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Κοινό ενηµερωτικό δελτίο          

 

Το ανθρώπινο κόστος του λιγνίτη και η αναγκαία µετάβαση σε 
ένα βιώσιµο µέλλον 

 

Επιπτώσεις στην ανθρώπινη υγεία από την εκµετάλλευση του άνθρακα 

Με βάση τις δηµοσιευµένες µέχρι στιγµής επιστηµονικές µελέτες, αποδεικνύεται ότι η 
λειτουργία των λιγνιτικών κέντρων στην Ελλάδα είναι ιδιαίτερα δυσµενής µε 
συγκεκριµένες επιπτώσεις, τόσο στην ανθρώπινη υγεία, όσο και την εθνική οικονοµία. 

Πιο συγκεκριµένα, η ατµοσφαιρική ρύπανση που προκαλείται από τις διαδικασίες 
εξόρυξης και µεταφοράς λιγνίτη και τη µετέπειτα καύση του στις µονάδες 
ηλεκτροπαραγωγής στα ενεργειακά κέντρα της χώρας, έχει συσχετιστεί µε ένα πλήθος 
επιπτώσεων, όπως αυξηµένη συχνότητα εµφάνισης συµπτωµάτων παθήσεων του 
ανώτερου και κατώτερου αναπνευστικού1 2, αυξηµένο κίνδυνο εµφάνισης αγγειακών 
διαταραχών και στεφανιαίας νόσου3 αλλά και υψηλά ποσοστά πρόωρων θανάτων από 
καρκίνους και θροµβοεµβολικά επεισόδια4. Ευπαθείς οµάδες, όπως έγκυες και παιδιά 
βρίσκονται στην πρώτη γραµµή των επιπτώσεων.  

Τα συµπεράσµατα αυτά βρίσκονται σε πλήρη συµφωνία µε πληθώρα µελετών σε 
παγκόσµιο επίπεδο, οι οποίες αποτυπώνουν το τεράστιο κόστος στη δηµόσια υγεία από 
τη λειτουργία µονάδων άνθρακα. Η βραβευµένη µε Νόµπελ Ειρήνης οργάνωση 
Physicians for Social Responsibility, έχει συγκεντρώσει σε µία έκθεση µερικές από τις 
πιο πρόσφατες και έγκυρες µελέτες για τις επιπτώσεις των ρύπων από ανθρακικές 
µονάδες στον άνθρωπο. Σύµφωνα µε µία από αυτές (Markandaya A, Wilkinson, 2007) 
για κάθε τεραβατώρα (1 δις κιλοβατώρες) που παράγεται από καύση λιγνίτη 
προκαλούνται έως και 32,6 πρόωροι θάνατοι.  

Την ίδια ώρα, πρόσφατη µελέτη που αξιοποίησε την επίσηµη µεθοδολογία της 
αµερικανικής Υπηρεσίας Προστασίας Περιβάλλοντος (EPA) και της Εθνικής Ακαδηµίας 

                                          
1 Έρευνα Μποδοσάκειου Νοσοκοµείου Πτολεµαΐδας 
2 Έρευνα Πνευµονολογικής ΑΠΘ 
3 ∆ιατριβή Χαλέµη (ΑΠΘ) 
4 Έρευνα ΑΧΕΠΑ Θεσσαλονίκης 
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Επιστηµών (NAS), εκτίµησε ότι στις ΗΠΑ προκαλούνται περισσότεροι από 13.000 
θάνατοι ετησίως εξαιτίας των ανθρακικών µονάδων: οι συνολικές επιπτώσεις στη 
δηµόσια υγεία έχουν ένα εκτιµώµενο κόστος για την εθνική οικονοµία που ξεπερνάει 
τα 100 δις $. Μελέτες που εκτιµούν το εξωτερικό κόστος της λιγνιτοπαραγωγής στην 
Ελλάδα αναφέρουν ποσά από 1,5 έως 4 δις € ετησίως5. Ένα κόστος που φυσικά δεν 
λαµβάνεται υπόψη από όσους συντηρούν τον µύθο του «φθηνού» λιγνίτη. 

Ωστόσο, στη χώρα µας η απουσία µίας επίσηµης ολοκληρωµένης µελέτης που να 
καταγράφει επακριβώς τις µακροχρόνιες επιπτώσεις στις τοπικές κοινωνίες από τη 
λιγνιτοπαραγωγή – πολύ βολικά – αποκρύπτει την πραγµατικότητα: το τεράστιο 
περιβαλλοντικό και κοινωνικό κόστος που επί δεκαετίες επωµίζονται οι 
κάτοικοι της Β∆ Μακεδονίας, προκειµένου να ηλεκτροδοτείται ολόκληρη η 
ηπειρωτική Ελλάδα.  

Επιπλέον, δίνει περιθώρια υποστήριξης σε ενεργειακές επιλογές που γίνονται σήµερα 
και απειλούν να παρατείνουν για πολλές δεκαετίες αυτήν την κοινωνική αδικία. Το 
ενδεχόµενο κατασκευής της Πτολεµαΐδας 5 επιτείνει αυτήν την κατάσταση, αφού δεν 
υπάρχει τεχνολογία που να µπορεί να εκµηδενίσει τα αιωρούµενα σωµατίδια και τους 
άλλους επικίνδυνους ρύπους που δηµιουργούνται από την εξόρυξη, τη µεταφορά και 
την καύση λιγνίτη.  

Ειδικότερα, λαµβάνοντας υπόψη το ενδεχόµενο πώλησης υπαρχόντων µονάδων της 
∆ΕΗ σε ιδιώτες, η πραγµατοποίηση επίσηµης ολοκληρωµένης µελέτης αποτελεί 
υποχρέωση της πολιτείας, προκειµένου η κοινωνία της ευρύτερης περιοχή της Β∆ 
Μακεδονίας να γνωρίζει επακριβώς το κόστος στην ανθρώπινη υγεία. Κάτι τέτοιο θα 
δώσει µια σαφή απάντηση σε όσους, ακόµα και σήµερα, εκµεταλλεύονται την έλλειψη 
επίσηµων στοιχείων και παραπληροφορούν την τοπική κοινωνία, αµφισβητώντας τις 
σοβαρότατες επιπτώσεις της ηλεκτροπαραγωγής από λιγνίτη στη δηµόσια υγεία. 
Επίσης, θα φέρει προ των (πραγµατικών) ευθυνών τους το ελληνικό κράτος, τη 
∆ΕΗ αλλά και όσους ιδιώτες ενδιαφέρονται να εκµεταλλευτούν προς ίδιον όφελος τις 
παλαιές και ρυπογόνες µονάδες της ∆ΕΗ. Ακόµα και η κατασκευή νέων µονάδων βάσης 
είναι προς το συµφέρον των ιδιωτικών εταιρειών, από τη στιγµή που το επιπλέον 
κόστος θα βαρύνει τον τελικό καταναλωτή. 

Η µετάβαση στην µεταλιγνιτική περίοδο  

∆εδοµένου ότι η µεταλιγνιτική περίοδος έχει ήδη ξεκινήσει, η πολιτεία, σε στενή 
συνεργασία µε τους τοπικούς φορείς και την κοινωνία, θα πρέπει να εξασφαλίσει ότι 
αυτή η µετάβαση θα εξελιχθεί όσο το δυνατόν πιο οµαλά. Οποιαδήποτε περαιτέρω 
καθυστέρηση, θα προκαλέσει σηµαντικούς κοινωνικούς τριγµούς. Από την άλλη, είναι 
σαφές πως δεν ζητούµε άµεσο κλείσιµο των λιγνιτικών µονάδων, αλλά µια ταχεία και 
σταδιακή απόσυρσή τους. Η εξέλιξη αυτή υπαγορεύεται και από τις δεσµεύσεις της 
χώρας µας για συµµετοχή των ΑΠΕ κατά 40% στην ηλεκτροπαραγωγή ως το 2020 που 
θα οδηγήσει τελικά σε σχεδόν µηδενικές εκποµπές CO2 το 2050. 

Ιδέες και προτάσεις έχουν κατατεθεί από επιστηµονικούς και κοινωνικούς φορείς για το 
πώς µπορεί να υλοποιηθεί στην ευρύτερη περιοχή αυτή η µετάβαση. Κοινοί 
παρανοµαστές όλων είναι η άµεση λήψη µέτρων που θα διευκολύνουν την έγκαιρη 
µετάβαση, καθώς και η ανακατανοµή οικονοµικών πόρων προκειµένου να 
αποκατασταθούν (όσο είναι εφικτό) οι επιπτώσεις και να ενισχυθούν οι εναλλακτικές 
                                          
5 Γεωργακέλος 2007, ΕΜΠ 2001, Ευρωπαϊκός Οργανισµός Περιβάλλοντος 2011  

http://www.catf.us/resources/publications/view/138
http://www.emeraldinsight.com/journals.htm?articleid=1621831
http://www.soc.uoc.gr/calendar/2000EAERE/papers/PDF/F4-Diakoulaki.pdf
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αναπτυξιακές δράσεις στην περιοχή. Οι επενδύσεις σε βιώσιµες οικονοµικές 
δραστηριότητες, όπως είναι η εξοικονόµηση ενέργειας, οι ΑΠΕ, η βιώσιµη γεωργία και 
ο οικοτουρισµός θα δηµιουργήσουν ανάπτυξη, θέσεις εργασίας και θα βελτιώσουν το 
επίπεδο διαβίωσης των κατοίκων.  

Οι περιβαλλοντικές οργανώσεις Greenpeace και WWF Ελλάς τονίζουν ότι σε αυτήν 
την προσπάθεια, η ελληνική κοινωνία οφείλει να σταθεί στο πλευρό των τοπικών 
κοινωνιών σε Β∆ Μακεδονία και Μεγαλόπολη, αναλαµβάνοντας το επενδυτικό κόστος 
προσαρµογής και µετάβασης.  

Κόστος ηλεκτρικής ενέργειας 

Εν µέσω όµως της πρωτοφανούς οικονοµικής κρίσης, η µετάβαση αυτή δεν επιτρέπεται 
να πραγµατοποιηθεί σε βάρος της ελληνικής κοινωνίας. Η παραγωγή καθαρής 
ενέργειας από τον ανεξάντλητο και πραγµατικό ενεργειακό πλούτο της χώρας (τον 
ήλιο, τον άνεµο, τη γεωθερµία, κα) µειώνει το κόστος ηλεκτροπαραγωγής, όπως 
άλλωστε καταδεικνύουν έγκυρες επιστηµονικές µελέτες που έχουν εκπονηθεί, από το 
Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο6 και το Ίδρυµα Οικονοµικών και Βιοµηχανικών 
Ερευνών.7 Υπενθυµίζουµε ότι όσο περισσότερο η χώρα µας παραµένει εγκλωβισµένη 
στον λιγνίτη, τόσο µεγαλύτερες αυξήσεις αναµένονται στους λογαριασµούς ηλεκτρικού 
ρεύµατος των καταναλωτών, αφού από την 1η Ιανουαρίου 2013 οι εταιρίες 
ηλεκτροπαραγωγής θα πληρώνουν για την αγορά δικαιωµάτων του συνόλου των 
εκποµπών τους. Το εκτιµώµενο κόστος για τη ∆ΕΗ ανέρχεται τουλάχιστον σε 400 εκ. € 
- µε τη σηµερινή τιµή του άνθρακα – ενώ ενδέχεται να ανέλθει στο µέλλον σε 1 δις (µε 
τιµή άνθρακα στα 20 ευρώ ανά τόνο). Το κόστος αυτό θα µετακυλιστεί στους 
καταναλωτές που θα πληρώσουν το τίµηµα της εξάρτησης από τον λιγνίτη.  

Με δεδοµένο ότι µία λιγνιτική µονάδα που θα κατασκευαστεί σήµερα θα λειτουργεί 
τουλάχιστον έως το 2040, ένα τέτοιο εγχείρηµα είναι εξαιρετικά ριψοκίνδυνο, πολύ 
περισσότερο, όταν υπάρχουν σαφώς ασφαλέστερες, αποδοτικότερες και καθαρές 
ενεργειακές επιλογές µε άµεσα και σαφή πλεονεκτήµατα για τον άνθρωπο και το 
περιβάλλον.  

Σε καµία περίπτωση η κοινωνία µας δε µπορεί να επιτρέψει την κατασκευή νέων 
λιγνιτικών µονάδων παρατείνοντας έτσι την εξάρτησή µας από την πιο βρώµικη, 
επικίνδυνη και παρωχηµένη τεχνολογία.  

 

Εν κατακλείδι 

Η ελληνική κοινωνία οφείλει ευγνωµοσύνη στους κατοίκους της Β∆ Μακεδονίας και της 
Μεγαλόπολης, που όλα αυτά τα χρόνια έχουν επωµιστεί ένα δυσανάλογα βαρύ φορτίο 
για την ανάπτυξη της χώρας.  

Η Greenpeace και το WWF Ελλάς τονίζουν ότι η έγκαιρη και οµαλή µετάβαση στη 
µετα-λιγνιτική εποχή είναι εθνική υπόθεση που αφορά όλους και όχι µία τοπική 
υπόθεση. Το κράτος οφείλει να στηρίξει µε κάθε τρόπο αυτήν την προσπάθεια και να 
λάβει όλα τα απαραίτητα µέτρα προκειµένου να αποκατασταθεί η αδικία που επί 
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δεκαετίες συντελείται εις βάρος των τοπικών κοινωνιών σε Β∆ Μακεδονία και 
Μεγαλόπολη.  

Σε κάθε περίπτωση, προέχει η προστασία της δηµόσιας υγείας και η ανθρώπινη 
αξιοπρέπεια.  
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