταση, αλλάζοντας έτσι πρώτα την 
πορεία της Βρετανίας, και ύστερα ολόκληρου του κόσμου. Στις ΗΠΑ, το πρώτο εργοστάσιο καύσης άνθρακα 
–το Pearl Street Station– κατασκευάστηκε στις όχθες του κατώτερου τμήματος του Ποταμού Ιστ στην Πόλη της 
Νέας Υόρκης το Σεπτέμβριο του 1882.1 Λίγο μετά, ο άνθρακας έγινε ο κύριος τροφοδότης των εργοστασίων 
παραγωγής ενέργειας σε ολόκληρο τον πλανήτη.

1

Οι κλιματικές αλλαγές είναι η μεγαλύτερη περιβαλλοντική απειλή και 
η μεγαλύτερη ανθρωπιστική και οικονομική πρόκληση που έχει ποτέ 
αντιμετωπίσει η υφήλιος. Εκατομμύρια άνθρωποι υφίστανται ήδη τις 
επιπτώσεις της αλλαγής του κλίματος, ενώ υπολογίζεται ότι 150.000 
άνθρωποι κάθε χρόνο πεθαίνουν από τις συνέπειές της.7 Για να 
αποφύγουμε τις χειρότερες επιπτώσεις των κλιματικών αλλαγών, όπως 
εκτεταμένη λειψυδρία, πλημμύρες και μαζικές εκτοπίσεις πληθυσμού λόγω 
της ανόδου της στάθμης της θάλασσας, η αύξηση της μέσης πλανητικής 
θερμοκρασίας πρέπει να συγκρατηθεί όσο το δυνατόν χαμηλότερα από 
τους 2ºC (σε σύγκριση με τα προβιομηχανικά επίπεδα). Για να γίνει αυτό, 
η Διακυβερνητική Επιτροπή για τις Κλιματικές Αλλαγές (Intergovernmen-
tal Panel on Climate Change, IPCC) στην Τέταρτη Έκθεση Αποτίμησης 
υποδεικνύει ότι οι παγκόσμιες εκπομπές αερίων του θερμοκηπίου πρέπει
να φτάσουν στο ζενίθ και να αρχίσουν να υποχωρούν το αργότερο μέχρι 
το 2015.

Ο τρόπος που θα αντιμετωπίσουμε το ζήτημα του άνθρακα θα σημάνει 
κατά πόσον θα επιτύχουμε αυτό το στόχο ή όχι. Μάλιστα, ο Τζέιμς Χάνσεν 
(James Hansen), ο κορυφαίος επιστήμονας της NASA, έχει δηλώσει 
ότι η «σημαντικότερη απ’ όλες τις ενέργειες» που χρειάζονται για να 
αντιμετωπιστεί η κρίση του κλίματος είναι να μειώσουμε τις εκπομπές CO2 
από τον άνθρακα – μια γνώμη την οποία επαναλαμβάνουν ειδήμονες ανά 
τον κόσμο.8

Γιατί είναι τόσο σημαντικό να αποκαλυφθεί το αληθινό 
κόστος του άνθρακα;

Μπορεί ο άνθρακας να είναι το φτηνότερο ορυκτό καύσιμο στην αγορά, 
όμως η τιμή αγοράς του είναι ένα μόνο μέρος της υπόθεσης. Η τιμή του 
επηρεάζεται από διάφορους παράγοντες, από τα κόστη εξόρυξης και 
λιανικής πώλησης μέχρι τη δημόσια φορολογία και φυσικά το κέρδος. 
Αυτός ο υπολογισμος όμως αγνοεί μερικά από τα μεγαλύτερα κόστη του 
άνθρακα: τις τρομακτικές ανθρώπινες και περιβαλλοντικές βλάβες που 
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προκαλεί. Αν το πραγματικό κόστος του άνθρακα για 
τις κυβερνήσεις και τους ανθρώπους ανά τον κόσμο 
αντικατοπτριζόταν στην αγοραία τιμή του, τότε η 
βιωσιμότητα της κατασκευής ακόμη περισσότερων 
εργοστασίων καύσης άνθρακα θα ήταν πολύ 
διαφορετική.

Αυτές οι βλάβες δεν αρχίζουν, ούτε τελειώνουν με τις 
εκπομπές CO2  που εκλύονται κατά την καύση του 
άνθρακα. Ολόκληρη η διαδικασία –η διαδρομή του 
άνθρακα– από την εξόρυξη και την καύση, μέχρι τα 
απόβλητα και τις εκπομπές ρύπων, και σε ορισμένες 
περιπτώσεις την επανακαλλιέργεια, έχει βαρύτατο 
αντίκτυπο στο περιβάλλον, την ανθρώπινη υγεία 
και τον κοινωνικό ιστό των κοινοτήτων που ζουν 
κοντά σε ορυχεία, εργοστάσια καύσης και τόπους 
απόρριψης αποβλήτων. Διαταράσσει σοβαρότατα τα 
οικοσυστήματα και μολύνει τα υδατικά αποθέματα. 
Προκαλεί την εκπομπή άλλων αερίων του θερμοκηπίου, 
όπως διοξείδιο του θείου, οξείδιο του αζώτου και 
μεθάνιο, καθώς και αιθάλη και τοξικές ουσίες, 
όπως υδράργυρο και αρσενικό. Τα απόβλητα που 
διαρρέουν καταστρέφουν την αλιεία και τη γεωργία, και 
επομένως και τα μέσα διαβίωσης πολλών ανθρώπων. 
Ευθύνονται άμεσα για σημαντικά προβλήματα υγείας, 
όπως η πνευμονοκονίαση. Επειδή αυτά τα κόστη 
δεν ενσωματώνονται και άρα δεν αντικατοπτρίζονται 
στην τιμή του άνθρακα, αναφέρονται ως «εξωτερικά 
κόστη».

Αυτά τα εξωτερικά κόστη αναπόφευκτα τα πληρώνει η 
κοινωνία – συχνά τα φτωχότερα μέλη της. Στη Τζαρία 
(Jharia) της Ινδίας, χιλιάδες άνθρωποι που ζουν 
γύρω από το ανθρακωρυχείο της περιοχής, το οποίο 
εξαντλείται, υπομένουν φρικτές συνθήκες διαβίωσης 
που προκαλούνται από τις ανεξέλεγκτες αναφλέξεις 
του άνθρακα.9 Στη Ρωσία, οι επικίνδυνες συνθήκες 
εξόρυξης έχουν προκαλέσει τον τραυματισμό και 
τον θάνατο δεκάδων εργατών.10 Στην περιοχή 
Κουγιάβια - Πομερανία της Πολωνίας, οι εξορυκτικές 
δραστηριότητες έχουν προκαλέσει δραματική πτώση 
της στάθμης των υδάτων της Λίμνης Οστρόφσκι 
(Ostrowski).11 Αυτός ο κατάλογος παραδειγμάτων 
θα μπορούσε να συνεχίζεται επ’ αόριστον. Με 
καθαρά οικονομικούς όρους, η συνέχιση της χρήσης 
του άνθρακα αποτελεί επίσης ωρολογιακή βόμβα. 
Η προκαταρκτική έρευνα της Greenpeace για τα 
πραγματικά κόστη του άνθρακα, την οποία εκπόνησε 
το Ολλανδικό Ερευνητικό Ινστιτούτο CE Delft, δείχνει 

ότι οι βλάβες που μπορούν να αποδοθούν στην τεκμηριωμένη διαδρομή 
του άνθρακα ανέρχονται σε τουλάχιστον 360 δισεκατομμύρια € ετησίως 
(Βλ. Το πραγματικό κόστος του άνθρακα, σελίδα  9). Ο αριθμός αυτός είναι 
οπωσδήποτε υποτιμημένος, καθώς δε συνυπολογίζει όλες τις βλάβες που 
προκαλεί ο άνθρακας. Παρ’ όλα αυτά, δίνει μια ιδέα για την κλίμακα της 
βλάβης που προκαλεί ο άνθρακας σε εμάς τους ίδιους και το περιβάλλον 
κατά την εξόρυξη και την καύση του. Καθώς κατασκευάζονται νέα εργοστάσια 
παραγωγής ενέργειας με καύση άνθρακα, τα εξωτερικά κόστη θα αυξηθούν 
δραματικά. Μιλάμε για τεράστια ποσά – ιδίως όσον αφορά στο οικονομικό 
κόστος που απαιτείται για την καταπολέμηση των κλιματικών αλλαγών που 
προκαλεί η καύση άνθρακα. Το 2006, η Επιθεώρηση Στερν (Stern) επέμενε 
ότι κάθε χρόνο απαιτείται να επενδύεται το 1% του παγκόσμιου Ακαθάριστου 
Εγχώριου Προϊόντος (ΑΕΠ) για να καταπολεμηθεί έγκαιρα η αλλαγή του 
κλίματος12 – ο Στερν αύξησε την εκτίμηση αυτή στο 2% τον Ιούνιο του 2008.13 
Σύμφωνα με την ίδια έκθεση, εάν δεν καταπολεμήσουμε έγκαιρα τις κλιματικές 
αλλαγές, τα κόστη που απαιτούνται για να αντιμετωπιστούν οι επιπτώσεις τους 
μπορεί να φτάσουν μεταξύ 5% και 20% του παγκόσμιου ΑΕΠ μέχρι το 2100.14

Επείγουσα ανάγκη για δράση
Η παρούσα έκθεση υπογραμμίζει την επείγουσα ανάγκη για δράση προκειμένου 
να αποφευχθούν οι καταστροφικές συνέπειες ενός ενεργειακού μέλλοντος που 
θα στηρίζεται στον άνθρακα. Ενώ οι περισσότερες κυβερνήσεις έχουν αργήσει 
να αντιδράσουν, σε ολόκληρο τον κόσμο σχηματίζονται κινήματα πολιτών που  
απαιτούν τον τερματισμό της χρήσης άνθρακα. Αυτά τα κινήματα είναι ισχυρά 
και κερδίζουν έδαφος διαρκώς. 

Τα καλά νέα είναι ότι είναι εφικτό ένα μέλλον χωρίς άνθρακα: η υφήλιος 
διαθέτει ήδη την απαιτούμενη, τεχνικά εφικτή, ανανεώσιμη ενέργεια για να 
καλύψει την τρέχουσα ενεργειακή ζήτηση έξι φορές. Για παράδειγμα, μόνο το 
παγκόσμιο αιολικό δυναμικό εκτιμάται ότι αντιστοιχεί στο διπλάσιο και πλέον 
της υπολογιζόμενης παγκόσμιας κατανάλωσης ηλεκτρικής ενέργειας για το 
2020.15

Η έκθεση της Greenpeace με τίτλο ‘Ενεργειακή Επανάσταση’16 δείχνει πώς οι 
ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, σε συνδυασμό με μεγαλύτερη εξοικονόμηση 
ενέργειας, μπορούν να μειώσουν τις παγκόσμιες εκπομπές CO2 από ορυκτά 
καύσιμα κατά 50% και να καλύψουν τις μισές ενεργειακές ανάγκες της υφηλίου 
μέχρι το 2050. Η στροφή σε ένα ανανεώσιμο μέλλον θα εξοικονομούσε στην 
υφήλιο έως και 180 δισεκατομμύρια δολάρια ετησίως σε σύγκριση με τα 
σενάρια αναφοράς.17 Αυτό είναι το ακριβές ποσό που χρειάζεται σε επιπλέον 
βοήθεια για να επιτύχουμε τους Αναπτυξιακούς Στόχους της Χιλιετίας (Millen-
nium Development Goals) μέχρι την ημερομηνία-στόχο του 2015.

Ο άνθρακας αποτέλεσε την κινητήριο δύναμη της Βιομηχανικής Επανάστασης. 
Τώρα, οι καθαρές τεχνολογίες ανανεώσιμης ενέργειας πρέπει να πάρουν τη 
σκυτάλη και να τροφοδοτήσουν μια νέα επανάσταση στην ενέργεια για να 
βοηθήσουν τον πλανήτη να ξεφύγει από την απειλή των κλιματικών αλλαγών.



φωτογραφία Σταθμός παραγωγής ενέργειας με καύση 
άνθρακα. ©GREENPEACE / STEVE MORGAN

“Υπάρχει πλέον σχεδόν 40% 
περισσότερο διοξείδιο του 
άνθρακα στην ατμόσφαιρα σε 
σύγκριση με τα προβιομηχανικά 
επίπεδα. Τα σημερινά επίπεδα 
CO2 είναι τα υψηλότερα των 
τελευταίων 650.000 ετών.”*

* Βλ. National Oceanic and Atmosphere Administration
Είναι διαθέσιμο στη διεύθυνση: www.esrl.noaa.gov/gmd/ccgg/trends
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Το Πραγματικό Κόστος του Άνθρακα
Ενώ παραδοσιακά ο άνθρακας θεωρείται το φθηνότερο 
καύσιμο, η τιμή του στην αγορά παραβλέπει μερικές από τις 
σημαντικότερες επιπτώσεις του. Αυτά τα λεγόμενα «εξωτερικά 
κόστη» εκδηλώνονται ως βλάβες, όπως ασθένειες του 
αναπνευστικού συστήματος, ατυχήματα στα ορυχεία, όξινη 
βροχή, ρύπανση από αιθαλομίχλη, μειωμένες γεωργικές 
αποδόσεις και αλλαγή του κλίματος.

Η βλάβη που προκαλείται από την εξόρυξη και καύση του 
άνθρακα δεν αντικατοπτρίζεται στην τιμή του ανά τόνο ή 
στο τι κοστίζει ανά κιλοβατώρα ηλεκτρικής ενέργειας, παρ’ 
όλα αυτά όμως την πληρώνει ο κόσμος συνολικά. Αυτή η 
έκθεση επιδιώκει να απαντήσει το ερώτημα: πόσα ακριβώς 
πληρώνουμε; Αν και προς το παρόν δεν είναι δυνατόν να 
υπολογίσουμε όλη την καταστροφή που προκαλεί ο άνθρακας 
σε παγκόσμια κλίμακα, είναι ωστόσο δυνατόν να υπολογίσουμε 
κατά προσέγγιση το ετήσιο κόστος της βλάβης για μερικές από 
τις πιο οφθαλμοφανείς επιπτώσεις του.

Μετά από αίτημα της Greenpeace, το ολλανδικό ερευνητικό 
ινστιτούτο CE Delft εκπόνησε μια προκαταρκτική ανάλυση του 
εξωτερικού κόστους των επιπτώσεων στην ανθρώπινη υγεία 
και το περιβάλλον που προκαλεί η εξόρυξη και καύση άνθρακα. 
Αυτή η αξιολόγηση επικεντρώθηκε στα εξωτερικά κόστη κατά 
το 2007 για βλάβες που αποδίδονται στις κλιματικές αλλαγές, 
τις επιπτώσεις στην ανθρώπινη υγεία από τη ρύπανση του 
αέρα και τους θανάτους από μεγάλα ατυχήματα σε ορυχεία – 
παράγοντες για τους οποίους είναι διαθέσιμα αυτή τη στιγμή 
αξιόπιστα σε εύλογο βαθμό παγκόσμια στοιχεία. 

Με βάση τους παράγοντες που εξετάστηκαν, η ανάλυση 
αποκαλύπτει ότι:
 *  Τα εργοστάσια ενέργειας με άνθρακα προκάλεσαν 
   βλάβες αξίας 356 δισεκατομμυρίων € κατά το 2007.

 *  Τα ατυχήματα στην παγκόσμια ενεργειακή αλυσίδα 
    του άνθρακα κόστισαν τουλάχιστον 161 εκατομμύρια  
    € το 2007.

 *  Η εξόρυξη συνοδεύεται από κρυφά κόστη βλαβών 
    ύψους τουλάχιστον 674 εκατομμυρίων € το 2007.

Συνδυάζοντας όλες τις βλάβες που αναφέρονται παραπάνω, η 
CE Delft κατέληξε στο ποσό των περίπου 360 δισεκατομμυρίων 
€ για το κόστος της συνολικής παγκόσμιας ετήσιας βλάβης. 
Κατά την επόμενη δεκαετία, αυτό θα σήμαινε κόστη της τάξης 
των 3,6 τρισεκατομμυρίων € – χρηματικό ποσό που υπερβαίνει 
το εξαπλάσιο του ύψους του σχεδίου οικονομικής διάσωσης 
των προβληματικών χρηματοοικονομικών ιδρυμάτων στις ΗΠΑ 
το 2008 (700 δισεκατομμύρια δολάρια, Οκτώβριος 2008).

Σε αυτό το ποσό υπολογίζεται ένα κατώτατο όριο για τα κόστη που 
προκαλεί ο άνθρακας στον άνθρωπο και το περιβάλλον. Για να προβεί 
στον υπολογισμό, το CE Delft χρησιμοποίησε στοιχεία της Διεθνούς 
Υπηρεσίας Ενέργειας (ΙΕΑ) για να συγκεντρώσει τις ποσότητες 
εκπομπών από την καύση άνθρακα για τις χώρες με τη μεγαλύτερη 
παραγωγή ενέργειας από άνθρακα (ΗΠΑ, Κίνα, Ινδία, Ιαπωνία, 
Γερμανία, Νότια Αφρική, Αυστραλία, Ρωσία και Πολωνία), οι οποίες 
συνολικά ευθύνονται για το 85% των παγκόσμιων εκπομπών αερίων 
του θερμοκηπίου από την καύση άνθρακα. Μαζί με τις εκπομπές από 
άλλες χώρες της Ε.Ε., στον τελικό υπολογισμό συμπεριλήφθηκε το 
91% των παγκόσμιων εκπομπών από καύση άνθρακα.

Επιπρόσθετα, συλλέχθηκαν οι εκπομπές που αποδίδονται στις 
εργασίες εξόρυξης άνθρακα μαζί με στοιχεία που σχετίζονται με 
μείζονα ατυχήματα στην ενεργειακή αλυσίδα του άνθρακα.18 Αυτό 
το δυσθεώρητο ποσό αποτελεί κατά πάσα πιθανότητα υποτίμηση 
των ετησίων βλαβών που προκαλούνται από τον άνθρακα ανά τον 
κόσμο, καθώς δεν εκτιμήθηκαν όλες οι επιπτώσεις, ενώ τα κόστη 
των κλιματικών αλλαγών αναμένεται ότι θα αυξηθούν δραματικά 
στο μέλλον. Από πολλές απόψεις, το αληθινό κόστος του άνθρακα 
σε παγκόσμια κλίμακα είναι αδύνατον να υπολογιστεί, σε μεγάλο 
βαθμό λόγω της απουσίας στοιχείων που να καταγράφουν αξιόπιστα 
κάθε αρνητική συνέπεια του άνθρακα. Ακόμη περισσότερο, είναι 
σχεδόν αδύνατη η ποσοτικοποίηση με αξιόπιστο τρόπο πολλών 
κοινωνικών επιπτώσεων, όπως του εκτοπισμού κοινοτήτων, 
της απώλειας πολιτισμικής κληρονομιάς και των παραβιάσεων 
ανθρωπίνων δικαιωμάτων. Αν και το ποσό που παρουσιάσαμε 
παραπάνω δεν ποσοτικοποιεί επακριβώς κάθε κόστος του άνθρακα, 
προσφέρει ωστόσο μια αίσθηση της κλίμακας της ζημιάς στην 
οποία υποβάλλουμε τους εαυτούς μας και το περιβάλλον με το να 
συνεχίζουμε να εξορύσσουμε και να καίμε άνθρακα.

Σε μια εποχή υψηλών τιμών της ενέργειας και φαινομενικά ακόρεστων 
ορέξεων για ενέργεια, οι χαμηλότερου κόστους ενεργειακές 
πηγές τείνουν να είναι εκείνες που ευνοούνται περισσότερο. Αν 
και ο άνθρακας είναι ίσως συγκριτικά φτηνός στην αγορά, στην 
πραγματικότητα το κόστος του είναι υπερβολικά υψηλό και ο πλανήτης 
απλούστατα δεν έχει την οικονομική δυνατότητα να συνεχίσει να 
τον χρησιμοποιεί. Με δεδομένη την ύπαρξη εναλλακτικών λύσεων, 
όπως οι ανανεώσιμες πηγές ενέργειας (ΑΠΕ) και η εξοικονόμηση 
ενέργειας, που μπορούν να καλύψουν τις ενεργειακές μας ανάγκες 
με τρόπο ασφαλή και φιλικό προς το κλίμα, δεν υπάρχει καμία 
ανάγκη να συνεχίσουμε να στηριζόμαστε στον άνθρακα. Πρέπει 
να μειώσουμε την εξάρτησή μας από αυτό το βρώμικο καύσιμο 
και να εγκαταλείψουμε τα σχέδια κατασκευής νέων εργοστασίων 
παραγωγής ενέργειας με άνθρακα. Το πραγματικό κόστος του 
άνθρακα αν δε σταματήσουμε να εξαρτώμαστε από αυτό –και αν 
δεν εκμεταλλευτούμε αντ’ αυτού το δυναμικό μιας καθαρής, βιώσιμης 
ενέργειας– είναι κάτι που δεν τολμά κανείς να σκεφτεί.
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φωτογραφία Ένας ανθρακωρύχος εργάζεται σκληρά στο Ra-
japur Mining Project στη Τζαρία. Είναι ένα από τα σημαντικότερα 
ανθρακωρυχεία στην Ινδία και ένα από τα μεγαλύτερα στην Ασία. 
©GREENPEACE / PETER CATON



Οι κλιματικές αλλαγές είναι η μεγαλύτερη περιβαλλοντική 
απειλή, αλλά και η μεγαλύτερη ανθρωπιστική και οικονομική 
πρόκληση που έχει αντιμετωπίσει ποτέ η υφήλιος. 
Εκατομμύρια άνθρωποι αισθάνονται ήδη τις επιπτώσεις της 
ανόδου της στάθμης της θάλασσας, της διάβρωσης των ακτών 
και της αυξανόμενης έντασης και συχνότητας των φυσικών 
καταστροφών όπως οι πλημμύρες, η λειψυδρία, οι σφοδρές 
καταιγίδες και οι πυρκαγιές στα δάση. Οι επιπτώσεις αυτού 
του είδους θα επιδεινωθούν καθώς αυξάνεται η θερμοκρασία 
του πλανήτη. Η συχνότερη εμφάνιση ακραίων καιρικών 
φαινομένων θα συνοδευτεί επίσης από την εξάπλωση 
ασθενειών, όπως ο δάγκειος πυρετός ή η ελονοσία. Αν δεν γίνει 
τίποτε για να μειωθούν οι εκπομπές διοξειδίου του άνθρακα 
(CO2), του κυριότερου αερίου του θερμοκηπίου, το ένα τέταρτο 
των φυτών και ζώων θα αντιμετωπίσουν σοβαρότατο κίνδυνο 
εξαφάνισης.21

Μόνο στο Μπανγκλαντές και την Ινδία, οι επιπτώσεις των 
κλιματικών αλλαγών, όπως η άνοδος της στάθμης της 
θάλασσας και η ξηρασία θα μπορούσαν να ξεριζώσουν 125 
εκατομμύρια ανθρώπους από τα σπίτια τους.

Μέχρι και 1,2 δισεκατομμύρια άνθρωποι στην Ασία θα 
μπορούσαν να υποφέρουν από αυξημένη λειψυδρία μέχρι το 
2020, σύμφωνα με την επιτροπή των Ηνωμένων Εθνών για 
το κλίμα. Η παραγωγή σιταριού θα μπορούσε να εξαφανιστεί 
στην αφρικανική ήπειρο.22 Η κοινωνία, όπως τη γνωρίζουμε, 
κινδυνεύει εάν δε μειωθούν δραματικά οι εκπομπές CO2. Η 
χρήση άνθρακα βρίσκεται στη ρίζα του προβλήματος, καθώς 
πρόκειται για τη μεγαλύτερη μεμονωμένη πηγή εκπομπών 
CO2. Ο τρόπος με τον οποίο θα αντιμετωπίσουμε το ζήτημα 
του άνθρακα τα επόμενα χρόνια θα καθορίσει αν θα 
μπορέσουμε τελικά να ανταποκριθούμε επαρκώς στην κρίση 
του κλίματος. Είναι απλούστατα αδύνατον να υποτιμήσει 

11

Η καύση άνθρακα επιτείνει τις κλιματικές αλλαγές περισσότερο απ’ οποιοδήποτε άλλο ορυκτό
καύσιμο. Τα εργοστάσια παραγωγής ενέργειας με καύση άνθρακα εκλύουν τεράστιες ποσότητες
CO2 στην ατμόσφαιρα κάθε χρόνο, για την ακρίβεια 11 δισεκατομμύρια τόνους.19 Η ποσότητα
αυτή αντιστοιχεί στο 72% των εκπομπών CO2 από την παραγωγή ενέργειας και στο 41% των
συνολικών παγκόσμιων εκπομπών CO2 από ορυκτά καύσιμα.20

2
Άνθρακας – ένα βρώμικο καύσιμο που 
καταστρέφει το κλίμα

κανείς πόσο επείγον είναι αυτό το ζήτημα. Όπως σχολίασε πρόσφατα 
ο πρώην Αντιπρόεδρος των ΗΠΑ Αλ Γκορ, «έχουμε φτάσει στο στάδιο 
που είναι καιρός για πολιτική ανυπακοή για να εμποδιστεί η κατασκευή 
νέων εργοστασίων άνθρακα».23 Ένα εργοστάσιο καύσης άνθρακα που 
κατασκευάζεται σήμερα θα εκπέμπει CO2 για τα επόμενα 40 χρόνια 
τουλάχιστον. 

Στον τομέα της παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας, κατά τις επόμενες 
δύο δεκαετίες θα σημειωθεί στην παραγωγή ηλεκτρικού ρεύματος 
η μεγαλύτερη αλλαγή που είδε ποτέ ο κόσμος. Οι υπάρχουσες, 
απαρχαιωμένες μονάδες πλησιάζουν το τέλος της ζωής τους και πρέπει 
να παροπλιστούν. Οι αποφάσεις που θα λάβουν οι κυβερνήσεις και οι 
εταιρείες παραγωγής ενέργειας για το πώς θα τις αντικαταστήσουν θα 
καθορίσουν το μέλλον των επόμενων γενεών. Αν συνεχιστεί η σημερινή 
εξάρτηση στα ορυκτά καύσιμα, οι εκπομπές CO2 θα αυξηθούν κατά 60% 
μέχρι το 2030 μόνο εξαιτίας του άνθρακα. Όσοι προωθούν τεχνολογικές 
«λύσεις» –όπως η δέσμευση και αποθήκευση άνθρακα (Βλ. την έκθεση 
της Greenpeace με τίτλο ‘Δέσμευση και Αποθήκευση Άνθρακα – Ψεύτικες 
ελπίδες’), που υποτίθεται ότι καθιστά τον άνθρακα “καθαρό” και ασφαλή 
για το κλίμα– δημιουργούν έναν επικίνδυνο αντιπερισπασμό την ώρα 
που ο πλανήτης αναζητά αληθινά βιώσιμες λύσεις που μπορούν να 
μειώσουν αποτελεσματικά τις εκπομπές αερίων του θερμοκηπίου και να 
προστατεύσουν το κλίμα μας. Μόνο αν σταματήσουμε τη χρήση άνθρακα 
και αν προωθήσουμε την εξοικονόμηση ενέργειας και τις Ανανεώσιμες 
Πηγές Ενέργειας (ΑΠΕ) θα αποτρέψουμε την καταστροφική αλλαγή του 
κλίματος.

Το Πραγματικό Κόστος του Άνθρακα



Η Greenpeace είναι μια διεθνής μη κερδοσκοπική 
οργάνωση που με τη δράση της αναδεικνύει τα 
σημαντικότερα περιβαλλοντικά προβλήματα και 
προωθεί αποτελεσματικές λύσεις για ένα πράσινο 
και ειρηνικό μέλλον.

Κλεισόβης 9, 10677 Αθήνα
Τ: 210 38 40 774-5 
Φ: 210 38 04 008

www.stopclimatechange.gr
www.greenpeace.gr

φωτογραφία Σταθμός παραγωγής 
ενέργειας με καύση άνθρακα
©GREENPEACE / STEVE MOR-



Η κοινωνική διάσταση της 
χρήσης λιθάνθρακα
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Η δέσμευση και αποθήκευση διοξειδίου του άνθρακα (car-
bon capture and storage, CCS) υποτίθεται ότι μπορεί να 
συγκρατήσει το CO2  που εκπέμπεται από τα  εργοστάσια  
ηλεκτροπαραγωγής και να το αποθηκεύσει στο υπέδαφος ή 
κάτω από το βυθό της θάλασσας. Η μελλοντική ανάπτυξη της 
τεχνολογίας CCS προωθείται ευρέως από τη βιομηχανία του 
άνθρακα ως πρόφαση για την κατασκευή νέων ανθρακικών 
σταθμών, οι οποίοι αποτελούν τη μεγαλύτερη απειλή για 
το κλίμα παγκοσμίως. Το CCS όμως δεν έχει αποδειχθεί 
ότι μπορεί να λειτουργήσει σε βιομηχανική κλίμακα και 
μάλιστα εγκαίρως - το νωρίτερο που μπορεί να εφαρμοστεί 
σε χρήσιμη κλίμακα αναμένεται να είναι το νωρίτερο το 
2030 τουλάχιστον – τη στιγμή που οι παγκόσμιες εκπομπές 
αερίων του θερμοκηπίου πρέπει να αρχίσουν να μειώνονται 
με ταχείς ρυθμούς από το 2015 και έπειτα προκειμένου 
να αποφύγουμε τις χειρότερες συνέπειες των κλιματικών 
αλλαγών.

Επίσης η τεχνολογία CCS είναι επικίνδυνη. Κανείς δε 
μπορεί να εγγυηθεί ότι το διοξείδιο του άνθρακα που θα 
αποθηκευτεί στο υπέδαφος δε θα διαρρεύσει στο μέλλον, με 
καταστροφικές συνέπειες για την υγεία και το περιβάλλον. 
Η τεχνολογία CCS σπαταλά ενέργεια αφού υπολογίζεται 
ότι καταναλώνει 10 – 40% της ενέργειας που παράγει 
ένας σταθμός ηλεκτροπαραγωγής, καθιστώντας σε πολλές 
περιπτώσεις τη λειτουργία του οικονομικά ασύμφορη, 
ενώ επίσης καταναλώνει 90% περισσότερο νερό από 

ένα σταθμό χωρίς CCS, μειώνοντας έτσι ακόμα περισσότερο τα 
διαθέσιμα αποθέματα νερού την ώρα που ήδη λιγοστεύουν εξαιτίας 
των κλιματικών αλλαγών. Το δε κόστος είναι πολύ υψηλό και εμποδίζει 
την επένδυση στις πραγματικές λύσεις, δηλαδή τις ΑΠΕ και την 
εξοικονόμηση ενέργειας.
 
Μία έρευνα σε 1000 ανθρώπους ειδικούς σε θέματα κλιματικών 
αλλαγών από όλον τον κόσμο, αποκαλύπτει ουσιαστικές αμφιβολίες 
σχετικά με την τεχνολογία της δέσμευσης και αποθήκευσης CO2. 
Μόλις το 34% των ερωτηθέντων είχε την πεποίθηση ότι η εφαρμογή της 
τεχνολογίας CCS στους υπάρχοντες σταθμούς ηλεκτροπαραγωγής θα 
μείωνε τις εκπομπές CO2 στα επόμενα 25 χρόνια χωρίς απαράδεκτες 
παρενέργειες, ενώ μόλις το 36% είχαν εμπιστοσύνη στη δυνατότητα 
της εν λόγω τεχνολογίας να παράγει ενέργεια με χαμηλές εκπομπές 
άνθρακα στις νέες μονάδες. Αντίθετα, το 74% των ερωτηθέντων 
εξέφρασε την εμπιστοσύνη του στα ηλιοθερμικά συστήματα, το 62% 
στα υπεράκτια αιολικά πάρκα και 60% στα χερσαία αιολικά πάρκα. 24

Με λίγα λόγια, η τεχνολογία δέσμευσης και αποθήκευσης άνθρακα 
δε μπορεί να χρησιμοποιείται ως δικαιολογία για να συνεχίσουμε να 
καίμε άνθρακα.

Για περισσότερες πληροφορίες γύρω από την τεχνολογία CCS, βλ. την 
έκθεση του 2008 της Greenpeace με τίτλο ‘Δέσμευση και αποθήκευσή 
διοξειδίου του άνθρακα: Ψεύτικες ελπίδες»
http://www.greenpeace.org/greece/press/118517/ccs.

Δέσμευση και Αποθήκευση Άνθρακα (CCS) – Ψεύτικες ελπίδες



Επιπτώσεις στο κλίμα
Ο Ρενγκ Ζονγκ παίρνει νερό από ένα τοπικό πηγάδι, 
που βρίσκεται στην κοίτη του Ποταμού Ρονγκμπούκ. 
Σύμφωνα με τους ντόπιους, μέχρι πρόσφατα το 
ποτάμι είχε άφθονο νερό. Τώρα είναι άνυδρο κατά 
το μεγαλύτερο μέρος του χρόνου. Οι Παγετώνες 
Ρονγκμπούκ είναι μία από τις πρωταρχικές πηγές 
του νερού που τροφοδοτεί τα μεγαλύτερα ποτάμια 
της Κίνας και της Ινδίας.

Η Σοφίτ Σάταπορν, κρατώντας το παιδί της, στέκεται 
μπροστά στο σπίτι της στο ακρωτήριο Λαέμ 
Ταλουμφούκ. Η οικογένεια, το σπίτι και το χωριό της 
απειλούνται από την άνοδο της στάθμης της θάλασσας. 
Ένας συνδυασμός ανέμων που προκαλείται από 
τις κλιματικές αλλαγές έχει εντείνει την ταχύτητα της 
διάβρωσης των ακτών τόσο στον Κόλπο της Ταϊλάνδης, 
όσο και στη Θάλασσα Ανταμάν. Κατά μέσο όρο, κάθε 
χρόνο χάνονται στην περιοχή πέντε μέτρα παράκτιου 
εδάφους.

Ένας νεαρός κάθεται αποκαρδιωμένος ανάμεσα στα 
συντρίμμια μετά τον Τυφώνα Σταν που έπληξε το 
Μεξικό τον Οκτώβριο του 2005. Το 2005 ήταν ξεχωριστή 
χρονιά από πλευράς ακραίων καιρικών φαινομένων. 
Ο Τυφώνας Σταν ήταν ένας από μια σειρά θυελλών 
που προκάλεσαν οικονομικές απώλειες συνολικά 162 
δισεκατομμυρίων δολαρίων. Είναι πολύ πιθανό ότι στο 
μέλλον οι τροπικοί κυκλώνες (τυφώνες και θύελλες) θα 
γίνουν εντονότεροι, με μεγαλύτερες μέγιστες ταχύτητες 
ανέμων και εντονότερες βροχοπτώσεις.



Η λειψυδρία στην Αυστραλία έχει αναγκάσει τους 
κτηνοτρόφους, που ήδη αντιμετωπίζουν οικονομικές 
δυσκολίες, να επανεκτιμήσουν τους πληθυσμούς 
των κοπαδιών τους, με αποτέλεσμα μεγάλες 
πωλήσεις κτηνοτροφικών ζώων σε ολόκληρη τη 
χώρα. Οι κλιματικές αλλαγές θα επιδεινώσουν 
αυτή την κατάσταση. Η αύξηση της θερμοκρασίας 
πιθανότατα θα αυξήσει τη συχνότητα και την ένταση 
των επεισοδίων λειψυδρίας στη νότια και ανατολική 
Αυστραλία, οξύνοντας τα προβλήματα ασφάλειας. 
Η παραγωγή από τη γεωργία και τη δασοκομία 
προβλέπεται, κατά συνέπεια, να μειωθεί σε μεγάλο 
μέρος της περιοχής.

Μια ηλικιωμένη γυναίκα κοιτάζει από το μπαλκόνι 
της τις πλημμύρες στην Αρλ της Γαλλίας. Οι 
κλιματικές αλλαγές αναμένεται να κάνουν ακόμη 
συχνότερες τις ακραίες πλημμύρες των ποταμών σε 
μερικές περιοχές, ιδίως στην κεντρική, βόρεια και 
βορειοανατολική Ευρώπη. Από το 1998 έως το 2002, 
η Ευρώπη υπέστη περίπου 100 καταστροφικές 
πλημμύρες που προκάλεσαν περίπου 700 θανάτους, 
την εκτόπιση περίπου μισού εκατομμυρίου 
ανθρώπων, και τουλάχιστον 25 δισεκατομμύρια 
ευρώ σε ασφαλισμένες οικονομικές ζημιές.

Μια χειμερινή ανομβρία μείωσε την απόδοση των 
καλλιεργειών καλαμποκιού κατά περίπου 80% 
στο Ρίο Γκράντε ντο Σουλ το 2005. Ο Κάρλος 
Μπαρμπόσα, που εικονίζεται εδώ, κανονικά παράγει 
120 σάκους ανά εκτάριο (10 στρέμματα), αλλά το 
2005 παρήγαγε μόνο 28. Ο γεωργικός τομέας είναι 
εξαιρετικά ευαίσθητος στις κλιματικές διακυμάνσεις. 
Μειώσεις βροχοπτώσεων προβλέπονται μέχρι το 
τέλος του 21ου αιώνα για τον Βόρειο και τον Νότιο 
Τροπικό. Σε ορισμένες αφρικανικές χώρες, οι 
αποδόσεις από τη γεωργία που ποτίζεται με το νερό 
της βροχής μπορεί να μειωθούν κατά ποσοστό έως 
και 50% μέχρι το 2020.

Οι κλιματικές αλλαγές έχει ήδη σοβαρές κοινωνικές, οικολογικές και οικονομικές 
επιπτώσεις. Βρισκόμαστε ήδη κοντά στο κατώφλι μιας μη αντιστρεπτής αλλαγής 
για ορισμένα μέρη του κλιματικού συστήματος, όπως ο πάγος της Αρκτικής 
θάλασσας. Η αποτροπή των κλιματικών αλλαγών σημαίνει δραματική μείωση 
των εκπομπών CO2 μέχρι το 2050. Το αναπόφευκτο συμπέρασμα είναι ότι 
πρέπει να καταργήσουμε σταδιακά τη χρήση άνθρακα.

Το Πραγματικό Κόστος του Άνθρακα
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Το ταξίδι του άνθρακα, από την εξόρυξή του από τα 
έγκατα της γης μέχρι την απόρριψη των αποβλήτων του, 
αποκαλείται η «διαδρομή του άνθρακα». Η διαδρομή έχει 
τρεις κύριους σταθμούς – την εξόρυξη του άνθρακα, 
την καύση του και την απόρριψη των αποβλήτων του. 
Κοιτάζοντας τα γεγονότα, ένα πράγμα γίνεται πολύ 
γρήγορα αντιληπτό: ο κάθε σταθμός της διαδρομής 
προκαλεί ανεπανόρθωτη βλάβη στον πλανήτη μας 
και στην υγεία των ανθρώπων που τον κατοικούν. Στο 
επόμενο κεφάλαιο, “Ο άνθρακας από πρώτο χέρι”, 
μοιραζόμαστε τις ιστορίες ανθρώπων που βιώνουν 
αυτές τις επιπτώσεις του άνθρακα.

Εξόρυξη του άνθρακα

Η εξόρυξη προκαλεί εκτεταμένη αποδάσωση, διάβρωση 
του εδάφους, λειψυδρία και ρύπανση, αναφλέξεις του 
άνθρακα που σιγοκαίνε για καιρό και έκλυση αερίων του 
θερμοκηπίου. Οι μεγάλης κλίμακας εργασίες εξόρυξης 
απογυμνώνουν το έδαφος, μειώνουν τη στάθμη του 
υδροφόρου ορίζοντα, παράγουν τεράστιους όγκους 
αποβλήτων και γεμίζουν τις γειτονικές κοινότητες με 
σωματίδια σκόνης και μπάζα. Η εξόρυξη οδηγεί στην 
απώλεια γόνιμων εδαφών μέσω της διάβρωσης ενώ οι 
διαρροές στα κοντινά ύδατα καταστρέφουν τα ποτάμια 
και καλύπτουν την ατμόσφαιρα με ένα σύννεφο. 
Σκοτώνει τους ανθρακωρύχους άμεσα με ατυχήματα 
ή μακροπρόθεσμα με την πνευμονοκονίαση. Επίσης 
εκτοπίζει ολόκληρες κοινότητες, που αναγκάζονται 
να εγκαταλείψουν τα σπίτια τους εξαιτίας των 
ανθρακωρυχείων, των αναφλέξεων του άνθρακα, των 
κατολισθήσεων και των μολυσμένων πηγών νερού.

Καύση του άνθρακα

Η καύση του άνθρακα αφήνει πίσω της παρόμοιες 
καταστροφές. Οι τεράστιοι όγκοι νερού που χρειάζονται 
για την «πλύση» του άνθρακα και την ψύξη των 
εργοστασίων ενέργειας προκαλούν λειψυδρία σε 
πολλές περιοχές. Οι ρύποι που εκλύονται από τις 
καμινάδες απειλούν τη δημόσια υγεία και το περιβάλλον 
– τα μικροσκοπικά σωματίδια σκόνης είναι κύρια 
αιτία πνευμονοπάθειας, ο υδράργυρος βλάπτει τη 
νευρολογική ανάπτυξη στα παιδιά και τα έμβρυα, ενώ 
τα εργοστάσια που καίνε άνθρακα είναι η μεγαλύτερη
μεμονωμένη πηγή ρυπογόνων εκπομπών, όπως 
διοξειδίου του άνθρακα, διοξειδίου του θείου, οξειδίων
του αζώτου και μεθανίου. Αυτά τα αέρια όχι μόνο 

συμβάλλουν στις κλιματικές αλλαγές, αλλά προκαλούν επίσης όξινη βροχή και 
αιθαλομίχλη.

Η κληρονομιά του άνθρακα

Οι βλάβες που προκαλεί ο άνθρακας δε σταματούν όταν καεί. Στο τέλος της 
διαδρομής βρίσκονται τα απόβλητα καύσης άνθρακα (συνολικά γνωστά ως 
coal combustion wastes, CCW), τα εγκαταλελειμμένα ορυχεία, οι ερημωμένες 
κοινότητες και τα κατεστραμμένα τοπία. Οι CCW είναι τοξικές και συχνά 
περιέχουν μόλυβδο, αρσενικό και κάδμιο που μπορούν να προκαλέσουν 
αντίστοιχα δηλητηρίαση, νεφροπάθειες και καρκίνο. Οι όξινες απορροές 
των ορυχείων (acid mine drainage, AMD) προκαλούν βλάβες στο χώμα και 
καθιστούν το νερό ακατάλληλο για πόση. Τα ορυχεία που καταρρέουν 
προκαλούν υποχωρήσεις εδαφών, με αποτέλεσμα δομικές βλάβες σε κατοικίες 
και άλλα κτίρια, καθώς και σε υποδομές όπως αυτοκινητοδρόμους, κτίρια και 
γέφυρες. Οι απόπειρες για αποκατάσταση των κατεστραμμένων περιοχών 
μετά την εξόρυξη του άνθρακα είναι στην καλύτερη περίπτωση ανεπαρκείς. Η 
«αποκατεστημένη» γη ποτέ δεν ανακάμπτει πραγματικά, οι δηλητηριασμένες 
κοινότητες παραμένουν μολυσμένες και, όσο και να προσπαθήσει κανείς, ο 
κοινωνικός ιστός των ανθρώπινων κοινωνιών παραμένει για πάντα λεκιασμένος 
με καρβουνόσκονη.

Κάθε σταθμός στη διαδρομή του άνθρακα συμβάλλει στις συνολικές βλάβες 
που προκαλεί – ο καθένας με τον δικό του ιδιαίτερο τρόπο. Αυτές οι βλάβες 
είναι πραγματικές κα αν δε γίνει τίποτε, θα επιδεινωθούν στο μέλλον. Και όλες 
τους αποτελούν μέρος του πραγματικού κόστους του άνθρακα.

Η διαδρομή του άνθρακα
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φωτογραφία Εισαγώμενος άνθρακας 
στο λιμάνι της Χιχόν, βόρεια Ισπανία.
 ©GREENPEACE / JIRI REZAC
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φωτογραφία Ανθρακωρύχοι μεταφέρουν κάρβουνο σε 
φορτηγά, καθώς εκσκαφείς κάνουν χώρο για περισσότερο 
χώμα γεμάτο κάρβουνο. 
©GREENPEACE / PETER CATON
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Όταν υπολογίζουμε το πραγματικό κόστος του άνθρακα, μπορούμε να εκτιμήσουμε με οικονομικούς 
όρους μεγάλο μέρος της ζημιάς που προκαλείται, όπως το κόστος της υγειονομικής περίθαλψης, τις 
επιπτώσεις των κλιματικών αλλαγών, και τα εργατικά ατυχήματα (π.χ. ορυχεία).

3
Ο άνθρακας 
από πρώτο χέρι

Είναι αδύνατον όμως να ορίσουμε ένα κόστος για τα πάντα. 
Πώς να υπολογίσει κανείς κάθε ένα μεμονωμένο περιστατικό 
περιβαλλοντικής βλάβης; Πώς να ποσοτικοποιήσει τις 
καταπατήσεις ανθρωπίνων δικαιωμάτων που υφίστανται 
οι εργαζόμενοι στη βιομηχανία του άνθρακα; Πώς μπορεί 
κανείς να ορίσει ένα τίμημα για τις κοινότητες που βλέπουν 
να χάνεται ο πολιτισμός τους;

Οι ιστορίες που ακολουθούν προέρχονται από εκείνους που 
πλήττονται άμεσα από τον άνθρακα σήμερα και ρίχνουν φως 
σε αυτά τα ζητήματα που δε μπορούν να ποσοτικοποιηθούν. 
Οι ιστορίες αυτές προέρχονται από χώρες που μαστίζονται 
ιδιαίτερα από τον άνθρακα, δείχνοντας τις επιπτώσεις του 
σε κάθε στάδιο του κύκλου του: από την εξόρυξη και την 
καύση, μέχρι τη βρώμικη κληρονομιά του.

Στην Κολομβία, κοινότητες ιθαγενών δέχονται απειλές και 
εκδιώκονται από τη γη τους για να ανοίξει ο δρόμος για 
ανθρακωρυχεία. 

Στη Τζαρία της Ινδίας χιλιάδες άνθρωποι υποφέρουν από 
φρικτές συνθήκες διαβίωσης εξαιτίας των ανεξέλεγκτων 
αναφλέξεων του άνθρακα. 

Στη Ρωσία, οι ανασφαλείς συνθήκες εξόρυξης έχουν 
προκαλέσει τον τραυματισμό και το θάνατο δεκάδων 
εργατών.

Σε χώρες όπως η Ινδονησία, η Κίνα και η Ταϊλάνδη, η 
ατμοσφαιρική ρύπανση από την καύση του άνθρακα 
καταστρέφει τα μέσα διαβίωσης, προκαλεί φθορές σε 
αρχαία κειμήλια, μειώνει τις αποδόσεις των καλλιεργειών 
και σκοτώνει ανθρώπους. 

Η κληρονομιά της εξόρυξης εξασφαλίζει ότι εκτάσεις γης στη Νότια Αφρική 
θα εξακολουθήσουν να δηλητηριάζονται από τις όξινες απορροές των 
ορυχείων πολύ καιρό αφ’ ότου αυτά θα έχουν κλείσει, ενώ στην περιοχή 
Κουγιάβιας-Πομερανίας της Πολωνίας οι εξορυκτικές δραστηριότητες 
έχουν προκαλέσει δραματική πτώση της στάθμης των υδάτων της Λίμνης 
Οστρόφσκι. 

Στις Ηνωμένες Πολιτείες εξαιτίας του άνθρακα έχουν ανατιναχτεί βουνά, 
έχουν μπαζωθεί ρυάκια, ενώ έχουν μολυνθεί παρακείμενες κοινότητες.

Στη Γερμανία, η αποκατάσταση των εκτάσεων επιφανειακών ορυχείων
έχει δημιουργήσει νεκρές λίμνες με νερό τόσο όξινο, όσο και το ξύδι. 
Ωστόσο, αντιδρώντας στις αδυσώπητες καταστροφές και βλάβες που 
προκαλεί ο άνθρακας, κοινότητες ξεσηκώνονται. 

Στην Αυστραλία οινοποιοί, εκτροφείς αλόγων, ντόπιοι κάτοικοι και 
ανθρακωρύχοι λένε όχι στην επέκταση των ορυχείων και ναι σε μια δίκαιη 
μετάβαση στην ανανεώσιμη ενέργεια.  

Στις Φιλιππίνες διάφορες ομάδες έχουν ενωθεί για να αντιταχθούν σε ένα 
νέο εργοστάσιο παραγωγής ενέργειας με καύση άνθρακα, ζητώντας αντ’ 
αυτού την ανάπτυξη της καθαρής ενέργειας. 

Ιστορίες όπως αυτές εμπνέουν, προσφέρουν ελπίδα και δείχνουν την 
κατεύθυνση προς ένα καλύτερο μέλλον – ένα μέλλον που δε θα είναι 
κηλιδωμένο από το βρώμικο άνθρακα αλλά θα τροφοδοτείται από πηγές 
ενέργειας που είναι ασφαλείς, βιώσιμες και θα προστατεύσουν το κλίμα 
μας και την οικονομία. Το ενδεχόμενο κατασκευής λιθανθρακικών μονάδων 
για πρώτη φορά στην Ελλάδα, ήδη έχει ξεσηκώσει τις τοπικές κοινωνίες. 
Σε πολλές περιοχές όπως η Βοιωτία, η Εύβοια και η Αιτωλοακαρνανία 
έχουν αναπτυχθεί σημαντικά, τοπικά κινήματα πολιτών που δίνουν το 
δικό τους αγώνα κατά του λιθάνθρακα. Τα πρώτα θετικά αποτελέσματα 
έχουν ήδη διαφανεί. Ήδη τα επιχειρηματικά σχέδια για την κατασκευή 
λιθανθρακικών μονάδων έχουν καθυστερήσει σημαντικά, ενώ κυβέρνηση 
και εταιρίες αναγνωρίζουν την αντίδραση των τοπικών κοινωνιών ως 
σημαντικό ανασταλτικό παράγοντα.

Το Πραγματικό Κόστος του Άνθρακα



Κολομβία
Κοινότητες εκδιώκονται για χάρη του άνθρακα

Εξόρυξη

Ένα από τα ελάχιστα εναπομείναντα μέλη των 
κοινοτήτων Γουαγιού. Οι συλλογικές εκτοπίσεις 
πραγματοποιήθηκαν με απειλές και άδικη μεταχείριση. 
Μάλιστα περίφραξαν μερικές οικογένειες  όταν 
αρνήθηκαν να ακολουθήσουν τις αξιώσεις της εταιρείας 
να πάνε αλλού. Η ασφάλεια του ορυχείου εμποδίζει την 
πρόσβαση στα αλιευτικά ύδατα, στο πόσιμο νερό και 
στους κυνηγότοπους.

Το ορυχείο Σερεχόν σύντομα θα εκδιώξει με τη βία 
αυτή την ηλικιωμένη Γουαγιού από το Ταμακίτο, όπου 
έζησε όλα της τα χρόνια. Οι εργασίες εξόρυξης όχι μόνο 
υποβάθμισαν την παραδοσιακή ζωή των Γουαγιού, 
αλλά και μόλυναν σοβαρά το περιβάλλον τους.

Ένας αγρότης κοντά στο ορυχείο Σερεχόν. Τα μέσα 
διαβίωσής του, που βασίζονται πρωταρχικά σε γεωργία 
και κτηνοτροφία μικρής κλίμακας, έχουν διαταραχθεί 
εντελώς από τις εργασίες εξόρυξης. Το χώμα στη 
γη του είναι τόσο μολυσμένο, που είναι δύσκολο 
να καλλιεργήσει τα φυτά που έχει ανάγκη για να 
επιβιώσει, ενώ τα αποθέματα νερού είναι μολυσμένα 
και ακατάλληλα για κατανάλωση.
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Φορτηγά φορτωμένα με κάρβουνο στο ανθρακωρυχείο 
Σερεχόν στην Κολομβία. Το ίδιο το ορυχείο 
καταλαμβάνει μια λωρίδα έκτασης 50 επί 8 χιλιομέτρων 
στο νότιο μέρος της περιφέρειας Γουαχίρα. Οι εργασίες 
εξόρυξης έχουν καταστήσει αδύνατο να κατοικηθεί 
μεγάλο μέρος της γύρω έκτασης.

Το ανθρακωρυχείο Σερεχόν. Το περιβάλλον στο 
ορυχείο είναι γεμάτο αιωρούμενη τέφρα, θειάφι και 
αναθυμιάσεις μεθανίου, ενώ τα νερά είναι μολυσμένα 
με λυματολάσπη και δραστικές χημικές ουσίες.

Ένα πεντάχρονο αγόρι στο Ταμακίτο. Όπως και 
πολλά άλλα, υποφέρει από εξανθήματα στο δέρμα από 
τις επιπτώσεις της σκόνης του ορυχείου. Οι τοπικές 
παροχές υγείας είναι εξαιρετικά ανεπαρκείς και πολλοί 
κάτοικοι στηρίζονται στην πενιχρή ελεημοσύνη που 
παρέχει το ορυχείο Σερεχόν.

Η Κολομβία είναι ο τέταρτος σε μέγεθος εξαγωγέας άνθρακα στον κόσμο.25 

Το ορυχείο Σερεχόν Ζόνα Νόρτε (Cerrejón Zona Norte, CZN) στη χερσόνησο 
Γουαχίρα είναι το μεγαλύτερο επιφανειακό ορυχείο άνθρακα στον κόσμο. 
Η τοποθεσία αυτή είναι επίσης διαβόητη για εκτεταμένες παραβιάσεις 
ανθρωπίνων δικαιωμάτων εναντίον αυτοχθόνων και Αφροκολομβιανών.

Το Πραγματικό Κόστος του Άνθρακα



Το CZN λειτουργούσε ως κοινό εγχείρημα της Exx-
onMobil και της κολομβιανής κυβέρνησης από τη 
δεκαετία του 1980 μέχρι το 2001, όταν το ανέλαβε μια 
κοινοπραξία μεταλλευτικών εταιρειών που εδρεύουν 
στην Ευρώπη, που περιλαμβάνει τις Billiton, Glen-
core, και Anglo-American.26 Καλύπτει 150 τετραγωνικά 
μίλια (~390 τετρ. χιλιόμετρα) στη νότια Γουαχίρα και 
αποτελείται από ένα ολοκληρωμένο συγκρότημα 
ορυχείου, σιδηροδρόμου και παράκτιου τερματικού 
σταθμού εξαγωγής.27 Αν και αυτή τη στιγμή παράγει 
περίπου 30 εκατομμύρια τόνους άνθρακα ετησίως, 
η μεταλλευτική εταιρεία επενδύει 1 δισεκατομμύριο 
δολάρια για να αυξήσει την παραγωγή στα 40 
εκατομμύρια τόνους μέχρι το 2011.28

Η κολομβιανή κυβέρνηση ισχυρίζεται ότι το ορυχείο 
φέρνει πρόοδο στην περιφέρεια Λα Γουαχίρα που 
μαστίζεται από τη φτώχεια. Όμως η πραγματικότητα 
είναι ότι οι Αφροκολομβιανές και αυτόχθονες 
κοινότητες βρίσκονται σε κατάσταση πολιορκίας από 
το ορυχείο (βλ. Παραβιασμένοι). Μεγάλο μέρος της γης 
κοντά στο ορυχείο είναι αδύνατον να κατοικηθεί λόγω 
των φουρνέλων, της σκόνης και της επιμόλυνσης. Οι 
ανθρακωρύχοι και οι τοπικές κοινότητες υποφέρουν 
από προβλήματα υγείας και από την απώλεια 
εκτάσεων γης, κατοικιών, μέσων διαβίωσης, ακόμη 
και ανθρώπινων ζωών. Ο αέρας τριγύρω είναι 
ρυπασμένος με αιωρούμενη τέφρα και μεθάνιο, ενώ το 
νερό είναι μολυσμένο από λυματολάσπη και από ένα 
κοκτέιλ άλλων χημικών ουσιών.29

Οι επιπτώσεις του CZN 
από πρώτο χέρι
Απατηλές υποσχέσεις
Οι αυτόχθονες Γουαγιού (Wayuu) από το Ταμακίτο 
συγκαταλέγονται σε εκείνους που πλήττονται με τον 
χειρότερο τρόπο από το ορυχείο. Στην αρχή, τους 
υποσχέθηκαν κάτι πολύ διαφορετικό: «Μόλις ήρθε, η
μεταλλευτική εταιρεία πρόσφερε στους Γουαγιού 
συμμετοχή στα οφέλη της εξόρυξης άνθρακα. Αυτό 
υποδήλωνε “ανάπτυξη” και “πρόοδο”, που για τους 
Γουαγιού σήμαιναν μια λύση στα προβλήματα 
της κακής ύδρευσης, παιδείας και υγειονομικής 
περίθαλψης», είπε ο Ρεμέδιος Φαχάρδο Γκόμες (Reme-
dios Fajardo Gómez).30 «Η μόλυνση ήρθε αμέσως μόλις 
προχώρησαν οι εργασίες εξόρυξης. Η καρβουνόσκονη 
και ο θόρυβος από τα μηχανήματα και τις εκρήξεις έχουν 
πλήξει την ανθρώπινη ζωή, την πανίδα και τη χλωρίδα 
στις κοινότητες κοντά στο ορυχείο. Αρκετοί Γουαγιού 
πέθαναν, ενώ άλλοι υπέστησαν μόνιμες βλάβες από 
δηλητηρίαση, αφού έφαγαν μολυσμένα σκουπίδια από 
τους σκουπιδότοπους της μεταλλευτικής εταιρείας».31

Ο Χάιρο Ντιονίσιο Φουέντες Επιάγιου (Jairo Dionisio Fuentes Epiayu), ο 
κυβερνήτης του Ταμακίτο, μας είπε τι συνέβη στη συνέχεια: «Καθώς περνούσε 
ο καιρός, η σχέση με τις μεταλλευτικές εταιρείες πήγαινε απ’ το κακό στο 
χειρότερο και αρχίσαμε να βλέπουμε τις κακές συνέπειες της [μεταλλευτικής] 
πρότασης… οι εταιρείες συνεχώς παραβιάζουν τα δικαιώματά μας, δεν 
σέβονται τους παραδοσιακούς μας νόμους που πρέπει να εφαρμοστούν, ώστε 
να δώσουν αποζημίωση για την ανεπανόρθωτη ζημιά που έχουν προκαλέσει 
στις κοινότητές μας και τη φύση».32

Σήμερα, το Ταμακίτο είναι απομονωμένο, χωρίς θέσεις εργασίας και χωρίς 
πρόσβαση σε σχολική αγωγή, υγειονομικές υπηρεσίες και συγκοινωνιακές 
συνδέσεις. Η επιβίωση των χωρικών απειλείται, καθώς έχουν απομείνει χωρίς 
κανένα μέσο συντήρησης. «Συνειδητοποιήσαμε ότι κάναμε λάθος», είπε ο 
Χάιρο. «Το ορυχείο μας έχει περικυκλώσει εντελώς. Δεν έχουμε πρόσβαση 
σε δρόμους για να φύγουμε από το χωριό μας, τα παιδιά μας δεν μπορούν 
να φτάσουν σε σχολείο, αναγκαζόμαστε να πηγαίνουμε από μονοπάτια και 
χρειαζόμαστε τέσσερις ώρες για να φτάσουμε στο κοντινότερο χωριό… η CZN 
δεν μας επιτρέπει καν να μπούμε στην ιδιοκτησία της για να κυνηγήσουμε, 
ενώ οι κυνηγότοποί μας έχουν εξαντληθεί εξαιτίας του ορυχείου. Χρειαζόμαστε 
να συντηρηθούμε κυνηγώντας, φυτεύοντας, όμως τώρα πια η Σερεχόν έχει 
αγοράσει όλη τη γη, οπότε δεν έχουμε καμία πιθανότητα να επιβιώσουμε».33

Αναγκαστικός εκτοπισμός και απομόνωση
Το 1980, η κοινότητα Μέδια Λούνα (Media Luna) επιλέχτηκε ως το σημείο 
κατασκευής του λιμανιού που χρειαζόταν για την εξαγωγή του άνθρακα από 
το CZN σε ολόκληρο τον κόσμο.34 Δίπλα στο λιμάνι, η μεταλλευτική εταιρεία 
κατασκεύασε επίσης ένα αεροδρόμιο, ένα σιδηροδρομικό σταθμό και ένα 
ολόκληρο βιομηχανικό συγκρότημα. Εκείνον τον καιρό, στη Μέδια Λούνα 
ζούσαν 750 Γοαυγιού. Αρχικά, η εταιρεία και οι κάτοικοι της Μέδια Λούνα 
ξεκίνησαν διαπραγματεύσεις για ένα πρόγραμμα μετεγκατάστασης. Ωστόσο, 
στη διαδικασία αυτή τα μέλη της κοινότητας δέχτηκαν απειλές από τους 
εκπροσώπους της εταιρείας και τελικά οι διαπραγματεύσεις κατέρρευσαν.

Οι Γουαγιού εξαναγκάστηκαν να μεταφερθούν σε μια κοντινή περιοχή, δε 
χρειάστηκε όμως πολύς καιρός για να μολυνθεί έντονα η νέα τους κατοικία 
από την ατμοσφαιρική ρύπανση και τη μόλυνση των υδάτων από το ορυχείο. Η 
εταιρεία διέταξε τους Γουαγιού να μετακινηθούν ξανά, όμως 42 άνθρωποι από 
επτά οικογένειες αρνήθηκαν να φύγουν. Ποια ήταν η αντίδραση της εταιρείας; 
Ύψωσε έναν φράχτη από συρματόπλεγμα γύρω από τις οικογένειες που ζουν 
εκεί. Έβαλαν κλειδαριές στην πύλη, ενώ οπλισμένοι φρουροί περιπολούν 
στην περιοχή για να αναφέρουν τις κινήσεις των κατοίκων. Επίσης οι κάτοικοι  
υπέστησαν παρενοχλήσεις, εμποδίστηκαν να ανεγείρουν νέες κατοικίες, τους 
αρνήθηκαν ακόμη και την πρόσβαση στο νερό. Κι όμως έμειναν, και συνεχίζουν 
να μένουν εκεί και σήμερα.

Κατεδαφίσεις και εξαθλίωση
Οι Γουαγιού δεν είναι η μόνη κοινότητα που εκτοπίστηκε με τη βία. Διάφορες 
κοινότητες Αφροκολομβιανών διαλύθηκαν χωρίς αποζημίωση στα αρχικά 
στάδια ανάπτυξης του ορυχείου. Μία από αυτές ήταν το Ταμπάκο (Tabaco), 
που σβήστηκε από τον χάρτη το 2002 για να μπορέσει να επεκταθεί το ορυχείο 
Σερεχόν. Αυτή την περίπτωση, υπάλληλοι του ορυχείου, οπλισμένοι φρουροί 
ασφαλείας, ακόμη και ο στρατός, ανάγκασαν με απειλές τους κατοίκους να 
φύγουν. Μερικούς μάλιστα τους έσυραν κυριολεκτικά από τα σπίτια τους 
προτού το χωριό ισοπεδωθεί από τις μπουλντόζες.35 Σήμερα, το Ταμπάκο 
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βρίσκεται θαμμένο στη μέση του ορυχείου. Οι κάτοικοί του 
έχουν σκορπίσει, ενώ περίπου 60 οικογένειες εξακολουθούν 
να ζουν σε ακατάλληλα προσωρινά καταλύματα στην πόλη 
των ανθρακωρύχων Αλμπάνια. Ο Εμίλιο Πέρες (Emilio 
Pérez), πρώην κάτοικος του Ταμπάκο, μίλησε για τη ζωή 
εκεί πριν το ορυχείο. «Η ζωή ήταν πλούσια. Μοιραζόμαστε, 
κανείς δεν υπέφερε γιατί μοιραζόμαστε ό,τι είχαμε», 
εξήγησε. «Υπήρχε ένα ποτάμι κοντά στην πόλη. Είχαμε γη. 
Περπατούσαμε ελεύθερα σε όλη την περιοχή. Τα τελευταία 
εννιά χρόνια όμως δεν έχουμε γη να δουλέψουμε. Είμαστε 
εκτοπισμένοι, και δεν έχουμε μέρος να μείνουμε».36

Σύμφωνα με τη νομοθεσία της Κολομβίας, οι αυτόχθονες 
και Αφροκολομβιανές κοινότητες μπορούν να διεκδικήσουν 
συλλογικούς τίτλους ιδιοκτησίας για τις εκτάσεις που 
αναγνωρίζουν ως προγονική γη. Ωστόσο, παρ’ όλο που η 
κοινότητα Ταμπάκο καλλιεργούσε τη γη της επί αιώνες, δεν 
μπορεί να επιδιώξει νόμιμους τίτλους γιατί η γη δεν είναι 
πια εκεί. Την έχει καταπιεί το ορυχείο και έχει καταστραφεί 
εντελώς.37

Παράνομες διαπραγματευτικές τακτικές
Μια άλλη κοινότητα που απειλείται με την ίδια τύχη όπως 
το Ταμπάκο είναι η κοντινή Τσανκλέτα (Chancleta). Εδώ, η 
εταιρεία εξόρυξης ασκεί πιέσεις στους κατοίκους με έναν νέο 
και απειλητικό τρόπο, χρησιμοποιώντας τακτικές «διαίρει και 
βασίλευε» για να αποδυναμώσει και τελικά να διαλύσει τις 
τοπικές κοινότητες. Οι κάτοικοι της Τσανκλέτα υποβάλλονταν 
σε εκφοβισμό όταν επιδίωκαν συλλογική διαπραγμάτευση, 
τους έλεγαν ότι πρέπει να συμφωνήσουν σε ατομικές 
συμφωνίες – ή να μην πάρουν τίποτε απολύτως. 

Ο πρόεδρος του συνοικιακού συμβουλίου της Τσανκλέτα, 
Ουίλμαν Παλμεσάνο (Wilman Palmezano) εξηγεί 
περισσότερα: «Από την αρχή, οι μεταλλευτικές εταιρείες 
επέλεξαν να διαπραγματευτούν με τους χωρικούς σε ατομική 
βάση για την εκτίμηση των αποζημιώσεων για τη γη και τα 
σπίτια. Ωστόσο, οι περισσότερες κοινότητες θέλουν να 
κάνουν συλλογικές διαπραγματεύσεις για να αποκτήσουν 
μια νέα περιοχή όπου να ξαναχτίσουν το χωριό τους με 
σπίτια, γη και υποδομή δρόμων, σχολείων και εκκλησιών»38 

Η εταιρεία διαπραγματεύεται πλέον συλλογικά με την 
Τσανκλέτα. Στο παρελθόν αρνιόταν να το κάνει, τώρα όμως 
έχει αλλάξει τακτική, εν μέρει εξ αιτίας των εντονότερων 
πιέσεων προς την εταιρεία, σε διεθνές και εθνικό επίπεδο.

Η προοπτική
Αναγκαστική εκτόπιση εκατοντάδων οικογενειών από τα 
σπίτια και τη γη τους, καταστροφή των συλλογικών και 
οικογενειακών σχέσεων, βλάβες στην υγεία, καταστροφή 
χλωρίδας και πανίδας – καμία μεταλλευτική εταιρεία δεν 
μπορεί να δικαιολογήσει τόσες πολλές παραβιάσεις. 
Αυτό που κάνει ακόμη πιο τραγική την κατάσταση είναι 

Παραβιασμένοι
Οι ισχυρισμοί για τα οφέλη του άνθρακα για τον κόσμο –όπως 
φτηνή ηλεκτρική ενέργεια και θέσεις απασχόλησης– δεν φαίνεται 
να περιλαμβάνουν τους ανθρώπους που όντως κατοικούν στις 
περιοχές εξόρυξης. Οι εργασίες εξόρυξης εκτοπίζουν τακτικά 
ολόκληρες κοινότητες και μπορούν να αναγκάσουν ανθρώπους 
να εγκαταλείψουν τη γη τους εξαιτίας αναφλέξεων του άνθρακα, 
καθιζήσεων, μολυσμένων υδάτινων αποθεμάτων, ρύπανσης του 
αέρα και άλλων επιπτώσεων. 

Η μελέτη της περίπτωσης της Κολομβίας δείχνει καθαρά τις 
δριμύτατες επιπτώσεις της εξόρυξης άνθρακα στις κοινότητες που 
ζουν δίπλα στα ορυχεία. Οι χωρικοί σε αυτή την ιστορία το μόνο 
που επεδίωκαν ήταν να βελτιώσουν την ποιότητα της ζωής τους και 
αντί γι’ αυτό βρέθηκαν αναγκασμένοι να υπερασπιζονται τη ζωή 
τους και τη γη τους. 

Σαν να μην αρκούσε αυτό, ο αγώνας των εργατών ενάντια στις άθλιες 
συνθήκες που επικρατούν στα ορυχεία είχε σαν αποτέλεσμα τον 
φόνο τεσσάρων συνδικαλιστών στην Κολομβία. Τέσσερα ηγετικά 
μέλη του συνδικάτου ανθρακωρύχων Σινταμιενερχέτικα (Sin-
tamienergética), που εργάζονταν για το ορυχείο Ντράμοντ (Drum-
mond mine) –εταιρεία άνθρακα που εδρεύει στις ΗΠΑ– στη βόρεια 
Κολομβία, δολοφονήθηκαν το 2001 από δεξιές παραστρατιωτικές 
δυνάμεις κοντά στην εγκατάσταση Λα Λόμα (La Loma) της εταιρείας. 
Η υπόθεση έφτασε στο δικαστήριο στις ΗΠΑ και αποκαλύφθηκε 
η ανάμιξη της Ντράμοντ με τους παραστρατιωτικούς και τη βία 
εναντίον των εργατών στην Κολομβία. Ωστόσο, στο τέλος, το 
δικαστήριο έκρινε πως η Ντράμοντ «δεν φέρει ευθύνη» για τους 
θανάτους των συνδικαλιστών. 

Αυτή η απόφαση, φυσικά, επιδείνωσε ακόμη περισσότερο τις 
συνθήκες για τους εργαζομένους και όξυνε τη σύγκρουση μεταξύ 
του συνδικάτου και της εταιρείας. Αυτό είναι ένα μόνο παράδειγμα 
για το πώς επιδεινώνεται μέρα με τη μέρα ο αντίκτυπος του 
άνθρακα στα ανθρώπινα δικαιώματα στην Κολομβία, καθώς και 
σε άλλα μέρη του κόσμου.

ότι οι κάτοικοι της Τσανκλέτα, της Μέδια Λούνα και του Ταμπάκο δεν 
συνειδητοποίησαν ότι ο ερχομός του ορυχείου θα σήμαινε το τέλος 
της κοινότητάς τους. Όταν πια το συνειδητοποίησαν, ήταν πολύ αργά. 
Πιθανότατα δεν θα είναι οι τελευταίες κοινότητες που θα έχουν την ίδια 
τύχη.

Αφήγηση: Erika Bjureby

Το Πραγματικό Κόστος του Άνθρακα



Ινδία
Τζαρία – μια ζωντανή πυρά

Η μεγαλύτερη ζώνη άνθρακα στην Ινδία στη Τζαρία του 
ομόσπονδου κρατιδίου Τζαρκάντ. Πριν αρχίσει εδώ 
η εξόρυξη άνθρακα, η Τζαρία ήταν μια ζώνη πυκνών 
δασών, η οποία κατοικούνταν από φυλές.

Ξημερώματα στο Χωριό Μποκαπαχάντι στην άλλη 
πλευρά της κοιλάδας απέναντι από το Rajapur Mining 
Project. Ο άνθρακας που έχει αναφλεγεί και καίγεται 
κάτω από το χωριό προκαλεί την έκλυση τοξικών 
αναθυμιάσεων. Η πόλη σιγοψήνεται κάτω από την 
επιφάνειά της.

Αντρες από την Ασφάλεια της Κεντρικής Βιομηχανικής 
Δύναμης Ασφαλείας στο Rajapur Mining Project φυλάνε  
σκοπιά για τους παράνομους ανθρακωρύχους. Ένας 
φρουρός εξηγεί: “Μετά την τοποθέτησή μου σε εννέα 
μέρη όπως το Σιλόνγκ και το Σικίν, αυτό το μέρος 
μοιάζει με επίγεια κόλαση”.
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Παράνομοι συλλέκτες άνθρακα μαζεύουν προσεκτικά 
κάρβουνο κατά τη διάρκεια της μέρας έχοντας το νου 
τους στις δυνάμεις ασφαλείας που περιπολούν στην 
περιοχή.

Μια παράνομη συλλέκτρια άνθρακα καρφώνει το 
έδαφος ψάχνοντας για κάρβουνο κάτω από την 
επιφάνεια. Το κάρβουνο που μαζεύει θα το πουλήσει 
στην τοπική αγορά για να πληρώσει το φαγητό της.

Η συλλογή άνθρακα είναι οικογενειακή προσπάθεια 
– κάθε μέλος που μπορεί, πρέπει να βοηθήσει. 
Κατά συνέπεια, πολλά παιδιά αποτελούν μέρος 
του εργατικού δυναμικού της παράνομης συλλογής 
άνθρακα.

Η Τζαρία (Jharia) είναι ένα από τα σημαντικότερα ανθρακωρυχεία στην Ινδία και 
ένα από τα μεγαλύτερα στην Ασία. Το ορυχείο, που κάποτε ήταν πολύτιμη πηγή 
υψηλής ποιότητας γαιάνθρακα κατάλληλου για την παρασκευή οπτάνθρακα 
(κοκ), έχει μετατραπεί πλέον σε κόλαση από τις ανεξέλεγκτες αναφλέξεις του 
άνθρακα.

Το Πραγματικό Κόστος του Άνθρακα



Ινδία
Μια άλλη ιστορία

Ένα φορτηγό που φορτώνει στο Rajapur Mining Project. 
Καπνός και έντονες αναθυμιάσεις από τις υπόγειες 
φωτιές του άνθρακα διαφεύγουν στην ατμόσφαιρα. Ο 
καπνός από τις φωτιές περιέχει δηλητηριώδη αέρια, 
μεταξύ των οποίων μονοξείδιο του άνθρακα, διοξείδιο 
του άνθρακα, διοξείδιο του θείου και οξείδιο του 
αζώτου.

Ανθρακωρύχοι σηκώνουν κάρβουνο πάνω στα κεφάλια 
τους από την αυγή μέχρι να σκοτεινιάσει, σε πνιγηρές 
θερμοκρασίες. Άθλια ζωή, αλλά ελάχιστες άλλες 
επιλογές είναι διαθέσιμες για να βγάλει κανείς τα προς 
το ζην.

Ένα παιδί παίζει με τον χαρταετό του ανάμεσα 
στις τοξικές αναθυμιάσεις και το καυτό έδαφος που 
προκαλούν οι υπόγειες φωτιές του άνθρακα γύρω από 
το Χωριό Μποκαπαχάντι στη Τζαρία.
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“Η Ινδία μετράει τη μεγαλύτερη 
εμφάνιση περιστατικών 
αναφλέξεων άνθρακα στον κόσμο. 
Οι αυξανόμενες επιφανειακές 
θερμοκρασίες και τα τοξικά 
παραπροϊόντα στα υπόγεια 
ύδατα, το χώμα και τον αέρα 
έχουν μετατρέψει σε ερήμους τα 
πυκνοκατοικημένα ανθρακοφόρα 
πεδία Ρανιγκάνι, Σινγκαρένι και 
Τζαρία.”

*Krajick, K. 2005 Fires in the hole, Smithsonian magazine, May 2005

Το Πραγματικό Κόστος του Άνθρακα



Η Τζαρία μαραζώνει κάτω απ’ τη φωτιά και τις 
καθιζήσεις, είναι πλέον ένα μέρος με εκτάσεις γης 
που σιγοκαίγονται και επιβλαβείς αναθυμιάσεις που 
κάνουν δύσκολη την αναπνοή. Κι όμως, χιλιάδες 
κάτοικοι γαντζώνονται σ’ αυτή την κωμόπολη που 
καταρρέει και κάπως καταφέρνουν να βγάλουν τα 
προς το ζην. Πολλοί από αυτούς είναι παράνομοι          
ανθρακοσυλλέκτες, που περνούν τις μέρες τους 
μαζεύοντας με φρενήρεις ρυθμούς κομμάτια κάρβουνου 
από τη χωματερή του ορυχείου για να τα πουλήσουν 
στην τοπική αγορά προς 50 ρουπίες (1,20 δολάρια) το 
καλάθι. Είναι άθλια ζωή. Ακόμα χειρότερα, η απειλή 
της εκτόπισης αιωρείται πάνω από τα κεφάλια τους 
σε καθημερινή βάση καθώς οι φωτιές συνεχίζουν να 
εξαπλώνονται (Βλ. Φωτιά κάτω από την επιφάνεια).

Πώς έφτασαν εκεί τα πράγματα;
Προτού εξορυχθεί άνθρακας σ’ αυτή την περιοχή, 
η Τζαρία ήταν μια ζώνη πυκνών δασών όπου 
κατοικούσαν φυλές. Η γεωργία και η εκτροφή βοοειδών 
ήταν οι βασικές μορφές διαβίωσης.

Ο θρύλος λέει ότι ο βασιλιάς Ράτζα Σιβ Πρασάντ 
Σινγκ, που κυβερνούσε τη Τζαρία και τις γύρω 
περιοχές, μίσθωσε πρώτα τα 800 στρέμματα γης σε 
έναν έμπορο από το Γκουτζαράτ έναντι μόλις 200 
ρουπιών (5 δολαρίων) για να αρχίσει την εξόρυξη. 
Το ορυχείο αναπτύχθηκε, και σύντομα άρχισαν οι 
αναφλέξεις – φλέβες άνθρακα που σιγοκαίγονται και 
σωροί απορριμμάτων που αναφλέγονται από την 
παραμέληση και τις κακές τεχνικές εξόρυξης. Από τότε 
που σημειώθηκε η πρώτη φωτιά στη Τζαρία το 1916 
(σε ένα ανθρακωρυχείο ονόματι Μπόρα [Bohra]), 
η εξόρυξη με αντιεπιστημονικούς τρόπους39 είναι ο 
πρωταρχικός λόγος πίσω από την εξάπλωση της 
φωτιάς και των καθιζήσεων. 

Μια ιδιαίτερα κακή περίοδος ήταν εκείνη λίγο μετά το 
1971, όταν εθνικοποιήθηκαν τα ορυχεία και τη Τζαρία 
ανέλαβε μια δημόσια επιχείρηση ονόματι Bharat Cok-
ing Coal Limited (BCCL). Οι νέοι ιδιοκτήτες άρχισαν 
να σκάβουν τεράστια επιφανειακά ορυχεία για να 
φτάσουν τις φλέβες άνθρακα που βρίσκονταν κοντά 
στην επιφάνεια του εδάφους επειδή αυτός ο τρόπος 
εξόρυξης ήταν φθηνότερος. Μετά τη χρήση, αυτοί 
οι τεράστιοι λάκκοι με άνθρακα εγκαταλείπονταν, 
αφήνοντας τις φλέβες του άνθρακα εκτεθειμένες στην 
ατμόσφαιρα. Αυτό έκανε τις φλέβες να αναφλέγονται. 
Από τη στιγμή που θα ξεκινήσουν, αυτές οι φωτιές 
είναι ουσιαστικά αδύνατον να σβηστούν. Σύμφωνα με 
τη BCCL, σήμερα υπάρχουν 67 ενεργές ζώνες φωτιάς 
στη Τζαρία.

Η Τζαρία από πρώτο χέρι
Φρικτές συνθήκες διαβίωσης
Με τον καιρό έχουν εγκατασταθεί στη Τζαρία χιλιάδες φτωχοί, κατά κύριο λόγο 
ανειδίκευτοι μετανάστες από γειτονικά ομόσπονδα κρατίδια. Οι περισσότεροι 
από αυτούς συλλέγουν παράνομα άνθρακα για να πληρώσουν τα δύο τους 
καθημερινά γεύματα. Αυτό έχει δημιουργήσει τεράστια πίεση στην υπάρχουσα 
υποδομή. Η Γκαγιάτι Ντέβι (Gayatri Devi), 50χρονη παράνομη συλλέκτρια 
άνθρακα, ζει σε ένα σπίτι με ένα μόνο δωμάτιο σε μια από τις ενεργές 
ζώνες φωτιάς που ονομάζεται Μποκαπαχάντι (Bokapahadi). Το δάπεδο του 
σπιτιού της έχει μια τεράστια ρωγμή απ’ άκρη σ’ άκρη, και το σπίτι γεμίζουν 
αναθυμιάσεις που έρχονται από κάτω. Μας είπε: «Ζω εδώ 40 χρόνια. Πέρυσι, το 
δάπεδο ράγισε και από τότε το σπίτι μου καίγεται. Όταν περπατάμε ξυπόλητοι, 
τα πόδια μας καίγονται. Τη νύχτα, τα παιδιά μου νιώθουν να πνίγονται από τις 
έντονες αναθυμιάσεις. Σ’ αυτό το δωμάτιο κοιμόμαστε οκτώ άτομα. Δεν έχουμε 
πουθενά να πάμε, ούτε και έχουμε τα χρήματα για να φτιάξουμε άλλο σπίτι. 
Μάλλον εδώ θα πεθάνουμε».40

Πνευμονοπάθειες και δερματοπάθειες
Η κακή υγεία εντείνει την αίσθηση της απόγνωσης στην πόλη. Η ρύπανση 
εισβάλλει στα πάντα – αέρα, νερό και γη. Ο καπνός από τις φωτιές περιέχει 
δηλητηριώδη αέρια, μεταξύ των οποίων μονοξείδιο του άνθρακα, διοξείδιο του 
άνθρακα, διοξείδιο του θείου και οξείδιο του αζώτου. Αυτές οι αναθυμιάσεις, 
μαζί με τη λεπτή καρβουνόσκονη από τις φωτιές, προκαλούν σοβαρές 
πνευμονοπάθειες και δερματοπάθειες.

Το πρόβλημα επιδεινώνεται από το γεγονός ότι οι περισσότεροι εργαζόμενοι 
στα ορυχεία, μεταξύ αυτών και οι οδηγοί των εκσκαφέων, δεν φορούν 
μάσκες, μπότες ή φόρμες εργασίας. Δε αποτελεί έκπληξη το γεγονός ότι οι πιο 
συνηθισμένες ασθένειες στην περιοχή είναι η πνευμονοκονίαση, η φυματίωση, 
το άσθμα και άλλες χρόνιες ασθένειες των πνευμόνων. Ο Δρ Ρατζίβ 
Αγκαρουάλ (Dr Rajiv Agarwal), ένας ντόπιος γιατρός στη Τζαρία, μας είπε ότι 
«οι περισσότεροι ασθενείς εδώ που είναι εργαζόμενοι στα ορυχεία υποφέρουν 
από πνευμονοκονίαση. Από τη στιγμή που θα ανιχνευθεί, δε μπορείς να κάνεις 
πολλά πράγματα. Μια μεμβράνη αιθάλης καλύπτει τους πνεύμονες. Η αναιμία 
και ο υποσιτισμός είναι επίσης πολύ συνηθισμένα, παρενέργεια της έσχατης 
ένδειας και της επίπονης εργασίας στις περιοχές εξόρυξης».41

Οι ανθρακωρύχοι πληρώνουν το μεγαλύτερο τίμημα, πλήττονται όμως όλοι οι 
άνθρωποι. Η Σάντι ζει στη Λόδνα (Lodhna), που είναι επίσης ζώνη φωτιάς. 
Μας είπε: «Έχω συνεχείς πονοκεφάλους λόγω των έντονων αερίων ολόγυρα. 
Κρατάνε μέρες. Τα παιδιά μου είναι κι αυτά στο κρεβάτι με πονοκέφαλο τον 
περισσότερο καιρό. Μερικές φορές δεν υπάρχει κανείς να πάει να δουλέψει 
γιατί ο σύζυγός μου έχει φυματίωση. Φτύνει αίμα και είναι πολύ άρρωστος. 
Ελπίζω να ξεπεράσουμε σύντομα αυτούς τους ταραγμένους καιρούς».42

Παρά τις προφανείς αποδείξεις για το αντίθετο, ο κ. Σουμπράτα Τσοουδούρι 
(Subrata Chowdhury), πρώην πρόεδρος και γενικός διευθυντής της BCCL, 
όταν ρωτήθηκε για τα μέτρα ασφαλείας αρνήθηκε απόλυτα το γεγονός ότι οι 
εργαζόμενοι υποφέρουν από διαταραχές του αναπνευστικού συστήματος.
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Εκτοπισμός
Παρ’ όλα αυτά τα ζητήματα, αυτό για το οποίο ανησυχούν 
περισσότερο οι άνθρωποι είναι ο εκτοπισμός. Ο τεχνικός 
διευθυντής της BCCL, Τ.Κ. Λαχίρι (T.K.Lahiry), πρόσφατα 
ανακοίνωσε: «Η απώλεια γαιάνθρακα καλής ποιότητας είναι 
εθνική απώλεια. Είναι κατά κάποιον τρόπο υποβάθμιση του 
περιβάλλοντος. Η BCCL μειώνει την κερδοφορία της και οι 
άνθρωποι ζουν σε εξαιρετικά ανασφαλείς συνθήκες. Η μόνη 
λύση είναι να μετεγκαταστήσουμε τους ανθρώπους που 
ζουν σε τόσο επικίνδυνες περιοχές».43

Αυτή η μετεγκατάσταση έρχεται με τη μορφή του 
Σχεδίου Δράσης Τζαρία – μιας πρωτοβουλίας ύψους 60 
δισεκατομμυρίων ρουπιών (1,5 δισεκατομμυρίου δολαρίων) 
για να μεταφερθούν οι κάτοικοι σε νέες κατοικίες και να τεθούν 
οι αναφλέξεις του άνθρακα υπό έλεγχο. Ανταποκρινόμενο 
στο σχέδιο, το Υπουργείο Άνθρακα της Ινδίας έχει επίσης 
αποδεσμεύσει 600 εκατομμύρια ρουπίες (15 εκατομμύρια 
δολάρια) για ένα πιλοτικό πρόγραμμα ανέγερσης κατοικιών 
για τους κατοίκους του Μποκαπαχάρι, μιας από τις περιοχές 
που πλήττονται περισσότερο.

Αυτά τα σχέδια είναι καλά σε επίπεδο αρχής, δεν 
αντιμετωπίζουν όμως την πολυπλοκότητα του προβλήματος. 
Μάλιστα, στο Μποκαπαχάρι υπάρχει εκτεταμένη και 
ισχυρή αντίσταση στην επερχόμενη εκτόπιση. Σύμφωνα 
με τους κατοίκους, σε τεράστιες οικογένειες οκτώ  έως 
δέκα ανθρώπων δίνουν οικήματα του ενός δωματίου. 
Η Μπελαγκάρια (Belagaria), όπου ανεγείρονται οι νέες 
κατοικίες, είναι πολύ μακριά από την πόλη και δεν έχει 
σχεδόν καθόλου ευκαιρίες απασχόλησης. Όταν τους δίνουν 
τη ζοφερή επιλογή να ζουν σε ζώνες φωτιάς ή να χάσουν 
τα μέσα διαβίωσής τους, οι περισσότεροι άνθρωποι δεν 
έχουν άλλη επιλογή παρά να προσπαθήσουν να μείνουν 
εκεί όπου βρίσκονται.

Ο Ασόκ Αγκαρουάλ (Ashok Agarwal), πρόεδρος της Jha-
ria Bachao Sangharsh Samiti –ενός τοπικού σώματος 
αντίστασης που αυτή τη στιγμή μάχεται στο Ανώτατο 
Δικαστήριο κατά των σχεδίων της BCCL– συνοψίζει την 
αδιέξοδη κατάσταση ως εξής: «Η εταιρεία άρχισε την 
επιφανειακή εξόρυξη και την ‘εξόρυξη-σφαγείο’ επειδή είναι 
φθηνότερη και μπορεί να γίνει εύκολα. Από τη στιγμή που 
η φωτιά εξαπλώθηκε, σχεδόν τίποτα δεν έγινε για να τη 
σβήσουν. Το στοίβαγμα άμμου44 αποφεύγεται επειδή είναι 
ακριβό. Οι ζώνες φωτιάς αφήνονται ανοιχτές. Τώρα θέλουν 
να απομακρύνουν όλους τους ανθρώπους και να βγάλουν κι 
άλλο κάρβουνο. Η αποζημίωσή όμως τους είναι άχρηστη σε 

Φωτιά κάτω από την επιφάνεια
Οι φλέβες άνθρακα, οι αποθηκευμένοι σωροί άνθρακα ή οι σωροί 
αποβλήτων που έχουν αρχίσει να καίγονται είναι γνωστοί ως 
αναφλέξεις άνθρακα. Αιτία τους είναι η αυθόρμητη ανάφλεξη – μια 
διαδικασία κατά την οποία η αλληλεπίδραση του οξυγόνου με τον 
άνθρακα παράγει θερμότητα. Οι εργασίες εξόρυξης επιταχύνουν 
αυτή τη διαδικασία διότι εκθέτουν στο οξυγόνο σωρούς άνθρακα 
που προηγουμένως ήταν καλυμμένοι και επιπλέον οδηγούν στη 
συσσώρευση μεγάλης ποσότητας αποθηκευμένου άνθρακα ή 
αποβλήτων. Αναφλέξεις άνθρακα μπορούν επίσης να προκληθούν από 
κεραυνούς ή από δασικές πυρκαγιές. Για παράδειγμα, στην Ινδονησία 
οι ίδιες φωτιές που χρησιμοποιήθηκαν για να αποψιλωθούν μεγάλες 
εκτάσεις δάσους της βροχής, έχουν προκαλέσει περισσότερες από 
300 αναφλέξεις άνθρακα από τη δεκαετία  του 1980 μέχρι σήμερα.46

Οι αναφλέξεις άνθρακα συμβάλλουν στις κλιματικές αλλαγές 
απελευθερώνοντας στην ατμόσφαιρα τεράστιες ποσότητες αερίων 
του θερμοκηπίου. Οι επιπτώσεις των αναφλέξεων άνθρακα στην 
υγεία και το περιβάλλον μπορούν επίσης να είναι πολύ έντονες. 
Οι αναφλέξεις άνθρακα απελευθερώνουν τοξικά στοιχεία, όπως 
αρσενικό, υδράργυρο και σελήνιο στην ατμόσφαιρα με αποτέλεσμα 
να εισπνέονται, να κατακάθονται πάνω σε καλλιέργειες και 
τρόφιμα, να εισέρχονται στον οργανισμό κτηνοτροφικών ζώων ή να 
συσσωρεύονται στους ιστούς πουλιών και ψαριών. Άλλες επιβλαβείς 
εκπομπές από αυτές τις φωτιές περιλαμβάνουν επίσης βενζόλη, 
τολουόλη, ξυλένιο και αιθυλοβενζόλη.47

Οι μακροπρόθεσμες επιπτώσεις τους είναι τεράστιες – από τη στιγμή 
που ένα ορυχείο δημιουργήσει δίοδο ώστε το οξυγόνο να φτάσει σε μια 
φλέβα άνθρακα, οι φωτιές του άνθρακα μπορούν να καίνε υπογείως 
επί εκατοντάδες χρόνια. Η παλιότερη γνωστή φωτιά άνθρακα στον 
κόσμο σιγοκαίει στην Αυστραλία περισσότερο από 2.000 χρόνια.48

Το Πραγματικό Κόστος του Άνθρακα

σύγκριση με τη ζημιά που έχει γίνει. Τι να κάνει ο κόσμος εκεί όπου δεν 
υπάρχουν δουλειές;» 45

Καθώς η Τζαρία φλέγεται, οι άνθρωποι εξακολουθούν να υπομένουν τις 
φρικτές συνθήκες, τις ασθένειες, τη ρύπανση και την απειλή της εκτόπισης. 
Γιατί; Διότι δεν έχουν καμία άλλη επιλογή.

Αφήγηση: Jayashree Nandi



Ρωσία
Το ανθρώπινο κόστος του άνθρακα

Απεργοί ανθρακωρύχοι αποκλείουν τη σιδηροδρομική 
γραμμή Βορκούτα-Μόσχας, επιτρέποντας να περάσουν 
μόνο επιβατικές αμαξοστοιχίες και φορτηγά τραίνα που 
μεταφέρουν υγρά καύσιμα. Ο ξεσηκωμός αυτών των 
εργαζομένων είναι αποτέλεσμα των κακών συνθηκών 
εργασίας και των απλήρωτων μισθών.

Ομάδα ανθρακωρύχων στο ανθρακωρυχείο 
Κομσομόλσκαγια στη Βορκούτα. Η εργασία στα ρωσικά 
ορυχεία σημαίνει ότι πολλοί από αυτούς τους άνδρες 
θα υποφέρουν από χρόνιους τραυματισμούς  και 
σοβαρές ασθένειες.

Το επάγγελμα του ανθρακωρύχου είναι ίσως το πιο 
επικίνδυνο στη Ρωσία. Τα τραγικά ατυχήματα στα 
ορυχεία δεν είναι ασυνήθιστα. Αυτός ο ανθρακωρύχος 
επέζησε από μια έκρηξη μεθανίου που σκότωσε 
αρκετούς ανθρώπους στο ορυχείο Κομσομόλσκαγια.
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Ρωσία
Το ανθρώπινο κόστος του άνθρακα

Η ρωσική βιομηχανία άνθρακα απασχολεί 200.000 ανθρώπους, εκλύοντας
 309 εκατομμύρια τόνους άνθρακα το 2006.49 Η εξόρυξη είναι ίσως το πιο 
επικίνδυνο επάγγελμα στη χώρα. Δεν είναι εύκολο όμως να βρει κανείς επίσημα 
στατιστικά στοιχεία για τα ατυχήματα στα ορυχεία και τις επιπτώσεις στην υγεία.

Αυτός ο ανθρακωρύχος υπέστη σοβαρά εγκαύματα 
όταν μια έκρηξη μεθανίου συγκλόνισε το 
ανθρακωρυχείο Βορκουτίνσκαγια στη βόρεια Ρωσία. 
Πέντε ανθρακωρύχοι έχασαν τη ζωή τους σ’ αυτήν την 
έκρηξη και 12 άλλοι τραυματίστηκαν σοβαρά.

Οι ανθρακωρύχοι της Βορκούτα, που διαμαρτύρονταν 
για τους καθυστερούμενους μισθούς, κατάφεραν 
να κλείσουν το μεγαλύτερο ορυχείο της Ρωσίας, το 
Βοργκασόρσκαγια, για διάστημα δύο μηνών.

Οι εργαζόμενοι θέλουν να πληρωθούν στο ακέραιο τους 
μισθούς τους, που τους καθυστερούν πολλούς μήνες. 
Σήμερα δεν έχουν καθόλου χρήματα για να αγοράσουν 
ακόμη και τα πιο απαραίτητα πράγματα, όπως φαγητό 
και φάρμακα. Οι οικογένειές τους ζουν σε φρικτά 
ετοιμόρροπα σπίτια, τους πρώην στρατώνες όπου 
έμεναν οι στρατιώτες που συνόδευαν φυλακισμένους 
πριν 50 χρόνια.

Το Πραγματικό Κόστος του Άνθρακα



Τα ρωσικά ανθρακωρυχεία είναι επικίνδυνα και 
χρονίως υποχρηματοδοτούμενα. Κατά συνέπεια, 
τα ατυχήματα είναι συχνά και το ανθρώπινο κόστος 
υπερβολικά μεγάλο. Το 2003, μια έκρηξη σε ορυχείο 
στο Κεμεροβόιν (Kemerovoin) στη νότια Σιβηρία 
σκότωσε 13 ανθρώπους. Τον επόμενο Απρίλιο, άλλοι 
4 ανθρακωρύχοι σκοτώθηκαν σε έκρηξη στην ίδια 
περιοχή.  

Ένα χρόνο αργότερα, το 2005, μια έκρηξη μεθανίου 
στοίχισε τη ζωή άλλων 21 ανθρακωρύχων.50 Δύο 
χρόνια μετά, η Ρωσία υπέστη τη χειρότερη καταστροφή 
στα ορυχεία μέσα στα τελευταία 60 χρόνια, όταν 
110 ανθρακωρύχοι χάθηκαν σε έκρηξη στο ορυχείο 
Ουλιανόφσκαγια (Ulyanovskaya). Λίγο μετά από αυτό 
το τραγικό ατύχημα ακολούθησε άλλο, στο οποίο 
πέθαναν άλλοι 38 ανθρακωρύχοι.51

Μια εθνική έκθεση, η εκπόνηση της οποίας διατάχθηκε 
το 2006, διαπίστωσε ότι η Δημοκρατία Κόμι (από 
τις κορυφαίες περιοχές στην παραγωγή άνθρακα) 
είχε συνολικό ποσοστό 8,3 ασθενειών ανά 10.000 
εργαζομένους – πενταπλάσιο από τον εθνικό μέσο 
όρο. Αυτοί οι αριθμοί καθιστούν τη βιομηχανία 
άνθρακα το πιο επικίνδυνο επάγγελμα στη Ρωσία, με 
26,05 ασθένειες σχετιζόμενες με την εργασία για κάθε 
10.000 εργαζομένους.52 

Αν και αυτοί οι αριθμοί είναι αρκετά μεγάλοι ώστε 
να προκαλέσουν ανησυχία, δεν αντικατοπτρίζουν 
ωστόσο όλη την εικόνα της εξόρυξης άνθρακα στη 
Ρωσία, όπου χιλιάδες εργαζόμενοι υποφέρουν από 
χρόνιες και βαριές ασθένειες (Βλ. Κίνδυνος για την 
Υγεία).

Βορκούτα - μια πόλη όπου 
κυβερνά ο άνθρακας
Η Βορκούτα (Vorkuta), 160 χιλιόμετρα μέσα στον 
Αρκτικό Κύκλο, είναι μια εξορυκτική πόλη με 
πληθυσμό πάνω από 100.000. Χτίστηκε αρχικά 
στις αρχές του 20ου αιώνα και με την επιτυχία της 
ανθρακοβιομηχανίας της μεγάλωσε. Ωστόσο, τα 
πρόσφατα κλεισίματα ορυχείων και τα προβλήματα 
υγείας που προκύπτουν από τη δουλειά στα ορυχεία 
σημαίνουν ότι ελάχιστοι στην πόλη έχουν μείνει 
ανεπηρέαστοι από τις αρνητικές συνέπειες της 
εξόρυξης.

Προβλήματα πληρωμής και απασχόλησης
Κατά τη δεκαετία του 1990 και τα πρώτα χρόνια του 21ου αιώνα, διάφορα 
ορυχεία άρχισαν να κλείνουν διότι οι εταιρείες που τα λειτουργούσαν 
μαστίζονταν από υψηλά λειτουργικά κόστη. Το αποτέλεσμα ήταν ότι το 1% των 
ανθρακωρύχων της Βορκούτα έχασαν τη δουλειά τους το 1993, και ακολούθησε 
άλλο ένα 9% το επόμενο έτος.53

Ακόμα όμως και οι εργαζόμενοι που εξακολούθησαν να απασχολούνται 
βρέθηκαν σε δεινή θέση. Οι πιέσεις στους προϋπολογισμούς των ιδιοκτητών 
των ορυχείων σήμαιναν ότι, αρκετές φορές κατά τη διάρκεια των δεκαετιών 
του 1980 και του 1990, πολλοί εργαζόμενοι απλούστατα έμεναν απλήρωτοι 
– μερικές φορές μέχρι και επί ένα έτος. Αυτό οδήγησε σε αρκετά ξεσπάσματα 
συνδικαλιστικής δράσης. Σε μία περίπτωση, τα πράγματα έφτασαν σε τόσο 
κακό σημείο ώστε οι εργαζόμενοι να καταφύγουν στο να κλειδώσουν τους 
διευθυντές της μεταλλευτικής εταιρείας και τους τοπικούς αξιωματούχους στα 
κτίριά τους προκειμένου να πάρουν τα χρήματα που τους χρωστούσαν.54

Ζητήματα υγείας
Σήμερα, πέντε ορυχεία στη Βορκούτα απασχολούν περίπου οκτώ χιλιάδες 
ανθρώπους. Από τα 114 κρούσματα επαγγελματικών ασθενειών που 
αναφέρθηκαν στην πόλη το 2007, τα 101 ήταν στα ανθρακωρυχεία.55 Οι πιο 
συνηθισμένες είναι οι χρόνιες ασθένειες που συσχετίζονται με βιομηχανικό 
εξοπλισμό, υπερβολική σωματική εργασία, καταπονημένα όργανα και 
συστήματα. Το 2008 υπήρξαν επίσης περίπου 30 κρούσματα χρόνιας 
βρογχίτιδας, 10 κρούσματα κοχλιακής νευρίτιδας, 5 κρούσματα κονίασης, 
2 κρούσματα ασθένειας του κομπρεσέρ και 2 κρούσματα καρκίνου του 
πνεύμονα.56

Ο αντίκτυπος της ρωσικής εξόρυξης 
από πρώτο χέρι
Ένας ανθρακωρύχος που έχει υποφέρει πάρα πολύ εξαιτίας της εργασίας του 
είναι ο Αϊνιγιατούλα Τουχφατούλιν (Ainiyatulla Tukhfatullin). Γεννήθηκε το 1949 
σε ένα χωριό στο Ταταρστάν, επαρχία της λεκάνης του Βόλγα. Το 1971, αφού 
υπηρέτησε στον στρατό, ήρθε στη Βορκούτα και απασχολήθηκε στο ορυχείο 
Ζαπολιάρναγια (Zapolyarnaya). Επί 34 χρόνια εργάστηκε με πρωτόγονα 
εργαλεία σε ορυχεία μεταξύ 250 και 750 μέτρων κάτω από τη γη – χώρους 
εκκόλαψης παθήσεων και ασθενειών.

Τραυματισμοί
Οι τραυματισμοί ήταν μέρος της ζωής του: «Στις αρχές της δεκαετίας του 1970, 
δεν είχαμε καν τρυπάνια βράχου. Βγάζαμε το κάρβουνο με πριόνια, τσεκούρια, 
φτυάρια. Υπήρχαν επίσης ηλεκτρικά τρυπάνια: έλεγαν ότι ζύγιζαν 32 κιλά. Έχω 
κατάγματα από την κορφή ως τα νύχια. Αν αρχίσω να σας λέω το ιατρικό μου
ιστορικό, το σημειωματάριό σας δε χωράει να τα γράψετε όλα».57 

 Μίλησε για ένα ατύχημα το 1987 όταν τον χτύπησε ένας βράχος που έπεσε. 
Τον άφησε στο νοσοκομείο με φοβερούς πόνους επί δύο μήνες με κάταγμα 
στην κλείδα. Το 2004, ο Αϊνιγιατούλα διαγνώστηκε ότι πάσχει από ασθένεια 
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του κομπρεσέρ: «Βλέπετε, τα χέρια μου τρέμουν – αυτή είναι 
η ασθένεια του κομπρεσέρ», εξηγεί.58

Το 2005, ο Αϊνιγιατούλα τραυματίστηκε σε ατύχημα 
κάτω από τη γη. Έπεσε, με αποτέλεσμα να υποστεί ρήξη 
συνδέσμου στο γόνατο του αριστερού ποδιού. Χρειάστηκε 
σοβαρή και επώδυνη εγχείρηση – με επτάμηνη παραμονή 
στο κρεβάτι του νοσοκομείου. 

Αυτό έδωσε τέλος στη σταδιοδρομία του και τώρα λαμβάνει 
επίδομα αναπηρίας. Ανέρχεται σε περίπου 7.500 ρούβλια 
τον μήνα, συν αποζημίωση περίπου 10.000 ρουβλιών. Αυτό 
αντιστοιχεί μόλις σε περίπου 700 δολάρια τον μήνα, μετά 
βίας αρκετά για να ζήσει.
  
Έλλειψη μέριμνας
Σήμερα, ο Αϊνιγιατούλα περνά πολύ μεγάλο μέρος της ζωής 
του στο κέντρο εργασιακής παθολογίας, ταξιδεύοντας ως 
εκεί πέντε φορές το χρόνο για θεραπεία. Κάθε επίσκεψη 
διαρκεί περίπου τρεις εβδομάδες. Μας λέει: «Μερικές φορές 
αναγκάζομαι επίσης να πάω με ταξί. Αλλά είναι πολύ ακριβό, 
300 ρούβλια να πας».59

Ακόμη χειρότερα, η έλλειψη δημόσιας χρηματοδότησης έχει 
αναγκάσει το παθολογικό κέντρο να περικόψει τις υπηρεσίες 
του, οπότε άνθρωποι σαν τον Αϊνιγιατούλα δε μπορούν 
πλέον να μείνουν εκεί τις νύχτες. Η πηγή του προβλήματος 
της χρηματοδότησης είναι το χρόνιο έλλειμμα της Βορκούτα, 
που προκαλείται εν μέρει από το γεγονός ότι τα φορολογικά 
έσοδα από την εταιρεία άνθρακα Vorkutaugol στέλνονται 
στη Μόσχα και όχι στη Βορκούτα. Τα πράγματα στην πόλη 
είναι τόσο άσχημα, που γίνονται συζητήσεις για το οριστικό 
κλείσιμο του παθολογικού κέντρου.

«Μόλις το ακούσαμε αυτό τον Απρίλιο, δεν πιστεύαμε στ΄ 
αυτιά μας. Αυτή εδώ είναι εξορυκτική πόλη, και δεν θα 
υπάρχει κανένα μέρος όπου να θεραπεύονται οι ασθένειες 
των ανθρακωρύχων», πρόσθεσε. «Γράψτε γι’ αυτό. Ίσως 
τότε να μας βοηθήσουν να αποκαταστήσουμε την 24ωρη 
κλινική».60

Αφήγηση: Ernest Mezak

     
Κίνδυνος για την Υγεία
Η εξόρυξη του άνθρακα από το έδαφος μπορεί να είναι κοπιαστική, 
βρώμικη και επικίνδυνη υπόθεση. Οι τυχαίες εκρήξεις και οι ξαφνικές 
καταρρεύσεις των ορυχείων είναι λίγοι μόνο από τους πολλούς 
κινδύνους που αντιμετωπίζουν οι ανθρακωρύχοι σε όλο τον κόσμο. 
Αυτό το επάγγελμα υψηλού κινδύνου συνοδεύεται επίσης από πολλές 
ώρες εργασίας κάτω από επίπονες συνθήκες. Φέρνει μαζί του πολλούς 
κινδύνους για την υγεία, λόγω της έκθεσης σε έντονες αναθυμιάσεις, 
τοξικά μέταλλα και σωματίδια σκόνης.

Η ασθένεια των ανθρακωρύχων, γνωστή επίσης ως πνευμονοκονίαση 
ή CWP, είναι ίσως η πιο διαβόητη επίπτωση στην υγεία που προέρχεται 
από τη δουλειά στα ανθρακωρυχεία. Συνδέεται με την εξόρυξη 
άνθρακα εδώ και αιώνες. Η πνευμονοκονίαση προκαλείται από την 
επανειλημμένη έκθεση σε σκόνη που περιέχει κρυσταλλικό πυρίτιο, το 
οποίο αποτίθεται στους πνεύμονες κάνοντάς τους να σκληρύνουν. Αυτό 
με τη σειρά του μειώνει την αποδοτικότητα με την οποία μεταφέρεται 
στο αίμα το οξυγόνο που εισπνέεται. Η βαρύτητα της ασθένειας 
κυμαίνεται, είναι όμως χρόνια, προϊούσα και συχνά θανατηφόρα. Αν 
και ορισμένα συμπτώματα μπορούν να ανακουφιστούν, δεν υπάρχει 
γνωστή θεραπεία. Όσοι έχουν πνευμονοκονίαση υποφέρουν από 
λαχάνιασμα, κόπωση, εμφύσημα και βήχα, καρδιακά προβλήματα και 
εντέλει αναπνευστική ανεπάρκεια.61

Η πνευμονοκονίαση πλήττει πολύ περισσότερο τους ανθρακωρύχους 
στις αναπτυσσόμενες χώρες. Στην Κίνα, περίπου 600.000 ανθρακωρύχοι 
υποφέρουν από την ασθένεια – αριθμός που αυξάνεται κατά περίπου 
70.000 κάθε χρόνο.62 Στις ΗΠΑ, η εμφάνιση της ασθένειας έχει μειωθεί 
από τότε που θεσπίστηκε νομοθεσία για τα ορυχεία, και πάλι όμως 
κάθε χρόνο πεθαίνουν από αυτήν 1.200 άνθρωποι.63

Το Πραγματικό Κόστος του Άνθρακα



Ινδονησία
Ενέργεια από άνθρακα – ο αλαζονικός γείτονας

Καύση

Αυτό το εργοστάσιο παραγωγής ενέργειας με καύση 
άνθρακα στο Τσιλατσάπ άρχισε να λειτουργεί το Μάιο 
του 2006, με 2 μονάδες των 600 MW. Το εργοστάσιο 
βρίσκεται πολύ κοντά σε αρκετά χωριά.

Το ακατάπαυστο βουητό και η ρύπανση από τη σκόνη 
του εργοστασίου ενέργειας έχουν αναγκάσει δεκάδες 
κατοίκους του συγκροτήματος κατοικιών Γκρίγια 
Κεντσάνα Περμάι να εγκαταλείψουν τα σπίτια τους.

Ντόπια παιδιά παίζουν έξω από τα σπίτια τους, ενώ ο 
πύργος ψύξης του εργοστασίου ενέργειας διαγράφεται 
στο φόντο. Αυτά τα παιδιά έχουν κάτι κοινό: επίμονο 
βήχα, που θα μπορούσε κάλλιστα να οφείλεται στη 
ρύπανση του αέρα από το εργοστάσιο.
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Ινδονησία
Ενέργεια από άνθρακα – ο αλαζονικός γείτονας

Το 2006, η ακμάζουσα βιομηχανική πόλη Τσιλατσάπ (Cilacap) ήταν γεμάτη 
αισιοδοξία. Ο Πρόεδρος Σουσίλο Μπαμπάνγκ Γιουδογιόνο (Susilo Bambang 
Yudhoyono) είχε ανακοινώσει ότι θα άνοιγε στην περιοχή ένα νέο εργοστάσιο 
παραγωγής ενέργειας με καύση άνθρακα. Παρά όμως την αρχική ελπίδα για 
οικονομική ανάπτυξη της περιοχής, σύντομα έγινε σαφές το πραγματικό κόστος 
του άνθρακα για αυτήν την πόλη της νοτιοανατολικής Ιάβας.

Το εργοστάσιο ενέργειας του Τσιλατσάπ βρίσκεται 
σε μια παράκτια κοινότητα της κεντρικής Ιάβας. Εδώ, 
σχεδόν το 80% της τοπικής κοινότητας ζει από το 
ψάρεμα. Ο σταθμός παραγωγής ενέργειας όμως έχει 
προκαλέσει σοβαρές επιπτώσεις στα νερά όπου 
ψαρεύουν αυτοί οι άνθρωποι, και πολλοί είδαν να 
χάνονται τα μέσα διαβίωσής τους.

Ο Τζόνο είναι ένας 50χρονος ψαράς που πιάνει ψάρια 
στα νερά γύρω από το εργοστάσιο που καίει άνθρακα. 
Από τότε που άρχισε να λειτουργεί το εργοστάσιο, η 
ψαριά του μειώθηκε κατά 50%.

Η 48χρονη Μουντζία, που διαγνώστηκε ότι πάσχει από 
Χρόνια Αποφρακτική Πνευμονοπάθεια, περνά τις μέρες 
της στο σπίτι. Δεν έχει πλέον τη δυνατότητα να εργαστεί 
γιατί είναι υπερβολικά αδύναμη. Τεράστιος αριθμός 
χωρικών στα περίχωρα του εργοστασίου ενέργειας 
υποφέρουν από ασθένειες του αναπνευστικού 
συστήματος.

Το Πραγματικό Κόστος του Άνθρακα



Ο αρχικός στόχος της κατασκευής του εργοστασίου 
ήταν να ενισχυθεί η τοπική οικονομική ανάπτυξη. 
Αυτή, με τη σειρά της, θα συνέβαλε ώστε να επεκταθεί 
η βιομηχανική περιοχή του Τσιλατσάπ σε περίπου 
20.000 στρέμματα – πάνω από δέκα φορές το μέγεθος 
που είχε μέχρι τότε.64

Στην αρχή του εγχειρήματος, η κυβέρνηση 
παρακολουθούσε υπερήφανη. Το εργοστάσιο 
παρείχε 600 μεγαβάτ ηλεκτρικής ισχύος στο δίκτυο 
Ιάβας - Μπαλί. Είχαν δημιουργηθεί πολλές νέες 
θέσεις εργασίας, μεταξύ αυτών στο ανθηρό εμπόριο 
οικοδομικών υλικών. Άλλοι ντόπιοι έβγαζαν χρήματα 
νοικιάζοντας τα σπίτια τους στους μηχανικούς των 
κατασκευαστικών έργων.

Σύντομα η πραγματικότητα δήλωσε την παρουσία της 
– και όλα ξεκίνησαν με ένα μαύρο σύννεφο σκόνης
που σκέπασε την πόλη.

Οι επιπτώσεις του εργοστασίου 
ενέργειας του Τσιλατσάπ από 
πρώτο χέρι
Υγεία
Η Άλια (Alia) είναι τεσσάρων ετών και ζει με τους 
γονείς της και δύο μεγαλύτερα αδέλφια. Ένας 
εγκαταλελειμμένος ορυζώνας είναι το μόνο πράγμα 
που χωρίζει το σπίτι τους από το εργοστάσιο που 
λειτουργεί με άνθρακα, σε 300 μέτρα απόσταση. Τον 
πρώτο καιρό που άνοιξε το εργοστάσιο, η Άλια έπαιζε 
χαρούμενη με τις φίλες της έξω από το σπίτι της. Το 
μόνο μικρό σημαδάκι κινδύνου ήταν ο επίμονος βήχας 
που άρχιζε να πιάνει όλα τα παιδιά. 

Ήταν ένα πρώιμο σημάδι για κάτι πολύ πιο σοβαρό: 
πριν επτά μήνες, η Άλια διαγνώστηκε ότι πάσχει από
βρογχίτιδα. Ο πατέρας της έχει κι αυτός πληγεί. 
Εργαζόταν στο εργοστάσιο πάνω από ένα χρόνο, 
ξεφορτώνοντας τα φορτηγά με το κάρβουνο χωρίς 
αναπνευστική μάσκα, εισπνέοντας την αιθάλη και τις
αναθυμιάσεις. Τώρα έχει κηλίδες στους πνεύμονες.

Ένα άλλο ντόπιο κορίτσι που υποφέρει είναι η τρίχρονη 
Σαφίρα (Safira). Είναι μικροκαμωμένη για την ηλικία 
της και έχει βήχα και συνάχι τουλάχιστον δύο φορές το 
μήνα από τότε που γεννήθηκε. Η μητέρα της, Ροχίμα 
(Rohima), δεν έχει την οικονομική δυνατότητα να την 

πάει στον γιατρό. Τα μόνα φάρμακα που παίρνει η Σαφίρα είναι χάπια για τον 
πυρετό και σιρόπι για το βήχα, χωρίς συνταγή.

Ο Πουρβάντο (Purwanto), ένας ντόπιος γιατρός, μας είπε: «Η ελλιπής 
διατροφή έκανε πολλές μητέρες στην περιοχή να μη μπορούν να θηλάσουν 
τα παιδιά τους, μειώνοντας έτσι την αντίσταση των μωρών στις μολύνσεις. 
Είδα να μετατοπίζεται η εικόνα προς περισσότερα κρούσματα αναπνευστικών 
λοιμώξεων σε παιδιά απ’ ότι στους ενήλικες στην περιοχή, από τότε που άρχισε 
να λειτουργεί το εργοστάσιο».65

Ο Πουρβάντο είναι ιδιαίτερα εξοικειωμένος με τα βάσανα που προκαλεί στα 
παιδιά το εργοστάσιο. Αναγκάστηκε να εγκαταλείψει το σπίτι του σε ένα 
κοντινό συγκρότημα όταν δύο από τα παιδιά του έπαθαν βρογχίτιδα.

Ρύπανση του αέρα
Αντίθετα με τον Πουρβάντο, ο Ιμάμ Σάρτζονο (Imam Sarjono), ένας 59χρονος 
συνταξιούχος, επέλεξε να παραμείνει στο σπίτι του. Εργάστηκε σκληρά για 
να το αγοράσει για τα χρόνια της σύνταξής του, αφού δούλεψε για χρόνια ως 
δεσμοφύλακας σε μια φυλακή υψηλής ασφαλείας. Όταν το αγόρασε, ήταν ένας 
από τους 200 αγοραστές στο συγκρότημα, που είχε προσελκύσει η εξαιρετική 
τοποθεσία, ο φρέσκος αέρας, και η απόσταση από το θόρυβο και την κίνηση 
του κέντρου της πόλης.

Τώρα, μαύρη αιθάλη σκεπάζει τις λευκές ορχιδέες του Σάρτζονο και το 
γιασεμί που φύτεψε μπροστά στο σπίτι του. Τα δέντρα στη γύρω περιοχή 
έχουν στρώματα μαύρης σκόνης πάνω στα φύλλα τους. Δεκάδες άνθρωποι 
διώχτηκαν από την καρβουνόσκονη και από το συνεχές βουητό που έρχεται 
από το εργοστάσιο. «Πληρώνουμε διπλάσιο λογαριασμό ύδρευσης για 
να καθαρίσουμε τα σπίτια μας. Η σκόνη μας αναγκάζει να σκουπίζουμε τα 
πατώματα πολλές φορές τη μέρα», μας λέει ο Σάρτζονο. «Πολλοί από τους 
γείτονές μου έχουν φύγει. Ποιος μπορεί να αντέξει να ζει έτσι;»66

Απώλειες θέσεων εργασίας
Η ρύπανση από το εργοστάσιο είχε καταστροφικές επιπτώσεις στη δυνατότητα 
πολλών ανθρώπων να βγάλουν τα προς το ζην από τη γη. Περίπου 120 
στρέμματα παραγωγικών ορυζώνων σε δύο χωριά ουσιαστικά καταστράφηκαν 
όταν το εργοστάσιο τα πλημμύρισε με ένα μίγμα καυτού νερού, εργοστασιακών 
αποβλήτων και αλατόνερου.

Αυτό το περιστατικό ανάγκασε έναν αγρότη, τον Νότο (Noto), και το γιο του 
να εγκαταλείψουν τη γη τους. Τώρα, για να βγάλουν χρήματα, φτυαρίζουν 
άμμο και τη μεταφέρουν πίσω στο χωριό τους με μια  βαρκούλα. Είναι μια 
πολύ επίπονη εργασία μόνο και μόνο για να γεμίσουν ένα μικρό φορτηγό. Το 
πενιχρό εισόδημα του Νότο ποτέ δεν ξεπερνά τις 80.000 ρουπίες την ημέρα, 
περίπου 8 δολάρια.67

Όπως για πολλούς από τους γείτονές του, η απώλεια του ορυζώνα του σήμαινε 
για τον Νότο ότι δεν είχε επιλογή. Μάλιστα, ο Νότο και ο γιος του είναι από τους 
τυχερούς – πολλοί από τους γείτονές του δεν έχουν καθόλου δουλειά.
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Μια τοπική εξέγερση
Οι ασθένειες, η ρύπανση και η επιδείνωση της ποιότητας 
ζωής έχουν στοιχίσει πολύ στους ντόπιους που ζουν κοντά 
στο εργοστάσιο. Ένα πρωί, στα τέλη του 2005, η γειτονιά 
ξύπνησε από ένα δυνατό θόρυβο από το εργοστάσιο. Οι 
κάτοικοι είπαν ότι ήταν σαν να απογειωνόταν αεροπλάνο 
εκεί κοντά. «Ο θόρυβος ερχόταν κι έφευγε κάθε πέντε λεπτά. 
Δεν ακούγαμε ούτε την ίδια μας τη φωνή. Αργότερα μάθαμε 
ότι ήταν το εργοστάσιο που καθάριζε τους σωλήνες του», 
είπε ο Σουγκριγιάτνο (Sugriyatno), που ζει και αυτός στο 
συγκρότημα.68

Το περιστατικό ήταν το έναυσμα για τους κατοίκους του 
συγκροτήματος και τριών γειτονικών χωριών, για να 
συγκεντρωθούν όλοι μαζί και να διαμαρτυρηθούν για 
τα πολλά προβλήματα που προκαλεί το εργοστάσιο. 
Σχημάτισαν μια επιτροπή έτσι ώστε να μπορέσουν να 
μεταφέρουν τα παράπονά τους στις τοπικές αρχές και στο 
εργοστάσιο.

Ο Σουγκριγιάτνο, που ηγήθηκε της προσπάθειας, είπε: 
«Διαπραγματευόμαστε αποζημιώσεις για τις βλάβες που 
προκάλεσε στα τρία χωριά και στο συγκρότημα Γκρίγια 
Κεντσάνα Περμάι (Griya Kencana Permai) η λειτουργία του 
εργοστασίου. Έχει ήδη γίνει πολύ μεγάλη ζημιά. Ωστόσο, 
ελπίζουμε ακόμη ότι θα βγει απ’ αυτό μια θετική λύση».69

Επισήμανε επίσης ότι οι ιδιοκτήτες του εργοστασίου 
δεν είχαν δείξει ποτέ συμπάθεια, ούτε είχαν προσφέρει 
υποστήριξη στη γειτονιά που κατέστρεψαν. Οι ντόπιοι δε θα 
υποχωρήσουν. Απ’ ό,τι φαίνεται όμως, ούτε οι υπαίτιοι της 
ρύπανσης.

Αφήγηση: Nabiha Shahab

Καίγοντας το Βόρνεο - 
αποδάσωση και άνθρακας
Οι επιπτώσεις της αποδάσωσης από την εξόρυξη άνθρακα είναι 
οφθαλμοφανείς στην Ινδονησία, που είναι ο δεύτερος μεγαλύτερος 
εξαγωγέας άνθρακα στον κόσμο. Ο άνθρακας που εξάγεται από τα 
ινδονησιακά ορυχεία μεταφέρεται σε κάθε γωνιά του πλανήτη, σε 
χώρες όπως η Ιαπωνία και η Ιταλία. Το Καλιμαντάν (Kalimantan) 
είναι το κέντρο του κλάδου εξόρυξης άνθρακα της Ινδονησίας, με 
αποθέματα άνθρακα που υπολογίζονται σε 21 δισεκατομμύρια 
τόνους. Από τα 76 εκατομμύρια τόνους άνθρακα που παρήγαγε η
Ινδονησία το 2000, το 85% προήλθε από το Καλιμαντάν.70

Στο Ανατολικό Καλιμαντάν, όπου οι εταιρείες εξόρυξης αρπάζουν 
γη και εξασφαλίζουν συμφωνίες για δικαιώματα εκμετάλλευσης του 
άνθρακα, δεκάδες εκατομμύρια στρέμματα  αλληλεπικαλύπτονται 
πλέον με τις γειτονικές περιοχές όπου έχουν απομείνει δάση 
βροχής.71 

Οι χάρτες καταγραφής της αποδάσωσης για την περίοδο 2000-2007 
δείχνουν πρόσφατες αποψιλώσεις μέσα σε περιοχές με ισχύοντα 
δικαιώματα εξόρυξης, κάτι που δείχνει ότι οι δραστηριότητες 
επιφανειακής εξόρυξης επεκτείνονται.72

Μία πρόγνωση από το ιαπωνικό Ινστιτούτο Ενεργειακής 
Οικονομολογίας υπολογίζει ότι η παραγωγή του Καλιμαντάν 
θα μπορούσε να τριπλασιαστεί μέχρι το 2020. Αν συμβεί αυτή 
η επέκταση, η βιομηχανία του άνθρακα θα γίνει μια από τις 
σημαντικότερες αιτίες αποδάσωσης στο Βόρνεο.

Το Πραγματικό Κόστος του Άνθρακα



Κίνα
Ταξίδι μέσα από το Σανξί

Περιοχή Μεντούγκου, Πόλη του Πεκίνου, Κίνα. Ο 
άνθρακας μεταφέρεται από τα ανθρακωρυχεία στο 
βορρά και τη δύση για να τροφοδοτήσει τις εκρηκτικά 
αναπτυσσόμενες μεγαλουπόλεις στο νότο και την 
ανατολή. Αυτό δημιουργεί τεράστια προβλήματα 
στο σύστημα μεταφορών και προκαλεί σοβαρή 
περιβαλλοντική ρύπανση κατά μήκος της διαδρομής.

Γίνονται σκόνη – ένα βουδιστικό αγαλματίδιο 
σκεπασμένο με καρβουνόσκονη στα Σπήλαια 
Γιουνγκάνγκ, πόλη Ντατόνγκ, Επαρχία Σανξί, Κίνα. 
Παρά τις προσπάθειες αποκατάστασης, τα σκαλίσματα 
γίνονται σκόνη με το παραμικρό άγγιγμα.

Ένας βοσκός με τα πρόβατά του κοντά σε ένα σταθμό 
παραγωγής ενέργειας με καύση άνθρακα, στα σύνορα 
ανάμεσα στο Σανξί και την Εσωτερική Μογγολία. Η 
Επαρχία Σανξί είναι η μεγάλη ανθρακοπαραγωγός 
περιοχή της Κίνας με περίπου το ένα τρίτο των 
αποθεμάτων άνθρακα της χώρας.
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Η Επαρχία Σανξί (Shanxi), που βρίσκεται στην καρδιά της Κίνας, είναι η 
μεγαλύτερη ανθρακοπαραγωγός της χώρας, με περίπου το ένα τρίτο των εθνικών 
αποθεμάτων άνθρακα.73 Καθημερινά, ένα ατέλειωτο ποτάμι φορτηγών ξεχύνεται 
από την περιοχή, μεταφέροντας τα φορτία με το «μαύρο χρυσό» που διατηρεί 
σε λειτουργία τα κινεζικά εργοστάσια, την καρδιά της κινεζικής οικονομίας. Ο 
άνθρακας κατέστησε δυνατή τη ραγδαία οικονομική ανάπτυξη στην Κίνα. Αυτή 
η εξάρτηση από τον άνθρακα έχει τις συνέπειές της. Ένα ταξίδι μέσα από την 
Επαρχία Σανξί αποκαλύπτει τα ίχνη της καταστροφής που έχει αφήσει στο διάβα 
του ο άνθρακας.

Η φυτική ζωή κατά μήκος των οδών μεταφοράς του 
άνθρακα είναι πνιγμένη στη σκόνη. Υπολογίζεται ότι 
κάθε χρόνο 60 εκατομμύρια τόνοι καρβουνόσκονης 
χάνονται από τα φορτηγά και εναποτίθενται στο πλάι 
των δρόμων.

Ζοφερό μέλλον – η εξάρτηση του Ξιαογί από τον 
άνθρακα έχει προκαλέσει τεράστια προβλήματα: 
ομοιογενή βιομηχανική δομή, φθίνουσα απασχόληση, 
έντονη ρύπανση και ατελείωτες διενέξεις που 
προκαλούνται από την απερίσκεπτη και αχαλίνωτη 
οικονομική ανάπτυξη.

Το ανθρακωρυχείο, το εργοστάσιο παρασκευής 
οπτάνθρακα (κοκ) και ο σταθμός παραγωγής ενέργειας 
στο χωριό Χαντζιασάν έχουν προκαλέσει τεράστιες 
επιπτώσεις στο γύρω περιβάλλον και στη ζωή του 
χωριού. Με τα χρόνια, οι εργασίες, που χρειάζονται 
άφθονο νερό, στέρεψαν το τοπικό ποτάμι και τα 
πηγάδια. Σε συνδυασμό με την έντονη ρύπανση, έχουν 
μειώσει σημαντικά τις αποδόσεις των καλλιεργειών.

Το Πραγματικό Κόστος του Άνθρακα



Κίνα
Ταξίδι μέσα από το Σανξί

Μια πόλη μεταμορφώνεται – στη δεκαετία του 1980, το 
Λινφέν στην Επαρχία Σανξί ήταν γνωστό ως η «Πόλη 
των Λουλουδιών και των Φρούτων» χάρη στα άφθονα 
οπωροφόρα δέντρα της. Σήμερα είναι διαβόητη για το 
βρώμικο αέρα της. Το 2003, το Λινφέν βρισκόταν στην 
κορυφή του εθνικού καταλόγου των πιο ρυπασμένων 
πόλεων.

Αυτό το εργοστάσιο παρασκευής οπτάνθρακα (κοκ) 
είναι ο χειρότερος γείτονας. Το εργοστάσιο κάνει 
θόρυβο νυχθημερόν, ενώ ο καπνός και η ρύπανση 
πνίγουν τους κατοίκους και καταστρέφουν τις 
καλλιέργειες.

Τα τεράστια αποθέματα άνθρακα έχουν φέρει στην Κίνα 
οικονομική ευμάρεια. Η τόσο έντονη εξάρτηση από τον 
άνθρακα όμως έχει τρομακτικές συνέπειες.
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“Η Κίνα είναι μεγάλος παραγωγός 
και καταναλωτής ενέργειας, και το 
μεγαλύτερο μέρος της ενέργειάς 
μας προέρχεται από τον άνθρακα. 
Η Κίνα πρέπει να αναλάβει την 
ευθύνη να μειώσει τη ρύπανση και 
τις εκπομπές”.*

* Γουέν Τζιαμπαό, Πρωθυπουργός της Λαϊκής Δημοκρατίας της Κίνας. Τηλεοπτική / τηλεφωνική 
διάσκεψη για την εξοικονόμηση ενέργειας και τη μείωση των εκπομπών, 27 Απριλίου 2007.

Το Πραγματικό Κόστος του Άνθρακα



Ντατόνγκ – «Η Πρωτεύουσα του 
Άνθρακα»
Η ιστορία στο χείλος της καταστροφής
Το Ντατόνγκ (Datong), στο βόρειο μέρος της Επαρχίας 
Σανξί, είναι μια πόλη που επωφελείται και συγχρόνως 
υποφέρει από τον άνθρακα. Τα τεράστια αποθέματα 
υψηλής ποιότητας άνθρακα έχουν φέρει οικονομική 
ευημερία στην περιοχή αλλά την ίδια στιγμή οδηγούν 
στο μαρασμό της. 

Η μεγάλης κλίμακας, εντατική εκμετάλλευση σημαίνει 
ότι τα κάποτε άφθονα αποθέματα άνθρακα είναι 
πλέον στο χείλος της εξάντλησης. Κατά συνέπεια, η 
ανεργία αυξάνεται. Ο άνθρακας απειλεί επίσης την 
επιβίωση της πολιτισμικής κληρονομιάς της περιοχής. 
Η ρύπανση του αέρα από την καύση του άνθρακα 
προκαλεί βλάβες σε μια κοντινή αρχαία περιοχή και 
μνημείο παγκόσμιας κληρονομιάς της UNESCO, τα 
Σπήλαια Γιουνγκάνγκ (Yungang).74

Τα Σπήλαια Γιουνγκάνγκ είναι αρχαιολογικός χώρος 
ηλικίας πάνω από 1.500 ετών. Οι βουδιστικές 
βραχογραφίες και η τέχνη των σπηλαίων που σώζονται 
εδώ είναι ανεκτίμητες. 

Μέχρι το 1998, όχι πάνω από 350 μέτρα μπροστά 
από τα Σπήλαια Γιουνγκάνγκ βρισκόταν ο Κρατικός 
Αυτοκινητόδρομος 109, απαραίτητη οδός για όλες τις 
μεταφορές άνθρακα. 

Αναρίθμητα φορτηγά με άνθρακα περνούσαν – 
μέχρι και 16.000 φορτηγά την ημέρα.75 Η σκόνη που 
σήκωναν αυτά τα φορτηγά κατακαθόταν και σταδιακά 
συσσωρευόταν στην επιφάνεια των βραχογραφιών 
και σχημάτιζε ένα όξινο κάλυμμα σκόνης. Αυτό 
προκάλεσε σοβαρές βλάβες στα Σπήλαια Γιουνγκάνγκ 
καθώς το συνδετικό υλικό στους ψαμμιτικούς όγκους 
των Σπηλαίων είναι κατά κύριο λόγο ασβέστιο, που 
διαβρώνεται εύκολα σε όξινο περιβάλλον. Τώρα 
πια, η επιφάνεια πολλών χαρακτικών ή γλυπτών 
κονιορτοποιείται με το παραμικρό άγγιγμα.

Ο Δρ Χουάνγκ Τζιζόνγκ (Huang Jizhong), 
Γραμματέας του Ινστιτούτου Έρευνας των Σπηλαίων 
του Γιουνγκάνγκ, ο οποίος εργάζεται  στο χώρο 
περισσότερα από είκοσι χρόνια, αγωνίζεται να 
προστατεύσει τα Σπήλαια. Είναι βαθιά συντετριμμένος 
που ένα τέτοιο πολύτιμο και λατρευτό έργο τέχνης 
θυσιάζεται στο βωμό της βιομηχανικής ρύπανσης της 
πόλης. 

Ένα παχύ στρώμα στάχτης καλύπτει πολλές από τις βραχογραφίες και ο 
κόσμος συχνά ρωτάει γιατί το Ινστιτούτο δεν προχωράει σε αποκατάσταση. 
Σε αυτή την ερώτηση, ο Δρ Χουάνγκ απαντά: «Εξαιτίας της εξαιρετικά έντονης 
διάβρωσης της επιφάνειας, ενώ ένα μέρος της στάχτης που βλέπουμε είναι 
στάχτη από άνθρακα, ένα άλλο μέρος είναι προϊόν της διάβρωσης του ψαμμίτη. 
Ακόμη κι αν χρησιμοποιούσαμε τις πιο ανάλαφρες μεθόδους καθαρισμού, θα 
είχε επιπτώσεις στα Σπήλαια. Το μόνο που μπορούμε να κάνουμε τώρα είναι να 
προσπαθήσουμε να σκεφτούμε τρόπους να ενισχύσουμε και να παρατείνουμε 
τη ζωή αυτών των πολιτισμικών κειμηλίων χωρίς να τα επηρεάσουμε 
αρνητικά».76

Ξιαογί – μια πόλη με «γκρίζα βουνά, μαύρο νερό 
και κίτρινο καπνό»
Σπαταλημένο νερό
Το Ξιαογί (Xiaoyi) κατατάσσεται ανάμεσα στις 10 πρώτες περιοχές παραγωγής 
άνθρακα στην Επαρχία Σανξί.77 Η εξόρυξη, η επεξεργασία και η καύση του 
άνθρακα όμως έχουν στοιχίσει στην υγεία και την ευημερία των κατοίκων και 
των γύρω περιοχή. Όταν μπαίνει κανείς στην πόλη οδηγώντας, βλέπει αμέσως 
τις καμινάδες ενός εργοστασίου παραγωγής ενέργειας με άνθρακα. Υψώνονται 
ψηλά στον αέρα, εκλύοντας σύννεφα ρύπων. Η περιοχή δίπλα στο δρόμο φέρει 
τις επιπτώσεις αυτού του εργοστασίου: το νερό σε ένα κοντινό ρυάκι κυλάει 
κιτρινόμαυρο, σωροί λυματολάσπης άνθρακα λεκιάζουν το γύρω τοπίο, που το 
χρησιμοποιούν ντόπιοι βοσκοί προβάτων ως βοσκότοπο.

Ένας ντόπιος βοσκός εκφράζει την οργή του και την αίσθηση ανημπόριας: 
«Εξαιτίας αυτού του εργοστασίου, το νερό είναι έτσι κάθε μέρα, υπερβολικά 
βρώμικο, κατάμαυρο. Δεν ξέρω τι είδους ρύπανση έχει, αλλά αν ρίξεις αυτό 
το νερό στο χώμα δεν φυτρώνει τίποτα, μόλις το νερό αγγίξει τα φυτά αυτά 
πεθαίνουν. Η απώλειά μας είναι τεράστια. Προσπαθώ να μην αφήνω τα πρόβατα 
να πίνουν αυτό το νερό, αφού είναι νερό ρυπασμένο από το εργοστάσιο, αν το 
πιουν θα αρρωστήσουν. Εγώ χρησιμοποιώ το νερό απ’ το πηγάδι στο χωριό, 
το ίδιο και τα πρόβατα».78

Αν και το πηγαδίσιο νερό του χωριού δεν έχει θιγεί από τη ρύπανση, το χωριό 
υποφέρει πλέον από λειψυδρία. «Για όλα φταίει το εργοστάσιο, αντλεί το 
νερό. Είχαμε άφθονο νερό κάτω απ’ το χωριό μας, τώρα δεν είναι εντάξει, έχει 
ελάχιστο νερό».79 

Όταν τον ρωτούν για τη λυματολάσπη του άνθρακα που στοιβάζεται στο πλάι 
του δρόμου, ο άνθρωπος λέει ότι είναι από στάχτη από κάρβουνο, που την 
πετάει έξω το εργοστάσιο. «Είναι κατάμαυρη και είναι παντού … Η στάχτη 
και τα αέρια που αιωρούνται τριγύρω με πνίγουν τόσο πολύ που μετά βίας 
συνεχίζω να ζω…»80 

Ο άνθρωπος σκουπίζει το μέτωπό του με μια πετσέτα που έχει στον ώμο, τόσο 
θυμωμένος και ταραγμένος που δε μπορεί να συνεχίσει. Τα πρόβατα δίπλα 
του, θαρρείς και αντιλαμβάνονται τι συμβαίνει, αρχίζουν με τη σειρά τους να 
βελάζουν αντηχώντας το θυμό του αφέντη τους.
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Λινφέν – δεν είναι πια η «Πόλη των 
Λουλουδιών και των Φρούτων»
Η γεωργία φθίνει
Το Λινφέν (Linfen), που βρίσκεται στο νοτιοδυτικό μέρος 
της Επαρχίας Σανξί, είναι γνωστότερο σήμερα για την 
υπερβολική ρύπανση της ατμόσφαιράς του παρά για 
οτιδήποτε άλλο. Σύμφωνα με την Κρατική Υπηρεσία 
Περιβαλλοντικής Προστασίας της Κίνας, το Λινφέν έχει τη 
χειρότερη ρύπανση της ατμόσφαιρας στη χώρα.81 

Τα άφθονα αποθέματα άνθρακα, που κάποτε έδιναν στην 
πόλη ξεκάθαρο πλεονέκτημα οικονομικά, οδήγησαν στην 
ανάπτυξη μεγάλων και μικρών εργοστασίων παραγωγής 
οπτάνθρακα και χυτηρίων κατά τη δεκαετία του 1980. Τώρα, 
ένα δάσος καμινάδων περιβάλλει την πόλη και η ρύπανση 
που παράγουν έχει πλήξει σοβαρά τους ντόπιους αγρότες. 
Ο κ. Σι (Shi), η κ. Τσανγκ (Chang) και ο τετράχρονος εγγονός 
τους, Σι Γκαοξιόνγκ (Shi Gaoxiong), ζουν σε μια μικρή αυλή 
στην πλαγιά του βουνού που απέχει μόνο λίγα εκατοστά από 
ένα από αυτά τα εργοστάσια. Η ζωή εδώ δεν είναι εύκολη.

«Μέρα-νύχτα το εργοστάσιο κάνει δυνατό θόρυβο, αλλά δε 
μπορεί να γίνει τίποτε. Όταν βγαίνεις από την πόρτα, όλα 
είναι σκεπασμένα με σκόνη… και τα σπαρτά και τα φρούτα 
δεν αναπτύσσονται τόσο καλά όσο πριν. Κάποτε μαζεύαμε 
περίπου 1.000 τζιν (500 κιλά) καλαμπόκι, τώρα βγάζουμε 
μόλις 700 ή 800. Οι πατάτες έφταναν γύρω στα 500 τζιν (250 
κιλά), και τώρα είναι μόνο 150 ή 200. Ο καπνός είναι τόσο
έντονος που όλοι στο χωριό έχουν ζαλάδες, φαγούρα στο 
λαιμό και βήχα. Όταν ξυπνάμε νωρίς το πρωί, ο τοίχος και 
ο δρόμος είναι παντού κατάμαυροι. Αν βγεις έξω και κάνεις 
ένα μικρό περίπατο εδώ γύρω, όλο σου το σώμα γίνεται 
μαύρο»82

Χωρίς να έχουν άλλες επιλογές, αναγκάζονται να 
προσπαθήσουν να τα βγάλουν πέρα σε ρυπασμένη γη. 
Αυτοί οι χωρικοί και εκατομμύρια άλλοι σαν αυτούς ζουν 
στη σκιά του άνθρακα.Όπως δείχνει αυτή η σύντομη ματιά 
στην Επαρχία Σανξί, το πραγματικό κόστος του άνθρακα 
στην Κίνα το πληρώνουν σε πολύ μεγάλο βαθμό οι ντόπιοι 
και το περιβάλλον. Οι βιομηχανίες επωφελούνται από τον 
άνθρακα και έχουν αποκομίσει τεράστια κέρδη. Εκείνοι 
που έχουν πληγεί εντονότερα αφήνονται να υπομένουν τη 
σκοτεινή πλευρά της προόδου που έχει κινητήρια δύναμη 
τον άνθρακα.

Αφήγηση: Irish Cheng και Meng Wei

Σωματίδια που ρυπαίνουν
Στις ΗΠΑ, η ρύπανση της ατμόσφαιρας πιστεύεται ότι μειώνει το 
προσδόκιμο ζωής 30.000 ανθρώπων κάθε χρόνο.83 Στην Ινδία, 
μια μελέτη του 2001 διαπίστωσε ότι οι άνθρωποι σε 14 από τις 20 
μεγαλύτερες πόλεις της χώρας αναπνέουν αέρα που η κυβέρνηση 
χαρακτηρίζει «επικίνδυνο». Στην Κίνα, η πνευμονοπάθεια είναι η 
δεύτερη μεγαλύτερη αιτία θανάτων ενηλίκων – 13,9% του συνόλου.84

Δεν εκπλήσσει το ότι ένας από τους κύριους λόγους είναι ο 
άνθρακας – ή μάλλον τα μικροσκοπικά σωματίδια που προέρχονται 
από την καύση του. Η σωματιδιακή ρύπανση ή αιθάλη (εκπομπές 
μικροσωματιδίων), είναι ένα από τα πολλά επικίνδυνα παραπροϊόντα 
της καύσης του άνθρακα. Μπορεί να απελευθερωθεί είτε ευθέως 
από τις καμινάδες ή να σχηματιστεί έμμεσα μέσω των αντιδράσεων 
ρύπων, όπως το διοξείδιο του θείου, με τον αέρα. Τα σωματίδια έχουν 
διάμετρο 40 φορές μικρότερη από την ανθρώπινη τρίχα και περιέχουν 
θειώδη άλατα, νιτρώδη άλατα, αμμωνία, χλωριούχο νάτριο, άνθρακα 
και μεταλλική σκόνη.85 

Η αιθάλη είναι ιδιαίτερα επικίνδυνη, επειδή μπορεί κανείς να 
εισπνεύσει βαθιά μέσα στους πνεύμονες τα μικρότερα σωματίδια, 
τα οποία έχουν και τη δυνατότητα να περνούν κατευθείαν στο αίμα. 
Πλήττουν την ανθρώπινη υγεία με αυξημένα ποσοστά καρδιακών 
προσβολών και εγκεφαλικών επεισοδίων, ασθένειες των πνευμόνων 
και του καρδιαγγειακού συστήματος, ακόμη και πρόωρο θάνατο.86

Η αιθάλη έχει  κόστος και για το περιβάλλον. Πέρα από το ότι 
συμβάλλει στον σχηματισμό ομίχλης και δημιουργεί προβλήματα 
ορατότητας, ο όξινος χαρακτήρας αυτών των σωματιδίων μπορεί να 
απομυζήσει πολύτιμα θρεπτικά συστατικά από το χώμα, να μολύνει 
το νερό και να προκαλέσει βλάβες σε δάση και καλλιέργειες.

Το Πραγματικό Κόστος του Άνθρακα



Ταϊλάνδη
Μάε Μο – το ανθρώπινο κόστος του διοξειδίου του θείου

Το εργοστάσιο παραγωγής ενέργειας με καύση 
άνθρακα Μάε Μο άρχισε να λειτουργεί το 1978 με 
μία μονάδα των 75 MW και έφτασε τις 13 μονάδες 
συνολικής ισχύος 2.625 MW το 1996. Αυτός ο σταθμός 
ηλεκτροπαραγωγής εκλύει κάθε χρόνο περισσότερους 
από 7 εκατομμύρια τόνους διοξειδίου του άνθρακα στην 
ατμόσφαιρα.

Η ρύπανση διοξειδίου του θείου από το εργοστάσιο 
παραγωγής ενέργειας με καύση άνθρακα Μάε Μο καίει 
τα φυτά και μειώνει τις αποδόσεις των καλλιεργειών. 
Αυτή η ντόπια αγρότισσα είδε με τα χρόνια να φθίνει η 
φυτεία της με ανανά και να μειώνεται η παραγωγή της.

Κοντινό πλάνο των φύλλων ενός δέντρου λίτσι που 
υπέστη βλάβες από την όξινη βροχή, την οποία 
προκαλούν οι εκπομπές από το κοντινό εργοστάσιο 
ενέργειας Μάε Μο.



45

Απομονωμένος στα βουνά της βόρειας Ταϊλάνδης βρίσκεται ο μεγαλύτερος 
λιγνιτικός σταθμός παραγωγής ενέργειας της Ασίας, που τροφοδοτείται από 
το μεγαλύτερο επιφανειακό ορυχείο της χώρας, που βρίσκεται δίπλα του. Το 
εργοστάσιο έχει 13 παραγωγικές μονάδες, ισχύ 2.625 μεγαβάτ και ιστορικό 
ρύπανσης και θανάτων που ξεκίνησε ταυτόχρονα με τη λειτουργία του.

Εργάτης δείχνει πινακίδα στο εργοστάσιο ενέργειας 
Μάε Μο. Ισχυρίζεται ότι η ρύπανση του αέρα από το 
εργοστάσιο δεν αποτελεί πλέον πρόβλημα.

Θύματα της ρύπανσης από το εργοστάσιο ενέργειας 
δέχονται θεραπεία σε νοσοκομείο στην Επαρχία Μάε 
Μο. Δεκάδες άνθρωποι εξακολουθούν να υποφέρουν 
από μείζονες αναπνευστικές επιπλοκές, ενώ οι 
περισσότεροι χωρικοί δεν έχουν τη δυνατότητα να 
πληρώσουν για ιατρική περίθαλψη.

Ο Χουν Ντουόνγκ Πανιαραέου, που διαγνώστηκε ότι 
πάσχει από Χρόνια Αποφρακτική Πνευμονοπάθεια, 
περνά τις μέρες του στο κρεβάτι του νοσοκομείου 
στο Μάε Μο, περιοχή Λαμπάνγκ. Αφύσικος αριθμός 
χωρικών στα περίχωρα του εργοστασίου πεθαίνουν 
από ασθένειες που σχετίζονται με το αναπνευστικό 
σύστημα.

Το Πραγματικό Κόστος του Άνθρακα



Θανατηφόρο ξεκίνημα
Στις 3 Οκτωβρίου 1992, η Αρχή Παραγωγής Ηλεκτρικής 
Ενέργειας της Ταϊλάνδης (EGAT) έθεσε σε λειτουργία 
τις πρώτες 11 μονάδες στο Μάε Μο (Mae Moh) χωρίς 
εξοπλισμό ελέγχου του διοξειδίου του θείου.87

 Αμέσως, το διοξείδιο του θείου (SO2) που παρήγαγε 
το εργοστάσιο άρχισε να αιωρείται πάνω απ’ το  Μάε 
Μο, αναμίχθηκε με τον αέρα και το νερό και παρήγαγε 
μια εξαιρετικά τοξική όξινη βροχή. Το νερό της βροχής 
περιείχε συγκεντρώσεις θειούχων ενώσεων κατά 50% 
υψηλότερες από τα αποδεκτά διεθνή πρότυπα (Βλ. 
Ομιχλώδεις Ορίζοντες).88

Μέσα σε λίγες μέρες, αρρώστησαν περισσότεροι 
από χίλιοι άνθρωποι από 40 διαφορετικά χωριά σε 
απόσταση μέχρι επτά χιλιόμετρα από το εργοστάσιο. 
Η έκθεση στο αέριο διοξείδιο του θείου προκάλεσε 
αναπνευστικές δυσκολίες, ναυτία, ζαλάδες και 
φλεγμονή των ματιών και της ρινικής κοιλότητας.89 
Μέσα σε δύο μήνες, πάνω από το 50% των ορυζώνων 
κοντά στο εργοστάσιο υπέστη επίσης ζημιές από 
την όξινη βροχή. Τα ζώα άρχισαν να πεθαίνουν. 
Τουλάχιστον 42.000 ντόπιοι διαπιστώθηκε ότι 
υπέφεραν από αναπνευστικά προβλήματα.

Μετά από αυτό το καταστροφικό ξεκίνημα, το 
εργοστάσιο εγκατέστησε κάποιες συσκευές 
αποθείωσης. Η EGAT συνέχισε να έχει το εργοστάσιο 
σε λειτουργία ενόσω κάποιες από τις συσκευές ήταν 
εκτός λειτουργίας από βλάβη ή για συντήρηση. Κατά 
συνέπεια, τα προβλήματα ρύπανσης επανήλθαν το 
1996, με αποτέλεσμα το θάνατο έξι χωρικών στην 
κοιλάδα Μάε Μο από δηλητηρίαση του αίματος.90

Η καταστροφή ξαναχτύπησε το 1998, όταν έντονη 
ρύπανση από SO2 παγιδεύτηκε στην κοιλάδα. Τα 
τοξικά σύννεφα κατέστρεψαν φυτά και καλλιέργειες 
εν μία νυκτί, αφήνοντας εκατοντάδες ανθρώπους 
άρρωστους.91 Περισσότεροι από 8.200 ασθενείς 
επισκέφθηκαν τις κλινικές εξέτασης που οργάνωσε η 
EGAT κατά το πρώτο εξάμηνο εκείνου του έτους. Σχεδόν 
3.500 υπέφεραν από ασθένειες του αναπνευστικού
συστήματος.

Βελτιώσεις;
Οι ιδιοκτήτες του εργοστασίου ισχυρίζονται ότι η λειτουργία του είναι καθαρή 
και ασφαλής. Όταν ρωτήθηκε για το ζήτημα, ο μηχανικός της εταιρείας Χουν 
Πονλίτ Σεσθ-Καμνέρντ (Khun Ponlit Sesth-Kamnerd) έδειξε τις κόκκινες 
ενδείξεις LED που αναβόσβηναν στον χάρτη μπροστά του λέγοντας, «Όλα 
δείχνουν μηδέν. Βλέπετε ότι δεν υπάρχει πλέον κανένα πρόβλημα ρύπανσης 
της ατμόσφαιρας».92

Αυτό όμως απλούστατα δεν είναι αλήθεια. Καταρχήν, το εργοστάσιο εξακολουθεί 
να εκλύει 7 τόνους SO2 κάθε ώρα. Μια μελέτη που εκπόνησαν τα Ερευνητικά 
Εργαστήρια της Greenpeace το 2002 έδειξε επίσης ότι το εργοστάσιο του Μάε Μο 
παράγει 4 εκατομμύρια τόνους αιωρούμενης τέφρας και 39 τόνους υδράργυρο 
κάθε χρόνο. Δείγματα αιωρούμενης τέφρας που ελήφθησαν από τον τόπο 
του εργοστασίου περιείχαν συγκεντρώσεις αρσενικού και υδραργύρου μέχρι 
και 14 φορές υψηλότερες από αυτές που απαντώνται τυπικά σε χώμα χωρίς 
ρύπανση.93 Το 2003, το Κρατικό Γραφείο Φυσικών Πόρων και Περιβαλλοντικής 
Πολιτικής και Σχεδιασμού βρήκε επικίνδυνα υψηλά επίπεδα τοξικών βαρέων 
μετάλλων σε όλες σχεδόν τις πηγές νερού γύρω από το εργοστάσιο και το 
ανθρακωρυχείο.94

Το Μάε Μο από πρώτο χέρι
Αρκεί να πάει κανείς στα κοντινά χωριά και νοσοκομεία για να δει τη ζημιά 
που προκαλεί το Μάε Μο. Σε ένα χωριό, ο 70χρονος Χουν Σιριμπούτρ 
Γουονγκτσάνα (Khun Siributr Wongchana) έχει πουλήσει τα περισσότερα 
από τα υπάρχοντά του, ακόμη και μέρος του σπιτιού του, για να πληρώσει το 
κόστος της θεραπείας για τα οξεία αναπνευστικά του προβλήματα. Κάθε λίγες 
ώρες πιπιλάει πλαστικούς εισπνευστήρες προσπαθώντας να ανακουφίσει τον 
ασθματικό ερεθισμό που του καίει τα πνευμόνια. Ανοίγοντας ένα  άλμπουμ 
με φωτογραφίες, γυρίζει σελίδες με εικόνες που δείχνουν συγχωριανούς και 
φίλους του που είτε είναι άρρωστοι είτε έχουν ήδη πεθάνει.

Στο τοπικό νοσοκομείο του Μάε Μο, άλλοι δύο ηλικιωμένοι χωρικοί κείτονται 
συνδεδεμένοι με φιάλες οξυγόνου. Η διευθύντρια του νοσοκομείου, Χουν 
Πράσερτ   Κιτζσουβαναρατάνα (Khun Prasert Kijsuwanaratana), απλώς 
χαμογελά όταν της ζητάμε να σχολιάσει τη σύνδεση ανάμεσα στα προβλήματα 
υγείας και στο κοντινό εργοστάσιο ενέργειας. «Μπορείτε να βγάλετε 
φωτογραφίες στις πτέρυγες, αν θέλετε», είπε, «αλλά δεν είμαι εξουσιοδοτημένη 
να μιλήσω για αυτό το ζήτημα».95

Οι εκτιμήσεις δείχνουν ότι περίπου 300 χωρικοί έχουν χάσει τη ζωή τους ως 
άμεσο αποτέλεσμα της ρύπανσης από το εργοστάσιο, ενώ χιλιάδες άλλοι 
υποφέρουν από αναπνευστικά προβλήματα. Μια επιστημονική μελέτη που 
δημοσιεύθηκε το 2000 κατέληγε ότι, ακόμη και με εγκατεστημένο εξοπλισμό 
ελέγχου του θείου, οι άνθρωποι που ζουν κοντά στο Μάε Μο έχουν τριπλάσιες 
πιθανότητες να υποφέρουν από χρόνιο βήχα.96 Επίσης, μέχρι σήμερα, 
περισσότεροι από 30.000 άνθρωποι έχουν εκτοπιστεί από τα σπίτια τους. 
Όσοι εξακολουθούν να ζουν στην περιοχή αντιμετωπίζουν τις επιπτώσεις της 
όξινης βροχής στα χωράφια τους.
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Η προοπτική

Με τα χρόνια, οι κοινότητες γύρω από το εργοστάσιο 
παραγωγής ενέργειας του Μάε Μο έχουν καταθέσει διάφορες 
μηνύσεις κατά της EGAT, διεκδικώντας αποζημιώσεις 
για επιδείνωση της υγείας, για σωματικά και διανοητικά 
προβλήματα, αποζημίωση για τα ιατρικά έξοδα, καθώς και 
για τις βλάβες στις καλλιέργειες και τη γη των αγροτών.

Το Μάιο του 2004, το Επαρχιακό Δικαστήριο της Ταϊλάνδης 
επιδίκασε 5,7 εκατομμύρια μπατ (142.500 δολάρια) στους 
χωρικούς για βλάβες στις καλλιέργειες που προκάλεσαν 
οι εκπομπές θείου από το εργοστάσιο. Ήταν μια πολύ 
μικρή νίκη αν σκεφτεί κανείς τους δεκάδες ανθρώπους που 
επλήγησαν, πολλοί από τους οποίους απλούστατα δεν 
έχουν την οικονομική δυνατότητα για ιατρική θεραπεία.

Οι χωρικοί πέτυχαν μια πιο ουσιαστική νίκη το 2006, 
όταν ο υπουργός ενέργειας υποσχέθηκε στην περιοχή 
300 εκατομμύρια μπαχτ (87.100 δολάρια) ετησίως για να 
καλυφθεί η θεραπεία για τα προβλήματα υγείας που τους 
προκαλεί το εργοστάσιο.97 Δύο χρόνια μετά, όμως, οι 
χωρικοί δεν έχουν δει αυτά τα χρήματα ούτε από μακριά. 
Μόνο ο χρόνος θα δείξει κατά πόσον η κυβέρνηση θα 
σταθεί στο ύψος της υπόσχεσής της. Μετά από δεκαετίες 
αγώνων, αναρίθμητες διαμαρτυρίες και βάσανα, Το Δίκτυο 
Δικαιωμάτων των Ασθενών του Μάε Μο εξασφάλισε μια 
μικρή νίκη με τη μορφή χορηγίας γης έκτασης περίπου 200 
ράις (340 στρεμμάτων) και χρηματοδότησης από την τοπική 
κυβέρνηση για να μετεγκατασταθούν όσοι πλήττονται από 
το εργοστάσιο. Τώρα σχεδιάζουν να δημιουργήσουν μια 
οικολογική κοινότητα πέρα από την ακτίνα των 5 χιλιομέτρων 
από το εργοστάσιο, που θεωρείται νεκρή ζώνη, όπου οι 
χωρικοί θα μπορέσουν να ξαναφτιάξουν τη ζωή τους.

Η ελπίδα είναι ότι η απομάκρυνση από τη σκιά του Μάε Μο 
θα επιτρέψει στους χωρικούς να ανακτήσουν τις δυνάμεις 
τους και θα συμβάλει ώστε να διατηρηθεί ενεργό το πνεύμα 
του αγώνα ενάντια στο εργοστάσιο.98

Η ιστορία διασκευάστηκε από το Mae Moh: Coal Kills, 
Greenpeace Southeast Asia, Μάιος 2006

Ομιχλώδεις Ορίζοντες
Τα εργοστάσια παραγωγής ενέργειας που λειτουργούν με άνθρακα 
είναι μείζονες πηγές διοξειδίου του θείου και οξειδίων του αζώτου, 
που προκαλούν όξινη βροχή και επιφανειακό όζον (αιθαλομίχλη). 
Η όξινη βροχή δημιουργείται όταν αυτά τα αέρια αντιδράσουν στην 
ατμόσφαιρα με νερό, οξυγόνο και άλλες χημικές ουσίες για να 
σχηματίσουν θειικό και νιτρικό οξύ.

Η αιθαλομίχλη σχηματίζεται όταν τα οξείδια του αζώτου αντιδράσουν 
με τον αέρα ή με το φως του ήλιου. Παρόμοια με την αιθάλη, η 
αιθαλομίχλη προκαλεί σοβαρή βλάβη στο περιβάλλον – μπορεί να 
καταστρέψει ολόκληρα οικοσυστήματα βλάπτοντας φυτά και δέντρα, 
καθιστώντας τα ευάλωτα σε ασθένειες και στις ακραίες καιρικές 
συνθήκες. Επιπλέον, μπορεί να προκαλέσει πληθώρα συμπτωμάτων 
στον άνθρωπο, όπως αυξημένο κίνδυνο άσθματος, βλάβη των 
πνευμόνων και πρόωρο θάνατο.99 Οι περιβαλλοντικές επιπτώσεις της 
όξινης βροχής έχουν τεκμηριωθεί πολύ καλά – σε μεγάλο βαθμό λόγω 
της συγκλονιστικής ορατής βλάβης που έχει προκαλέσει σε τόσο 
πολλά δάση ανά τον κόσμο, ιδίως στη Σκανδιναβία.

Έχουν αναπτυχθεί συσκευές ελέγχου της ρύπανσης, όπως συσκευές 
πλύσης των αερίων καύσης (flue gas scrubbers), για να μειωθεί η 
έκλυση τέτοιων ρύπων από τις καμινάδες. Γεγονός όμως παραμένει 
ότι ο άνθρακας εξακολουθεί να είναι μακράν η μεγαλύτερη μεμονωμένη 
πηγή εκπομπών θείου από την παραγωγή ενέργειας. Το 2004, το 95% 
των 10,3 εκατομμυρίων τόνων SO2 και το 90% των 3,9 εκατομμυρίων 
τόνων NOx που απελευθερώθηκαν από τα εργοστάσια παραγωγής 
ενέργειας των ΗΠΑ, προήλθαν από τον άνθρακα.100 Το κόστος της 
βλάβης που προκαλείται από την όξινη βροχή, την αιθαλομίχλη και τις 
άλλες επιπτώσεις αυτών των αερίων είναι τεράστιο και φέρει μεγάλο 
μερίδιο στο αληθινό κόστος του άνθρακα.

Το Πραγματικό Κόστος του Άνθρακα



Νότια Αφρική
Εγκαταλελειμμένα ανθρακωρυχεία – έφυγαν, αλλά δεν ξεχάστηκαν  

Ο βετεράνος περιβαλλοντικός ακτιβιστής, Μάθιους 
Χλαμπάνε, εξηγεί πώς εισρέει σ’ αυτή τη λιμνούλα 
το νερό της Όξινης Απορροής των Ορυχείων. Στα 
παιδιά από την τοπική κοινότητα της Μαγκούκα, 
που απέχει περίπου 2 χιλιόμετρα, αρέσει να 
κολυμπούν στη λιμνούλα καθώς το νερό είναι ζεστό. 
Οι ζεστές λιμνούλες όμως κρύβουν μια δυσοίωνη 
πραγματικότητα. Το νερό θερμαίνεται από φωτιές στον 
άνθρακα στα εγκαταλελειμμένα ορυχεία – πολλές από 
τις οποίες καίνε από τη δεκαετία του 1940.

Όξινη Απορροή Ορυχείων κατεβαίνει από τους 
λόφους στο ρέμα Μπρούγκσπραουτ. Το ρυπασμένο 
Μπρούγκσπραουτ στη συνέχεια συναντά τον Ποταμό 
Όλιφαντς και καταλήγει στο Φράγμα Λόσκοπ, όπου οι 
θάνατοι ψαριών, κροκοδείλων και χελωνών σε μεγάλη 
κλίμακα έχουν αποδοθεί στο μολυσμένο νερό από τα 
ανθρακωρυχεία.

Το νερό που στραγγίζεται από τα ορυχεία είναι γεμάτο 
θειώδη άλατα, βαρέα μέταλλα και καρκινογόνες ουσίες, 
όπως βενζόλη και τολουόλη. Τα άλατα στην Όξινη 
Απορροή των Ορυχείων κατακάθονται, σκεπάζοντας τις 
πληγείσες περιοχές με μια παχιά, λευκή κρούστα, όπως 
φαίνεται εδώ.

Η κληρονομιά του άνθρακα
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Νότια Αφρική
Εγκαταλελειμμένα ανθρακωρυχεία – έφυγαν, αλλά δεν ξεχάστηκαν  

Η Νότια Αφρική είναι ο έκτος σε μέγεθος παραγωγός άνθρακα στον κόσμο – 
και ο έβδομος σε μέγεθος καταναλωτής του.101 Καθώς διαθέτει επιφανειακά 
κοιτάσματα άνθρακα και φτηνή εργασία, ξεφύτρωσαν ανθρακωρυχεία σε 
ολόκληρη τη χώρα. Ωστόσο, υπάρχει ένα κρυμμένο κόστος στη διαδικασία της 
εξόρυξης, το οποίο αρχίζει μόνο όταν το ορυχείο έχει πλέον εξυπηρετήσει τον 
σκοπό του. 

Οι Αντέλφι Μαγκάθα και Τεμπόγκο Λετσούλο στέκονται 
σε μια έκταση σκεπασμένη με λευκό ίζημα αλάτων 
από την Όξινη Απορροή των Ορυχείων. Δεν ξέρουν 
τι ακριβώς είναι αυτό το ίζημα. Ξέρουν μόνο ότι έχει 
αλμυρή γεύση και ότι τους τσούζει τα μάτια όταν φυσάει 
αέρας.

Αυτό το φωτεινό γαλαζοπράσινο νερό χύνεται στον 
Ποταμό Όλιφαντς και καταλήγει στο Φράγμα Λόσκοπ. 
Το νερό περιέχει ένα μείγμα Όξινης Απορροής από τα 
ανθρακωρυχεία και λυμάτων από το δυσλειτουργικό 
δίκτυο αποχέτευσης του τοπικού δήμου.

Λιμνούλες υδάτων από την Όξινη Απορροή των 
Ορυχείων είναι κρυμμένες ανάμεσα σε ευκαλύπτους 
στους λόφους πάνω από το δυσλειτουργικό εργοστάσιο 
επεξεργασίας λυμάτων στην κοιλάδα Μπρούγκσπραουτ 
κοντά στο Εμαλαλένι. Την πλήρη έκταση αυτών των 
λιμνών –περίπου 15 χιλιόμετρα σύμφωνα με ένα τοπικό 
οδηγό– μπορεί κανείς να εκτιμήσει μόνο από ψηλά.

Το Πραγματικό Κόστος του Άνθρακα



“Η Νότια Αφρική είναι ο 6ος 
μεγαλύτερος παραγωγός και ο 7ος 
μεγαλύτερος καταναλωτής άνθρακα 
στον κόσμο.* Το 2006, περίπου 
το 80% των εξαγωγών άνθρακα 
της Νότιας Αφρικής κατέληξε σε 
ευρωπαϊκά εργοστάσια παραγωγής 
ενέργειας”.**

* http://www.eia.doe.gov/emeu/cabs/South_Africa/pdf.pdf. 
** Βλ. http://www.platts.com/Coal/highlights/2006/coalp_ee_091106.xml, (10 Οκτωβρίου 2008).
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Το ρυπασμένο νερό παίρνει ένα πορτοκαλοκίτρινο 
χρώμα από το οξείδιο του σιδήρου, γνωστό στους 
ανθρακωρύχους ως «κίτρινο αγόρι» από τα κίτρινα 
κατακάθια που αφήνει. Αυτό το νερό είναι έντονα όξινο 
και θέτει σε κίνηση βαρέα μέταλλα από τα ιζήματα, από 
τα οποία περνάει.

Όξινη Απορροή εκλύεται από επιφανειακό 
ανθρακωρυχείο που λειτουργεί στην Κοιλάδα 
Μπρούγκσπραουτ. Σύμφωνα με τους ντόπιους, το 
ορυχείο δεν έχει άδεια και επομένως λειτουργεί 
παράνομα. Η Όξινη Απορροή, μαζί με τα χαλασμένα 
αποχετευτικά έργα, αποτελούν τη μεγαλύτερη απειλή 
για την ποιότητα των περιορισμένων υδάτινων πόρων 
της Νότιας Αφρικής.

Αγόρια από την πόλη Μαγκούκα παίζουν μέσα 
και δίπλα σε ένα ποταμάκι που βγάζει δυσωδία, 
αποτέλεσμα των ανεπεξέργαστων βοθρολυμάτων 
από το δήμο. Οι γονείς τους λένε ότι το ποταμάκι είναι 
επικίνδυνο. Τα παιδιά μένουν με το εσώρουχο όταν 
πηδούν πάνω απ’ το ποτάμι, για να μείνουν στεγνά 
τα ρούχα τους. Έτσι δεν υπάρχουν αποδείξεις για τις 
περιπέτειές τους.

Το Πραγματικό Κόστος του Άνθρακα



Υπάρχουν εκατοντάδες αχρησιμοποίητα,       
εγκαταλελειμμένα ανθρακωρυχεία σε ολόκληρη 
τη Νότια Αφρική. Το καθένα από αυτά είναι μια 
ωρολογιακή βόμβα για το περιβάλλον, κυρίως εξαιτίας 
της Όξινης Απορροής Ορυχείων (Acid Mine Drainage, 
AMD) – νερού που απορρέει από τα ορυχεία γεμάτο με 
θειώδη άλατα, βαρέα μέταλλα και καρκινογόνες ουσίες, 
όπως βενζόλη και τολουόλη. Αυτή η Όξινη Απορροή 
προκαλεί βλάβες στην άγρια φύση και μεταδίδει 
ασθένειες και παθήσεις. Σύμφωνα με το Υπουργείο 
Υδάτων και Δασοκομίας, η Όξινη Απορροή, σε 
συνδυασμό με τα προβληματικά έργα αποχέτευσης, 
αποτελεί τη μεγαλύτερη απειλή για την ποιότητα των 
περιορισμένων υδάτινων πόρων της Νότιας Αφρικής 
(Βλ. Τα Επακόλουθα του Άνθρακα).102

Οι επιπτώσεις των 
εγκαταλελειμμένων ορυχείων, 
από πρώτο χέρι 
Ένα μέρος που βιώνει με συγκλονιστικό τρόπο αυτές 
τις επιπτώσεις είναι το Εμαλαλένι (Emalahleni).103 
Το όνομα σημαίνει «καρβουνότοπος», κάτι που δεν 
προκαλεί έκπληξη αν σκεφτεί κανείς ότι περιβάλλεται 
από 22 ανθρακωρυχεία – συν εργοστάσια χάλυβα, 
βαναδίου και μαγγανίου. Ένα από τα μεγαλύτερα 
εγκαταλελειμμένα ορυχεία στην περιοχή είναι το 
ορυχείο Τράνσβααλ και Κόλπος Ντελαγκόα (Trans-
vaal and Delagoa Bay, T&DB). Άνοιξε το 1896 και 
όταν έκλεισε το 1953, απέμεινε χωρίς ιδιοκτήτη και 
εγκαταλελειμμένο – και χωρίς κανένα περιορισμό της 
ρύπανσης που συνέχισε να προκαλεί. 

Προβλήματα υγείας
Ανάμεσα στους πιο ευπαθείς ανθρώπους στο 
Εμαλαλένι είναι τα παιδιά της οδού Νυερέρε, στη 
Μαγκούκα (Maguqa). Το γήπεδο ποδοσφαίρου 
που παίζουν βρίσκεται σε μια μικρή πεδιάδα και 
πλημμυρίζει όταν φουσκώνει το διπλανό ρυάκι. 
Το ρυάκι είναι βρώμικο και επικίνδυνο, γεμάτο 
ανεπεξέργαστα βοθρολύματα από το δήμο.104

Πέρυσι το καλοκαίρι, μια ξαφνική άνοδος της στάθμης 
των υδάτων απόθεσε λευκά άλατα πάνω στο γήπεδο105 
– όλα από Όξινη Απορροή από τα γύρω ορυχεία. 
Τα παιδιά αναγκάστηκαν να μεταφέρουν αλλού το 
γήπεδό τους όταν τα άλατα άρχισαν να τους τσούζουν 
τα μάτια.

Τα παιδιά της Μαγκούκα επίσης κολυμπούν στα ζεστά νερά δυο χιλιόμετρα πιο 
πάνω στο ρεύμα του ρυακιού. Οι ζεστές κολυμπήθρες κρύβουν μια δυσοίωνη 
πραγματικότητα – το νερό θερμαίνεται από αναφλέξεις του άνθρακα που καίνε 
ακόμα στα εγκαταλελειμμένα ορυχεία, πολλές από τη δεκαετία του 1940. 
Το εξοργιστικό είναι ότι η κολυμπήθρα είναι ευπρόσιτη και δεν υπάρχουν 
προειδοποιητικές πινακίδες. Αυτό συμβαίνει παρά το γεγονός ότι το νερό είναι 
τόσο δηλητηριώδες, που δε μπορεί να χρησιμοποιηθεί ούτε καν για άρδευση, 
πόσο μάλλον για κολύμπι.106

Κατεστραμμένα αποθέματα νερού
Το 2006 και το 2007, υπήρξαν τρία διαφορετικά περιστατικά γύρω από το 
Φράγμα Λόσκοπ (Loskop), περίπου 60 χιλιόμετρα πιο κάτω από το Εμαλαλένι. 
Όξινη Απορροή διέρρευσε στο υδάτινο απόθεμα, σκοτώνοντας χιλιάδες 
ψάρια, κροκοδείλους και χελώνες του γλυκού νερού. Κατεβαίνοντας το ποτάμι 
προκάλεσε επίσης βλάβες σε αγροκτήματα και δηλητηρίασε το νερό που 
χρησιμοποιούν οι κοινότητες κατά μήκος του ποταμού.

Ο Δρ Γιαν Μάιμπουργκ (Jan Myburgh), κτηνίατρος και πανεπιστημιακός 
στο Πανεπιστήμιο της Πραιτόρια, αποκάλεσε την κατάσταση «οικολογική 
καταστροφή».107 Το χειρότερο είναι ότι η φύση της Όξινης  Απορροής προκαλεί  
μακροπρόθεσμη βλάβη στα υδάτινα απόθεματα, γιατί από τη στιγμή που το 
ορυχείο φτάνει στον υδροφόρο ορίζοντα, οι υπόγειοι βράχοι εκτίθενται στο 
οξυγόνο και το νερό της βροχής. Αυτή η έκθεση προκαλεί χημικές αντιδράσεις 
που απελευθερώνουν τις τοξικές ουσίες της Όξινης Απορροής.

Ανεβαίνοντας το ρεύμα του ποταμού, υπάρχουν εκατοντάδες φράγματα 
για την Όξινη Απορροή σε έκταση μεγαλύτερη των 10 χιλιομέτρων. Το νερό 
είναι βαμμένο κόκκινο και χρυσαφί από το διαλυμένο σίδηρο. Οπουδήποτε 
χαμηλώνει το τοπίο, θα βρει κανείς διαρροές Όξινης Απορροής. Καίει το χώμα 
και σκοτώνει όλη τη βλάστηση που αγγίζει. Αν ρίξει κανείς μια ματιά στον 
Ποταμό Μπρούγκσπραουτ (Brugspruit), μπορεί να νομίσει ότι έχει χιονίσει – 
στην πραγματικότητα όμως είναι άλατα από το λευκό αλατώδες υπόλειμμα. 
«Αυτός ο τόπος είναι η κόλαση επί της Γης», λέει ο βετεράνος αγωνιστής για το 
περιβάλλον, Μάθιους Χλαμπάνε (Matthews Hlabane). «Το χώμα καίγεται και 
είναι γεμάτο άλατα, το νερό είναι μολυσμένο, ο αέρας επικίνδυνος. Και δεν το 
βλέπουμε να διορθώνεται».108

 
Έγιναν ενέργειες πριν περίπου δέκα χρόνια, όταν ακτιβιστές από την τοπική 
κοινότητα διαμαρτυρήθηκαν έντονα. Ακόμη κι έτσι, ο Μάθιους επισημαίνει 
μια ανησυχητική αλήθεια: «Αμέσως μόλις πάψουμε να κάνουμε θόρυβο, το 
ενδιαφέρον καταλαγιάζει».

Μοιάζει μια πρόκληση που είναι αδύνατον να λυθεί. Στο ίδιο το Εμαλαλένι, 
το σύστημα αποχέτευσης είναι ήδη ανεπαρκές και ακατάλληλο για αυτή τη 
δουλειά – για να μην αναφέρουμε ότι ρυπαίνει το ποτάμι. Το εργοστάσιο 
επεξεργασίας στο Μπρούγκσπραουτ, λίγο πιο πάνω, έχει ηλικία δέκα ετών, 
αλλά εδώ και πάνω από έναν χρόνο είναι εκτός λειτουργίας. Προορίζεται για 
μείζονα ανακαίνιση,109 αλλά υποφέρει και από άλλα προβλήματα: κλοπές 
ηλεκτρικών καλωδίων, σοβαρές ελλείψεις προσωπικού, βιομηχανικά λύματα 
και ανεπεξέργαστα βοθρολύματα.
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Ρύπανση του αέρα
Το Εμαλαλένι βρίσκεται στην επαρχία Μπουμαλάνγκα 
(Mpumalanga) – και η ρύπανση του αέρα από τις 
φωτιές του άνθρακα στα εγκαταλελειμμένα ορυχεία 
έχει επιπτώσεις σε ολόκληρη την περιοχή. Κανείς δεν 
έχει ακόμη υπολογίσει το κόστος, καθώς  όμως η υγεία 
πλήττεται, η πραγματικότητα αρχίζει να γίνεται αισθητή. 
Αξιωματούχοι στην επαρχία Μπουμαλάνγκα έχουν μιλήσει 
για «ευδιάκριτη τάση προς αυξημένες λοιμώξεις του 
κατώτερου αναπνευστικού συστήματος σε παιδιά κάτω 
των πέντε ετών στη Μπουμαλάνγκα κατά τους χειμερινούς 
μήνες».110  Τον Νοέμβριο του 2007, η εθνική κυβέρνηση 
κήρυξε μια περιοχή της Μπουμαλάνγκα –πάνω από 
301.106 τετραγωνικά χιλιόμετρα– ως ρυπασμένη περιοχή 
εθνικής προτεραιότητας.111 Μετρήσεις της ατμοσφαιρικής 
ρύπανσης, δείχνουν ότι είναι χειρότερη από εκείνη στην 
πρώην Ανατολική Γερμανία.112

Η προοπτική
Η Νότια Αφρική βασίζεται σε αδόκιμες τεχνολογίες «καθαρού 
άνθρακα» και σε δαπανηρά και επικίνδυνα πυρηνικά 
εργοστάσια ενέργειας για να αντιμετωπίσει τις προκλήσεις 
των κλιματικών αλλαγών, ενώ την ίδια στιγμή σχεδιάζει 
να διπλασιάσει την παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας 
μέχρι το 2050 εν όψει μιας κρίσης στην ηλεκτροδότηση 
που χαρακτηρίζεται από τακτικές διακοπές ρεύματος. Η 
παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας με καύση άνθρακα και 
η εξόρυξη άνθρακα επεκτείνονται, η αντιμετώπιση της 
ρύπανσης όμως από τα εγκαταλελειμμένα ορυχεία αποτελεί 
χαμηλή προτεραιότητα. Το Συμβούλιο Γεωεπιστημών, 
συμβουλευτικό όργανο προς το Υπουργείο Μεταλλευμάτων 
και Ενέργειας, συντάσσει κατάλογο 6.000 ορυχείων 
χωρίς ιδιοκτήτη για τα οποία  απαιτείται άμεση ανάληψη 
μέτρων113. 

Το ορυχείο T&DB βρίσκεται στην κορυφή του καταλόγου, με 
εκτιμώμενο κόστος καθαρισμού γύρω στα 100 εκατομμύρια 
ραντ (10,7 εκατομμύρια δολάρια). Αυτό αντιπροσωπεύει ένα 
μικρό μέρος του συνολικού κόστους καθαρισμού όλων των 
ορυχείων, το οποίο ανέρχεται σε 30-100 δισεκατομμύρια 
ραντ. Είναι προφανές ότι  το χρηματικό κόστος είναι τεράστιο. 
Αν και μερικοί ιδιοκτήτες ορυχείων –όπως οι Anglo Coal 
και BHP Billiton– επεξεργάζονται πλέον τη δική τους Όξινη 
Απορροή με κόστος 300 εκατομμύρια ραντ (32,5 εκατομμύρια 
δολάρια),114 πρόκειται για μεμονωμένες περιπτώσεις. Το 
μεγαλύτερο μέρος του κόστους για τους καθαρισμούς θα το 
πληρώσουν οι πολίτες, είτε ως συνεχιζόμενη περιβαλλοντική 
βλάβη, είτε ως αποκατάσταση με δημόσια έξοδα.

Αφήγηση: Victor Munnik

Τα Επακόλουθα του Άνθρακα
Τα ζητήματα της κληρονομιάς που συνδέεται με τον άνθρακα 
περιλαμβάνουν εκτεταμένη ρύπανση των υδάτων. Η Όξινη Απορροή 
είναι ένα μόνο από αυτά τα ζητήματα. Μπορεί να σκεπάσει ποτάμια, 
εκβολές και το βυθό της θάλασσας με ένα πορτοκαλί στρώμα 
υδροξειδίου του σιδήρου, σκοτώνοντας κάθε φυτική και ζωική ζωή 
στο διάβα της. Το νερό που έχει έρθει σε επαφή με Όξινη Απορροή 
είναι ακατάλληλο για πόση από τον άνθρωπο και υπερβολικά τοξικό 
για χρήση στην άρδευση και τη γεωργία.115

Είναι δύσκολο να κάνει κανείς ακριβή εκτίμηση της κλίμακας της 
ρύπανσης που προκαλεί η Όξινη Απορροή. Ωστόσο, υπολογίστηκε 
ότι μέχρι το 1989 είχαν υποστεί σοβαρές βλάβες περίπου 19.300 
χιλιόμετρα ρυακιών και ποταμών (σχεδόν τρεις φορές το μήκος 
του Νείλου) και περίπου 720.000 στρέμματα λιμνών και υδάτινων 
δεξαμενών σε όλο τον κόσμο.116

Καθώς οι πηγές της Όξινης Απορροής παραμένουν τοξικές επί 
εκατοντάδες χρόνια, αυτοί οι αριθμοί οπωσδήποτε θα έχουν αυξηθεί 
από τότε. Τα απόβλητα από την καύση άνθρακα (Coal combustion 
wastes, CCW) είναι άλλο ένα μέρος της κληρονομιάς του άνθρακα 
που συχνά υποβαθμίζει υδάτινους πόρους. Κατάλοιπο της καύσης 
του άνθρακα, περιέχει τοξικές ουσίες όπως αρσενικό, κάδμιο, χρώμιο 
και μόλυβδο, που μπορούν να καταστρέψουν εντελώς ολόκληρα 
οικοσυστήματα. Κατά κανόνα, το στερεό μέρος των CCW απορρίπτεται 
σε χωματερές, ενώ το υγρό μέρος εγχέεται σε φυσικές κοιλότητες ή σε 
λεκάνες περιφραγμένες με αναχώματα (που αποκαλούνται δεξαμενές 
αποθήκευσης [impoundments]).117 

Χρησιμοποιούνται επίσης παλιά ορυχεία για αποθήκευση των 
CCW, μαζί με απόβλητα από το ίδιο το ορυχείο. Όταν αφήνονται 
χωρίς ρυθμιστικούς κανόνες, όπως συνήθως συμβαίνει με αυτούς 
τους χώρους απόθεσης, υπάρχει υψηλός κίνδυνος διαρροών και 
επιμόλυνσης των τοπικών υπόγειων υδάτων, που οδηγούν σε μόλυνση 
του πόσιμου νερού, της καλλιεργήσιμης γης και των ζώων.

Το Πραγματικό Κόστος του Άνθρακα



Πολωνία
Το Μπελτσατόφ και πέρα από αυτό – οι καταστροφές της επιφανειακής εξόρυξης

Ο σταθμός παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας 
Μπελτσατόφ στην Περιφέρεια Λοτζ είναι ο μεγαλύτερος 
της Πολωνίας, παράγοντας σχεδόν το 20% της 
ενέργειας της χώρας. Κάθε χρόνο οι καμινάδες του 
εκλύουν στην ατμόσφαιρα περισσότερους από 31 
εκατομμύρια τόνους διοξειδίου του άνθρακα.

Μεγάλο μέρος του άνθρακα που τροφοδοτεί το 
Μπελτσατόφ προέρχεται από το κοντινό επιφανειακό 
ορυχείο. Ορυχεία όπως αυτά στην Πολωνία έχουν 
προκαλέσει δραματική πτώση της στάθμης των υδάτων 
των κοντινών λιμνών.

Εργασίες εξόρυξης γίνονται στην Πολωνία σε πολύ 
μεγάλη κλίμακα. Η κοιλότητα αυτού του ορυχείου 
καλύπτει έκταση περίπου 500 τετραγωνικών μέτρων.
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Το εργοστάσιο παραγωγής ενέργειας Μπελτσατόφ (Bełchatów) στην 
Περιφέρεια Λοτζ είναι το μεγαλύτερο της Πολωνίας, παράγοντας σχεδόν το 
20% της ενέργειας της χώρας. Είναι επίσης το μεγαλύτερο λιγνιτικό εργοστάσιο 
στην Ευρώπη.118  Κάθε χρόνο οι καμινάδες του εκλύουν στην ατμόσφαιρα 
περισσότερους από 31 εκατομμύρια τόνους διοξειδίου του άνθρακα.119 

Σχέδια για την επέκταση της εξόρυξης στην Πολωνία 
βρίσκονται σε εξέλιξη. Μια από τις μεγάλες ανησυχίες 
είναι ο τρόπος που θα επηρεάσει ενδεχομένως αυτή 
η επέκταση τους τοπικούς υδάτιναους όγκους, όπως 
τη Λίμνη Γκόπλο. Το εύθραυστο οικοσύστημα γύρω 
από αυτή τη λίμνη φιλοξενεί καταφύγιο πουλιών 
πανευρωπαϊκής σημασίας.

Στην Ανατολική Ευρώπη, η Πολωνία είναι ο 
μεγαλύτερος παραγωγός και καταναλωτής άνθρακα. 
Είναι μάλιστα ο δεύτερος μεγαλύτερος παραγωγός 
και καταναλωτής άνθρακα σε ολόκληρη την Ευρώπη,  
αμέσως μετά τη Γερμανία.

Το επιφανειακό λιγνιτωρυχείο Μπελτσατόφ είναι 
η μεγαλύτερη κοιλότητα που κατασκευάστηκε από 
ανθρώπινο χέρι στην Ευρώπη. Η Πολωνία παράγει 
περισσότερο από το 90% της ηλεκτρικής της ενέργειας 
από άνθρακα. Το αιολικό πάρκο στο φόντο δείχνει ότι η 
Πολωνία έχει τη δυνατότητα να αξιοποιήσει καλύτερα τη 
δύναμη της καθαρής ενέργειας.

Το Πραγματικό Κόστος του Άνθρακα



Μεγάλο μέρος του άνθρακα που τροφοδοτεί το 
Μπελτσατόφ προέρχεται από το κοντινό επιφανειακό
ορυχείο. Οι αλλαγές που έχει ήδη προκαλέσει στο 
τοπίο αυτό το ορυχείο είναι οφθαλμοφανείς. Η περιοχή 
εξόρυξης, που απέχει μόλις δώδεκα χιλιόμετρα από 
την πόλη Μπελτσατόφ, καλύπτει 25.000 στρέμματα –
όσο 3.300 γήπεδα ποδοσφαίρου. Το ίδιο το ορυχείο 
προβάλλεται ως το μεγαλύτερο επιφανειακό 
ανθρακωρυχείο της Ευρώπης.120 

Το καμένο τοπίο που το περιβάλλει είναι διάστικτο με 
σωρούς αποβλήτων άνθρακα, φορτηγά και εκσκαφείς. 
Βαθιά μέσα στο ορυχείο, ταινιόδρομοι κυλούν γεμάτοι 
χώμα και  βράχους. Στην πλατφόρμα παρατήρησης 
που έχει κατασκευαστεί γύρω από την τρύπα, οι 
άνθρωποι μένουν σιωπηλοί: η θέα σε αποστομώνει.

Μαύρο μέλλον
Σχέδια για την επέκταση της εξόρυξης στην Πολωνία 
βρίσκονται σε εξέλιξη σε διάφορες άλλες περιοχές 
– μερικές από αυτές βρίσκονται επικίνδυνα κοντά 
στην περίφημη λίμνη της Πολωνίας, την «κοιτίδα του 
κράτους». Μια από τις μεγάλες ανησυχίες είναι οι 
επιπτώσεις που θα έχει η εξόρυξη στη στάθμη των 
υδάτων σ’ αυτές τις περιοχές, μαζί με τα εύθραυστα 
οικοσυστήματα και την πολύτιμη τουριστική βιομηχανία 
που εξαρτώνται από αυτές (Βλ. Εξαφάνιση).

Πρζυγεζιέρζε
Το Πρζυγιεζέρζε (Przyjezierze) είναι ένα χωριό που 
έχει ήδη βιώσει από πρώτο χέρι τις καταστροφικές 
συνέπειες. Το χωριό βρίσκεται στην όχθη της Λίμνης 
Οστρόφσκι στην περιοχή Κουγιάβιας-Πομερανίας 
και εξαρτάται σε μεγάλο βαθμό από τον τουρισμό. Ή 
μάλλον, εξαρτώταν από τον τουρισμό. Τα τελευταία 
χρόνια οι λιμνούλες εξαφανίστηκαν, τα πηγάδια 
ξεράθηκαν, τα δέντρα πέθαναν και η στάθμη των 
υδάτων της λίμνης μειώθηκε σχεδόν δύο μέτρα.121 
Καθώς η λίμνη αρχίζει να ξεραίνεται, μειώνεται 
αισθητά και το ρεύμα των τουριστών.

Οι περισσότεροι ρίχνουν στο τοπικό ανθρακωρυχείο 
το φταίξιμο για την πτώση της στάθμης των υδάτων. 
Το ανθρακωρυχείο αρνείται οποιαδήποτε ευθύνη, 
ισχυριζόμενο ότι οι δραματικές εξελίξεις είναι απλώς 
αποτέλεσμα ξηρασίας και έλλειψης βροχοπτώσεων. 
Αυτό το επιχείρημα δε στέκει. Όπως έχουν επισημάνει 
οι οργισμένοι κάτοικοι της περιοχής, οι λίμνες που δε 
βρίσκονται κοντά σε ορυχεία δεν έχουν ξεραθεί τόσο 
πολύ όσο εκείνες που βρίσκονται δίπλα.122

Κλέτσεφ
Παρόμοια κατάσταση έχει εκτυλιχθεί κοντά στο Κλέτσεφ (Kleczew), λίγα 
χιλιόμετρα από το Πρζυγιεζέρζε. Εδώ, το ορυχείο Γιόζβιν ΙΙ Β (Jóźwin ΙΙ Β) 
άρχισε να λειτουργεί πριν δέκα χρόνια και εξακολουθεί να βρίσκεται σε πλήρη 
λειτουργία μέχρι σήμερα.

Τη δεκαετία που μεσολάβησε, το ορυχείο δημιούργησε ένα γκριζόμαυρο 
ερημικό τοπίο που εκτείνεται όσο φτάνει το μάτι. Ειδικοί στο Πανεπιστήμιο 
Γεωργίας του Πόζναν έχουν διαπιστώσει ότι «η απορροή υδάτων γύρω από 
τις περιοχές εξόρυξης λιγνίτη στην περιοχή του Κλέτσεφ έχουν οδηγήσει στον 
σχηματισμό εκτενών κρατήρων υποχώρησης του εδάφους. Καθώς η εξόρυξη 
επεκτάθηκε προς βορρά από τα τέλη της της δεκαετίας του 1980, η στάθμη των 
υδάτων των λιμνών σε όλη την έκταση του Πάρκου Ποβίτζκι (Powidzki) άρχισε 
να πέφτει».123

Κρούσβιτσα
Μια άλλη τοποθεσία που μάλλον θα υποφέρει είναι η Λίμνη Γκόπλο (Gopło). 
Βρίσκεται κοντά στην πόλη Κρούσβιτσα (Kruszwica) και φιλοξενεί το Πάρκο 
της Χιλιετίας Γκόπλο (Nadgoplański Park Tysiąclecia). Το πάρκο αυτό 
προστατεύεται από το πρόγραμμα Natura 2000 της Ε.Ε. και περιέχει ένα 
πανευρωπαϊκής σημασίας καταφύγιο πουλιών. Επίσης, κατά μήκος της όχθης 
της Λίμνης Γκόπλο πρωτοάρχισε η ιστορία της πολωνικής φυλής. Τώρα αυτή η 
πολύτιμη και ευαίσθητη περιοχή απειλείται.

Η απειλή προέρχεται από τα δικαιώματα εκσκαφής για το επιφανειακό ορυχείο 
Τομισλάβιτσε (Tomisławice), που υπογράφηκαν στις 2 Φεβρουαρίου 2008. Το 
ορυχείο πρόκειται να ανοίξει το 2009 και βρίσκεται σε απόσταση μικρότερη 
από 10 χιλιόμετρα από την Κρούσβιτσα.

Δύο μήνες μετά από αυτή την ανακοίνωση, οι ντόπιοι κάτοικοι διοργάνωσαν 
διαδήλωση διαμαρτυρίας κατά του σχεδίου – μια από τις πρώτες διαμαρτυρίες 
αυτού του τύπου στην Πολωνία. Περίπου πέντε χιλιάδες άνθρωποι διαδήλωσαν 
στους δρόμους της Κρούσβιτσα.124 Ένας από αυτούς ήταν ο Γιόζεφ 
Ντρζαζγκόφσκι (Józef Drzazgowski), του Συλλόγου Προστασίας του Φυσικού 
Περιβάλλοντος του Πρζυγιεζέρζε. «Αν αρχίσει η εξόρυξη στο Τομισλάβιτσε», 
υποστήριξε, «η στάθμη των υδάτων της Λίμνης Γκόπλο θα συρρικνωθεί κατά 
τις επόμενες δεκαετίες όπως συνέβη και στη Λίμνη Οστρόφσκι».125

Δεν πρέπει να προκαλεί έκπληξη το γεγονός ότι τον ισχυρισμό αυτό δεν τον 
υποστηρίζει η Έκθεση Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων του Επιφανειακού 
Ορυχείου Τομισλάβιτσε, την εκπόνηση της οποίας παρήγγειλε το ίδιο το 
ανθρακωρυχείο. Σύμφωνα με αυτή την έκθεση, μια εκ των προτέρων απόφαση 
να αρχίσει η απόρριψη υδάτων του ανθρακωρυχείου στη Λίμνη Γκόπλο από 
το 2017 θα «επέτρεπε να διατηρηθεί η έως τώρα στάθμη των υδάτων». Σε 
αντίθετη περίπτωση, μια σημαντική αλλαγή της στάθμης των υδάτων θα είχε 
καταστροφικά αποτελέσματα. Αυτό θα μπορούσε να συμβεί αμέσως, αν η 
λίμνη τροφοδοτείται με πάρα πολύ ή πάρα πολύ λίγο νερό. 

Καταστροφικές επιπτώσεις θα μπορούσαν επίσης να υπάρξουν χρόνια 
αργότερα, όταν το ορυχείο θα σταματήσει να λειτουργεί και η λίμνη θα 
αρχίσει να ξεραίνεται. Η Λίμνη Γκόπλο είναι σημαντικό μέρος της τροφικής 
αλυσίδας του τοπικού οικοσυστήματος. Πολλά είδη πουλιών θα κινδύνευαν, 
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μεταξύ των οποίων ο μικροτσικινιάς (Ixobrychus minutus), 
ο μουστακαλής (Panurus biarmicus) και η σταχτόχηνα 
(Anser anser) – το σύμβολο του Πάρκου της Χιλιετίας 
Γκόπλο. Επίσης θα ξεραίνονταν έλη και τυρφώδεις βάλτοι, 
προκαλώντας αμετάκλητη καταστροφή στις πλουσιότερες 
περιοχές αναπαραγωγής αμφιβίων στις Περιφέρεια 
Κουγιάβια.

Παρ’ όλα αυτά, η μεταλλευτική εταιρεία αρνείται να κοιτάξει 
κατάματα αυτά τα γεγονότα. «Δε μπορώ να καταλάβω 
γιατί ασχολείται τόσο πολύ η Κρούσβιτσα. Βρίσκεται 
σε μια περιοχή όπου η μελλοντική εξόρυξη δε θα έχει τον 
παραμικρό αντίκτυπο πάνω της», έχει δηλώσει ο Αρκάντιους 
Μιχάλσκι (Arkadiusz Michalski), επικεφαλής μηχανικός 
περιβαλλοντικής προστασίας στην KWB Konin. 126

Ο Δρ Μίχαλ Κούπτσικ (Michał Kupczyk), ορνιθολόγος στο 
Πανεπιστήμιο Άνταμ Μίτσκιεβιτς του Πόζναν, διαφωνεί. 
«Δε μιλάμε για την περιοχή ακριβώς δίπλα στις εργασίες 
εξόρυξης», δηλώνει. «Μιλάμε για αντίκτυπο σε περιοχές 
που βρίσκονται δεκάδες, αν όχι εκατοντάδες χιλιόμετρα 
μακριά»127 Αν έχει δίκιο, η ζημιά που προκαλεί στην Πολωνία 
η επιφανειακή εξόρυξη έχει μόλις αρχίσει.

Αφήγηση: Marta Kaźmierska

Εξαφάνιση
Η εξόρυξη του άνθρακα έχει εκτενείς επιπτώσεις στους τοπικούς 
υδάτινους πόρους. Απαιτεί εξαιρετικά μεγάλους όγκους νερού για 
τις εργασίες εξόρυξης. Συχνά, χερσαίες περιοχές καθώς και ποταμοί  
αποστραγγίζονται για να αφαιρεθεί ο άνθρακας από το έδαφος με  
συνέπεια να εξαφανίζονται ολόκληρα υδάτινα σώματα.

Όταν εξορύσσεται ο άνθρακας από τα έγκατα της γης, τα υπόγεια ύδατα 
αντλούνται για να στραγγιστούν οι περιοχές όπου γίνεται η εξόρυξη. 
Η άντληση τεράστιων ποσοτήτων νερού συχνά αποστραγγίζει ύδατα 
από μια περιοχή πέρα από το άμεσο περιβάλλον της περιοχής εξόρυξης 
άνθρακα. Κατά συνέπεια, μειώνεται η στάθμη του υδροφόρου ορίζοντα, 
προκαλούνται βλάβες στα φυσικά οικοσυστήματα, διαταράσσεται η
ανάπτυξη και η αναπαραγωγή των υδρόβιων φυτών και ζώων, 
αποδεκατίζονται πολύτιμα είδη ψαριών ή πουλιών και τίθενται 
σε κίνδυνο ολόκληρες περιφέρειες – συχνά πέρα από τα εθνικά 
σύνορα.128

Οι επιφανειακές εξορυκτικές εργασίες, όπως η Αφαίρεση Βουνοκορφής 
(Mountain Top Removal, MTR), μπορούν να προκαλέσουν την 
εξαφάνιση των υδάτινων πόρων με διαφορετικό τρόπο – σκεπάζοντάς 
τους κάτω από βουνά χώματος. Οι εργασίες MTR κυριολεκτικά 
αποθέτουν βουνά μέσα σε ποτάμια. Κατά τη δραστηριότητα αυτή, 
που η βιομηχανία ονομάζει «επιχωματώσεις κοιλάδων», τα μπάζα 
που προκαλούνται από την ανατίναξη των βουνών απορρίπτονται σε 
γειτονικές κοιλάδες, θάβοντας στρέμματα ολόκληρα βιοτόπων άγριας 
ζωής και καταστρέφοντας για πάντα τις οικολογικές λειτουργίες των 
ποταμών που πλήττονται. Στις ΗΠΑ, 1.930 χιλιόμετρα ποταμών έχουν 
ήδη θαφτεί και καταστραφεί διά παντός στην κεντρική περιοχή των 
Απαλαχίων, ενώ έχουν πληγεί βαρύτατα οι γύρω κοινότητες. Από 
μόνες τους, αυτές οι επιχωματώσεις κοιλάδων αναμένεται να θάψουν 
και να καταστρέψουν μόνιμα τουλάχιστον 3.860 χιλιόμετρα ποταμών 
στα κεντρικά Απαλάχια μέχρι το 2013.129

Το Πραγματικό Κόστος του Άνθρακα



ΗΠΑ: Ανατολικό Κεντάκι
μετατροπή βουνοκορφών σε απόβλητα ορυχείων

Οι εργασίες Αφαίρεσης Βουνοκορφής κυριολεκτικά 
αποθέτουν βουνά μέσα σε ποτάμια. Κατά τη διαδικασία 
που η βιομηχανία ονομάζει «επιχωματώσεις 
κοιλάδων», τα μπάζα που παράγονται με την ανατίναξη 
των βουνών αποτίθενται στις γειτονικές κοιλάδες, 
θάβοντας πολλά στρέμματα βιοτόπων άγριας ζωής και 
καταστρέφοντας αμετάκλητα τις οικολογικές λειτουργίες 
των ρεμάτων που πλήττονται.

Αθέατη σε μεγάλο βαθμό για τους περισσότερους 
Αμερικανούς, η Αφαίρεση Βουνοκορφής είναι μια 
εξαιρετικά καταστροφική μορφή εξόρυξης άνθρακα. 
Στις ΗΠΑ, γύρω στα 4 εκατομμύρια στρέμματα έχουν 
καταστραφεί από Αφαιρέσεις Βουνοκορφών στα 
κεντρικά και νότια Απαλάχια Όρη.

Όπως φαίνεται εδώ, η Αφαίρεση Βουνοκορφής 
ανατινάζει και διαλύει ολόκληρες βουνοκορφές για 
να αποκτηθεί πρόσβαση σε πολλαπλές φλέβες 
άνθρακα (πάνω αριστερά). Τα βράχια που απομένουν, 
αποτίθενται στις κοιλάδες χαμηλότερα (κάτω αριστερά).
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ΗΠΑ: Ανατολικό Κεντάκι
μετατροπή βουνοκορφών σε απόβλητα ορυχείων

Η κεντρική περιοχή των Απαλαχίων Ορέων στις ΗΠΑ παρέχει μεγάλο μέρος του 
άνθρακα της χώρας. Στις αρχές της δεκαετίας του 1980, οι εταιρείες άνθρακα 
που δραστηριοποιούνταν στην περιοχή άρχισαν να χρησιμοποιούν μια μορφή 
επιφανειακής εξόρυξης που αποκαλείται Αφαίρεση Βουνοκορφής. 
Αυτή η διαδικασία έχει προκαλέσει μεγάλες καταστροφές στη γη και τις 
κοινότητες των ανθρακοφόρων πεδίων των Απαλαχίων, ιδίως στο ανατολικό 
Κεντάκι. Γιατί; Διότι είναι ο φτηνότερος τρόπος να βάλουν στο χέρι τον άνθρακα.

Πεταμένη πινακίδα κοντά σε χώρο επιφανειακής 
εξόρυξης στην Κομητεία Πάικ του Κεντάκι. Πότε-πότε, 
οι εκρήξεις από τον κοντινό χώρο εξόρυξης εκτοξεύουν 
βράχους στο κτήμα των Ουράιας και τυλίγουν το σπίτι 
τους στη σκόνη.

Ξεραμένο χαντάκι σε «αποκατεστημένο» χώρο κοντά 
στο σπίτι της Έρικα και του Ραούλ Ουράιας στο Άιλαντ 
Κρικ, στην Κομητεία Πάικ του Κεντάκι. Ελάχιστα 
στοιχεία υπάρχουν που να δείχνουν ότι οι προσπάθειες 
αποκατάστασης αναιρούν όλες τις περιβαλλοντικές 
βλάβες που προκαλούνται κατά τη διαδικασία εξόρυξης.

«Όταν ήμουν παιδί ήταν πανέμορφα εδώ», εξηγεί ο 
Ραούλ. «Τώρα δεν υπάρχει τίποτα… Τώρα αυτό που 
υπάρχει είναι τοιχώματα ύψους 30 μέτρων, περιοχές 
που λένε ότι είναι ‘αποκατεστημένες’ αλλά δεν είναι … 
ό,τι έχει απομείνει εκεί είναι νεκρό και ξερό. Η άγρια 
φύση εξαφανίστηκε. Δεν έχει μείνει απολύτως τίποτα».

Το Πραγματικό Κόστος του Άνθρακα



Η Αφαίρεση Βουνοκορφής (Mountaintop Removal, 
MTR) είναι ακριβώς αυτό που φαντάζεται κανείς – οι
ανθρακωρύχοι ανατινάζουν ολόκληρα τμήματα 
βουνών για να φτάσουν στον άνθρακα που υπάρχει 
κάτω από την επιφάνεια. Μόλις αφαιρεθεί ο άνθρακας, 
οι τεράστιες ποσότητες βράχων και χώματος 
που προκαλούν οι εκρήξεις (που αποκαλούνται 
«υπερκείμενα υλικά») απορρίπτονται σε κοντινές 
κοιλάδες.

Αυτή η καταστροφική μέθοδος εξόρυξης έχει ήδη 
θάψει εκατοντάδες μίλια ποταμών στο Κεντάκι και έχει 
αποδεκατίσει πολλές εκατοντάδες χιλιάδες στρέμματα 
αρχέγονων δασών. Η μέθοδος MTR σπέρνει την 
καταστροφή σε μεγάλα τμήματα αυτής της ορεινής 
περιοχής – ενός από τα πλουσιότερα οικοσυστήματα
εύκρατου δάσους στον κόσμο. Ο φυσικός αντίκτυπος 
της απόρριψης χιλιάδων τόνων υπερκείμενων υλικών
στις ορεινές κοιλάδες είναι ήδη αρκετά σοβαρός. Αυτά 
όμως τα βραχώδη και χωμάτινα απόβλητα περιέχουν 
επίσης τοξικά μέταλλα όπως σελήνιο, αρσενικό 
και υδράργυρο που εισχωρούν στο έδαφος και στα 
επιφανειακά ύδατα, δηλητηριάζοντας τα πάντα στο 
περασμά τους – ποτάμια, ψάρια, χλωρίδα, πανίδα, 
ακόμη και ανθρώπους.

Οι επιπτώσεις της MTR από 
πρώτο χέρι
Χιλιάδες άνθρωποι που ζουν στα ανθρακοφόρα πεδία 
του ανατολικού Κεντάκι έχουν πληγεί ευθέως από την
MTR και μπορούν να σταθούν μάρτυρες της αμέλειας, 
της άρνησης και της απληστίας των εταιρειών 
άνθρακα.

Τοξική δηλητηρίαση
Η Έρικα (Erica) και ο Ραούλ Ουράιας (Raul Urias) 
ζουν σε ένα μέρος που κάποτε ήταν μια χλοερή 
κοιλάδα στην Κομητεία Πάικ (Pike). Το σπίτι τους 
τώρα περιβάλλεται από το σεληνιακό τοπίο που 
άφησε πίσω της η αφαίρεση βουνοκορφής και η 
περιουσία τους πλήττεται συχνά από κατολισθήσεις 
και έχει πνιγεί από μια σκόνη πλούσια σε θείο από 
τις εξορυκτικές εκρήξεις, αυτό όμως για το οποίο 
ανησυχούν περισσότερο είναι η τετράχρονη κόρη 
τους, η Μακέιλα (Makayla).

Το 2006, ανακάλυψαν ότι το νερό στο οποίο έλουζαν 
τη Μακέιλα, και το οποίο μερικές φορές έπινε κατά τα
τρία πρώτα χρόνια της ζωής της, περιείχε 
συγκέντρωση αρσενικού 130 φορές μεγαλύτερη από 
εκείνη που επιτρέπει η Υπηρεσία Περιβαλλοντικής 
Προστασίας (EPA), καθώς και υψηλότερα από το 

κανονικό επίπεδα υδραργύρου (Βλ. Υδράργυρος). Προς το παρόν η Μακέιλα 
είναι μια χαρά, η Έρικα και ο Ραούλ όμως εξακολουθούν να ανησυχούν για το 
μέλλον. «Έχω φόβους. Ανησυχώ για την κόρη μου», μας είπε ο Ραούλ. «Ξέρω 
ότι η παρατεταμένη έκθεση σε αρσενικό μπορεί να προκαλέσει βλάβες στα 
εσωτερικά όργανα».130

Στα δικά του παιδικά χρόνια, ο Ραούλ γνώρισε αυτή την κοιλάδα ως ένα εντελώς 
διαφορετικό μέρος. «Όταν ήμουν παιδί ήταν πανέμορφα εδώ», εξήγησε. «Τα 
ρυάκια κυλούσαν διάφανα, δεν ήταν μαύρα. Υπήρχαν ψαράκια και καραβίδες 
του γλυκού νερού, πάρα πολλά βατράχια. Τώρα δεν υπάρχει τίποτα… Τώρα 
αυτό που υπάρχει είναι τοιχώματα ύψους 30 μέτρων, περιοχές που λένε ότι 
είναι ‘αποκατεστημένες’ αλλά δεν είναι… ό,τι έχει απομείνει εκεί είναι νεκρό και 
ξερό. Η άγρια φύση εξαφανίστηκε. Δεν έχει μείνει απολύτως τίποτα».131

Πλήρης άγνοια
«Βρίσκαμε φανταχτερές ορχιδέες, βρίσκαμε λουλούδια τρίλιουμ… χειμάφιλα… 
κάθε είδους πανέμορφα μικρά αγριολούλουδα εκεί μέσα… χάθηκαν όμως, 
χάθηκαν. Θέλω να πω, απογύμνωσαν εντελώς ολόκληρη την κοιλότητα και την 
έκαναν χωματερή».132

Πριν δεκαετίες, η Μαίρη Τζέιν ήταν οδηγός σε φυσιολατρικές πεζοπορίες στην 
περιοχή της Κομητείας Λέσλι (Leslie) όπου ζει σήμερα η ίδια και ο σύζυγός της, 
Ράλεϊ. Από το 2007, το ζευγάρι αντιμάχεται τις εργασίες MTR της Whymore Coal. Στη 
διάρκεια αυτού του αγώνα, έχουν σταθεί μάρτυρες της πλήρους υποβάθμισης αυτής 
της κάποτε παρθένας περιοχής.

Αυτό που κάνει τα πράγματα χειρότερα είναι ότι ένα μέρος της καταστροφής 
οφείλεται σε λάθη της εταιρείας άνθρακα. Η Μαίρη Τζέιν μας αποκάλυψε ότι η 
Whymore Coal έκοψε μια λωρίδα πλάτους 30  μέτρων κατά μήκος του βουνού, 
αποκόπτοντας ανεκτίμητους δασικούς βιοτόπους για την Καφετιά Νυχτερίδα 
της Ιντιάνα που είναι είδος σε κίνδυνο. ‘Οπως όμως, ανακάλυψαν αργότερα οι 
Άνταμς, η εταιρεία είχε κόψει τη λωρίδα σε λάθος μέρος. «Δεν ήξεραν πού ήταν 
η φλέβα του άνθρακα», μας είπε η Μαίρη Τζέιν.133 Ένας σημαντικός βιότοπος 
άγριας ζωής καταστράφηκε χωρίς κανένα λόγο.134

Ανεπαρκής αποκατάσταση
«Δεν με νοιάζει πόσο γρασίδι θα βάλουν εδώ, [τα ζώα χρειάζεται] να έχουν 
καρύδια για να επιβιώσουν κατά τη διάρκεια του χειμώνα. Η γαλοπούλα, η 
πέρδικα, οι σκίουροι, τα ελάφια, όλα. Καταστρέφουν όλα αυτά τα μεγάλα 
δέντρα και δεν τα αντικαθιστούν με τίποτα για το μέλλον».135

Στην Κομητεία Φλόιντ (Floyd) του Κεντάκι, ο Ρικ Χάντσου (Rick Handshoe) έχει 
σταθεί μάρτυρας της οικτρής ανεπάρκειας της διαδικασίας αποκατάστασης 
μετά την εξόρυξη. Το κύριο πρόβλημα, επισημαίνει ο Ρικ, είναι ότι οι 
εταιρείες άνθρακα συνήθως αποκαθιστούν τις τοποθεσίες  των ορυχείων ως 
βοσκοτόπους, φυτεύοντας ένα μείγμα επτά φυτών. Τα συγκεκριμένα είδη, όχι 
μόνο χρειάζεται να φυτεύονται ξανά και ξανά αλλά και αναπτύσσονται μόνο με 
τη βοήθεια ισχυρού λιπάσματος. Μόλις το κράτος επιστρέψει στην εταιρεία τα 
χρήματα της εγγύησης το λίπασμα σταματάει και όλα πεθαίνουν.136

Αυτές οι ανεπαρκείς προσπάθειες καταστρέφουν εντελώς τους επιφανειακούς 
και υπόγειους υδάτινους πόρους μαζί με το οικοσύστημα από το οποίο 
εξαρτάται η τοπική άγρια ζωή. Οι παρατηρήσεις που έχει κάνει ο ίδιος ο Ρικ 
επιβεβαιώνονται από μια έκθεση του 2003 που κυκλοφόρησε η Υπηρεσία 



Περιβαλλοντικής Προστασίας. Η έκθεση δήλωνε ότι «τα εδάφη 
που αποκαθιστώνται κατ’ αυτό τον τρόπο θα χρειαστούν 
πολύ περισσότερο χρόνο από αυτόν που παρατηρείται στη 
διαδοχή παλαιών πεδίων για να επιστρέψουν στην προ 
της εξόρυξης δασική βλάστηση».137 Ή, όπως το θέτει ο Ρικ, 
«Εδώ δε θα υπάρξουν ποτέ δέντρα».138

Το 2003, η εταιρεία που εξόρυσσε άνθρακα κοντά στο κτήμα 
του Ρικ κατέστρεψε ένα ολόκληρο ποταμάκι. Σύμφωνα με τον 
Ρικ, το νερό στο ρέμα κυλούσε πορτοκαλί. Περιγράφει αυτό 
που συνέβη μετά: «Δεν υπήρχαν ψάρια στα ρέματα. Όταν 
σκοτώνεις αυτά που δε βλέπεις με γυμνό μάτι στο ρέμα, τότε 
οι σαλαμάνδρες δε μπορούν να ζήσουν εκεί, οι καραβίδες δε 
μπορούν να ζήσουν εκεί, τα ψάρια δε μπορούν να ζήσουν 
εκεί. Και μετά τι γίνεται με τα ρακούν που κατεβαίνουν και 
τρέφονται με τα ψαράκια και τις καραβίδες; Δεν υπάρχουν 
πια εκεί για να τα φάνε. Αν σκοτώσεις αυτό το ένα, σκοτώνεις 
την αλυσίδα, την τροφική τους αλυσίδα».139

Αυτό το περιστατικό χαρακτηρίστηκε ατύχημα, παρ’ όλο που 
δεν υπήρχε τίποτα τυχαίο στο γεγονός ότι η μεταλλευτική 
εταιρεία αποστράγγισε παράνομα ένα εγκαταλελειμμένο 
υπόγειο ορυχείο χωρίς να φτιάξει πρώτα δεξαμενή 
αποθήκευσης. «Ατυχήματα» σαν αυτό συμβαίνουν εδώ 
και δεκαετίες. Η περιβαλλοντική καταστροφή που έχουν 
προκαλέσει στην Κομητεία Φλόιντ είναι ορατή από άκρη σε 
άκρη στην περιοχή. 

Η προοπτική
 
Όσο συνεχίζεται η εξόρυξη με MTR, και όσο οι εταιρείες 
συνεχίζουν να βάζουν το κέρδος πάνω από την υγεία της γης 
και των ανθρώπων, οι προοπτικές για το ανατολικό Κεντάκι 
και τα ανθρακοφόρα πεδία των κεντρικών Απαλαχίων είναι 
ζοφερές. Καθώς η τιμή ενός τόνου άνθρακα έχει εκτιναχθεί 
στα ύψη, η μανία για εξόρυξη «φτηνού άνθρακα» με MTR 
κάνει τα πράγματα χειρότερα, οξύνοντας τα κόστη σε 
ανθρώπινες ασθένειες, μολυσμένο νερό και υποβαθμισμένα 
οικοσυστήματα – κόστη που η εξορυκτική εταιρεία θεωρεί 
«εξωτερικά». Αυτά τα κόστη τα πληρώνουν οι κάτοικοι των 
ανθρακοφόρων πεδίων και όλοι όσοι ζουν πιο κάτω στο ρου 
των ποταμών. Είναι ένα τίμημα που δε θα έπρεπε να είναι 
αναγκασμένοι να πληρώνουν.

Αφήγηση: Sara Pennington

Υδράργυρος
Η βιομηχανία του άνθρακα είναι η μεγαλύτερη μεμονωμένη πηγή 
εκπομπών υδραργύρου στον κόσμο.140

Από τους 2.190 τόνους υδραργύρου που εκλύονται στην ατμόσφαιρα 
κάθε χρόνο, πάνω από τους μισούς προέρχονται από τις καμινάδες 
των εργοστασίων παραγωγής ενέργειας που καίνε άνθρακα.141

Ο άνθρακας περιέχει υδράργυρο ο οποίος απελευθερώνεται σε 
μεγάλες ποσότητες στην ατμόσφαιρα μετά την καύση. Στη συνέχεια ο 
υδράργυρος καταλήγει σε ποτάμια, ρέματα και λίμνες, είτε μέσω της 
βροχής και της σκόνης, είτε απλά λόγω της βαρύτητας.142 Από τη στιγμή 
που θα βρεθεί στο νερό, εισέρχεται στην τροφική αλυσίδα – ξεκινώντας 
με τα φύκια και ανεβαίνοντας στα ψάρια, έπειτα στα πουλιά και τα 
θηλαστικά. Οι συγκεντρώσεις υδραργύρου αυξάνονται όσο ανεβαίνει 
κανείς την τροφική αλυσίδα.143

Μπορεί ο υδράργυρος να βλάψει τον άνθρωπο; Ναι. Είναι νευροτοξίνη 
η οποία μπορεί να περάσει από τη μητέρα στο έμβρυο, προκαλώντας 
εγκεφαλικές βλάβες, τύφλωση, καταληψία και πολλά άλλα προβλήματα. 
Η έκθεση σε αυτόν προέρχεται κυρίως από τη βρώση μολυσμένων 
ψαριών.

Στις ΗΠΑ, το 8% των γυναικών γόνιμης ηλικίας έχουν στο αίμα τους 
περισσότερο υδράργυρο από το επιτρεπτό όριο που έχει ορίσει η 
Υπηρεσία Περιβαλλοντικής Προστασίας των ΗΠΑ.144 Αυτό έχει ως 
αποτέλεσμα να γεννιούνται κάθε χρόνο 410.000 παιδιά που εκτέθηκαν 
σε επικίνδυνα επίπεδα υδραργύρου, όσο ακόμα βρίσκονταν στη 
μήτρα.

Το Πραγματικό Κόστος του Άνθρακα
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Γερμανία
Λίμνη Τσβένκαου – οι προκλήσεις της αποκατάστασης

Το ηλικίας 50 ετών επιβατηγό πλοίο Σάντα 
Μπάρμπαρα, που πήρε το όνομά του από την 
προστάτιδα των μεταλλωρύχων, κάνει κρουαζιέρες στη 
λίμνη Τσβένκαου στην Ανατολική Γερμανία. Το πρώην 
επιφανειακό ορυχείο μεταμορφώνεται σε πόλο έλξης 
τουριστών. Η προστασία της φύσης αποτελεί μικρό 
μόνο ποσοστό των εγχειρημάτων επανακαλλιέργειας.

Μέχρι το τέλος του 2009, θα μετακινηθούν περίπου 
14,5 εκατομμύρια κυβικά μέτρα χώματος – για να 
δημιουργηθούν συστήματα αναχωμάτων κατά τις 
περιόδους που η λίμνη πλημμυρίζει. Με έκταση 10 
τετραγωνικών χιλιομέτρων, η λίμνη Τσβένκαου θα 
είναι η μεγαλύτερη του είδους της στην «Περιοχή Νέων 
Λιμνών της Κεντρικής Γερμανίας».

Το χρώμα του νερού είναι κρυστάλλινα διάφανο σαν 
το μαύρο τσάι. Έχει pH 2,6, δηλαδή ίδια οξύτητα με 
το ξύδι. Το αποτέλεσμα αυτής της όξινης απορροής 
από τα ορυχεία: τα υδρόβια φυτά και ζώα δε μπορούν 
να επιβιώσουν, τα υδάτινα αποθέματα μπορούν 
να μολυνθούν και κατασκευές όπως οι σωλήνες 
αποχέτευσης μπορούν να διαβρωθούν.
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Γερμανία
Λίμνη Τσβένκαου – οι προκλήσεις της αποκατάστασης

«Χωρίς τους ανθρακωρύχους, δε θα κάναμε βόλτα σ’ αυτή τη λίμνη σήμερα», 
εξηγεί ο πλοίαρχος Τόμας Νάγκελ (Thomas Nagel) καθώς οδηγεί αργά το πλοίο 
Santa Barbara στα νερά της Λίμνης Τσβένκαου (Zwenkau) στην Ανατολική 
Γερμανία. Το νερό έχει όψη διαυγούς μαύρου τσαγιού και μυρίζει υδρόθειο. 
Λιγνές σημύδες ξεπροβάλλουν πάνω από την επιφάνεια αυτής της πρόσφατα 
σχηματισμένης λίμνης. Το pH όμως των υδάτων της είναι 2,6 – ίδια οξύτητα με το 
ξύδι.145 Στη νοτιοανατολική πλευρά της λίμνης, υψώνονται οι
δύο γκρίζοι πύργοι του εργοστασίου ενέργειας του Μπέλεν-Λίπεντορφ (Böhlen-
Lippendorf), που λειτουργεί με άνθρακα. 146

Στη νοτιοανατολική γωνιά της λίμνης, οι δυο γκρίζοι 
πύργοι του εργοστασίου παραγωγής ενέργειας με 
καύση άνθρακα Μπέλεν-Λίπεντορφ εκλύουν σχεδόν 
14 εκατομμύρια τόνους CO2 ετησίως και είναι η 
7η μεγαλύτερη πηγή εκπομπής CO2 μεταξύ των 
εργοστασίων παραγωγής ενέργειας με καύση άνθρακα 
στη Γερμανία.

Το επιφανειακό ορυχείο στο Πρόφεν προμηθεύει 
το νερό για να γεμίσει η λίμνη Τσβένκαου. Από το 
Μάρτιο του 2007 έχουν διοχετευτεί στη λίμνη περίπου 
10 εκατομμύρια κυβικά μέτρα νερού. Αυτό προκαλεί 
αποστράγγιση  και σε περιοχές πέρα από το άμεσο 
περιβάλλον της εξόρυξης άνθρακα, με αποτέλεσμα την 
πτώση της στάθμης του υδροφόρου ορίζοντα και την 
πρόκληση βλαβών στα φυσικά οικοσυστήματα.

«Χωρίς τους ανθρακωρύχους, δε θα κάναμε βόλτα σ’ 
αυτή τη λίμνη σήμερα», εξηγεί οι πλοίαρχος Τόμας 
Νάγκελ. Μέχρι στιγμής, η επανακαλλιέργεια της λίμνης 
Τσβένκαου έχει στοιχίσει 145,6 εκατομμύρια ευρώ. 
Αν και εκατομμύρια ευρώ από δημόσιους πόρους 
επενδύονται στην επανακαλλιέργεια, οι επιστήμονες 
λένε ότι «εξακολουθεί να μην είναι σαφές κατά πόσο 
αυτές οι προσεγγίσεις είναι βιώσιμες».

Το Πραγματικό Κόστος του Άνθρακα



Η λίμνη Τσβένκαου βρίσκεται πάνω σε ένα πρώην 
επιφανειακό ορυχείο, 20 λεπτά απόσταση με το 
αυτοκίνητο από τη Λειψία, στη Σαξονία. Το ορυχείο, 
που λειτουργούσε από το 1921 μέχρι το 1999, κάλυπτε 
28.630 στρέμματα – έκταση που αντιστοιχεί σε 
περισσότερα από 4.000 γήπεδα ποδοσφαίρου.147

Τώρα, χάρη στην αποκατάσταση, η τοποθεσία 
μεταμορφώνεται σε πόλο έλξης τουριστών, 
εφοδιασμένη με μαρίνα, διαμερίσματα για κολυμβητές 
και τελεφερίκ που διασχίζει τη λίμνη μέχρι το κοντινό 
πάρκο ψυχαγωγίας Μπελάντις. Με 10 τετραγωνικά 
χιλιόμετρα έκταση, θα είναι η μεγαλύτερη λίμνη του 
είδους της στη λεγόμενη «Περιοχή Νέων Λιμνών της 
Κεντρικής Γερμανίας».148

Η λίμνη Τσβένκαου είναι ένα από τα πολλά εγχειρήματα 
που έχουν συσταθεί για να καλλιεργηθεί εκ νέου η 
σημαδεμένη επιφάνεια των πρώην επιφανειακών 
ορυχείων στη Γερμανία. Ωστόσο, υπογραμμίζει 
συγχρόνως μερικές από τις πολλές προκλήσεις που 
συνοδεύουν την αποκατάσταση γης κατεστραμμένης 
από την επιφανειακή εξόρυξη, μαζί με τα προβλήματα 
στον τρόπο με τον οποίο την αντιμετωπίζουν αυτή 
τη στιγμή οι κυβερνήσεις (Βλ. Ανάκτηση αυτών που 
Χάθηκαν).

Αποκατάσταση - 
προβλήματα και ελαττώματα
Ποιος την πληρώνει;
Η αποκατάσταση της λίμνης Τσβένκαου έχει στοιχίσει 
μέχρι στιγμής 145,6 εκατομμύρια €.149 Μόνο στην 
περιοχή της Κεντρικής Γερμανίας και της Λουσατίας 
έχουν δαπανηθεί από το 1990 8,3 δισεκατομμύρια € για 
την αποκατάσταση πρώην επιφανειακών ορυχείων.150

Ο τρόπος με τον οποίο πληρώνει η Γερμανία για αυτή 
την αποκατάσταση είναι μοναδικός: στην πρώην Λαϊκή 
Δημοκρατία της Γερμανίας (ΛΔΓ), την επιφανειακή 
εξόρυξη ήλεγχε η κυβέρνηση. Κατά συνέπεια, το ίδιο 
ισχύει για την αποκατάσταση.151

Ο Φίλιπ Στόιερ (Philipp Steuer), από την περιβαλλοντική 
οργάνωση Εκολέβε (Ökolöwe) στη Λειψία, εξηγεί ποιο 
είναι το πρόβλημα: «Η αποκατάσταση συνδέεται με 
τεράστια κόστη. Συνήθως, οι μεταλλευτικές εταιρείες 
πρέπει να επωμιστούν τα κόστη, που είναι και η 
μόνη αποδεκτή επιλογή. Στην περίπτωση όμως της 
Ανατολικής Γερμανίας, τα κόστη για την αποκατάσταση 
τα ανέλαβαν οι δημόσιες αρχές. Αυτό μπορεί να 
δικαιολογηθεί μόνο αναφορικά με την κυβερνητική 
οργάνωση της επιφανειακής εξόρυξης λιγνίτη στην 

πρώην ΛΔΓ… Το ότι άλλο μέρος του κόστους καλύπτεται αυτή τη στιγμή 
από την Ε.Ε., στο πλαίσιο της λεγόμενης ‘περιφερειακής βοήθειας’, αποτελεί 
αδικαιολόγητη διακρατική επιδότηση της επιφανειακής εξόρυξης που
καταστρέφει το τοπίο».152

Φυσικά, το πρόβλημα δεν εξαλείφεται αν η αποκατάσταση αφεθεί στις 
εξορυκτικές εταιρείες. Τα κόστη που τη συνοδεύουν είναι τεράστια για αυτό και  
γίνεται το ελάχιστο, με πολύ μικρές πιθανότητες να ανακάμψει ποτέ πλήρως μια 
περιοχή (Βλ. ΗΠΑ: Ανατολικό Κεντάκι – μετατροπή βουνοκορφών σε απόβλητα 
ορυχείων).

Όξινη απορροή ορυχείων
Υπάρχουν 172 λίμνες στην Ανατολική Γερμανία που δημιουργήθηκαν μετά 
την εξόρυξη του άνθρακα, και οι περισσότερες από αυτές υποφέρουν από ένα  
παρόμοιο πρόβλημα – όξινη απορροή των ορυχείων. Εύκολα βλέπει κανείς τις 
συνέπειες: τα υδρόβια φυτά και ζώα δε μπορούν να επιβιώσουν, τα αποθέματα 
νερού μπορούν να μολυνθούν και κατασκευές όπως σωλήνες αποχέτευσης 
μπορούν να διαβρωθούν από οξέα.153

Η λίμνη Τσβένκαου δεν αποτελεί εξαίρεση. Μόλις πέρυσι, ο Γιεργκ Χάγκελγκαντς 
(Jörg Hagelganz) του τμήματος περιβάλλοντος του περιφερειακού συμβουλίου 
της Σαξονίας δήλωσε δημοσίως: «Η λίμνη Τσβένακου θα μετατραπεί στην 
πλέον όξινη λίμνη της Γερμανίας, αν δεν κάνουμε κάτι».154

Ζημιά στη στάθμη των υδάτων
Για να αραιώσει την οξίνιση της λίμνης Τσβένκαου, η LMBV στηρίζεται αυτή τη 
στιγμή στο λεγόμενο «ενεργό πλημμύρισμα». Από το Μάρτιο του 2007, περίπου 
10 εκατομμύρια κυβικά μέτρα νερού από την αποστράγγιση του επιφανειακού 
ορυχείου στο Πρόφεν (Profen) 155  έχουν παροχετευτεί στη λίμνη156. Η αφαίρεση 
τόσο μεγάλων ποσοτήτων νερού προκαλεί αποστράγγιση και σε περιοχές 
μακριά από την άμεση περιοχή της εξόρυξης. Το αποτέλεσμα είναι χαμηλότεροι 
υδροφόροι ορίζοντες και βλάβες στα φυσικά οικοσυστήματα.157  

Ένα άλλο παράδειγμα είναι η περιφέρεια της Λουσατίας, όπου τα εγχειρήματα 
αποκατάστασης στηρίζονται επίσης στο ενεργό πλημμύρισμα με ύδατα 
ποταμών. Εδώ, το πλημμύρισμα της Περιοχής Λιμνών της Λουσατίας έπληξε 
έντονα τους γύρω ποταμούς Σπρέε (Spree), Νάισε (Neiße) και Σβάρτσε Έλστερ 
(Schwarze Elster). Το 2003 ο Σπρέε έφτανε στο Βερολίνο με τόσο λίγο νερό, 
που η αποχέτευση των υδάτων της πρωτεύουσας άλλαξε την κατεύθυνση ροής 
του ποταμού.158

Σαν να μην έφτανε αυτό, η περιφέρεια της Λουσατίας αγωνίζεται τώρα ενάντια 
σε ένα άλλο πρόβλημα που σχετίζεται με τη στάθμη των υδάτων – όταν 
έκλεισαν τις αντλίες αποστράγγισης σε 18 από τα κλειστά επιφανειακά ορυχεία 
της περιοχής, η στάθμη των υπογείων υδάτων ανέβηκε δραματικά. 

Το αποτέλεσμα αυτής της ανόδου; Οι σοδιές καταστράφηκαν, τα υπόγεια 
πλημμύρισαν και κτίρια ράγισαν. Θα μπορούσαν να πληγούν τα εργοστάσια 
επεξεργασίας λυμάτων και τα νεκροταφεία.159 «Αυτό είναι ένα καινούργιο 
φαινόμενο. Ποτέ πριν δεν είχαν πλημμυρίσει τα υπόγειά μας», δήλωσε ο 
Ζίγκμαρ Κούγκλερ (Siegmar Kugler), αντιδήμαρχος του Τσέρε (Zerre) και μέλος 
της ‘Watergroup’ Spreetal, μιας ομάδας που καταγράφει την άνοδο των υπογείων 
υδάτων στο δήμο.160 Παρά το γεγονός ότι σπίτια ηλικίας 100 ετών ποτέ δεν 
είχαν πλημμυρίσει πριν αρχίσει η επιφανειακή εξόρυξη, η LMBV αποδέχθηκε 
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την ευθύνη μόλις στα τέλη του 2008.161 Μέχρι εκείνη τη 
στιγμή, οι κάτοικοι ήταν αναγκασμένοι να εγκαθιστούν οι 
ίδιοι αντλίες για να διατηρούν τα νερά υπό έλεγχο.

Υπεκφυγές από το πραγματικό ζήτημα
Κανείς δε γνωρίζει κατά πόσο μπορούν ποτέ τα τοπία να 
αποκατασταθούν έτσι ώστε να πλησιάσουν τη φυσική τους 
κατάσταση.162 Αν και εκατομμύρια ευρώ από δημόσιους 
πόρους επενδύονται στα έργα, οι  επιστήμονες δηλώνουν 
ότι «εξακολουθεί να είναι ασαφές κατά πόσο αυτές οι 
προσεγγίσεις είναι βιώσιμες».163

Βέβαια, ένα από τα μεγαλύτερα ζητήματα με την 
αποκατάσταση είναι ότι, κατά μία έννοια, αποτελεί 
επικίνδυνο αντιπερισπασμό – εκτρέπει τα βλέμματα του 
κόσμου από το γεγονός ότι η επιφανειακή εξόρυξη άνθρακα 
εξακολουθεί να συμβαίνει. Όσο αποτελεσματική και να 
είναι η επανακαλλιέργεια, δεν νομιμοποιεί την επιφανειακή 
εξόρυξη άνθρακα, την πιο καταστροφική μέθοδο εξόρυξης. 

Όσο οι γερμανοί φορολογούμενοι πληρώνουν για την 
αποκατάσταση, τόσο η γερμανική κυβέρνηση εξακολουθεί 
να επιδοτεί τον άνθρακα. Αντίθετα με όλες τις διακηρύξεις 
της βιομηχανίας του άνθρακα, η μελέτη του 2004 της 
Ομοσπονδιακής Υπηρεσίας Περιβάλλοντος έδειξε ότι αν 
λάβουμε υπ’ όψη τα κόστη των επιπτώσεων του λιγνίτη, 
καθώς και τις απ’ ευθείας κρατικές επιδοτήσεις, το σύνολο 
ανέρχεται σε 4,5 δισεκατομμύρια € τον χρόνο.164

Η προοπτική 
Η εξόρυξη συνεχίζεται
Τον Αύγουστο του 2008, ο Πρωθυπουργός της Σαξονίας 
Στάνισλαβ Τίλιχ (Stanislaw Tillich) ανακοίνωσε ότι συνεχίζει 
να υποστηρίζει ένα ενεργειακό μείγμα που περιλαμβάνει 
λιγνίτη, τον πιο βρώμικο τύπο άνθρακα (Βλ. Παράρτημα Ι: 
Βασικές Γνώσεις για τον Άνθρακα).165 

Ο Δρ Γιόακιμ Γκάισλερ (Joachim Geisler), πρόεδρος της 
Εταιρείας Λιγνίτη Κεντρικής Γερμανίας MIBRAG δήλωσε ότι 
η εταιρεία θα επενδύσει 28 εκατομμύρια € μέσα στο 2008 για 
να εκσυγχρονίσει τα μηχανήματα επιφανειακής εξόρυξης. 
Αυτό έρχεται να προστεθεί στις έντονες συζητήσεις με 
εταίρους «γύρω από την ανάπτυξη ενός νέου εργοστασίου 
ενέργειας με καύση άνθρακα στο Πρόφεν (Profen)».166

Όλα αυτά σημαίνουν ότι τα τεράστια μηχανήματα 
εξόρυξης θα συνεχίσουν να σκάβουν τη χώρα. Άνθρωποι 
εξακολουθούν να μετεγκαθίστανται. Δάση και ολόκληρα 
οικοσυστήματα εξακολουθούν να καταστρέφονται. «Με 
τη συνέχιση της επιφανειακής εξόρυξης, καθυστερούμε 
και μετατοπίζουμε την αποκατάσταση ολόκληρων 
τοπίων», λέει ο Δρ Βέρμπαν (Werban), ο προηγούμενος 

επικεφαλής της UNESCO Biospherereservoir Spreewald (Δεξαμενή 
Βιόσφαιρας UNESCO του Δρυμού του Σπρέε).167 «Θα μπορούσαμε να 
εξοικονομήσουμε εκατομμύρια από την αποκατάσταση, αν σεβόμασταν τη 
φύση περισσότερο και δεν προσπαθούσαμε να καταφέρουμε τα πάντα με 
την ωμή βία. Όλα είναι σχεδιασμένα προς όφελος του εμπορίου και μόνο 
ένα απειροελάχιστο ποσοστό της αποκατάστασης είναι αφιερωμένο στην 
προστασία της φύσης. Ελάχιστα απομένουν για τη φύση».168 Φαίνεται ότι 
δεν έχουμε μάθει τίποτε από το παρελθόν. «Η φύση όμως διεκδικεί πίσω 
το μερίδιό της», προβλέπει ο Δρ Βέρμπαν.

Αφήγηση: Nina Schulz

Ανάκτηση αυτών που χάθηκαν
Η εξόρυξη σε λειτουργικά οικοσυστήματα τα μετατρέπει σε σωρούς από 
άγονα, αμμώδη υλικά, υπερκείμενα υλικά και βράχια. Σε μία και μόνη 
τοποθεσία εξόρυξης, κατά τη διάρκεια ζωής του ορυχείου, μπορεί να 
μετακινηθούν εκατομμύρια κυβικά μέτρα χώματος. Η καταστροφή είναι 
ολοσχερής και μεγάλο μέρος της έκτασης δεν ανακάμπτει ποτέ.

Σε μερικά μέρη του κόσμου, οι δραστηριότητες αποκατάστασης  
(γνωστής επίσης ως επανακαλλιέργεια ή ανάπλαση) επιχειρούν να 
ξανακάνουν παραγωγικές τις ρημαγμένες περιοχές. Το ποσοστό όμως 
στο οποίο μπορεί να επιδιορθωθεί μετά την εξόρυξη η πληγείσα έκταση 
αμφισβητείται. Οι βουνοκορφές δε μπορούν να αντικατασταθούν από 
τη στιγμή που θα ανατιναχτούν, οι κοιλάδες και τα ρέματα που θάβονται 
κάτω από εκατομμύρια τόνους χώματος δε θα αποκατασταθούν και οι 
σπηλαιώδεις λάκκοι που δημιουργεί η επιφανειακή εξόρυξη πιθανότατα 
θα παραμείνουν ως έχουν. Η εξόρυξη αλλοιώνει τα φυσικά συστήματα
τόσο ριζικά, ώστε αυτά που χάνονται δε μπορούν ποτέ στ’ αλήθεια να 
ανακτηθούν.

Σε μέρη όπως οι ΗΠΑ, υπάρχουν ελάχιστα στοιχεία που να δείχνουν ότι 
αυτές οι προσπάθειες μπορούν να αναστρέψουν όλη την περιβαλλοντική 
βλάβη που προκαλείται κατά τη διαδικασία της εξόρυξης. Σε μεγάλο βαθμό 
αυτό οφείλεται στην κακή ποιότητα του χώματος στις αποκατεστημένες 
τοποθεσίες. Το χώμα σε ένα αδιατάρακτο σύστημα είναι ένα δυναμικό 
μέσο, που η σύστασή του ποικίλει και σφύζει από ζωή. Το χώμα που 
βρίσκεται στις αποκατεστημένες τοποθεσίες στερείται δομής, είναι σε 
μεγάλο βαθμό άνευ θρεπτικών συστατικών και χωρίς τα έντομα και τη 
μικροβιακή ζωή που είναι απαραίτητα για τη συντήρηση της φυτικής 
ζωής. Κατά συνέπεια, τα ποσοστά επιτυχίας της φύτευσης τείνουν 
να κυμαίνονται γύρω στο 20-30% σε μερικές περιοχές, ενώ σε άλλες 
επιβιώνει μόλις το 10% των νέων δενδρυλλίων.169

Το Πραγματικό Κόστος του Άνθρακα



Αυστραλία
Ο βρώμικος θρόνος του Βασιλιά Άνθρακα

Το λιμάνι του Νιουκάστλ είναι το μεγαλύτερο σημείο 
εξαγωγής άνθρακα στον κόσμο, εξάγοντας σήμερα 80 
εκατομμύρια τόνους άνθρακα ετησίως. Βρίσκονται σε 
εξέλιξη σχέδια να επεκταθεί η δυναμικότητα κατά την 
επόμενη πενταετία σε 120 εκατομμύρια τόνους ετησίως, 
φτάνοντας ακόμα και στους 200 εκατομμύρια τόνους 
ετησίως.

Ο ανταγωνισμός για τους περιορισμένους υδάτινους 
πόρους είναι μία από τις επιπτώσεις της εξόρυξης στις 
γεωργικές δραστηριότητες στην περιοχή. Η επιφανειακή 
εξόρυξη χρειάζεται πολύ μεγάλες ποσότητες νερού, 
σε μεγάλο βαθμό για να καταβρέχονται τα επικίνδυνα 
σύννεφα σκόνης που προκαλούν οι μεγάλης κλίμακας 
εκσκαφές.

Ενώ οι εταιρείες άνθρακα και οι κυβερνήσεις δεν 
προλαβαίνουν να βγάζουν από τη γη τον άνθρακα 
της Κοιλάδας Χάντερ, οι ντόπιοι αγρότες και κάτοικοι 
ανησυχούν για τις περιβαλλοντικές και κοινωνικές 
επιπτώσεις της εξάρτησης από τον άνθρακα. Ολοένα 
αυξάνεται η πεποίθηση της κοινότητας ότι τα κόστη της 
βιομηχανίας άνθρακα της περιοχής ξεπερνούν κατά 
πολύ τα όποια υποτιθέμενα οφέλη.

Προοπτική
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Αυστραλία
Ο βρώμικος θρόνος του Βασιλιά Άνθρακα

Ο άνθρακας βασιλεύει στην Αυστραλία, και η περιοχή της Κοιλάδας Χάντερ 
(Hunter) στη Νέα Νότιο Ουαλία (New South Wales, NSW) είναι ο θρόνος του. 
Η εξόρυξη άνθρακα στο μεγαλύτερο ποσοστό της είναι επιφανειακή, κάτι που 
σημαίνει ότι η κοιλάδα Χάντερ μοιάζει με σεληνιακό τοπίο, με ορυχεία να 
απλώνονται μέχρι την άκρη του ορίζοντα. 

Ντόπιοι κάτοικοι διαδηλώνουν κατά του προτεινόμενου 
επιφανειακού ορυχείου στο Λόφο Άνβιλ. Το ορυχείο 
θα κάλυπτε περισσότερο 35.000 στρέμματα και 
θα κατέστρεφε τεράστιες εκτάσεις του τοπικού 
περιβάλλοντος.

Υπάρχει κάθε λόγος να σταματήσει κανείς το ορυχείο 
Μανγκούλα. Η επέκταση της εξόρυξης όχι μόνο θα 
όξυνε τα υπάρχοντα ζητήματα έλλειψης νερού, αλλά 
και θα ανάγκαζε περισσότερους από 200 κατοίκους να 
μετεγκατασταθούν.

Αυτή η ανεμογεννήτρια στο Κουραγκάνγκ υπενθυμίζει 
ότι μια πιο βιώσιμη λύση είναι εφικτή. Έρευνες έχουν 
δείξει ότι η Κοιλάδα Χάντερ θα μπορούσε να παράγει 
το 40% της ενέργειας της Νέας Νότιας Ουαλίας από 
ανανεώσιμες πηγές μέχρι το 2020, δημιουργώντας 
παράλληλα περισσότερες από 10.700 θέσεις εργασίας.

Το Πραγματικό Κόστος του Άνθρακα



Σχεδόν το ένα τρίτο του συνόλου του εξαγόμενου 
άνθρακα σε ολόκληρο τον κόσμο προέρχεται από 
την Αυστραλία.170 Το Νιούκασλ (Newcastle), στη Νέα 
Νότιο Ουαλία, είναι το μεγαλύτερο εξαγωγικό λιμάνι 
άνθρακα στον κόσμο, εξάγοντας κάθε χρόνο ποσότητα 
διπλάσια του συνόλου των εξαγωγών των ΗΠΑ.171

Αυτός ο άνθρακας απελευθερώνει τεράστιες ποσότητες 
αερίων του θερμοκηπίου όταν καεί. Επειδή αυτό 
συμβαίνει έξω από την Αυστραλία, αυτές οι εκπομπές 
δεν προσμετρώνται στην ποσόστωση εκπομπών της
χώρας – έτσι η Αυστραλία μπορεί να αυξάνει την 
παραγωγή άνθρακα ατιμώρητη. Όμως πέρα από το ότι 
αποτελεί τέλειο παράδειγμα για το πώς να προκαλέσει 
κανείς καταστροφική αλλαγή του κλίματος, η εξόρυξη
στην Αυστραλία ευθύνεται και για μυριάδες τοπικές 
περιβαλλοντικές βλάβες, πολλές από τις οποίες
ξεφεύγουν πλέον από κάθε έλεγχο.

Ο αντίκτυπος του άνθρακα από 
πρώτο χέρι: Κοιλάδα Χάντερ
Η Κοιλάδα Χάντερ είναι φημισμένη σε όλο τον κόσμο 
για την παραγωγή κρασιού και τα ιπποτροφεία 
καθαρόαιμων αλόγων κούρσας. Όμως αυτές οι 
επιχειρήσεις, αξίας πολλών εκατομμυρίων δολαρίων,  
εξαρτώνται από ένα περιβάλλον που κινδυνεύει άμεσα 
από καταστροφή, λόγω της εξόρυξης άνθρακα (Βλ. 
Καταστροφή της γης), μια άποψη που συμμερίζονται 
πολλοί στην περιοχή: «Όσο κι αν θα ήθελε η εξορυκτική 
βιομηχανία να πιστεύει ότι η εξόρυξη και ο τουρισμός 
του κρασιού μπορούν να συνυπάρξουν, αυτή σίγουρα 
δεν είναι η άποψη της βιομηχανίας τουρισμού του 
κρασιού».172

Ελλείψεις νερού
Ο ανταγωνισμός για τους περιορισμένους πόρους 
είναι μία μόνο εκδήλωση του αντίκτυπου της εξόρυξης
στις γεωργικές δραστηριότητες στην περιοχή. Η 
περιοχή της Κοιλάδας Χάντερ πάσχει από σοβαρή 
λειψυδρία – μια κατάσταση την οποία επιδεινώνει 
η συνεχιζόμενη ξηρασία. Τα επιφανειακά ορυχεία 
στην περιοχή χρειάζονται τρομακτικές ποσότητες 
νερού για να λειτουργήσουν, σε μεγάλο βαθμό για 
να καταβρέχουν τα επικίνδυνα σύννεφα σκόνης που 
παράγουν οι εκσκαφές μεγάλης κλίμακας. Στη μάχη 
για τα περιορισμένα αποθέματα νερού μέχρι στιγμής 
πλήττονται τα συμφέροντα των αγροτών – τα υδροβόρα 
ανθρακωρυχεία και εργοστάσια παραγωγής ενέργειας 
εξακολουθούν να λαμβάνουν κατά προτεραιότητα 
πρόσβαση στο νερό. Μάλιστα, όταν η κυβέρνηση 
της Νέας Νότιας Ουαλίας ανακοίνωσε το 2007 ότι 
ορισμένα τμήματα της πολιτείας θα λάμβαναν μηδενική 

χορήγηση νερού, τα ανθρακωρυχεία συνέχισαν να λειτουργούν κανονικά, 
αποστραγγίζοντας ακόμη περισσότερο τα υδάτινα αποθέματα της περιοχής. 
Αυτές οι περικοπές έχουν απειλήσει σοβαρά την οικονομική υγεία μερικών από 
τα παλιά αγροκτήματα στην περιοχή.173

Συνέχιση της καταστροφής: Λόφος Άνβιλ
Παρά την προφανή και δραματική ζημιά που προκαλεί ο άνθρακας στην Κοιλάδα 
Χάντερ, έχουν εκπονηθεί σχέδια για να διπλασιαστεί η εξαγωγική ικανότητα 
του Νιουκάσλ και προτείνεται να δημιουργηθούν αρκετά νέα ανθρακωρυχεία 
για να προμηθεύσουν αυτόν τον επιπλέον άνθρακα.

Ένα από αυτά είναι το προτεινόμενο επιφανειακό ορυχείο «Μανγκούλα» (Man-
goola) στον Λόφο Άνβιλ (Anvill Hill). Το σχέδιο για το ορυχείο είναι γιγαντιαίο 
– με περιοχή εργασιών μεγαλύτερη από 35.000 στρέμματα, θα επιδιώξει να 
εξορύξει περισσότερους από 220 εκατομμύρια τόνους άνθρακα σε διάστημα 
δύο δεκαετιών.174 Η ποσότητα άνθρακα ενός και μόνο έτους από το ορυχείο 
θα παρήγαγε τόσο CO2 όσο ολόκληρος ο τομέας των μεταφορών στη Νέα 
Νότιο Ουαλία. Το εργοστάσιο θα λειτουργεί 24 ώρες το 24ωρο, 7 ημέρες την 
εβδομάδα, με επίπεδα θορύβου «σχεδόν πέντε φορές μεγαλύτερα από τον 
οποιοδήποτε εγκεκριμένο εξορυκτικό εγχείρημα στη Νέα Νότιο Ουαλία».175

Η τοπική σαβάνα αντιμέτωπη με την εξαφάνιση
Στο Λόφο Άνβιλ βρίσκονται κάποιες από τις τελευταίες εκτάσεις σαβάνας 
που έχουν απομείνει στην Κοιλάδα Χάντερ. Φιλοξενεί 440 είδη χλωρίδας και 
πανίδας – 25 από τα οποία έχουν χαρακτηριστεί απειλούμενα.176 Η περιοχή 
είναι τόσο ευαίσθητη και οικολογικά μοναδική, ώστε μια έκθεση το 2005 
συνέστησε ότι ο Λόφος Άνβιλ θα πρέπει να προστατευτεί και να μετατραπεί σε 
φυσικό δρυμό ή σε δρυμό υπό εμπιστευτική διαχείριση.177 Αν προχωρήσει το 
Μανγκούλα και τα άλλα ορυχεία που προτείνονται, η επέκταση της εξόρυξης θα 
απειλήσει περίπου 13.000 στρέμματα αυτού του υψηλής ποιότητας βιοτόπου. 
Τα μέτρα ελάφρυνσης που σκιαγραφούνται στην Εκτίμηση Περιβαλλοντικών 
Επιπτώσεων, που εκπονήθηκε για το προτεινόμενο ορυχείο δεν αντισταθμίζουν 
επαρκώς αυτήν την απώλεια.178

Απειλή για τη βιομηχανία και για την κοινότητα
Υπάρχει κάθε λόγος να σταματήσει κανείς την πρόοδο των εργασιών στο 
ορυχείο Μανγκούλα. Μια επέκταση της εξόρυξης, όχι μόνο θα όξυνε τα ήδη 
υπάρχοντα ζητήματα έλλειψης νερού, αλλά και θα ανάγκαζε περισσότερους 
από 200 κατοίκους να μετεγκατασταθούν. Οι βιομηχανίες εκτροφής αλόγων 
και καλλιέργειας αμπελιών εκφράζουν ηχηρά την αντίθεσή τους στο ορυχείο, 
καθώς τις απασχολεί η δική τους μετεγκατάσταση – τεράστιος άθλος για τα 
αμπέλια, που χρειάζονται χρόνια για να πιάσουν. Καταγράφοντας την αντίθεσή 
του προς το ορυχείο Μανγκούλα, ο Σύλλογος Οινοποιών της Άνω Κοιλάδας 
Χάντερ σημείωνε: «Πολλές καθιερωμένες, βιώσιμες αγροτικές επιχειρήσεις θα 
εκτοπιστούν από αυτό το ορυχείο, επιβαρύνοντας τις υπάρχουσες κοινότητες 
και οικογένειες».179

Πάρα πολλοί κάτοικοι, περιλαμβανομένων των ντόπιων, έχουν σοβαρότατες 
ανησυχίες για τα προτεινόμενα ορυχεία στον Λόφο Άνβιλ. Για να υποστηρίξουν 
την υπόθεσή τους, σχημάτισαν το 2005 το συνασπισμό του Λόφου Άνβιλ. Αυτή 
η τοπική ομάδα δράσης έχει αποκτήσει την υποστήριξη αρκετών οργανώσεων 
και αγωνίζεται δραστήρια για να πετύχει την εγκατάλειψη των σχεδίων για το 
ορυχείο από την ώρα της σύλληψής τους. Τον Ιούνιο του 2007, περισσότεροι 
από 400 άνθρωποι πέρασαν ένα Σαββατοκύριακο κατασκηνωμένοι στο χώρο 
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του προτεινόμενοι ορυχείου, σχηματίζοντας τις λέξεις 
«Σώστε το Λόφο Άνβιλ», στέλνοντας ένα σαφές μήνυμα 
στην Κυβέρνηση της Πολιτείας.

Ακόμη και άνθρωποι που έχουν εργαστεί στη βιομηχανία 
του άνθρακα θεωρούν ότι το άνοιγμα νέων ορυχείων είναι 
υπερβολή. Ένα παράδειγμα είναι ο Γκράχαμ Μπράουν 
(Graham Brown), συνταξιούχους ανθρακωρύχος που 
υποστηρίζει την απομάκρυνση της βιομηχανίας του άνθρακα 
από την Κοιλάδα Χάντερ. 

Θέλει πολύ να δει να προστατεύονται οι θέσεις εργασίας 
και η τοπική οικονομία με στροφή προς μια οικονομία χωρίς 
άνθρακα, λέγοντάς μας ότι «Χρειαζόμαστε ένα μηχανισμό 
μετάβασης, πλήρως χρηματοδοτούμενο από τις εταιρείες 
άνθρακα».180

Το μέλλον
Μια πιο βιώσιμη λύση είναι εφικτή – και είναι μια λύση για 
την οποία αγωνίζονται οι ντόπιοι και οι περιβαλλοντικές 
οργανώσεις. Έρευνες έχουν δείξει ότι η Κοιλάδα Χάντερ 
θα μπορούσε να παρέχει το 40% της ενέργειας της Νέας 
Νότιας Ουαλίας από ανανεώσιμες πηγές μέχρι το 2020, 
δημιουργώντας έτσι περισσότερες από 10.700 θέσεις 
εργασίας.181 Μάλιστα, με τη βοήθεια της υπάρχουσας 
υποδομής, η Κοιλάδα Χάντερ θα μπορούσε να γίνει 
περιφέρεια εξαγωγής ανανεώσιμης ενέργειας, παράγοντας 
ηλεκτρισμό χωρίς εκπομπές αερίων του θερμοκηπίου 
για ολόκληρη την πολιτεία, αναπτύσσοντας παράλληλα 
τεχνολογίες καθαρής ενέργειας για τον υπόλοιπο κόσμο.

Δυστυχώς, η πραγματικότητα δεν είναι τόσο θετική. Λίγο 
μετά την Παγκόσμια Ημέρα του Περιβάλλοντος τον Ιούνιο 
του 2007, η Κυβέρνηση της Νέας Νότιας Ουαλίας ενέκρινε 
τη μετατροπή του Λόφου Άνβιλ σε ανθρακωρυχείο, 
παρά τους πολλούς λόγους για να μην προχωρήσει στην 
πραγματοποίηση του σχεδίου.

Έκτοτε, το ορυχείο πουλήθηκε σε μια ελβετική πολυεθνική, 
την Xtrata, στα τέλη του 2007, αφού είχε γίνει υπερβολικά 
προβληματική υπόθεση για τους προηγούμενους ιδιοκτήτες, 
τη Centennial Coal. Τα καλά νέα είναι ότι το ορυχείο δεν 
έχει αναπτυχθεί ακόμα. Κατά πόσο θα παραμείνει έτσι στο 
μέλλον, είναι ακόμη άγνωστο.
 
Αφήγηση: Julien Vincent

Καταστροφή της γης
Οι τεράστιας κλίμακας εκσκαφές και τα θεόρατα βουνά αποβλήτων 
συγκαταλέγονται στα πιο εμφανή απομεινάρια της εξόρυξης. Οι 
εξορυκτικές δραστηριότητες οδηγούν επίσης στην αποδάσωση 
μεγάλων εκτάσεων γης, στην απώλεια γόνιμων επιφανειακών χωμάτων 
λόγω της διάβρωσης και σε καθιζήσεις. Μεγάλο μέρος αυτής της γης 
παραμένει άγονο και μολυσμένο πολύ καιρό αφότου σταματήσουν οι 
εργασίες εξόρυξης άνθρακα.182

Η γη που έχει διαταραχτεί και απογυμνωθεί από την εξόρυξη είναι 
πολύ πιο ευάλωτη στη διάβρωση. Η απώλεια χώματος από τις 
περιοχές επιφανειακής εξόρυξης μπορεί να είναι μία έως δύο χιλιάδες 
φορές μεγαλύτερη απ’ ό,τι στις δασώδεις περιοχές, και δεκαπλάσια 
απ’ ότι στους βοσκότοπους.183 Αυτό το χώμα που παρασύρεται, 
καταλήγει στα ρέματα, ιδίως όταν υπάρχουν έντονες βροχοπτώσεις και 
λιώσιμο χιονιών, σπέρνοντας τον όλεθρο στα υδάτινα οικοσυστήματα. 
Σε μεγάλες ποσότητες, μπορεί να ρυπάνει τα υδάτινα σώματα τόσο 
ολοσχερώς, ώστε να μην αφήνει τα ψάρια να αναπαραχθούν, να 
σκοτώνει τα αυγά και τις νύμφες των ψαριών, να προκαλεί ασφυξία 
στις μικροσκοπικές μορφές υδρόβιας ζωής και να κρύβει το φως, 
εμποδίζοντας τη φωτοσύνθεση.184

Η απόθεση ιζημάτων μειώνει επίσης τη χωρητικότητα των δεξαμενών 
που βρίσκονται χαμηλότερα στο ρου  των υδάτων και αλλάζει τις 
διαδρομές τους, προκαλώντας λειψυδρία, πλημμύρες και νεφώσεις.185 

Αν τα ιζήματα είναι μολυσμένα, μπορούν επίσης να καταστήσουν το 
νερό ακατάλληλο για πόση και, σε πολλές περιπτώσεις, ακατάλληλο 
για χρήση στη γεωργία και τη βιομηχανία.186 Οι καθιζήσεις εδαφών 
από τις καταρρεύσεις ορυχείων μπορούν επίσης να προκαλέσουν 
διάβρωση του χώματος καθώς και να διαταράξουν την επιφανειακή 
και υπόγεια ροή των υδάτων και να δημιουργήσουν υγρές ή λιμναίες 
περιοχές. Όταν αυτά τα φαινόμενα συμβαίνουν σε αγροτικές περιοχές, 
μπορούν να μειώσουν την παραγωγικότητα των καλλιεργειών.187 

Για παράδειγμα, σε περιοχές των ΗΠΑ, σε εκτάσεις χαρακτηρισμένες 
ως πληττόμενες σε μέτριο και σε έντονο βαθμό από καθιζήσεις και 
όπου τίποτε δεν έχει γίνει για την αποκατάσταση του εδάφους, έχουν 
σημειωθεί μειώσεις στις αποδόσεις καλαμποκιού μεταξύ 45% και 
95%.188

Το Πραγματικό Κόστος του Άνθρακα



Φιλιππίνες
Η Πόλη Ιλοΐλο ορθώνει το ανάστημα της απέναντι στις μεγάλες εταιρείες άνθρακα

Εκατοντάδες άνθρωποι συμμετέχουν σε μια Παρέλαση 
Ανανεώσιμης Ενέργειας την Παγκόσμια Ημέρα Δράσης 
κατά των κλιματικών αλλαγών. Ζητούν να θεσπιστεί 
αμέσως στις Φιλιππίνες νόμος για τις ανανεώσιμες 
πηγές ενέργειας που θα συμβάλει καταλυτικά στην 
απομάκρυνση από τα ορυκτά καύσιμα.

Ακτιβιστές της Greenpeace αφήνουν 20 σακιά 
κάρβουνο μπροστά από ένα υποκατάστημα της 
Metrobank. Η Metrobank, μια από τις μεγαλύτερες 
τράπεζες στις Φιλιππίνες, βρίσκεται πίσω από τα 
σχέδια κατασκευής του εργοστασίου παραγωγής 
ενέργειας με καύση άνθρακα στην Πόλη Ιλοΐλο.

Κάτοικοι του Ιλοΐλο κάθε ηλικίας επισκέπτονται την 
Κατασκήνωση Υπερασπιστών του Κλίματος της Green-
peace για να μάθουν για την κλιματική αλλαγή και για 
το πώς οι ανανεώσιμες πηγές ενέργειας μπορούν να 
ηλεκτροδοτήσουν τις Φιλιππίνες.
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Η Πόλη Ιλοΐλο, η επαρχία της οποίας είναι γνωστότερη ως η «καρδιά των 
Φιλιππίνων», είναι μια πόλη διχασμένη. Ο λόγος; Ένα νέο εργοστάσιο ενέργειας 
με άνθρακα που βρίσκεται αυτή τη στιγμή στη φάση του σχεδιασμού.

Την Παγκόσμια Ημέρα Περιβάλλοντος, εθελοντές της 
Greenpeace εγκαθιστούν φωτοβολταϊκά ως μέρος 
της κατασκευής της Κατασκήνωσης Υπερασπιστών 
του Κλίματος στο χώρο ενός από τους μεγαλύτερους 
καθεδρικούς ναούς της πόλης.

Εκατοντάδες φοιτητές του Πανεπιστημίου Σεντ Πολ 
στην Πόλη Ιλοΐλο σχηματίζουν ανθρώπινο πανό που 
γράφει «ΣΤΑΜΑΤΗΣΤΕ ΤΟΝ ΑΝΘΡΑΚΑ». Αυτοί οι 
φοιτητές είναι μέρος του κινήματος που ζητά από τους 
αξιωματούχους της τοπικής και της εθνικής κυβέρνησης 
να απορρίψουν την κατασκευή νέων εργοστασίων 
παραγωγής ενέργειας με καύση άνθρακα.

Χιλιάδες άνθρωποι συμμετέχουν σε συγκέντρωση 
οικουμενικής προσευχής στην Πόλη Ιλοΐλο. 
Διαμαρτύρονται κατά του προτεινόμενου εργοστασίου 
παραγωγής ενέργειας με καύση άνθρακα ενώ 
υποστηρίζουν πιο βιώσιμες ενεργειακές λύσεις.

Το Πραγματικό Κόστος του Άνθρακα



Η Καθολική Εκκλησία είναι ένας από τους κορυφαίους 
αντιπάλους της κατασκευής νέων εργοστασίων 
παραγωγής ενέργειας με καύση άνθρακα στις 
Φιλιππίνες. Ο Πρόεδρος του Συμβουλίου Καθολικών 
Επισκόπων των Φιλιππίνων, Αρχιεπίσκοπος Άνχελ 
Λαγκνταμέο, ηγείται διαθρησκευτικής συγκέντρωσης 
για να δείξει στους υποστηρικτές του εργοστασίου ότι 
δεν είναι ευπρόσδεκτοι στο Ιλοΐλο.

Ως μέρος των δραστηριοτήτων στην Κατασκήνωση 
Υπερασπιστών του Κλίματος, εθελοντές της Green-
peace φυτεύουν περίπου εκατό ανεμοδείκτες στον 
χώρο της προτεινόμενης μονάδας. Οι ανεμοδείκτες 
αντιπροσωπεύουν το τεράστιο ανανεώσιμο δυναμικό 
στο νησί που περιμένει να αξιοποιηθεί.

Η Greenpeace αξιώνει η Metrobank να επενδύσει σε 
ανανεώσιμες πηγές ενέργειας και όχι στον άνθρακα, 
για να δώσει τη δυνατότητα βιώσιμης ανάπτυξης. 
Διαμαρτυρόμενοι για τις στρατηγικές της τράπεζας, 
πολλοί άνθρωποι στην Πόλη Ιλοΐλο κλείνουν τους 
τραπεζικούς τους λογαριασμούς στη Metrobank.
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“Όσο υπάρχουν πολίτες με 
αφοσίωση και αυταπάρνηση που 
τάσσονται υπέρ της βιώσιμης 
ανάπτυξης, η RISE θα συνεχίσει 
να αγωνίζεται και να λειτουργεί 
ως ακοίμητος φύλακας του 
περιβάλλοντος”.*

* Συνέντευξη με την Αουρόρα Αλέρτα Λιμ, εκ των συγκαλούντων τη RISE. Πόλη Ιλοΐλο, 
Φιλιππίνες.  12 Σεπτεμβρίου 2008.

Το Πραγματικό Κόστος του Άνθρακα



Καθώς μπαίνει κανείς στην πόλη, εύκολα βλέπει τον 
διχασμό. Εκατοντάδες πανό έχουν κρεμαστεί ολόγυρα 
στην πόλη. Τα μισά λένε «ναι στον άνθρακα». Τα 
άλλα μισά λένε «όχι στον άνθρακα». Μια πιο κοντινή 
ματιά στα πανό δείχνει πως εκείνα που λένε «Ναι» 
είναι εκτυπωμένα. Εκείνα με το «Όχι» είναι σχεδόν 
όλα βαμμένα με το χέρι. Εδώ έγκειται ένα μέρος του 
προβλήματος: η υποστήριξη για το νέο εργοστάσιο 
ενέργειας προέρχεται από κυβερνητικούς λειτουργούς 
και πλούσιες επιχειρηματικές ομάδες. 

Σε αντιδιαστολή, η έντονη αντίσταση προέρχεται από 
ένα τεράστιο και ετερόκλητο συνασπισμό πολιτών 
που περιλαμβάνει την Καθολική Εκκλησία που έχει 
μεγάλη επιρροή, γιατρούς, καθηγητές, μηχανικούς, 
φωτισμένους επιχειρηματίες, ηγέτες της κοινωνίας των 
πολιτών και φοιτητές. Ένα πράγμα γίνεται σαφές: η 
κυβέρνηση Αρόγιο, αντί να αντιμετωπίσει σοβαρά το 
ζήτημα των κλιματικών αλλαγών και των επιπτώσεών 
τους στους φτωχούς, προωθεί την ιδιωτικοποίηση και 
επέκταση των εργοστασίων παραγωγής ενέργειας των 
Φιλιππίνων με καύση άνθρακα. Όμως, η αντίσταση 
μεγαλώνει (Βλ. Η Αντίσταση Μεγαλώνει).189

Η αντίσταση κλιμακώνεται
Παρά το ετερόκλητο της ομάδας, η αντίσταση έχει 
οργανωθεί. Το 2003, μια ομάδα πολιτών ίδρυσαν την
οργάνωση Υπεύθυνοι Πολίτες του Ιλοΐλο υπέρ της 
Βιώσιμης Ενέργειας (Responsible Ilongos for Sus-
tainable Energy, RISE). Ο πρώτος τους στόχος ήταν 
να σταματήσουν την κατασκευή ενός εργοστασίου 
ενέργειας με καύση άνθρακα στην αλιευτική κοιλάδα 
Ατζούι (Ajuy) στο Βόρειο Ιλοΐλο και να προωθήσουν 
την αειφόρο ανάπτυξη μέσω ανανεώσιμης ενέργειας.

Η RISE έφερε αμέσως αποτέλεσμα. Κατάφερε να 
καθυστερήσει το σταθμό παραγωγής ενέργειας στο 
Ατζούι μέχρις ότου ο χρηματοδότης, η KEPCO, τελικά 
αποσύρθηκε και μετέφερε το εγχείρημα νοτιότερα 
στην παράκτια πόλη Μπανάτε με την ελπίδα ότι θα 
αντιμετωπίσει μικρότερη αντίσταση. Εδώ και πάλι η 
RISE έπεισε το Επαρχιακό Συμβούλιο να απορρίψει 
την πρόταση. 

Δυστυχώς, η υπόθεση δεν τελειώνει εδώ. Το σχέδιο για 
εργοστάσιο παραγωγής ενέργειας με καύση άνθρακα 
μεταφέρθηκε και πάλι, αυτή τη φορά στην Πόλη Ιλοΐλο, 
και η RISE μετακινήθηκε μαζί του.

Αουρόρα -
μια ιστορία αντίστασης
Η Αουρόρα Αλέρτα Λιμ (Aurora Alerta Lim) είναι μια αποφασισμένη κυρία. 
Πρόσφατα συνταξιοδοτήθηκε από Βοηθός του Προέδρου για Περιβαλλοντικά 
Ζητήματα του Πανεπιστημίου των Κεντρικών Φιλιππίνων.
Τώρα παράγει και συμπαρουσιάζει ένα περιβαλλοντικό τοκ-σόου στο 
πανεπιστημιακό τηλεοπτικό κανάλι και είναι μία από τις ηγετικές μορφές 
της εκστρατείας της RISE. «Η μεγαλύτερη πρόκληση», μας είπε, «είναι η 
απάθεια της εθνικής κυβέρνησης και της δημοτικής αρχής για το φαινόμενο του 
θερμοκηπίου. Υποστηρίζουν τη χρήση του άνθρακα για παραγωγή ενέργειας 
παρά την προειδοποίησή μας για τις βαρύτατες επιπτώσεις των κλιματικών 
αλλαγών».190

Αυτή η ανησυχία για τις επιπτώσεις της αλλαγής του κλίματος αποτελεί σοβαρό 
ζήτημα στις Φιλιππίνες. Το 2007, η μη κυβερνητική οργάνωση Germanwatch 
τοποθέτησε τις Φιλιππίνες στην κορυφή της λίστας των χωρών που κινδυνεύουν 
περισσότερο από τις συνέπειες των κλιματικών αλλαγών.191 Η χώρα ήδη 
πλήττεται από δριμύτερους και συχνότερους τυφώνες, όπως τον Νοέμβριο 
του 2007, όταν περισσότεροι από 200.000 άνθρωποι απομακρύνθηκαν 
από τις εστίες τους.192 Επίσης πλήττεται από λειψυδρία, ενώ τα 7.107 νησιά 
απειλούνται από την άνοδο της στάθμης της θάλασσας. Όμως παρ’ όλα αυτά, 
η κυβέρνηση επιμένει στον άνθρακα.

Πολεμώντας τα ψέματα
Μεγάλο μέρος της δουλειάς της Αουρόρα (ή Τίτα Άου, όπως την αποκαλούν οι 
φίλοι της) και της ομάδας της επικεντρώνεται στην αντίκρουση των ψεμάτων 
και των αποσπασματικών πληροφοριών που διαδίδουν οι υποστηρικτές 
του άνθρακα. Λέει ότι μεγάλο μέρος του ενθουσιασμού υπέρ του άνθρακα 
στην Πόλη Ιλοΐλο βασίζεται σε αναλήθειες: «Υπάρχει στη χώρα ένα κύμα 
υποστήριξης για εργοστάσια παραγωγής ενέργειας με καύση άνθρακα λόγω της 
παραπληροφόρησης που περιλαμβάνει την τεχνολογία «καθαρού άνθρακα» 
και το παραπλανητικό επιχείρημα ότι ο άνθρακας είναι φτηνός».193

Είναι εύκολο να δει κανείς γιατί γοητεύουν αυτοί οι ισχυρισμοί. Η κύρια πηγή 
ηλεκτροδότησης του Ιλοΐλο είναι ένα ντιζελοκίνητο εργοστάσιο παραγωγής 
ενέργειας 72 MW που δεν είναι συνδεδεμένο με το δίκτυο. Επειδή το ντίζελ είναι 
τόσο ακριβό, η τιμή του ρεύματος στην πόλη είναι ανάμεσα στις ακριβότερες, 
αν όχι η ακριβότερη στη χώρα. Ακόμη περισσότερο, η πόλη υφίσταται επίσης 
συχνές ελλείψεις ηλεκτρικού ρεύματος. Οι υπέρμαχοι του εργοστασίου 
παραγωγής ενέργειας τις αποδίδουν σε έλλειψη ικανότητας παραγωγής ισχύος, 
όμως η αλήθεια είναι ότι ένα νέο εργοστάσιο ενέργειας με άνθρακα στην Πόλη 
Ιλοΐλο δε θα λύσει αυτά τα προβλήματα. Το ζήτημα δεν είναι η έλλειψη ισχύος. 
Οι διακοπές ρεύματος στην πραγματικότητα οφείλονται σε προβλήματα 
μεταφοράς και διανομής.194 Η όποια τυχόν μείωση της τιμής του ρεύματος, που 
ενδεχομένως θα έρθει μετά την κατασκευή ενός νέου εργοστασίου ενέργειας, 
θα πληρωθεί σε επιπτώσεις σε όσους ζουν στην κοινότητα. Η Αουρόρα 
σχολιάζει, «Οι άνθρωποι είναι εκείνοι που θα αναγκαστούν να επωμιστούν τα 
κόστη της καύσης άνθρακα στην υγεία και το περιβάλλον».195Παρά την άνιση 
μάχη, την ισχύ και την επιρροή των υπερμάχων του εργοστασίου με καύση 
άνθρακα, η Αουρόρα δεν το βάζει κάτω. Εκείνη, και άλλοι σαν αυτήν, εργάζεται 
ακατάπαυστα για να επιστήσει την προσοχή στον επείγοντα χαρακτήρα 
της κλιματικής κρίσης και στην παγκόσμια ανάγκη μας για βιώσιμες πηγές 
ενέργειας.
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Η αντίσταση μεγαλώνει
Το 1844, ο θρυλικός κοινωνικός θεωρητικός Φρίντριχ Ένγκελς 
μίλησε για «μια βιομηχανική επανάσταση, μια επανάσταση που την 
ίδια στιγμή άλλαξε στο σύνολό της την κοινωνία των πολιτών».198 Ο 
άνθρακας διαδραμάτισε κεντρικό ρόλο σε αυτή. Σήμερα, ο άνθρακας 
τροφοδοτεί ένα διαφορετικό είδος επανάστασης, μια επανάσταση 
όπου σχηματίζονται κινήματα αντίστασης ενάντια στη συνέχιση 
της χρήσης του. Στις περιοχές που παρουσιάζονται σε αυτήν την 
έκθεση και αλλού, κοινότητες σε όλη την υφήλιο ξεσηκώνονται και 
λένε όχι στον άνθρακα – οργανώνοντας διαδηλώσεις κατά των 
προτεινόμενων εργοστασίων καύσης άνθρακα και ανθρακωρυχείων, 
καταλαμβάνοντας χώρους ανέγερσης και μπλοκάροντας τραίνα και 
πλοία που μεταφέρουν άνθρακα.

Στην Πολωνία, περίπου 5.000 άνθρωποι βγήκαν στους δρόμους 
στην Κρούσβιτσα τον Απρίλιο του 2008, για να αντιταχθούν στα 
σχέδια για ένα επιφανειακό ορυχείο κοντά στο λίκνο της πολιτισμικής 
κληρονομιάς της χώρες και φυσικό δρυμό, τη Λίμνη Γκόπλο.199 Ήταν 
η πρώτη διαμαρτυρία αυτού του είδους στην ιστορία της Πολωνίας. 
Στην Αυστραλία σχηματίστηκε μια συμμαχία μεταξύ εκτροφέων 
καθαρόαιμων αλόγων, ιδιοκτητών αμπελώνων και ντόπιων κατοίκων 
για να αντιταχθεί σε ένα νέο επιφανειακό ορυχείο στο Λόφο Άνβιλ. 
Μεταμφιεσμένοι σε εργαζομένους των σιδηροδρόμων, διαδηλωτές 
στη Βρετανία σταμάτησαν ένα τραίνο που μετέφερε άνθρακα και 
κατευθυνόταν στο μεγαλύτερο εργοστάσιο ενέργειας της χώρας, 
τον Ηλεκτρικό Σταθμό Ντραξ (Drax), τον Ιούνιο του 2008. Μερικοί 
σκαρφάλωσαν στο τραίνο και ξεφόρτωσαν σχεδόν 20 τόνους 
άνθρακα στις γραμμές. Άλλοι αλυσοδέθηκαν πάνω του. «Αφήστε τον 
στο έδαφος» έγραφε το πανό που ξεδίπλωσαν οι ακτιβιστές κατά τη 
διάρκεια της εκδήλωσής τους.200 Το φθινόπωρο του 2008, ακτιβιστές 
κατά του άνθρακα στη Γερμανία ξεκίνησαν συλλογή υπογραφών 
για δημοψήφισμα για να σταματήσουν οι περαιτέρω εργασίες 
ανάπτυξης επιφανειακών ορυχείων στο ομόσπονδο κρατίδιο του 
Βρανδεμβούργου.201

Και η Ελλάδα λέει όχι στο λιθάνθρακα
Στην Ελλάδα, τα τοπικά κινήματα κατά της κατασκευής λιθανθρακικών 
μονάδων στη χώρα έχουν συντονίσει τη δράση τους τόσο επιτυχημένα, 
που έχουν καταφέρει να δραστηριοποιούνται σχεδόν σε πανελλήνια
κλίμακα. Τα τελευταία χρόνια τα κινήματα αυτά έχουν ήδη οργανώσει 
δράσεις, πορείες, ημερίδες και έχουν καταφέρει να διαδώσουν το 
μήνυμα κατά του λιθάνθρακα σε ολόκληρη τη χώρα, κάνοντας τα 
σχέδια της κυβέρνησης και των εταιριών πιο δύσκολα. Η Green-
peace, αναγνωρίζοντας τη ζωτική σημασία της δράσης τους, 
συνεργάζεται στενά με τα κινήματα αυτά. Το φθινόπωρο του 
2008 το πλοίο της Greenpeace Rainbow Warrior βρέθηκε για τρίτη 
συνεχόμενη χρονιά στον Κορινθιακό κόλπο, όπου προέβη σε 
σειρά κοινών δράσεων με τα τοπικά κινήματα της Βοιωτίας και της 
Κορινθίας. Τα πρώτα θετικά αποτελέσματα της δράσης ήδη φάνηκαν, 
καθώς η εταιρία η οποία σχεδίαζε την κατασκευή λιθανθρακικής 
μονάδας στη Βοιωτία ανακοίνωσε την επ’ αόριστον αναστολή της 
κατασκευής, λόγω της ισχυρής αντίδρασης που συναντά. Όλες αυτές 
οι ενέργειες καταδεικνύουν ότι η αντίσταση ενάντια σε απάνθρωπες, 
καταστροφικές για το κλίμα και επιβλαβείς πρακτικές όπως η καύση 
άνθρακα μεγαλώνει και μόνο ισχυρότερη μέλλεται να γίνει.

Αγώνας για ένα βιώσιμο μέλλον
Χάρη στο έργο ανθρώπων σαν την Αουρόρα, η RISE 
αποκτά δύναμη. Το Μάρτιο του 2008, χιλιάδες ακολούθησαν 
την έκκληση της Διάσκεψης Καθολικών Επισκόπων 
των Φιλιππίνων να λάβουν μέρος σε μια  οικουμενική 
συγκέντρωση προσευχής στο Ιλοΐλο. Η συγκέντρωση 
διαδήλωσε κατά του άνθρακα και διεκδίκησε το δικαίωμα 
να επιλέξει ένα βιώσιμο δρόμο ανάπτυξης. Ακόμη και οι 
κυβερνήτες των γειτονικών επαρχιών έχουν εκδηλωθεί 
ανοιχτά κατά του άνθρακα, και έχουν δώσει το παράδειγμα 
εξασφαλίζοντας τη μελλοντική ηλεκτροδότηση των 
επαρχιών τους με μικρής κλίμακας υδροηλεκτρικά έργα και 
ανεμογεννήτριες.

Κι όμως, οι αξιωματούχοι του Ιλοΐλο εξακολουθούν να 
εξαπατώνται από τον ισχυρισμό της βιομηχανίας ότι ο 
άνθρακας είναι η καλύτερη δυνατή πηγή ενέργειας για 
το Ιλοΐλο, παρά τη διαθεσιμότητα οικονομικά προσιτών 
εναλλακτικών λύσεων. Όπως μας επισήμανε η Αουρόρα, 
«Υπάρχουν διάφορες πηγές ενέργειας από τις οποίες 
μπορεί να αντλήσει το Ιλοΐλο. Αγωνιζόμαστε για αύξηση 
της διανομής γεωθερμικής ενέργειας, για ηλιακή, αιολική, 
υδροηλεκτρική ενέργεια και βιομάζα για συμπαραγωγή».196

Η προοπτική
Οι διαμαρτυρίες τον τελευταίο χρόνο είχαν όντως κάποιο 
αποτέλεσμα, καθώς το Υπουργείο Περιβάλλοντος 
και Φυσικών Πόρων πάγωσε επί αρκετούς μήνες το 
πιστοποιητικό συμμόρφωσης με τους περιβαλλοντικούς 
όρους για το σχεδιαζόμενο εργοστάσιο ενέργειας. Όμως 
αυτό δεν ήταν αρκετό για να το σταματήσει εντελώς. Παρά 
την ισχυρή και οργανωμένη αντίσταση, το πιστοποιητικό 
χορηγήθηκε το Σεπτέμβριο που πέρασε.

Αν και αυτό καταδικάζει την περιοχή σε ένα άγνωστο ακόμα 
ανθρώπινο κόστος, αυτό δεν είναι το τέλος της υπόθεσης. Η 
RISE ούτε καν σκέφτεται να τα παρατήσει: «Όσο υπάρχουν 
πολίτες με αφοσίωση και αυταπάρνηση που τάσσονται 
υπέρ της αειφόρου ανάπτυξης, η RISE θα συνεχίσει να 
αγωνίζεται και να λειτουργεί ως ακοίμητος φύλακας του 
περιβάλλοντος».197

Στο Ιλοΐλο, μια αφοσιωμένη τοπική ομάδα ακτιβιστών 
κατανοεί πλήρως τον αντίκτυπο που θα έχει ο άνθρακας 
στην κοινότητά τους, βλάπτοντας την ανθρώπινη υγεία, τα 
οικοσυστήματα και την ποιότητα ζωής. Με τον αγώνα τους 
υπερασπίζονται επίσης όλους τους κατοίκους του πλανήτη 
από την καταστροφική, ανεξέλεγκτη αλλαγή του κλίματος.

Αφήγηση: Mareike Britten
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φωτογραφία Χωράφια με σιτηρά, με ανεμογεννήτριες στο φόντο. 
Το Αιολικό Πάρκο Μαραντσόν είναι το μεγαλύτερο στην Ευρώπη 
με 104 γεννήτριες. ©GREENPEACE / DANIEL BELTRA
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Ο άνθρακας σπέρνει τον όλεθρο και την καταστροφή στον 
πλανήτη και στην υγεία μας. Αυτό είναι εύκολο να το δει 
κανείς. Σε αυτή την έκθεση, εξετάσαμε τις ζημιές που 
προκαλούνται σε όλο το μήκος της διαδρομής του – από την 
εξόρυξή του από το έδαφος μέχρι αυτά που απομένουν αφού 
καεί.

Εκθέσαμε την καταστροφή που προκαλεί η εξόρυξη – από 
την πνευμονοκονίαση μέχρι τις αναφλέξεις του άνθρακα 
και την όξινη απορροή των ορυχείων. Ξεσκεπάσαμε τις 
επιπτώσεις των εργοστασίων παραγωγής ενέργειας που 
καίνε άνθρακα σε τοπικό και παγκόσμιο επίπεδο, μεταξύ των 
οποίων η επείγουσα απειλή των αερίων του θερμοκηπίου 
που συσσωρεύονται στην ατμόσφαιρα. Ρίξαμε επίσης φως 
στην κληρονομιά του άνθρακα στις βλάβες - που συχνά 
ξεχνιούνται -, που προκαλούν τα εγκαταλελειμμένα ορυχεία 
και οι απόπειρες αποκατάστασης που ποτέ δε φέρνουν 
πραγματικά αποτελέσματα.

Τέλος, με την ανάλυση του CE Delft, βάλαμε μια τιμή σε 
μερικά από τα πιο οφθαλμοφανή «εξωτερικά» κόστη που 
συνδέονται με την τεκμηριωμένη διαδρομή του άνθρακα 
σε παγκόσμιο επίπεδο. Το σύνολο ανήλθε σε 360 
δισεκατομμύρια € τον χρόνο – ένα δυσθεώρητο ποσό που
παρ’ όλα αυτά πιθανότατα αποτελεί υποτίμηση του 
πραγματικού. Είναι απλούστατα αδύνατον σήμερα να 
εκτιμηθούν όλες οι πιθανές εκπομπές και να ποσοτικοποιηθεί 
με ακρίβεια κάθε βλάβη που προκαλείται από τον άνθρακα 
σε κάθε γωνία του πλανήτη.

Το πραγματικό κόστος του άνθρακα υπογραμμίζει την 
επείγουσα ανάγκη να αποφύγουμε τις καταστροφικές 
συνέπειες ενός μέλλοντος που θα τροφοδοτείται ενεργειακά 
με άνθρακα. Για την ακρίβεια, ο άνθρακας πρέπει να 
καταργηθεί σταδιακά για να συγκρατήσουμε την παγκόσμια 
αύξηση της θερμοκρασίας όσο το δυνατόν πιο κάτω από 
τους 2OC (σε σύγκριση με τα προβιομηχανικά επίπεδα) και 
να αποφύγουμε τις καταστροφικές αλλαγές του κλίματος. 
Ωστόσο, παρά τις επιπτώσεις των κλιματικών αλλαγών και 
παρά τους υπόλοιπους παράγοντες κόστους που συνοδεύουν 
τον άνθρακα, ακόμη πολλές χώρες επεξεργάζονται σχέδια 
να κατασκευάσουν νέα εργοστάσια παραγωγής ενέργειας 

με άνθρακα. Στην Ελλάδα, υπάρχουν ήδη σχέδια για πέντε περιοχές: 
Αντίκυρα Βοιωτίας, Μαντούδι και Αλιβέρι Εύβοιας, Λάρυμνα Φθιώτιδας 
και Αστακός Αιτωλοακαρνανίας. Αν πραγματοποιηθούν όλα τα τρέχοντα 
σχέδια, οι εκπομπές CO2 από τον άνθρακα θα αυξηθούν κατά 60% μέχρι 
το 2030.202 Αυτό το σενάριο δεν είναι βιώσιμο, αλλά επικίνδυνο.

Υπάρχουν στη διάθεσή μας άλλες επιλογές εκτός από τον άνθρακα 
– επιλογές που λειτουργούν. Η έκθεση Ενεργειακή Επανάσταση της 
Greenpeace παρέχει ένα πρακτικό σχεδιάγραμμα που δείχνει πώς οι 
ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, σε συνδυασμό με την εξοικονόμηση 
ενέργειας, μπορούν να μειώσουν τις παγκόσμιες εκπομπές CO2 από 
τα ορυκτά καύσιμα κατά 50%.203 Αυτή η λύση παρέχει το ίδιο επίπεδο 
ενεργειακών «υπηρεσιών» ενώ καταργεί σταδιακά την εξάρτηση από τον 
άνθρακα.

Αυτό είναι εφικτό επειδή δεκαετίες τεχνολογικής προόδου έχουν ωριμάσει 
σημαντικά τις τεχνολογίες ανανεώσιμης ενέργειας – τεχνολογίες όπως οι 
ανεμογεννήτριες, τα φωτοβολταϊκά, τα   εργοστάσια παραγωγής ενέργειας 
από βιομάζα και οι ηλιοθερμικοί σταθμοί. Η αγορά για ανανεώσιμη ενέργεια 
μεγαλώνει κι αυτή δραματικά: το 2007, οι παγκόσμιες ετήσιες επενδύσεις 
στις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας ξεπέρασαν τα 100 δισεκατομμύρια 
δολάρια.204 Την ίδια στιγμή, η χρήση που κάνουμε στην ενέργεια είναι 
επαίσχυντα μη αποδοτική. Μεγάλο μερίδιο του άνθρακα που καίγεται 
για παραγωγή ενέργειας απλώς σπαταλιέται, κάτι που μπορεί εύκολα να 
αποφευχθεί μέσω μέτρων τεχνολογικά διαθέσιμων.

Το να αφήσουμε πίσω μας τον άνθρακα είναι ο μοναδικός δρόμος προς 
τα εμπρός. Ο πλανήτης απλούστατα δεν έχει τη δυνατότητα να συνεχίσει 
τη χρήση του – τα κόστη για το κλίμα, τον πλανήτη μας και εμάς τους 
ίδιους είναι υπερβολικά υψηλά. Ο άνθρακας υπήρξε ίσως ζωτικός στο να 
τροφοδοτήσει τη Βιομηχανική Επανάσταση, όμως ο καιρός του έχει πια 
περάσει. Τώρα πρέπει να επιφέρουμε μια επανάσταση άλλου είδους – 
μια επανάσταση που θα τροφοδοτηθεί με καθαρές, βιώσιμες ενεργειακές 
λύσεις που θα προστατεύσουν το κλίμα, την υγεία και το περιβάλλον μας, 
τώρα και για τις επόμενες γενιές.

Πώς θα αφήσουμε πίσω μας τον άνθρακα

Το Πραγματικό Κόστος του Άνθρακα



Τα τελευταία χρόνια μεγάλος θόρυβος γίνεται από τις 
κυβερνήσεις όλων των κρατών, για την κλιματική αλλαγή, 
για την εξεύρεση νέων “καθαρών και ανανεώσιμων” πηγών 
ενέργειας, καθώς επίσης και για την διασφάλιση της 
ενεργειακής αυτονομίας κάθε χώρας χωριστά.

Σε παγκόσμια κλίμακα η ενεργειακή αυτονομία κάθε χώρας 
συμβάλει τα μέγιστα στην ανάπτυξη της οικονομίας της 
και όχι μόνο. Η Δυτική Μακεδονία λόγω του ορυκτού της 
πλούτου (λιγνίτης), βρίσκεται στο πιο στρατηγικό σημείο της 
Ελλάδας,καθώς οι δραστηριότητες της ΔΕΗ Α.Ε φτάνουν 
στο 60% της συνολικά παραγόμενης ηλεκτρικής ενέργειας.

Στο όνομα της οικονομικής ανάπτυξης της χώρας, με 
το πρόσχημα της βελτίωσης του βιοτικού επιπέδου 
των προγενέστερων γενεών και με την μέθοδο της 
αναγκαστικής απαλλοτρίωσης, στέρησαν από μια κατ’ 
εξοχήν γεωργοκτηνοτροφική περιοχή τεράστιο μέρος 
καλλιεργήσιμης γης και βοσκοτοπιών, εγκαθιστώντας 
μάλιστα ορυχεία και ΑΗΣ κυριολεκτικά σε απόσταση 
αναπνοής από τους οικισμούς.

Το κλίμα της περιοχής μας ευνοούσε την ίαση ασθενειών 
όπως λευχαιμία, άσθμα κ.α λειτουργούσε δηλ. ως φυσικό 
σανατόριο, (από τα καλύτερα σε παγκόσμιο επίπεδο). 
Σήμερα συμβαίνει ακριβώς το αντίθετο, με τα ‘‘ανταποδοτικά 
οφέλη’’ που αποκομίζουμε σε καθημερινή βάση σαν κάτοικοι 
των όμορων οικισμών των εγκαταστάσεων της ΔΕΗ Α.Ε, να 
είναι πλέον καρκινογενέσεις, χρόνιες παθήσεις πνευμόνων, 
οφθαλμών, δερματοπάθειες κ.ο.κ, με αποτέλεσμα όχι 
μόνο την υποβάθμιση του βιοτικού επιπέδου, της μείωσης 
προσδόκιμων ετών ζωής αλλά και της εξαθλίωσης, καθώς οι 
μηδενικές προοπτικές ανάπτυξης δεν αφήνουν περιθώρια, 
παρά μόνο δείχνουν τον δρόμο της μετανάστευσης 
(εσωτερικής-εξωτερικής).

Σε όλο αυτό το συφερτό προστίθεται και η καταστροφή 
του υδροφόρου ορίζοντα, καθώς το βάθος εργασιών των 
ορυχείων φτάνει στα 300 μ. και συνεχίζεται με αποτέλεσμα 
οι γεωργικές γεωτρήσεις να φτάνουν όλο και βαθύτερα 
αυξάνοντας το κόστος άρδευσης των χωραφιών και 
αφήνοντας τεράστιες ποσότητες πόσιμου νερού να χάνονται.

Ακόμη, λόγω της μόλυνσης τα  γεωργοκτηνοτροφικά προϊόντα θεωρούνται 
χαμηλής ποιότητας και σε καμία περίπτωση ανταγωνιστικά στην αγορά.

Συνοψίζοντας, οι δραστηριότητες της ΔΕΗ Α.Ε στην περιοχή δεν την  
υποβαθμίζουν μόνο οικιστικά και οικονομικά, αλλά έχουν και άμεσες 
επιπτώσεις στην υγεία και κατά συνέπεια στο βιοτικό επίπεδο των 
κατοίκων. Και παρόλο την καταδίκη της χώρας μας στο Ευρωπαϊκό 
Δικαστήριο και την προσωρινή αποβολή της από τους ευέλικτους 
μηχανισμούς του πρωτόκολλου του ΚΥΟΤΟ, ακόμη δεν υπάρχει αξιόπιστο 
σύστημα καταγραφής-καταμέτρησης ρύπων.

«ΕΙΜΑΣΤΕ Η ΠΙΟ ΡΥΠΟΓΟΝΟΣ ΠΕΡΙΟΧΗ ΤΗΣ ΕΥΡΩΖΩΝΗΣ» και αυτό 
οφείλεται στην εγκληματική αδιαφορία της ΔΕΗ Α.Ε στα προβλήματα 
που δημιουργούν οι δραστηριότητες της, στην αποχή και συνενοχή της 
Πολιτείας και στην ανυπαρξία της τοπικής Αυτοδιοίκησης των τελευταίων 
δεκαετιών, οδηγώντας όλους εμάς, νέους κυρίως, να ιδρύσουμε τον 
Σύλλογο για την καταπολέμηση της ανεργίας και για την ανάπτυξη 
της περιοχής Αγ.Δημήτριου-Ρυακιου Κοζάνης, με μοναδικό σκοπό να 
αναδείξουμε τα προβλήματα που αντιμετωπίζουμε, επιδιώκοντας την 
επίλυσή τους και η οποία θα επέλθει μόνο μέσα από την Πολιτεία και 
την ΔΕΗ Α.Ε. Μόνο μετά από κινητοποιήσεις και πιέσεις μας δέχθηκε το 
Υπουργείο Ανάπτυξης και η διοίκηση της ΔΕΗ Α.Ε. δίνοντας μας το δίκαιο 
των αιτημάτων, αναγνωρίζοντας τα προβλήματα, δεσμευόμενοι αμφότεροι 
για λύσεις, αλλά….

Πέραν της επένδυσης δεκάδων εκατομμυρίων  για την αγορά επιπλέον 
εκπομπών  ρύπων από τρίτες χώρες της ΕΕ για περισσότερη παραγωγή 
ενέργειας, η οποία και θα επέλθει με την καύση περισσότερου λιγνίτη,το 
μόνο που έχει γίνει για εμάς που αργοπεθαίνουμε δίπλα στα φουγάρα 
είναι εισαγγελικές παρεμβάσεις, επεμβάσεις των ΜΑΤ (με ξυλοδαρμούς 
ηλικιωμένων, ρίψη χημικών σε παιδιά με αναπνευστικά προβλήματα 
και συλλήψεις) εξώδικα, απειλές, μηνύσεις και αγωγές (24 εκ.ΕΥΡΩ), 
δικαστήρια (9 Δεκέμβρη 2008 στα δικαστήρια Κοζάνης), διώξεις (κατά 
70 κατοίκων), και όλα αυτά γιατί εμείς οι κάτοικοι της περιοχής αυτής 
τολμήσαμε και απαιτήσαμε τα αυτονόητα.

Όσο η πολιτεία δεν αποδίδει αυτά που οφείλει σε μια ευνοούμενη 
κοινωνία: καθαρό περιβάλλον, ποιότητα ζωής, δικαίωμα στην εργασία.
Όσο την ΔΕΗ Α.Ε  την απασχολούν οι οικονομικοί δείκτες, η αξία της 
μετοχής στο χρηματιστήριο, αδιαφορώντας εγκληματικά πως κάτω απ’ 
τις καμινάδες ζουν άνθρωποι και μεγαλώνουν παιδιά με αναπνευστικές 
συσκευές. Για όσο συνεχίζεται η ασέλγεια σε βάρος του περιβάλλοντος 
της περιοχής μας και κατ’ επέκτασιν σε εμάς και τα παιδιά μας, τόσο εμείς 
οφείλουμε να συνεχίσουμε να διεκδικούμε τα αυτονόητα…

Ποιότητα ζωής και όχι υποβάθμιση

Το Πραγματικό Κόστος του Άνθρακα

από τον Hλία Ι. Τεντσογλιδη      

Πρόεδρο του Συλλόγου για την καταπολέμηση  
της ανεργίας και την ανάπτυξη της περιοχής 
Αγ.Δημητριου-Ρυακιου Κοζάνης 
                    



φωτογραφία Διαμαρτυρία του Ελληνικού Γραφείου της Green-
peace στο Υπουργείο Ανάπτυξης, Ιανουάριος 2006. ©GREEN-
PEACE / Πρίσμα / Δημόπουλος



Βασικά Στοιχεία 
για τον Άνθρακα

Παράρτημα I
Συγκεντρωμένες εδώ είναι βασικά στοιχεία για τον 
άνθρακα: οι διάφοροι τύποι του, οι τρόποι εξόρυξης 
του, οι τεχνολογίες που χρησιμοποιούνται για την 
καύση του και πόσον άνθρακα διαθέτουν, παράγουν 
και καταναλώνουν οι διάφορες χώρες.

Τύποι άνθρακα

Εξόρυξη άνθρακα

Ο άνθρακας είναι ορυκτό καύσιμο. Αυτό σημαίνει 
ότι αρχικά ήταν οργανική ύλη (ξύλο και φύλλα) που 
υποβλήθηκε σε πίεση και θερμότητα, προσλαμβάνοντας 
μέσα σε εκατομμύρια χρόνια μια μορφή συμπιεσμένη, 
πλούσια σε άνθρακα.

Η ποιότητα του ορυκτού άνθρακα εξαρτάται από την 
περιεκτικότητά του σε άνθρακα, η οποία με τη σειρά 
της εξαρτάται από τις θερμοκρασίες και τις πιέσεις κάτω 
από τις οποίες σχηματίστηκε. Όσο μεγαλύτερη είναι 
η περιεκτικότητα του ορυκτού άνθρακα σε άνθρακα, 
τόσο μεγαλύτερη είναι η ενεργειακή του αξία και τόσο 
περισσότερη θερμότητα παράγει όταν καίγεται. Αυτή 
η ενεργειακή αξία συνήθως μετριέται σε Βρετανικές 
Θερμικές Μονάδες (British Thermal Units, Btu). Η αξία 
Btu των διαφόρων τύπων ορυκτού άνθρακα μπορεί να 
παρουσιάζει τεράστιες διακυμάνσεις: Για παράδειγμα, η 
τύρφη έχει αξία 4.500 Btu, ενώ η αξία του σκληρότερου 
άνθρακα μπορεί να υπερβαίνει τις 14.000.205 

Υπάρχουν πολλοί διαφορετικοί τύποι άνθρακα, όμως οι 
περισσότεροι εμπίπτουν σε μία από τις εξής τέσσερις 
κύριες κατηγορίες:206 

Λιγνίτης: (γνωστός επίσης ως καφετής άνθρακας), 
έχει τη μικρότερη περιεκτικότητα σε στοιχειώδη άνθρακα 
και την υψηλότερη ποσότητα υγρασίας. Είναι γεωλογικά 
νεότερος από τις άλλες μορφές ορυκτού άνθρακα, 
και χρησιμοποιείται κατά κύριο λόγο στην παραγωγή 
ενέργειας. Ο λιγνίτης είναι η πιο βρώμικη μορφή άνθρακα 
καθώς η διαδικασία μετατροπής του σε χρήσιμη ενέργεια 
έχει μεγάλη ένταση. Για  παράδειγμα, χρειάζονται πέντε 
τόνοι λιγνίτη για να δώσουν ενέργεια ισοδύναμη με εκείνη 
ενός τόνου σκληρού άνθρακα.

Υπο-ασφαλτούχος άνθρακας: περιέχει 
περισσότερο άνθρακα και λιγότερη υγρασία από τον 
λιγνίτη. Όπως ο λιγνίτης, χρησιμοποιείται για την 
παραγωγή ενέργειας. Χρησιμοποιείται επίσης και 
για άλλες χρήσεις, μεταξύ των οποίων η παρασκευή 
τσιμέντου. 

Ασφαλτούχος άνθρακας: θεωρείται σκληρός 
άνθρακας, με ποσοστό μέχρι και 86% του βάρους του σε 

σταθερό άνθρακα (τον άνθρακα που παραμένει στο κάρβουνο μετά την αφαίρεση 
των πτητικών υλικών πριν την καύση). Πέρα από το ότι χρησιμοποιείται στην 
παραγωγή ενέργειας, συχνά μετατρέπεται σε κοκ για να χρησιμοποιηθεί στην 
παραγωγή σιδήρου και χάλυβα.207

Ανθρακίτης: είναι ο σκληρότερος τύπος άνθρακα – συχνά με ποσοστό 
μεγαλύτερο του 90% του βάρους του σε σταθερό άνθρακα. Λόγω αυτής της 
υψηλότερης ενεργειακής αξίας, χρησιμοποιείται στη θέρμανση.

Ο άνθρακας εξορύσσεται είτε με επιφανειακή εξόρυξη (που αποκαλείται επίσης 
εξόρυξη βουνοκορφής ή εξόρυξη λωρίδας), είτε με υπόγεια εξόρυξη. Καθεμία από 
αυτές τις προσεγγίσεις συνοδεύεται από διαφορετικά κόστη, ζητήματα υγείας και 
ασφάλειας, καθώς και περιβαλλοντικά ζητήματα.

Επιφανειακή εξόρυξη
Η επιφανειακή εξόρυξη χρησιμοποιείται όταν ανιχνεύονται φλέβες άνθρακα κοντά 
στην επιφάνεια της γης. Είναι φτηνότερη από την υπόγεια εξόρυξη και μπορεί 
να ισχυριστεί κανείς ότι είναι ‘αποδοτικότερη’, καθώς το ποσοστό ανάκτησης 
του άνθρακα είναι 90%. Στην επιφανειακή εξόρυξη, το χώμα και τα βράχια πάνω 
από τη φλέβα του άνθρακα (που αποκαλούνται υπερκείμενα υλικά) διαλύονται με 
εκρηκτικά και απομακρύνονται. Η εκτεθειμένη φλέβα του άνθρακα θρυμματίζεται 
με τρυπάνια και στη συνέχεια αφαιρείται ο χαλαρός άνθρακας.208 Παγκοσμίως, 
περίπου το 40% των ανθρακωρυχείων είναι επιφανειακά. Όμως σε μερικές χώρες 
το ποσοστό είναι πολύ υψηλότερο. Τα επιφανειακά ορυχεία αποτελούν το 80% των 
ορυχείων στην Αυστραλία και το 67% στις ΗΠΑ.209

Η επιφανειακή εξόρυξη καταστρέφει τοπία, δάση και βιότοπους άγριας ζωής 
ανατινάζοντας κυριολεκτικά τις κορυφές βουνών και καταστρέφοντας τοπία. Αυτή 
η μέθοδος εξόρυξης οδηγεί σε αποδάσωση, διάβρωση, καθιζήσεις, πτώση της 
στάθμης του υδροφόρου ορίζοντα και καταστροφή γεωργικής γης. Η δημόσια 
υγεία των ανθρακωρύχων και των τοπικών κοινοτήτων απειλείται από τη σκόνη 
που δημιουργείται από τις εκρήξεις και τα τρυπάνια. 210

Υπόγεια εξόρυξη
Η υπόγεια εξόρυξη χρησιμοποιείται για να φτάσουν στον άνθρακα που είναι 
θαμμένος πάρα πολύ βαθιά για τις επιφανειακές τεχνικές. Είναι λιγότερο αποδοτική, 
ακριβότερη από την επιφανειακή εξόρυξη και απαιτεί εργασία μεγαλύτερης έντασης. 
Όμως καθώς το μεγαλύτερο μέρος του άνθρακα της υφηλίου είναι θαμμένο βαθιά, η 
πλειονότητα των ανθρακωρυχείων της υφηλίου είναι υπόγεια..211
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Τεχνολογίες καύσης άνθρακα

Υπάρχουν δύο κύριες μέθοδοι υπόγειας εξόρυξης – εξόρυξη 
Αίθουσας και στύλου και εξόρυξη Μακρού  τείχους. Η εξόρυξη 
Αίθουσας και στύλου χρησιμοποιείται για πιο ρηχές φλέβες 
άνθρακα. Σε αυτή σκάβονται αίθουσες μέσα στις φλέβες του 
άνθρακα και αφήνονται στύλοι για να κρατάνε την οροφή (εκεί 
οφείλεται το χαμηλότερο ποσοστό ανάκτησης). Η εξόρυξη 
μακρού τείχους έχει υψηλότερο ποσοστό ανάκτησης διότι 
χρησιμοποιεί μηχανικά ψαλίδια για να εξορύσσει τον άνθρακα 
και υποστυλώματα αντοχής για να διατηρεί το ορυχείο 
σταθερό. Όταν αφαιρεθούν οι δομές στήριξης, το ορυχείο 
καταρρέει.212

Η υπόγεια εξόρυξη μεταφέρει στην επιφάνεια τεράστιες 
ποσότητες απορριμμάτων χώματος  και  βράχων – 
απορριμμάτων που συχνά γίνονται τοξικά όταν έρθουν 
σε επαφή με αέρα και νερό. Η υπόγεια εξόρυξη προκαλεί 
επίσης καθιζήσεις καθώς τα ορυχεία καταρρέουν και η γη 
από πάνω τους αρχίζει να βυθίζεται. Οι καθιζήσεις μπορούν 
να προκαλέσουν σοβαρές δομικές βλάβες σε κατοικίες 
και κτίρια και μπορεί να διαλύσουν υποδομές, όπως 
αυτοκινητοδρόμους, κτίρια και γέφυρες. Στην Αυστραλία 
ένας σεισμός που προκλήθηκε από υπόγεια εξόρυξη το 1989 
κατέστρεψε εκατοντάδες σπίτια, σκοτώνοντας 13 ανθρώπους 
και τραυματίζοντας άλλους 165. Το κόστος που προκάλεσε η 
καταστροφή ήταν μεγαλύτερο από το κέρδος που είχε αποφέρει 
το ορυχείο από τότε που άνοιξε, 90 χρόνια νωρίτερα.213

Λιγότερο καταστροφικές επιπτώσεις που αποδίδονται στις 
καθιζήσεις περιλαμβάνουν διάβρωση του χώματος, διατάραξη 
της επιφανειακής και υπόγειας αποχέτευσης και δημιουργία 
υγρών ή λιμναίων περιοχών. Επίσης προκαλούν τη μείωση 
της στάθμης του υδροφόρου ορίζοντα, αλλάζοντας τη ροή των 
υπογείων υδάτων και των ρεμάτων.214

Υπάρχουν τρεις τύποι εργοστασίων παραγωγής ενέργειας με 
καύση άνθρακα που βρίσκονται αυτή τη στιγμή σε χρήση για 
την παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας:

Εργοστάσια ενέργειας με καύση κονιορτοποιημένου 
άνθρακα  (Pulverised coal-fired, PCF).  Σε αυτά τα εργοστάσια, 
ο άνθρακας τρίβεται σε λεπτή σκόνη και εμφυσείται σε έναν 
καυστήρα. Καίγεται σε θερμοκρασίες μεταξύ 1.300°C και 
1.700°C, δημιουργώντας ατμό που κινεί μια γεννήτρια και έναν 
στρόβιλο.215 Αυτή η μέθοδος είναι μακράν η πιο καθιερωμένη 
και συνήθης από τις τρεις. Τα εργοστάσια PCF ευθύνονται 
για περισσότερο από το 90% του ηλεκτρισμού που παράγεται 
από άνθρακα, και περίπου για το 38% της ενέργειας που 
παράγεται από οποιαδήποτε πηγή σε ολόκληρο τον κόσμο.216 

Τα άσχημα νέα είναι ότι τα εργοστάσια PCF έχουν συγχρόνως 
τρομερά χαμηλή απόδοση. Αν και είναι αλήθεια ότι τα  
λεγόμενα υπερ-κρίσιμα και ούλτρα-κρίσιμα νέα εργοστάσια 
μπορούν να φτάσουν θερμικές αποδόσεις μέχρι και 50%, η 
παγκόσμια μέση θερμική απόδοση των εργοστασίων PCF 

είναι μικρότερη του 32%.217,218

Εργοστάσια καύσης ρευστοποιημένου υποστρώματος (Fluidised 
bed combustion, FBC). Εδώ, ο άνθρακας καίγεται με αέρα σε ένα ρευστό 
υπόστρωμα που αναμιγνύει αέρια και στερεά. Αυτό γίνεται είτε στην πίεση της 
ατμόσφαιρας (λέγονται Ατμοσφαιρικά FBC) ή υπό πίεση (λέγονται Πεπιεσμένα 
FBC) και σε θερμοκρασίες μικρότερες από εκείνες στα εργοστάσια PCF. Η 
τεχνολογία FBC μπορεί να χρησιμοποιηθεί με χαμηλής ποιότητας άνθρακα 
αναμεμειγμένο με άλλα καύσιμα, όπως βιομάζα. Οι θερμικές αποδόσεις 
κυμαίνονται μεταξύ 40% και 44%. Οι χαμηλότερες θερμοκρασίες καύσης στα 
συστήματα FBC μειώνουν την ποσότητα οξειδίων του αζώτου (NOx) που 
παράγεται.219 Τέλος, επειδή πάνω από το 95% των θειούχων ρυπαντών από 
τον άνθρακα μπορεί να παγιδευτεί μέσα στον καυστήρα, τα εργοστάσια FBC 
παράγουν πολύ λιγότερο διοξείδιο του θείου (SO2).220

Εργοστάσια ολοκληρωμένης αεριοποίησης συνδυασμένου 
κύκλου (Integrated gasification combined cycle, IGCC). Τα εργοστάσια 
IGCC είναι ο νεότερος από τους τρεις τύπους, με μέσα ποσοστά θερμικής 
απόδοσης της τάξης του 40%. Αυτή τη στιγμή, η χρήση των IGCC για 
παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας με βάση τον άνθρακα είναι περιορισμένη και 
παγκοσμίως λειτουργούν μόλις τέσσερα εργοστάσια επίδειξης IGCC με βάση 
τον άνθρακα, εκ των οποίων τα δύο βρίσκονται στις ΗΠΑ, ένα στην Ισπανία 
και ένα στην Ολλανδία.221 Η διεργασία που χρησιμοποιούν περιλαμβάνει 
δύο ξεχωριστά βήματα: Πρώτα, ο άνθρακας μετατρέπεται σε αέριο μέσω 
ελεγχόμενης «έλλειψης» αέρα σε έναν κλειστό πεπιεσμένο αντιδραστήρα. Στη 
συνέχεια το αέριο που προκύπτει –μείγμα μονοξειδίου του άνθρακα (CO) και 
υδρογόνου (H2) που αποκαλείται Syngas– καίγεται για να δώσει κίνηση σε 
έναν αεριοστρόβιλο. Στο δεύτερο βήμα, το καυσαέριο από το πρώτο βήμα 
χρησιμοποιείται για τη δημιουργία ατμού που δίνει κίνηση σε έναν χωριστό 
ατμοστρόβιλο. Κατά κανόνα, ο αεριοστρόβιλος του βήματος ένα παράγει 
μεταξύ 60% και 70% της ισχύος,ενώ ο ατμοστρόβιλος παράγει το υπόλοιπο.

Ο άνθρακας κατά χώρα
Οι 5 κορυφαίοι παραγωγοί άνθρακα (στοιχεία για το 2006 σε εκατομμύρια 
τόνους): 221,222

Οι 5 κορυφαίοι καταναλωτές άνθρακα (στοιχεία για το 2006 σε εκατομμύρια 
τόνους): 223

                                                    % του συνόλου                       Παραγωγή

Κίνα                                           39,4%                                          2.380,0
ΗΠΑ                                          19,3%                                          1.053,6
Ινδία                                          6,8%                                             447,3
Αυστραλία                              6,6%                                            373,8
Ρωσία                                      4,7%                                            309,2
Άλλοι                                        23,2%                                          1.631,2

Παγκοσμίως                         100%                                           6.195,1

                                                    % του συνόλου                       Παραγωγή
Κίνα                                           38,6%                                          1.191,3
ΗΠΑ                                          18,4%                                           567,3
Ινδία                                          7,1%                                             237,7
Αυστραλία                                   3,9%                                            119,1
Ρωσία                                       3,6%                                           112,5
Άλλοι                                         28,5%                                          862
Παγκοσμίως                          100%                                           3090,1

Το Πραγματικό Κόστος του Άνθρακα



Υπολογισμός του Αληθινού 
Κόστους του Άνθρακα

Παράρτημα 2

Ο αριθμός που παρουσιάζεται σε αυτή την έκθεση 
για το αληθινό κόστος του άνθρακα αποτελεί ένα  
προκαταρκτικό υπολογισμό που αξιολογεί μερικά από τα 
κρυμμένα κόστη του άνθρακα – τα κόστη εκείνα που δεν 
περιλαμβάνονται στην τιμή του άνθρακα ανά τόνο ή στην 
τιμή της βασισμένης στον άνθρακα ηλεκτρικής ενέργειας 
που τροφοδοτεί ενεργειακά την κοινωνία μας.

Για να προσεγγίσει το αληθινό κόστος του άνθρακα, 
το ανεξάρτητο ολλανδικό ερευνητικό ινστιτούτο CE 
Delft αξιολόγησε συντηρητικά τα εξωτερικά κόστη των 
επιπτώσεων στην ανθρώπινη υγεία από τη ρύπανση 
του αέρα από τον άνθρακα, τις βλάβες που αποδίδονται 
στην αλλαγή του κλίματος και τους θανάτους από μεγάλα 
ατυχήματα που προκύπτουν από εργασίες εξόρυξης. Αυτά 
τα κόστη υπολογίστηκαν χωριστά και στη συνέχεια τα 
συνδυάστηκαν για να προκύψει ένας αριθμός που εκτιμά 
ένα κατώτατο όριο για το ετήσιο κόστος του άνθρακα 
στους ανθρώπους και το περιβάλλον.

Η ανάλυση αποκαλύπτει ότι:

 *  Το κατά προσέγγιση ετήσιο βάρος βλάβης από 
την καύση άνθρακα στα εργοστάσια ενέργειας, από 
τους παράγοντες που εξετάστηκαν, είναι περίπου 359 
δισεκατομμύρια €.

 *   Το κατά προσέγγιση παγκόσμιο βάρος βλάβης που 
σχετίζεται με ατυχήματα στη διαδρομή της παραγωγής 
ενέργειας από άνθρακα, από τους παράγοντες που 
εξετάστηκαν, είναι 161,28 εκατομμύρια €.

 * Το κατά προσέγγιση ετήσιο κόστος βλάβης της 
εξόρυξης, από τους παράγοντες που εξετάστηκαν, είναι 
674 εκατομμύρια €.

Το κόστος του άνθρακα που παρουσιάζεται σε αυτήτην 
έκθεση δεν αντιπροσωπεύει συνολική αξιολόγηση 
όλων των εξωτερικών επιπτώσεων που αποδίδονται 
στην τεκμηριωμένη διαδρομή του άνθρακα. Ακριβή και 
αξιόπιστα στοιχεία για πολλά μέρη αυτής της διαδρομής, 

π.χ. οικονομικές βλάβες που αποδίδονται στις όξινες απορροές ορυχείων, 
απλούστατα δεν υφίστανται σε παγκόσμια κλίμακα. Η ποσοτικοποίηση πολλών 
κοινωνικών παραγόντων, όπως του εκτοπισμού κοινοτήτων, της απώλειας 
πολιτισμικής κληρονομιάς και των παραβιάσεων ανθρωπίνων δικαιωμάτων, με 
αξιόπιστο τρόπο, είναι ουσιαστικά αδύνατη.

Με αυτές τις επισημάνσεις παρέχεται παρακάτω η μεθοδολογία αυτής της ανάλυσης. 
Για να διαβάσετε την πλήρη έκθεση για αυτή την αποτίμηση, παρακαλούμε 
επισκεφθείτε τη διεύθυνση www.greenpeace.gr.

Πεδίο εφαρμογής της ανάλυσης
Στον υπολογισμό για το αληθινό κόστος του άνθρακα εξετάστηκαν οι εξής 
παράγοντες:
- Κόστη για την κοινωνία που αποδίδονται στην κλιματική αλλαγή
- Επιπτώσεις στην ανθρώπινη υγεία από τη ρύπανση του αέρα
- Θάνατοι εξαιτίας μεγάλων ατυχημάτων που προκύπτουν από τις εργασίες 
εξόρυξης

Συλλογή δεδομένων
Προσδιορισμός των παγκόσμιων εκπομπών από τον άνθρακα
Για αυτή την ανάλυση, οι εκπομπές εξάγονται κατά κύριο λόγο από τα υπάρχοντα 
δεδομένα σε εθνικό επίπεδο, για τις μεγαλύτερες χώρες παραγωγής άνθρακα. Οι 
εκπομπές εκτιμώνται χωριστά για την παραγωγή ενέργειας (επίπεδο εργοστασίου 
παραγωγής) και για την εξόρυξη. Καθώς ο στόχος αυτής της μελέτης είναι να 
αποκομίσει μια εκτίμηση των παγκόσμιων ζημιών, δεν είναι απαραίτητο να 
συνδεθούν οι ακριβείς ροές άνθρακα από τα ορυχεία στα εργοστάσια ενέργειας. 
Αντ’ αυτού, εκτιμώνται όλες οι εκπομπές που σχετίζονται με την εξόρυξη και περίπου 
το 91% των εκπομπών που σχετίζονται με την παγκόσμια παραγωγή ενέργειας (με 
βάση στοιχεία της Διεθνούς Υπηρεσίας Ενέργειας). Είναι σημαντικό να σημειωθεί
εδώ ότι για πολλές χώρες ανά τον κόσμο δεν υπάρχουν διαθέσιμες άμεσες 
αποτιμήσεις του κόστους των βλαβών.

1. Πρωτογενείς εκπομπές από την καύση άνθρακα

- Διοξείδιο του άνθρακα (CO2)
Με βάση τις παγκόσμιες εκπομπές CO2 από την παραγωγή ενέργειας, συντάχθηκε 
κατάταξη των δέκα χωρών που ρυπαίνουν περισσότερο: ΗΠΑ, Κίνα, Ινδία, 
Ιαπωνία, Γερμανία, Νότια Αφρική, Αυστραλία, Ρωσία και Πολωνία. Αυτές οι χώρες 
ευθύνονται για το 85% των παγκόσμιων εκπομπών από την καύση άνθρακα. Μαζί με 
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τις εκπομπές από τις υπόλοιπες χώρες της Ε.Ε.225, καλύπτεται 
το 91% των παγκόσμιων εκπομπών από την καύση άνθρακα. 
Αυτές είναι οι χώρες που αξιολογούνται περαιτέρω για 
ρυπογόνες εκπομπές, που σε αυτήν την ανάλυση αναφέρονται 
ως «κλασικοί ρυπαντές»226 (Βλ. Πίνακα II.1).

- Διοξείδιο του θείου (SO2)
Η Ε.Ε. εκτιμήθηκε ως σύνολο, ενώ εξήχθησαν συγκεκριμένα 
στοιχεία ανά χώρα για τις ΗΠΑ, την Κίνα, την Ινδία, την 
Ιαπωνία, τη Νότια Αφρική, την Αυστραλία, τη Ρωσία (Βλ. 
Πίνακα II.1).

- Οξείδια του αζώτου (NOx)
Η Ε.Ε. εκτιμήθηκε ως σύνολο, ενώ εξήχθησαν συγκεκριμένα 
στοιχεία ανά χώρα για τις ΗΠΑ, την Κίνα, την Ινδία, την 
Ιαπωνία, τη Νότια Αφρική, την Αυστραλία, τη Ρωσία (Βλ. 
Πίνακα II.1).

- Μικροσωματίδια (PM) 2,5
Περιλαμβάνονται στοιχεία για την Κίνα, την Ιαπωνία, τη Νότια Αφρική και τη 
Ρωσία (Βλ. Πίνακα II.1).

- Μεθάνιο (CH4)
Παρήχθη ένας σωρευτικός παγκόσμιος αριθμός, που βασίστηκε σε έναν γενικό 
παράγοντα εκπομπής κιλών CH4 που παράγονται ανά τόνο ισοδύναμου 
άνθρακα για τις εκπομπές μεθανίου από την αποθήκευση άνθρακα στα 
εργοστάσια παραγωγής ενέργειας (Βλ. Πίνακα II.1).

Πίνακας II.1 – Ετήσιες εκπομπές κλασικών ρυπαντών από την εξόρυξη άνθρακα

                                                                                    Εκπομπές ανά έτος
                                                                                    SO2                     NOx                       PM 2,5                  CO2                            CH4
Χώρα/περιφέρεια                                                                   χιλιοτόνοι              χιλιοτόνοι                   χιλιοτόνοι                  χιλιοτόνοι                      χιλιοτόνοι

Ε.Ε                                                                             1.470,00             1.200,00                 43,46                    889.531,52
Λαϊκή Δημοκρατία της Κίνας                          20.567,00          7.434,00                 2.537,00               2.341.616,45
Ηνωμένες Πολιτείες                                           10.068,00           3.595,00                 87,07                    1.973.502,42
Ινδία                                                                           2.959,00            1.580,00                                         562.840,07
Ρωσία       1.056,00              511,00                   1,00                       215.089,87
Ιαπωνία       23,00                 21,00                     11,00                      212.647,68
Νότια Αφρική      1.177,00             526,00                    51,00                    199.634,09
Αυστραλία      605,00                614,00                    20,50                     204.131,85

Σύνολο       37.925,00           15.481,00               2.751,03                6.598.993,94            725

Πίνακας II.2 – Εκπομπές από εργοστάσια ενέργειας που χρησιμοποιήθηκαν για τους υπολογισμούς κόστους βλαβών

                                                                                    CO2                    CH4                       PM 2.5                   SO2                          NOx

Εκπομπές σε χιλιοτόνους                                           13.555                 209                        4                            44                              29

2. Εκπομπές από την εξόρυξη άνθρακα

Οι παγκόσμιες εκπομπές που σχετίζονται με την εξόρυξη συμπεριλήφθηκαν 
σε αυτήν την ανάλυση στηριζόμενες σε στοιχεία από το EcoInvent 2007. Για 
διάφορες περιφέρειες (Ανατολική Ασία, Ανατολική Ευρώπη, Δυτική Ευρώπη 
και Βόρεια Αμερική) χρησιμοποιήθηκαν στοιχεία για το μέσο όρο εκπομπών. 
Οι ρυπαντές που εκτιμήθηκαν για την οικονομική ανάλυση ήταν οι CO2, CH4, 
PM 2,5, SO2 και NOx (Βλ. Πίνακα II.2).

Το Πραγματικό Κόστος του Άνθρακα



Υπολογισμοί

1. Βλάβες που αποδίδονται στην κλιματική αλλαγή. 

Για την ανάλυση αυτή εκτιμήθηκαν τα ετήσια κόστη ζημιών 
κατά το έτος 2007 για τις προερχόμενες από τον άνθρακα 
εκπομπές CO2 και CH4. Σε αυτές συμπεριλήφθηκαν οι 
εκπομπές τόσο από την καύση άνθρακα, όσο και από 
τις εργασίες εξόρυξης. Πραγματοποιήθηκε εκτίμηση του 
κόστους πρόληψης χρησιμοποιώντας τον αριθμό των €20/
τόνο. Η τιμή αυτή βασίζεται στα κατά προσέγγιση κόστη 
πρόληψης για το CO2, που εκτιμήθηκαν χρησιμοποιώντας 
τη μέση τιμή των πιστώσεων άνθρακα στο Πρόγραμμα 
Εμπορίας Εκπομπών της Ευρωπαϊκής Ένωσης (Euro-
pean Union Emission Trading Scheme, EU ETS).227

Αυτό έγινε αντί να χρησιμοποιηθούν αριθμοί για τα 
πραγματικά κόστη βλαβών που προκάλεσαν οι εκπομπές 
CO2, καθώς με τους αριθμούς αυτού του είδους συνδέεται 
μεγάλος βαθμός αβεβαιότητας. Είναι σημαντικό να 
σημειωθεί ότι τα κόστη πρόληψης του CO2 θα αυξηθούν 
κατακόρυφα. Μερικές μελέτες δείχνουν ότι η τιμή μπορεί 
κάλλιστα να διπλασιαστεί μέσα στην επόμενη δεκαετία 
και μέχρι και να δεκαπλασιαστεί μέχρι τα μέσα του αιώνα. 
Αν και δεν εξετάστηκαν στο πλαίσιο αυτή της ανάλυσης 
τα μελλοντικά κόστη πρόληψης του CO2, στον πίνακα που 
ακολουθεί παρέχεται μια εξέταση του προβαλλόμενου 
κόστους.

Για το CH4 εφαρμόστηκε πολλαπλασιαστικός παράγοντας 
23 για να αντικατοπτριστεί ο αντίκτυπος του μεθανίου στην 

2.  Επιπτώσεις στην ανθρώπινη υγεία που προέρχονται από τη ρύπανση του 
αέρα.

Για τους ρυπαντές εκτός του CO2, ή «κλασικούς ρυπαντές», πραγματοποιήθηκε 
υπολογισμός του κόστους βλαβών ανά τόνο εκπομπών. Η βάση του κόστους 
βλαβών για αυτό τον υπολογισμό ήταν το πρόγραμμα NEEDS που εδρεύει στην 
Ευρωπαϊκή Ένωση (το τελευταίο στάδιο της σειράς ExternE), το οποίο έχει αποδώσει 
μία εκτίμηση χρηματικού κόστους στις επιπτώσεις στην υγεία που προέρχονται 
από τις εκπομπές συγκεκριμένων ρυπαντών του αέρα. Αυτές οι εκτιμήσεις 
είναι διαθέσιμες για τις εκπομπές σε 39 ευρωπαϊκές και μη χώρες και για πέντε 
θαλάσσιες περιοχές. Τα αποτελέσματα συμπεριλαμβάνουν επίσης εκτιμήσεις του 
μέσου όρου στην Ε.Ε. για τα κόστη βλαβών ανά τόνο συγκεκριμένων ρυπαντών. Οι 
αριθμοί που χρησιμοποιήθηκαν στο πρόγραμμα NEEDS βασίστηκαν κατά κύριο 
λόγο σε τιμές προθυμίας των ανθρώπων να πληρώσουν (willingness to pay, WTP) 
από εμπειρικές μελέτες για την αξιολόγηση των επιπτώσεων της θνησιμότητας και 
της νοσηρότητας. Για να μεταφραστούν αυτοί οι αριθμοί σε κόστη βλαβών για τις 
μη ευρωπαϊκές χώρες, χρησιμοποιήθηκε ο παράγοντας ισοτιμίας αγοραστικής 
δύναμης (purchasing power parity, PPP) για κάθε χώρα.227

Επειδή δεν ήταν δυνατόν να εφαρμοστεί ένα πλήρες μοντέλο που να περιλαμβάνει 
ρύπανση υποβάθρου, μοτίβο διασποράς, πληττόμενο πληθυσμό, μετεωρολογικές 
συνθήκες κλπ, μόνο πολύ χονδρικές εκτιμήσεις ήταν δυνατόν να παραχθούν.

παγκόσμια αύξηση της θερμοκρασίας σε σύγκριση με το CO2 και να εκτιμηθούν τα 
κόστη των βλαβών – €460/τόνο. Αυτές οι τιμές πολλαπλασιάστηκαν στη συνέχεια 
επί τις εκτιμώμενες ετήσιες εκπομπές (Βλ. Πίνακα II.1) για να υπολογιστούν τα 
συνολικά κόστη που σχετίζονται με την κλιματική αλλαγή και αποδίδονται σε 
αυτούς τους ρυπαντές.

1 Καθαρή οικονομική ανάλυση κόστους-οφέλους χωρίς στάθμιση ισοδυναμίας.
2 Χρήση των συμφωνημένων αντικειμενικών στόχων (μείωση των αερίων του θερμοκηπίου κατά 20% μέχρι το 2020)
3 Φιλόδοξος στόχος αύξησης 2ºC σε σύγκριση με τα προβιομηχανικά επίπεδα
Πηγή: NEEDS, 2008

Πίνακας II.3 Συνιστώμενες τιμές για τα αέρια του θερμοκηπίου (ευρώ του 2005 ανά τόνο CO2)

Scenario                                               2005         2010          2015          2025          2035  2045   2050   2055

MDC_NoEW1                                    7                9               11              14              15              17             22              27
PP_MAC_Kyoto plus2                 ----            23,5             27             32              37              66             77             ----
PP_MAC_2° 3                               ----            23,5             31              51             87              146           198           ----
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3. Θάνατοι εξαιτίας μεγάλων ατυχημάτων που προήλθαν 
από εργασίες εξόρυξης Τα κόστη βλαβών από ατυχήματα 
εξόρυξης ανά μονάδα παραγόμενης ηλεκτρικής ενέργειας 
έχουν υπολογιστεί προηγουμένως από τους Hirschberg κ.ά., 
2004 (Βλ. Πίνακα II.4). Αυτοί οι αριθμοί περιλαμβάνουν μόνο 
ατυχήματα με περισσότερους από πέντε θανάτους.

Αποτελέσματα
Καύση
Η ανάλυση αποκαλύπτει ότι τα κατά προσέγγιση ετήσια 
εξωτερικά κόστη από την καύση άνθρακα, από τους παράγοντες 
που εξετάστηκαν είναι περίπου 355,75 δισεκατομμύρια €.

Εξόρυξη
Η ανάλυση αποκαλύπτει ότι τα κατά προσέγγιση ετήσια 
εξωτερικά κόστη της εξόρυξης άνθρακα, από τους παράγοντες 
που εξετάστηκαν, είναι 673,87 εκατομμύρια €. Η συνολική τιμή 
είναι σημαντικά χαμηλότερη από τις τιμές που σχετίζονται με 
την καύση του άνθρακα. Ωστόσο αξίζει να σημειωθεί ότι αυτή 
η ανάλυση δεν είναι πλήρης. Παράγοντες όπως η καταστροφή 
οικοσυστημάτων, η μόλυνση νερού και χώματος κλπ δεν 
συμπεριλήφθηκαν σε αυτή την ανάλυση λόγω της έλλειψης 
αξιόπιστων παγκόσμιων δεδομένων για τέτοιες επιπτώσεις.

Ατυχήματα
Η ανάλυση αποκαλύπτει ότι τα κατά προσέγγιση ετήσια εξωτερικά κόστη από 
ατυχήματα κατά τις εργασίες εξόρυξης είναι 161,28 εκατομμύρια €.

Συμπέρασμα
Συνδυάζοντας όλους τους παράγοντες που καταγράφονται παραπάνω, το CE 
Delft κατέληξε για τις συνολικές ετήσιες βλάβες στον αριθμό των περίπου 360 
δισεκατομμυρίων €. Όπως συζητήθηκε προηγουμένως, αυτή η εκτίμηση δεν 
περιλαμβάνει όλες τις πιθανές εκπομπές ή όλες τις πιθανές βλάβες και
πρέπει επομένως να θεωρηθεί το κατώτατο όριο. Αυτό ισχύει ακόμη και για 
τους παράγοντες που εξετάζονται στην ανάλυση, καθώς δεν ήταν πλήρη όλα τα 
στοιχεία, ωστόσο η ανάλυση κάλυψε το 91% του συνόλου των εκπομπών. Για 
παράδειγμα, εάν συμπεριλαμβάνονταν οι εκπομπές σωματιδιακής ύλης από 
την Ε.Ε., τις ΗΠΑ και την Ινδία, αυτή η εκτίμηση ενδεχομένως θα αυξανόταν 
σε αξιόλογο βαθμό. 

Στο πλαίσιο των παραμέτρων που λήφθηκαν υπ’ όψη, αυτή η ανάλυση δείχνει 
ότι η καύση άνθρακα στα εργοστάσια παραγωγής ενέργειας ευθύνεται για το 
μεγαλύτερο επίπεδο βλαβών. Ευθύνεται για ποσοστό μεγαλύτερο του 99% του 
συνόλου. Το κόστος βλαβών λόγω των εκπομπών από την εξόρυξη εκτιμάται 
ότι είναι περίπου 674 εκατομμύρια € ετησίως, ενώ το κόστος βλαβών εξαιτίας 
ατυχημάτων περίπου 161 εκατομμύρια € ετησίως.

                                                           Επαγγελματικά                       Δημόσια                             Σύνολο

Κίνα                                                  0,061                                                                                 0,061
ΟΟΣΑ                                              0,0034                                     0,000061                            0,003
Μη ΟΟΣΑ (άλλες)                       0,032                                      0,00035                              0,032

Πίνακας II.4 – Εξωτερικές βλάβες από ατυχήματα στη διαδρομή της παραγωγής ενέργειας από άνθρακα (ευρώ ανά MWh)
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