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Λαπαβίτσας: Η χώρα µπαίνει σε τροχιά αυτοκτονίας 
Χοντρό ψαλίδι στις δηµόσιες επενδύσεις  
ΚΚΕ: Και εµείς απολύουµε  
Εκλογές και πενταετές πρόγραµµα για να αντιµετωπιστεί ο οικονοµικός παγετώνας, του Αλέκου 
Παπαδόπουλου 
 

Αφιέρωµα 1: Εκλογές για την αυτοδιοίκηση 2010  

 
Παραποίηση της πραγµατικότητας από την ηγεσία του ΚΚΕ, κανένα συµπέρασµα από την ηγεσία του ΣΥΝ 
Π.Καµµένος:ξεκάθαρη η στήριξη της Νέας ∆ηµοκρατίας στον υποψήφιο ∆ήµαρχο Ικαρίας του ΚΚΕ 
Στέλιο Σταµούλο  
Οι 3 υποψήφιοι ∆ήµαρχοι Ικαρίας απαντούν στο ikariamag 
Για το Σχέδιο Προεδρικού ∆ιατάγµατος για τον Οργανισµό της Περιφέρειας Βορείου Αιγαίου 
Η δράση του Οικολογικού Ανέµου Βορείου Αιγαίου 
Η ΑΠΟΤΙΜΗΣΗ ΤΩΝ ΟΙΚΟΛΟΓΩΝ ΠΡΑΣΙΝΩΝ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΥΤΟ∆ΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΕΚΛΟΓΕΣ 
Οι επιδόσεις του Οικολογικού Ανέµου Βορείου Αιγαίου 
Γιατί ήµασταν ελκυστικοί; Τι προτεραιότητες έχουµε; 
Περί αποχής και περί συµµετοχής-Ήττα του δικοµµατισµού-Νίκη των ενεργών πολιτών 
Συνέντευξη Ηλία Γιαννίρη: «Να κυριαρχεί το δηµόσιο συµφέρον…» 
Το Βόρειο Αιγαίο έχει ανάγκη από έναν Οικολογικό Άνεµο 
Θετικές εντυπώσεις από τους Φούρνους 
 
τέλος αφιερώµατος 1 

Ενηµερωτικά κείµενα - Χρήσιµες πληροφορίες 

 
Υπολογίστε τα οφέλη από την εγκατάσταση φωτοβολταϊκού στη στέγη σας 
ΑΝΟΙΚΤΟ ΤΟ ΕΝ∆ΕΧΟΜΕΝΟ ΑΠΑΓΟΡΕΥΣΗΣ ΓΙΑ ΤΟ ΦΥΤΟΦΑΡΜΑΚΟ ROUNDUP ΤΗΣ 
MONSANTO  
Questioning economic growth Άρθρο για την απο-ανάπτυξη - περιοδικό Nature (στα αγγλικά) 
Τροπική θάλασσα η Μεσόγειος  
«Έφυγε» o  ποιητής Έκτωρ Κακναβάτος-Είχε εξοριστεί στην Ικαρία 
Η Επιτροπή προτείνει αυστηρότερη παρακολούθηση της τήρησης των κανόνων Σένγκεν 
Ποια επαγγέλµατα έχουν µέλλον 
 

Αφιέρωµα 2: Περί φυσικών πόρων  

 
Αδιέξοδο: Καταναλώνουµε ενάµιση πλανήτη! 



Σωτηρία από το χρέος µε πετρέλαιο Αιγαίου;  
Ξέρει κανείς άραγε την Σύµβαση Cooper; 
Η Ελλάδα µετέχει πλήρως στο σχεδιασµό πυρηνικής αποτροπής-Σχεδιάζεται πυρηνικό εργοστάσιο;  
Ντόµινο πυρηνικών στη Μέση Ανατολή! 
Ρωγµές στις σωληνώσεις του πυρηνικού σταθµού Κοζλοντούι, στη Βουλγαρία 
Η Επιτροπή καλεί επτά κράτη µέλη να υποβάλουν σχέδια λεκανών απορροής 
Η Ελλάδα παραβιάζει σταθερά τη νοµοθεσία για την προστασία των υδάτων 
Σε περίοδο κρίσης η κακοδιοίκηση φέρνει βροχή τα πρόστιµα  
Ανάκτηση και επαναχρησιµοποίηση των επεξεργασµένων υγρών αποβλήτων  από το 2012 
 
τέλος αφιερώµατος 2 

Προτεινόµενα 

 
Προτεινόµενος …∆ήµαρχος- Ανάβρα-∆είτε το εκπληκτικό βίντεο 
Προτεινόµενο βιβλίο: Οι υγρότοποι του Αιγαίου 
Προτεινόµενη δήλωση: Ούγκο Τσάβες 
Προτεινόµενη ιστοσελίδα Γρηγόρης Μαλτέζος 
Προτεινόµενη Ψηφιακή Βιβλιοθήκη 14 εκατ. έργων τέχνης 
 

Ειδήσεις από τη γειτονιά µας 

Απόπειρα φίµωσης του Αρχιπελάγους από την Creta Farm: 1.000.000 ευρώ το ύψος της αγωγής για την 
υπόθεση Λατζιµά Ρεθύµνου 
Οικολόγοι Πράσινοι: Επιχείρηση εναντίον της Κοινωνίας των Πολιτών από την Creta Farm 
Νέο κύµα ανεµογεννητριών στην Άνδρo- και σε προστατευόµενες περιοχές 
Αφαιρεί αρµοδιότητες από περιφέρειες η «Εγνατία Οδός»; 
 

Ειδήσεις από την Επαρχία Ικαρίας 

 

Η Ικαρία χρειάζεται Χώρο Ταφής Υπολειµάτων (ΧΥΤΥ) και όχι Ταφής Αποριµµάτων (ΧΥΤΑ) 
Θύµα των επιπτώσεων της θεοµηνίας στην Ικαρία ο νεκρός ψαράς ∆ηµήτρης Βατούγιος  
Η εµπειρία µου από τη θεοµηνία της ∆ευτέρας 18/10 στην Ικαρία  
Παρουσίαση βιβλίου: Ετιέν Καµπέ «Ταξίδι στην Ικαρία - 1842», 15/12  
Καθυστερεί απαράδεκτα η ίδρυση KAΤΑΦΥΓΙΟΥ ΑΓΡΙΑΣ ΖΩΗΣ ΣΤΟ ∆ΑΣΟΣ ΡΑΝΤΗ 
«Ικαρία µέθεξις. Παραδοσιακή µουσική και τραγούδια από την Ικαρία» 21/12 
∆υνατότητα να δροµολογηθούν έργα και δράσεις για την πρόληψη και αντιµετώπιση καταστροφικών 
φαινοµένων όπως αυτά σε Χίο και Ικαρία 
∆ιαµαρτυρία του Οικολογικού Ανέµου Βορείου Αιγαίου για την τηλεοπτική κάλυψη της προεκλογικής 
εκστρατείας από την κρατική τηλεόραση 
 

αλληλογραφία 

 
Για τον Οργανισµό της Περιφέρειας Βορείου Αιγαίου 
Υπερβόσκηση στην Ικαρία 
 
 
 
 
 
 
 
 

Σηµείωµα της σύνταξης 
 

 
 
Αγαπητοί αναγνώστες 
 
Χειµώνιασε. «Τράβα την κουρτίνα και πάρε µε αγκαλιά» τραγουδούσε  ο Σαββόπουλος περιγράφοντας τη 
γερµανική κατοχή και την αµερικανική χούντα. Έξω, η τωρινή κρίση πώς φυσά -σαν τότε- και µπαίνει και 
στο σπίτι. Βρίσκει τρόπους. Εµείς όλοι, ανυπαράσπιστοι, ζούµε θεοµηνίες, περισσότερο φτώχεµα, 
εκλογοµαγειρέµατα, θανάτους, επιθετικές διεθνείς πολιτικές, απειλές, εκβιασµούς. Και αναζητούµε 
τρόπους να κρατήσουµε την πληγωµένη περηφάνεια µας. Κάναµε το κρασί µας, είδαµε ενεργά και θετικά 
τις εκλογές, µαζέψαµε τις ελιές και βγάλαµε το λαδάκι της επόµενης διετίας, ξαναβρήκαµε τους 
χειµωνιάτικους φίλους µετά την καλοπαιρινή ανάπαυλα.  
 



 «Όλοι µαζί τα φάγαµε» µας λένε κατάφατσα όλοι αυτοί οι κορυφαίοι πολιτικοί που τάφαγαν. Όλοι αυτοί 
οι συνένοχοι που τους διαµήνυσε ο Πρωθυπουργός Γιωργάκης ότι κάποιον πρέπει να βρουν να τιµωρήσουν 
γιατί «ΘΑ ΜΑΣ ΠΑΡΟΥΝ ΜΕ ΤΙΣ ΠΕΤΡΕΣ»! Κανέναν δεν έχουν βρεί ακόµα, έστω και για δείγµα. 
Υποτίθεται ότι θα τους έβρισκαν όλους και ότι η χώρα θα έµπαινε σε άλλη ρότα. Και εµείς; Εµείς ∆ΕΝ 
ΤΟΥΣ ΠΗΡΑΜΕ ακόµα ΜΕ ΤΙΣ ΠΕΤΡΕΣ. Ή µάλλον, τους πήραµε  µε τις πέτρες προ διετίας, το 
∆εκέµβρη του 2008, µε αφορµή τη δολοφονία του 16 χρονου Γρηγορόπουλου. Κει εκείνοι, ξαµόλησαν 
όλους τους παρακρατικούς µηχανισµούς για να κάνουν τα δικά τους σπασίµατα µέσα στη γενική εξέγερση, 
να προκαλέσουν θανάτους και να δυσφηµίσουν εκείνο τον ξεσηκωµό.  
Είδαµε καθαρά στην τηλεόραση την αστυνοµία να συζητά και να διευθύνει τους τραµπούκους. 
 
 

Σου είπαν ψέµµατα πολλά, 
ψέµµατα σήµερα σου λένε ξανά κι αύριο ψέµµατα ξανά θα σου πουν, 

ψέµµατα σου λένε οι εχθροί σου µα κι οι φίλοι σου, σου κρύβουν την αλήθεια. 
 

Ψεύτικη δόξα σου τάζουν οι ψεύτες µα κι οι φίλοι σου µε ψεύτικες αλήθειες σε κοιµίζουν, 
πού πας µε ψεύτικα όνειρα; πού πας µε ψεύτικα όνειρα; 

 
Καιρός να σταµατήσεις, καιρός να τραγουδήσεις, 

καιρός να κλάψεις και να πονέσεις, 
καιρός να δεις. 

(Στίχοι, Μουσική: Μίκης Θεοδωράκης)  
 
 
Προσπάθησαν ενεργά εδώ και δεκαετίες να µπλέξουν όσους περισσότερους µπορούσαν από µας. Με 
την ασυδοσία σε όλα τα επίπεδα, µέχρι το τοπικό επίπεδο, µε ατοµικές πονηράδες που παίρνουν τα 
δηµόσια αγαθά και το δηµόσιο πλούτο και τον ιδιοποιούνται. Φαίνεται ότι κατάφεραν να µπλέξουν όσο 
περισσότερους γίνεται στη δική τους πολιτική και νοοτροπία. Και δεν αναφερόµαστε µόνο στη Ζήµενς, στο 
γενικό ξεπούληµα της δηµόσιας περιουσίας. Μιλάµε  π.χ. και για εκείνους που µε τα ιδιωτικά τους 
κατσίκια καταστρέφουν το δηµόσιο πλούτο του βουνού µας.   
Τα κατάφεραν τελικά να µας έχουν οµήρους µέσα στην ίδια µας τη χώρα. Για να συνεχίζουν τις ίδιες 
και χειρότερες πολιτικές τους. Μας είπαν ότι δεν θα περικόψουν τους µισθους στον ιδιωτικό τοµέα και 
σήµερα κόβουν και από εκεί. Μας είπαν ότι δεν θα κάνουν απολύσεις και σήµερα ετοιµάζουν τις νέες 
γενικευµένες απολύσεις της Άνοιξης. Αντί να αυξήσουν το Πρόγραµµα ∆ηµοσίων Επενδύσεων το έκοψαν 
δραστικά. Το δηµόσιο έχει ήδη κάνει στάση πληρωµών σε όσους χρωστάει, η κρατικοδίαιτη αγορά 
πνίγεται, το δηµόσιο περνάει µια πρωτοφανή διάλυση και η ανεργία έχει πάρει την ανιούσα προς το 20 και 
το 30%. ∆ηµιουργείται µια κατάσταση που για να ανορθωθεί θα χρειαστεί πάνω από µια δεκαετία.  
Και όλα αυτά για τις τράπεζες, οι οποίες µάλιστα «παραπαίουν», και τις επιπλέον της µπουκώνουν µε 
δεκάδες δισεκατοµµύρια από τα λεφτουδάκια µας .  
Η Ικαρία και οι Φούρνοι θίγονται άγρια, όπως όλος ο νησιωτικός χώρος. Έχουν όµως αντιστάσεις, όπως 
όλη η επαρχία. Την επανακαλλιέργεια ξεχασµένων κήπων και χωραφιών, την τροφοσυλλογή, τη 
συλλογικότητα . 
 
Ας ξαναθυµηθούµε χαµένες αξίες: Μεγαλύτερη συνεργασία, περισσότερη αλληλεγγύη, την επιδίωξη της 
αυτάρκειας, την αυτοτροφοδοτούµενη ανάπτυξη, τους τοπικούς σπόρους, την ανταλλαγή εργασίας, την 
ιστιοφορία στις βάρκες, τη βιολογική καλλιέργεια και κτηνοτροφία.. 
Ας δούµε και νέες ιδέες και εφαρµογές: Ανταλλακτήρια ρούχων, ειδών και υπηρεσιών, την Ηθική 
Τράπεζα, την πλήρη ανακύκλωση, την κοµποστοποίηση, την αυτόνοµη οικιακή παραγωγή ενέργειας µε 
φωτοβολταϊκά, γεωθερµία και ανεµογεννήτριες, την υποστήριξη τοπικών πρωτοβουλιών από το ∆ήµο και 
την Περιφέρεια. 
 
«Καιρός να δείς» που λέει και ο ποιητής.   

 
η σύνταξη 

 
επιστροφή 
 
 
 



Επίκαιρο Θέµα 
 

Εννέα περιβαλλοντικές οργανώσεις εκφράζουν αµφιβολίες για το Fast Track 

 
11/11/2010 

Επιφυλάξεις για το νοµοσχέδιο fast track που υπερωηφίστηκε από την αρµόδια επιτροπή της Βουλής και 

πλέον οδεύει προς την Ολοµέλεια, εκφράζουν εννέα περιβαλλοντικές οργανώσεις, µε επιστολή τους προς τον 

πρωθυπουργό Γιώργο Παπανδρέου.  

Την επιστολή υπογράφουν οι περιβαλλοντικές οργανώσεις "Αρκτούρος", "Αρχέλων", "Ελληνική Εταιρία 
Περιβάλλοντος και Πολιτισµού", "Ελληνική Εταιρία Προστασίας της Φύσης", "Ελληνική Ορνιθολογική 
Εταιρία", "Καλλιστώ", "Μεσόγειος SOS", "ΜΟm" και το WWF και οι εκπρόσωποί τους εντοπίζουν τις 
ενστάσεις τους στο νοµοσχέδιο για την "Επιτάχυνση και διαφάνεια υλοποίησης Στρατηγικών Επενδύσεων" 
σε τρία σηµεία:  
 
-Στη δυνατότητα παρεκκλίσεων από χωροταξικές, πολεοδοµικές και περιβαλλοντικές διατάξεις 
προκειµένου να υλοποιηθούν οι επενδύσεις. Πρόκειται, µεταξύ άλλων, για τις δυνατότητες 
αποχαρακτηρισµού κοινόχρηστων χώρων, χώρων αστικού πρασίνου, πάρκων και αλσών, τη δυνατότητα 
καθορισµού όρων και περιορισµών δόµησης για κάθε εκτός σχεδίου περιοχή, χωρίς να εξαιρούνται οι 
προστατευόµενες περιοχές. 
 
-Στις "τεκµαρτές άδειες" για χωροταξικά ή περιβαλλοντικά θέµατα όταν παρέρχεται η προθεσµία που έχει 
τεθεί για να δοθεί απάντηση στο αίτηµα. Συγκεκριµένα, όπως αναφέρεται στην επιστολή, µε το νοµοσχέδιο 
επιτρέπεται η έκδοση κάθε άδειας χωροταξικής ή περιβαλλοντικής φύσεως που απαιτεί η Στρατηγική 
Επένδυση, όπως ακριβώς την αιτήθηκε η "Επενδύστε στην Ελλάδα Α.Ε.", η οποία είναι εντολοδόχος του 
Στρατηγικού Επενδυτή. Μοναδική προϋπόθεση για την εφαρµογή της διάταξης είναι η παρέλευση 
προθεσµίας ενός µήνα. "Εφόσον συντρέχει η προϋπόθεση αυτή, τονίζουν, ο Στρατηγικός Επενδυτής 
µπορεί, χωρίς υπερβολή, να αδειοδοτεί τον εαυτό του, µε µόνη ασφαλιστική δικλείδα την πειθαρχική δίωξη 
κάποιου δηµόσιου υπαλλήλου." 
 
-Στην παράκαµψη ή υποβάθµιση ορισµένων διαδικασιών, όπως είναι οι διαβουλεύσεις και ο περιορισµός 
της δηµοσιότητας. Για παράδειγµα, επιτρέπεται η µη δηµοσιοποίηση στοιχείων του φακέλου της επένδυσης 
για λόγους επιχειρηµατικού απορρήτου, η διάρκεια της διαβούλευσης για τη Στρατηγική Περιβαλλοντική 
Εκτίµηση των επενδύσεων προτείνεται να διαρκεί λιγότερο από τη διαβούλευση της απλής µελέτης 
περιβαλλοντικών επιπτώσεων ενός µικρού έργου όπως είναι ένας επαρχιακός δρόµος, κ.α. 
Οι οργανώσεις χαιρετίζουν µεν «κάθε προσπάθεια που αποσκοπεί στην ασφάλεια δικαίου, την απλοποίηση 
και εξυγίανση των διαδικασιών και τη διαφάνεια των διαδικασιών λήψης αποφάσεων», τονίζουν ωστόσο 
ότι «οι περιβαλλοντικές οργανώσεις, που συνυπογράφουν την επιστολή, θεωρούν ότι η ασφάλεια δικαίου, 
η συµµετοχή των πολιτών, η νοµική τεκµηρίωση και η επιστηµονική αρτιότητα των αποφάσεων της 
Πολιτείας, αποτελούν ελάχιστες εγγυήσεις για τη διηνεκή προστασία της φυσικής και πολιτιστικής µας 
κληρονοµιάς. Η κληρονοµιά αυτή συνιστά ένα σπάνιο πια, στον σύγχρονο κόσµο, στρατηγικό συγκριτικό 
πλεονέκτηµα. Το πλεονέκτηµα αυτό είναι αναγκαίο να προστατευθεί από την επανάληψη των λαθών του 
παρελθόντος, όπως η µονοµερής εύνοια προς τη µη βιώσιµη ανάπτυξη, τα οποία, για πρόσκαιρο όφελος, 
δηµιούργησαν µόνιµη βλάβη». 
 
Για να επιτευχθεί ο στόχος επιτάχυνσης των διαδικασιών µε ταυτόχρονη διασφάλιση της διαφάνειας, του 
δηµόσιου συµφέροντος και της προστασίας του φυσικού και πολιτισµικού περιβάλλοντος οι εννέα 
οργανώσεις προτείνουν: διαδικασίες ταχείας αδειοδότησης εσωτερικά σε κάθε ∆ιεύθυνση Υπουργείου, 
ενοποίηση αδειών (και όχι αντικατάστασή τους από τεκµαρτές), καταµερισµός, προσωποποίηση και 
απόδοση των ευθυνών σε όλη την κλίµακα της δηµόσιας διοίκησης, συνεκτίµηση της αξίας των υπηρεσιών 
των οικοσυστηµάτων στην αναπτυξιακή πολιτική, καθώς και ευρεία διάθεση και πρόσβαση σε 
περιβαλλοντικές πληροφορίες, η οποία θα καταστήσει κοινό κτήµα πληροφορίες που σήµερα πρέπει να 
βεβαιωθούν από δηµόσιες υπηρεσίες ή να επαληθευθούν από δικαστήρια ή µελέτες µεγάλου κόστους.  
Οι οργανώσεις θεωρούν, τέλος, ότι ο πλέον ασφαλής, περιβαλλοντικά και νοµικά τρόπος επιτάχυνσης των 
διαδικασιών αδειοδότησης είναι η ολοκλήρωση κρίσιµων περιβαλλοντικών εργαλείων, όπως οι δασικοί 
χάρτες και το κτηµατολόγιο, καθώς και η χαρτογράφηση των ειδών χλωρίδας και πανίδας και των 
οικοτόπων της επικράτειας. 
http://tvxs.gr/news/ελλάδα/εννέα-περιβαλλοντικές-οργανώσεις-εκφράζουν-αµφιβολίες-για-το-fast-track 
 



 

επιστροφή 
 
 

Μεγαλοεπενδυτές: Επενδύστε στην "Ελλάδα Α.Ε."- Η Βουλή µπορεί και να µην ενηµερώνεται!  
 

Ένας παραµηχανισµός καταστρατήγησης κάθε κανόνα δηµιουργείται µε το νοµοσχέδιο. Η Α.Ε. 
λειτουργεί "χάριν του δηµοσίου συµφέροντος κατά τους κανόνες της ιδιωτικής οικονοµίας", 
άρθρο 5, και εποπτεύεται από κοινού από τον υπουργό Επικρατείας, "µε αρµοδιότητα τις 
στρατηγικές επενδύσεις, κατά το µέρος που αφορά στην προσέλκυση, υποδοχή, προώθηση και 
υποστήριξη στρατηγικών επενδύσεων κατά την έννοια του νόµου για τις στρατηγικές επενδύσεις, 
και τον υπουργό Περιφερειακής Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας, κατά το µέρος που αφορά 
στην προσέλκυση, υποδοχή, προώθηση και υποστήριξη των λοιπών επενδύσεων".  
Υποδέχεται αιτήσεις επενδυτών, αξιολογεί, γνωµοδοτεί, διεκπεραιώνει εντός τριµήνου το σύνολο 
των αδειοδοτικών διαδικασιών... 
 
Η ∆ιυπουργική Επιτροπή Στρατηγικών Επενδύσεων (∆ΕΣΕ), την οποία απαρτίζουν ως πρόεδρος ο 
υπουργός Επικρατείας και ως µέλη οι υπουργοί Οικονοµικών, Περιφερειακής Ανάπτυξης, ΠΕΚΑ, 
Υποδοµών, Πολιτισµού και ο εκάστοτε αρµόδιος υπουργός, αποφασίζει µέσα σε προθεσµία 
τριάντα εργάσιµων ηµερών ποιες επενδυτικές προτάσεις εντάσσονται στις εξπρές διαδικασίες µετά 
από εισήγηση της Α.Ε. Στο χέρι του υπουργού Επικρατείας είναι αν η απόφαση για ένταξη 
"µπορεί να κυρώνεται από τη Βουλή ή µπορεί να ενηµερώνεται η Βουλή για τη σχετική ένταξη"!  
Η ∆ΕΣΕ µπορεί να εντάξει και οποιαδήποτε επενδυτική πρόταση κρίνει ότι είναι µείζονος 
σηµασίας για την εθνική οικονοµία "και να καθορίσει την ταρίφα για το ύψος του ποσού που οι 
ενδιαφερόµενοι επενδυτές καταβάλλουν στην Α.Ε. για να αξιολογήσει τον φάκελο και να το 
προωθήσει. ∆ιαχειριστική Αµοιβή Αξιολόγησης και διαχειριστική αµοιβή προώθησης 
τιτλοφορούνται, και υπολογίζονται βάσει του κόστους της επένδυσης. Από την καταβολή τους δεν 
εξαιρούνται ούτε τα έργα του ∆ηµοσίου (δηµόσια στρατηγική επένδυση ονοµάζονται πλέον). 
 
Κατά το νοµοσχέδιο, οι δηµόσιες στρατηγικές επενδύσεις ανατίθενται µέσω ανοιχτών διεθνών 
διαγωνισµών σε µία φάση κλειστών ή µε "άλλες µορφές ανάθεσης". ∆ηλαδή και απευθείας µε 
απόφαση της διυπουργικής οι υπουργοί είναι χρήσιµοι ανάλογα την αρµοδιότητα, π.χ. να 
διευκολύνουν τη διεκπεραίωση των αναγκαστικών απαλλοτριώσεων υπέρ των ιδιωτών, τη 
χωροθέτηση όλων των έργων, κύριων, βοηθητικών και συνοδών την έγκριση περιβαλλοντικών 
όρων, έκδοση αδειών κ.ά. 
Η "Επενδύστε στην Ελλάδα Α.Ε." διοικείται από εννέα µέλη. Τον πρόεδρο ορίζει ο υπουργός 
Επικρατείας και τον διευθύνοντα σύµβουλο ο υπουργός Περιφερειακής Ανάπτυξης και από κοινού 
διορίζουν άλλους τρεις. Από έναν εκπρόσωπο στο ∆.Σ. προτείνουν η Ένωση Ελληνικών 
Τραπεζών, η Εθνική Συνοµοσπονδία Ελληνικού Εµπορίου, ο ΣΕΒ και η ΓΣΕΕ για να χρυσωθεί το 
χάπι. Και σε µια εποχή που η κυβέρνηση εµφανίζει το µέσο µηνιαίο κόστος εργασίας ως εισόδηµα 
των εργαζοµένων για να δυσφηµήσει και να συρρικνώσει τις ∆ΕΚΟ, για την Α.Ε. προβλέπονται 
προσλήψεις προσωπικού µε σύµβαση εργασίας αορίστου χρόνου, ορισµένου χρόνου και µε 
συβάσεις έργου, αλλά και κατά παρέκκλιση της νοµοθεσίας, προσλήψεις συµβούλων. 
 
Επίσης προβλέπονται προσλήψεις από τον ιδιωτικό τοµέα µε ειδική συµφωνία! Η Α.Ε. µπορεί να 
ιδρύει παραρτήµατα, υποκαταστήµατα και γραφεία ανά την επικράτεια και στο εξωτερικό... Οι 
µετοχές της είναι αποκλειστικά του ∆ηµοσίου. Θα χρηµατοδοτείται από τον κρατικό 
προϋπολογισµό και προβλέπονται έσοδα από "προγράµµατα της Ευρωπαϊκής Ένωσης, δωρεές, 
κληρονοµιές, κληροδοσίες, από την εκµετάλλευση της περιουσίας της, από ανταποδοτικές 
εισφορές, τέλη και αµοιβές για τις υπηρεσίες που προσφέρει". 
 
http://www.avgi.gr/ArticleActionshow.action?articleID=574757 
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Αρθρογραφία 
 

Άλλα 25 δις ευρώ στις τράπεζες δίνει η κυβέρνηση 
 

Λεφτά υπάρχουν. Τα συκγεντρώνει η κυβέρνηση από τις περικοπές στις συντάξεις και τους µισθούς και τα 
«σπρώχνει» σε εκείνους που τα έχουν ανάγκη: Στους τραπεζίτες! 
Στη χρήση του νέου πακέτου των 25 δις ευρώ προχωρούν οι τράπεζες. ∆ιαβάστε στο 
http://www.tvxs.gr/news/%CE%B5%CE%BB%CE%BB%CE%AC%CE%B4%CE%B1/%CF%83%CF%8
4%CE%B7-%CF%87%CF%81%CE%AE%CF%83%CE%B7-%CF%84%CE%BF%CF%85-
%CE%BD%CE%AD%CE%BF%CF%85-
%CF%80%CE%B1%CE%BA%CE%AD%CF%84%CE%BF%CF%85-%CF%84%CF%89%CE%BD-25-
%CE%B4%CE%B9%CF%82-%CE%B5%CF%85%CF%81%CF%8E-
%CF%80%CF%81%CE%BF%CF%87%CF%89%CF%81%CE%BF%CF%8D%CE%BD-
%CE%BF%CE%B9-%CF%84%CF%81%CE%AC%CF%80%CE%B5%CE%B6%CE%B5%CF%82  
 

επιστροφή 
 

Λαπαβίτσας: Η χώρα µπαίνει σε τροχιά αυτοκτονίας   

 
21/11/2010, tvxsteam  

«Όσο αυξάνεται η ανεργία και χειροτερεύουν οι τραπεζικές πιστώσεις, τόσο χειρότερα θα γίνονται τα 

πράγµατα για τις επενδύσεις. Υπάρχει κίνδυνος να λιµνάσει η ελληνική οικονοµία για χρόνια», δηλώνει ο 

καθηγητής οικονοµικών στη Σχολή Ανατολικών και Αφρικανικών Σπουδών του Πανεπιστηµίου του Λονδίνου, 

Κώστας Λαπαβίτσας, σε συνέντευξή του στην εφηµερίδα «Ελευθερία» και στον Αποστόλη Ζώη. Ακολουθεί 

ολόκληρη η συνέντευξη.  

Ποιοί οι λόγοι για τους οποίους οδηγούµαστε σε νέα µέτρα; 
“Ο κυριότερος λόγος είναι ότι ναυάγησε η οικονοµική πολιτική της κυβέρνησης Παπανδρέου. Η λιτότητα 
έφερε βαθειά ύφεση, δηλαδή µείωση του ΑΕΠ κατά 4.5% το τελευταίο τρίµηνο, ανεργία 12.2% τον 
Αύγουστο µε παράλληλη συρρίκνωση της απασχόλησης, σηµαντική πτώση των εξαγωγών τον Σεπτέµβριο, 
αδυναµία της κατανάλωσης, αδυναµία των επενδύσεων, υποχώρηση των πιστώσεων, αλλά και πληθωρισµό 
στο 5.2%. Οι εκτιµήσεις των ειδικών του Μνηµονίου αποδεικνύονται τελείως λανθασµένες.  
Η κυβέρνηση δεν µπόρεσε καν να πετύχει το στόχο µείωσης του ελλείµµατος. Τα έσοδα υπολείπονται, 
πρώτον, λόγω της ύφεσης που έχει περιορίσει την αποδοτικότητα των έµµεσων φόρων και, δεύτερον, λόγω 
της υποτονικής λειτουργίας του φοροσυλλεκτικού µηχανισµού, ο οποίος αντιδρά στις µισθολογικές 
περικοπές, αλλά και στο διασυρµό που έχει υποστεί. Η αναθεώρηση των στοιχείων από τη Γιούροστατ 
έφερε το έλλειµµα στο 9.4% για το 2010, τελείως πέρα από τις προβλέψεις του Μνηµονίου. 
Παρά την αποτυχία της η κυβέρνηση επιµένει ότι θα συνεχίσει στον ίδιο δρόµο. Αυτό σηµαίνει περαιτέρω 
περικοπές, ύψους περίπου 4 δις ευρώ, που θα προστεθούν στην καταιγίδα των φόρων που ήδη 
προβλέπονται από το Μνηµόνιο για το 2011. Η κυβέρνηση διαβεβαιώνει ότι δεν πρόκειται να πειράξει 
µισθούς και συντάξεις. Αµφιβάλλω πολύ ότι θα κρατήσει το λόγο της.  
Αλλά ακόµη κι αν το κάνει, τα αποτελέσµατα θα είναι καταστροφικά. Θα µειωθεί η δηµόσια κατανάλωση 
και οι επενδύσεις, η ύφεση θα γίνει βαθύτερη και η ανεργία θα µεγαλώσει. Τα σχολεία, οι δρόµοι και 
κυρίως τα νοσοκοµεία για τα οποία προβλέπονται τεράστιες περικοπές, θα εµφανίσουν τραγική εικόνα. 
Πρόκειται για πορεία διάλυσης του οικονοµικού και κοινωνικού ιστού. Παράλληλα το άχθος του δηµόσιου 
χρέους θα γίνεται σταδιακά µεγαλύτερο, χωρίς η Ελλάδα να αποκτά τη δυνατότητα αυτοδύναµης 
αποπληρωµής. Ήδη, µετά την αναθεώρηση, το χρέος πιθανώς να ξεπεράσει το 140% του ΑΕΠ για το 2010. 
Η χώρα φαίνεται να µπαίνει σε τροχιά αυτοκτονίας”. 
Γιατί δεν έρχεται η ανάπτυξη στη χώρα µας;  
“Το πρόβληµα της ανάπτυξης έχει να κάνει µε την πτώση της ανταγωνιστικότητας της ελληνικής 
οικονοµίας, η οποία οφείλεται στο µακροχρόνιο πάγωµα των µισθών στις χώρες του κέντρου της 
Ευρωζώνης και κυρίως στη Γερµανία. Την προηγούµενη δεκαετία η πτώση της ανταγωνιστικότητας δεν 
έγινε άµεσα αισθητή λόγω του φθηνού δανεισµού από το εξωτερικό, αλλά και της γιγάντωσης των 
εγχώριων τραπεζών. Φτιάχτηκε µια πλασµατική εικόνα ευηµερίας στηριγµένης στην υψηλή κατανάλωση. 
Η κρίση του 2007-9 αποκάλυψε όµως την πραγµατική αδυναµία του ελληνικού κεφαλαίου.  
Για να υπάρξει ανάπτυξη χρειάζεται να βελτιωθεί η ανταγωνιστικότητα. Η βελτίωσή της εξαρτάται από το 
πως θα κινηθούν οι µισθοί αλλά και η παραγωγικότητα της εργασίας. ∆υστυχώς το Μνηµόνιο έχει 
επιβάλλει πολιτική που είναι βαθειά προβληµατική στα θέµατα αυτά και δεν ευνοεί την ανάπτυξη. 
Από τη µιά, επιφέρει µείωση µισθών. Προσπαθεί δηλαδή να βελτιώσει την ανταγωνιστικότητα µε τον 
βαρβαρότερο τρόπο. Το πρόβληµα όµως είναι ότι λιτότητα έχει επιβάλλει και η υπόλοιπη Ευρωζώνη, 



συµπεριλαµβανοµένης της Γερµανίας. Άρα και οι ευρωπαϊκοί µισθοί πιέζονται προς τα κάτω. ∆εν υπάρχει 
λοιπόν προοπτική ουσιαστικής βελτίωσης της ελληνικής θέσης, παρά το τεράστιο κόστος για τους 
εργαζόµενους. 
Από την άλλη, επιχειρεί να βελτιώσει την παραγωγικότητα µέσω της απελευθέρωσης των αγορών και της 
συρρίκνωσης του κράτους. Πρόκειται για τις πλέον συντηρητικές ιδέες στην οικονοµική θεωρία, οι οποίες 
έχουν δυστυχώς επανακάµψει πρόσφατα. Ακούγεται όλο και πιο έντονα η άποψη ότι για να βγουν οι 
οικονοµίες από την κρίση θα πρέπει να συρρικνωθεί το δηµόσιο, ανοίγοντας το δρόµο για τη µεγέθυνση 
του ιδιωτικού τοµέα.  
Πρωταγωνιστής είναι ο Αλµπέρτο Αλεσίνα, καθηγητής του Χάρβαρντ, γνωστός για τις νεοφιλελεύθερες 
αναλύσεις του. Αξίζει να σηµειωθεί ότι το ∆ΝΤ έχει τηρήσει κριτική στάση απέναντι στις θέσεις του 
Αλεσίνα. Η ΕΕ είναι πολύ πιο σκληρή από το ∆ΝΤ στο θέµα αυτό και πιέζει αφόρητα την Ελλάδα. 
Η κυβέρνηση ήδη προχωρεί σε τέτοια µέτρα µε τις περικοπές δαπανών, την απελευθέρωση των κλειστών 
επαγγελµάτων και τις εξαγγελίες για τις ∆ΕΚΟ.  
Πρόκειται για τραγική επιλογή που δεν πρόκειται να φέρει ανάπτυξη. Απεναντίας, η απότοµη σµίκρυνση 
του κράτους και το ξαφνικό άνοιγµα των µεταφορών, των φαρµακείων, κλπ, πιθανόν να συµπαρασύρει 
προς τα κάτω και τον ιδιωτικό τοµέα. Πλήθος ιδιωτικών επιχειρήσεων στηρίζονται στην κρατική ζήτηση 
και θα χτυπηθούν αν αυτή µειωθεί. Το ξαφνικό άνοιγµα των επαγγελµάτων µέσα σε συνθήκες ύφεσης θα 
µεγαλώσει την ανασφάλεια. Όσο αυξάνεται η ανεργία και χειροτερεύουν οι τραπεζικές πιστώσεις, τόσο 
χειρότερα θα γίνονται τα πράγµατα για τις επενδύσεις. Υπάρχει κίνδυνος να λιµνάσει η ελληνική οικονοµία 
για χρόνια”. 
∆εν θα έχουµε όµως αναπτυξιακά οφέλη από τη συµµετοχή µας στον σκληρό πυρήνα της ΕΕ και στην 

Ευρωζώνη; 
“Συµβαίνει ακριβώς το αντίθετο. Η συµµετοχή της χώρας µας στην Ευρωζώνη είναι σφάλµα ιστορικών 
διαστάσεων που τη συνθλίβει. Η Ευρωζώνη παρουσιάστηκε ως απάνεµο λιµάνι και πεδίο σύγκλισης µε τον 
πλούσιο βορρά. Στην πραγµατικότητα πρόκειται για µηχανισµό δηµιουργίας πλεονασµάτων για το κέντρο - 
ιδίως για την Γερµανία - και ελλειµµάτων για την περιφέρεια.  
Η Ελλάδα υποφέρει από την πολύ υψηλή ισοτιµία µε την οποία µπήκε στο σύστηµα. Πιέζεται ακόµη από 
την απώλεια νοµισµατικής και συναλλαγµατικής πολιτικής, από τα δεσµά του Συµφώνου Σταθερότητας και 
από τις δοµικές πιέσεις στην αγορά εργασίας. ∆εν αποφεύχθηκαν οι βαθύτατες κρίσεις, ενώ η ΕΕ µας 
δάνεισε µε εξαιρετικά επαχθείς όρους και µόνον όταν υπήρξε µεγάλος κίνδυνος για τις τράπεζες του 
κέντρου από µια πιθανή ελληνική χρεοκοπία.  
Όλες οι αλλαγές που έχουν λάβει χώρα στην Ευρωζώνη από το ξέσπασµα της κρίσης και µετά είναι σε 
ακόµη πιο συντηρητική κατεύθυνση. Το αποκορύφωµα ήταν η τελευταία πρόταση της κ. Μέρκελ για 
µόνιµο µηχανισµό διαχείρισης κρίσεων όπου µέρους του κόστους θα επωµίζονται και οι ιδιωτικές 
τράπεζες. ∆ε µπορεί κανείς βεβαίως να της προσάψει το ότι θέλει να αναγκάσει και τους άφρονες δανειστές 
και κερδοσκόπους να σηκώσουν µέρος του κόστους.  
Αλλά το αποτέλεσµα θα είναι η θεσµοθέτηση µόνιµης διαφοράς ανάµεσα στα επιτόκια δανεισµού των 
χωρών του κέντρου και της περιφέρειας. Η χώρα µας δηλαδή θα δανείζεται µε σαφώς υψηλότερο επιτόκιο 
από τις χώρες του κέντρου. Άρα δεν θα αποµείνει απολύτως κανένας θετικός λόγος για να συνεχίσει να 
ανήκει η Ελλάδα στην Ευρωζώνη. Είναι άµεση ανάγκη να επανεξετάσει η ελληνική κοινωνία τη 
συµµετοχή της στην Ευρωζώνη, αν θέλει να αντιµετωπίσει την κρίση και να µπειι σε τροχια ανάπτυξης”.  
Μπορεί η Ελλάδα να αντιµετωπίσει το πρόβληµα του χρέους, αν είναι έτσι τα πράγµατα; 
“Θέλω καταρχήν να τονίσω ότι το χρέος είναι άµεσα συνδεµένο µε τη συµµετοχή της Ελλάδας στην 
Ευρωζώνη. Όσο έπεφτε η ανταγωνιστικότητα, τόσο µεγάλωνε το έλλειµµα τρεχουσών συναλλαγών µε το 
εξωτερικό. Άρα έπρεπε η χώρα να δανείζεται από τις τράπεζες του κέντρου για να καλύπτει το εξωτερικό 
της έλλειµµα. Παράλληλα γιγαντώθηκαν και οι ελληνικές τράπεζες που δάνειζαν για κατανάλωση και 
άλλα. Ο µεγάλος όγκος του δανεισµού στην χώρα µας είναι ιδιωτικός και όχι δηµόσιος. Το ίδιο συνέβη και 
στις υπόλοιπες χώρες της περιφέρειας. Στη ρίζα του περιφερειακού χρέους βρίσκεται το ευρώ. 
Το χρέος που έχει πλέον συσσωρεύσει η Ελλάδα αποκλείεται να αποπληρωθεί αυτοδύναµα, ότι κι αν λέει ο 
κ. Παπανδρέου. ∆εν είναι δυνατόν µια χώρα µε ποσοστά χρέους που θα φτάσουν ίσως στο 170%-180% του 
ΑΕΠ στο άµεσο µέλλον, και µε τις προοπτικές ανάπτυξης που έχει επιβάλλει η Ευρωζώνη, να επιστρέψει 
στις διεθνείς αγορές. Το πρώτο βήµα για την ουσιαστική αντιµετώπιση του χρέους θα πρέπει λοιπόν να 
είναι η ευθεία παραγραφή του.  
Εµµέσως πλην σαφώς και η ίδια η κυβέρνηση το αποδέχεται, δεδοµένου ότι συχνά αναφέρεται στην 
αναδιάρθρωση. Η αναδιάρθρωση όµως του χρέους δεν αποτελεί πανάκεια από µόνη της. Εξαρτάται από το 
πως θα γίνει και κυρίως από το αν θα υπάρξει πρωτοβουλία από πλευράς του δανειζόµενου, µε διαφάνεια 
και συµµετοχή των λαϊκών στρωµάτων.  
Η επιµήκυνση την οποία συζητάει η κυβέρνηση Παπανδρέου είναι ένα ακόµη παράδειγµα εσφαλµένης 
πολιτικής που υπερασπίζεται τα συµφέροντα των τραπεζών και όχι της κοινωνίας. ∆εν θα ελαττώσει 



ουσιαστικά το βάρος του χρέους, ενώ θα επιτρέψει σε διάφορους τραπεζικούς µεσολαβητές να 
πραγµατοποιήσουν µεγάλα κέρδη. Υπάρχει ακόµη κίνδυνος να µεταβάλλει το νοµικό καθεστώς του χρέους, 
που έχει συναφθεί υπό το ελληνικό δίκαιο κατά 90%. Αν το χρέος τεθεί υπό το αγγλικό ή το αµερικανικό 
δίκαιο, κερδισµένοι θα βρεθούν οι δανειστές διότι το νοµικό πλαίσιο θα µεροληπτεί υπέρ αυτών. Κάτι 
τέτοιο θα κάνει µια µελλοντική παραγραφή του χρέους πολύ πιο δύσκολη”. 
Τι πρέπει τότε να γίνει για να αντιµετωπιστεί το χρέος; 
“Νοµίζω ότι θα χρειαστεί, πρώτον, η χώρα να προχωρήσει σε µονοµερή παύση πληρωµών ώστε να 
αναλάβει η ίδια την πρωτοβουλία των κινήσεων. Θα πρέπει κατόπιν να υπάρξει πλήρης διαφάνεια, δηλαδή 
να ανοίξουν τα αρχεία τους το Υπουργείο Οικονοµικών και η Τράπεζα της Ελλάδας ώστε να δει η κοινωνία 
τι πραγµατικά συµβαίνει µε το χρέος. Ποιό µέρος είναι απεχθές, ποιό παράνοµο, ποιό παράτυπο; Ποιός έχει 
ευθύνες για θέµατα όπως οι άκρως προβληµατικές σχέσεις του δηµοσίου µε τράπεζες όπως η Γκόλντµαν 
Σακς τη δεκαετία που µας πέρασε; Θα πρέπει οι εργατικές οργανώσεις και η κοινωνία των πολιτών να 
λάβουν άµεση γνώση για να δούµε γρήγορα τι δεν πρόκειται να αποπληρωθεί.  
Σε αυτή τη βάση, θα πρέπει η Ελλάδα να προχωρήσει σε συνολική αναδιαπραγµάτευση, υπό την ελληνική 
νοµοθεσία, µε την προοπτική να υπάρξει ουσιαστικό ‘κούρεµα’ των τραπεζών που κατέχουν το µεγάλο 
µέρος του χρέους. Αν κρίνουµε από την πρόσφατη εµπειρία άλλων χωρών, το ‘κούρεµα΄ δύσκολα θα είναι 
µικρότερο του 50%-60%. Θα εξαρτηθεί βέβαια από το τι θα δείξουν τα βιβλία, αλλά η επιδίωξη θα πρέπει 
να είναι η ταχύτερη δυνατόν συµφωνία µε τις τράπεζες-δανειστές.  
Να τονίσω ότι όσο περισσότερο καθυστερεί η Ελλάδα, τόσο πιο δύσκολο θα γίνεται το πρόβληµα. Αφενός, 
ο όγκος του χρέους θα µπαίνει σταδιακά κάτω από ξένη νοµοθεσία δεδοµένου ότι η χώρα θα συνεχίσει να 
παίρνει τα καταστροφικά δάνεια του Μνηµονίου τα οποία προφανώς δεν εµπίπτουν στο ελληνικό δίκαιο. 
Αφετέρου, οι γερµανικές και οι γαλλικές τράπεζες θα βελτιώνουν σταδιακά τη θέση τους και άρα θα γίνουν 
πολύ σκληρότεροι διαπραγµατευτές.  
Η µονοµερής παύση πληρωµών θα κάνει βέβαια την πρόσβαση στις διεθνείς αγορές πολύ δύσκολη. Να 
θυµίσω όµως ότι η Ελλάδα είναι ήδη αποκλεισµένη από τις αγορές και δεν υπάρχει ρεαλιστική προοπτική 
αυτοδύναµης επιστροφής, παρά τις µονίµως αισιόδοξες διαβεβαιώσεις του κ. Παπακωνσταντίνου. Η χώρα 
θα µπορέσει να επιστρέψει αυτοδύναµα µόνο όταν τακτοποιήσει τα του οίκου της. Αυτό σηµαίνει 
ουσιαστική παραγραφή του χρέους, πράγµα που µεσοπρόθεσµα θα το δεχτούν οι αγορές γιατί η µνήµη τους 
είναι βραχεία.  
Και επειδή πολλά λέγονται για τις καταστροφικές συνέπειες της πάυσης πληρωµών ως προς τη διεθνή θέση 
της Ελλάδας, να πω ότι η Αργεντινή, παρότι ‘κούρεψε’ τους πιστωτές της βαθειά και µονοµερώς, έγινε 
µέλος του G20”. 
Η παραγραφή του χρέους και το ‘κούρεµα’ των τραπεζών δεν θα δηµιουργήσει προβλήµατα όσον αφορά τη 
συµµετοχή µας στην Ευρωζώνη; 
“Το θέµα της συµµετοχής µας στην Ευρωζώνη θα τεθεί ευθέως. Όπως ήδη ανέφερα, το ευρώ βρίσκεται 
στην καρδιά του ελληνικού προβλήµατος. Η Ελλάδα δεν θα µπορέσει να βάλει την οικονοµία της σε πιο 
παραγωγική βάση αν δεν βγει από την Ευρωζώνη. Μια τέτοια κίνηση ενέχει βέβαια κινδύνους, δηµιουργεί 
όµως προοπτικές ανάπτυξης και βαθειάς κοινωνικής αλλαγής. 
Η έξοδος από την Ευρωζώνη θα πρέπει να γίνει χωρίς προηγούµενη ανακοίνωση ώστε να αποφευχθεί κατα 
το δυνατόν η διαρροή κεφαλαίου στο εξωτερικό. Θα πρέπει ακόµη να κλείσουν οι τράπεζες για σύντοµο 
χρονικό διάστηµα ώστε να µην υπάρξει πανικός των καταθετών. Η επιστροφή στη δραχµή, αλλά και η 
παραγραφή του χρέους, θα δηµιουργήσει βεβαίως προβλήµατα στις τράπεζες που θα πρέπει αµέσως να 
τεθούν υπό δηµόσιο έλεγχο και ιδιοκτησία ώστε να προστατευτούν οι καταθέσεις. Ο δηµόσιος έλεγχος θα 
επιτρέψει όµως στις τράπεζες να αρχίσουν ξανά να χρηµατοδοτούν τον παραγωγικό τοµέα που τώρα 
ασφυκτιά. Θα µπουν έτσι οι βάσεις για τη συνολική αναδιάρθρωση του παραγωγικού ιστού. 
Η αλλαγή του νοµίσµατος θα φέρει σοκ στην αγορά και για ένα διάστηµα θα υπάρξουν παράλληλες τιµές 
σε ευρώ και σε δραχµές. Θα υπάρξει επίσης υποτίµηση και άρα τόνωση των εξαγωγών που είναι απολύτως 
απαραίτητη. Θα ανέβουν όµως και οι τιµές των εισαγοµένων, ιδίως του πετρελαίου, άρα θα χρειαστεί 
κρατική παρέµβαση για την εγγύηση της λειτουργίας µεγάλου φάσµατος επιχειρήσεων. Θα χρειαστεί 
επίσης κρατική παρέµβαση για τη στήριξη του λαϊκού εισοδήµατος, πράγµα που σηµαίνει αναδιανοµή 
µέσω φορολογίας και µισθολογικής πολιτικής.  
Όσο για τα δηµόσια ελλείµµατα, η εµπειρία δείχνει ότι εξαλείφονται σε σύντοµο χρονικό διάστηµα εφόσον 
η χώρα µπει σε διαδικασία ανάκαµψης. Για ένα διάστηµα µετά την έξοδο από το ευρώ θα µπορεί εξάλλου 
το κράτος να καλύπτει τις ανάγκες του µε την έκδοση νοµίσµατος. Μεσοπρόθεσµα θα πρέπει βεβαίως να 
υπάρξει δραστική αλλαγή του φορολογικού συστήµατος ώστε να συµπεριλάβει τους πλούσιους και το 
κεφάλαιο. Είναι προφανές, τέλος, ότι απαιτείται εκ βάθρων αναδιάρθρωση του κράτους, κάθαρση, 
διαφάνεια και δηµοκρατικός έλεγχος από τα κάτω. 
Τα µέτρα αυτά δεν είναι καθόλου ακραία, αν αναλογιστούµε το αδιέξοδο στο οποίο έχει βρεθεί η Ελλάδα. 
Η τωρινή πολιτική επιβάλλει τροµακτικό κόστος, ενώ παράλληλα οδηγεί τη χώρα στη χρεοκοπία. Η 



ιθύνουσα τάξη της Ελλάδας µοιάζει παραλυµένη και τροµοκρατηµένη από το µέγεθος του προβλήµατος. 
Τα λαϊκά στρώµατα θα πρέπει να πάρουν την πρωτοβουλία εξόδου από την κρίση αποδεχόµενα και το 
αναπόφευκτο κόστος.  
Η παύση πληρωµών και η έξοδος από το ευρώ µπορούν να βάλουν τη χώρα σε άλλη τροχιά ανάπτυξης, 
αλλάζοντας παράλληλα την κοινωνική ισορροπία υπέρ της εργασίας και κατά του κεφαλαίου. Το ιστορικό 
λάθος της εισόδου στην Ευρωζώνη µπορεί να διορθωθεί από την εργατική τάξη, δηµιουργώντας πολύ 
καλύτερες συνθήκες για την κοινωνική εξέλιξη προς όφελος των πολλών”. 
Που οδηγείται τελικά η Ευρώπη; Έχει µέλλον η Ευρωπαϊκή Ένωση; 
“Η Ευρώπη σταδιακά µεταλλάσσεται σε δευτερεύοντα παράγοντα του παγκοσµίου συστήµατος. Πρόκειται 
για γιγαντιαία αποτυχία του κυρίαρχου νεοφιλελευθερισµού στην ήπειρο, αλλά και για µια ακόµη αποτυχία 
της Γερµανίας, η οποία και πάλι φαίνεται ότι δεν κατέχει το µυστικό της αυτοκρατορίας. Η Ευρωζώνη είναι 
απολύτως µη βιώσιµη µε τη σηµερινή µορφή της. Όλα δείχνουν επίσης ότι δεν επιδέχεται µεταρρύθµιση, 
ούτε υπέρ των πολλών, ούτε υπέρ των φτωχότερων.  
Οι περιφερειακές χώρες αντιµετωπίζουν την προοπτική µόνιµης λιτότητας, η οποία θα συνεχίσει να 
αποφέρει καθαρά οφέλη στη Γερµανία. Το µέλλον τους περιλαµβάνει υψηλή ανεργία, χαµηλή ανάπτυξη, 
µείωση των εισοδηµάτων και κοινωνική σκληρότητα. 
∆εδοµένου ότι η Ιρλανδία, η Πορτογαλία, η Ισπανία, ακόµη και η Ιταλία, αντιµετωπίζουν τεράστιο όγκο 
χρέους, στην πράξη θα βρεθούν αντιµέτωπες µε την παύση πληρωµών. Οι κίνδυνοι για τις τράπεζες του 
κέντρου είναι θανάσιµοι, καθώς τα ποσά είναι πολύ µεγάλα. Ήδη η Ιρλανδία αναγκάζεται να ακολουθήσει 
τα βήµατα της Ελλάδας και να αποδεχτεί πρόγραµµα ∆ΝΤ-ΕΕ.  
Είναι πιθανόν, ως εκ τούτου, να αλλάξει άρδην η µορφή της Ευρωζώνης στο άµεσο µέλλον. Οι πιέσεις 
στην περιφέρεια µπορεί να δηµιουργήσουν ρήγµα στο κοινό νόµισµα, ωθώντας τη Γερµανία στην εισαγωγή 
ενός ευρώ για το κέντρο και ενός για την περιφέρεια. Μπορεί ακόµη και να υπάρξει διάλυση της 
Ευρωζώνης µε διατήρηση µόνο του σκληρού πυρήνα της και έξοδο των περιφερειακών χωρών.  
Θα ήταν σφάλµα να θρηνήσει κανείς το τέλος της Ευρωζώνης, ή να το θεωρήσει τέλος της αλληλεγγύης 
των ευρωπαϊκών λαών. Οι νοµισµατικές ενώσεις είναι οικονοµικοί µηχανισµοί µε περιορισµένο χρόνο 
ζωής. Η Ευρωζώνη αποδείχτηκε ένα εκµεταλλευτικό και αντιφατικό κατασκεύασµα που δηµιούργησε 
τεράστια προβλήµατα, χωρίς προφανή οφέλη για τις περιφερειακές χώρες, πόσο µάλλον για τα εργατικά 
στρώµατα της Ευρώπης. Το πραγµατικό ζητούµενο είναι να γίνει η έξοδος µε όρους που θα φέρουν αλλαγή 
υπέρ της εργασίας, άρα κοινωνική πρόοδο και ανάπτυξη. Η διαδικασία εξόδου θα ανοίξει επίσης πεδίο για 
ουσιαστική αλληλεγγύη ανάµεσα στους ευρωπαϊκούς λαούς. Τα σηµάδια δείχνουν ότι αυτό έχει αρχίσει 
πλέον να γίνεται αντιληπτό στη χώρα µας”. 
http://tvxs.gr/news/%CE%AD%CE%B3%CF%81%CE%B1%CF%88%CE%B1%CE%BD-
%CE%B5%CE%AF%CF%80%CE%B1%CE%BD/%CE%BB%CE%B1%CF%80%CE%B1%CE%B2%C
E%AF%CF%84%CF%83%CE%B1%CF%82-%CE%B7-%CF%87%CF%8E%CF%81%CE%B1-
%CE%BC%CF%80%CE%B1%CE%AF%CE%BD%CE%B5%CE%B9-%CF%83%CE%B5-
%CF%84%CF%81%CE%BF%CF%87%CE%B9%CE%AC-
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Χοντρό ψαλίδι στις δηµόσιες επενδύσεις 
 

Της ∆ΗΜΗΤΡΑΣ ΚΑ∆∆Α  
ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΕΣ επενδύσεις καθώς και φωτοβολταϊκά έργα θα είναι, σύµφωνα µε πληροφορίες, µεταξύ των 
«θυµάτων» του νέου αναπτυξιακού νόµου που θα παρουσιαστεί µέχρι το τέλος του µήνα. 
 
Με δεδοµένη την περικοπή του Προγράµµατος ∆ηµοσίων Επενδύσεων (Π∆Ε), που αποτελεί το βασικό 
χρηµατοδότη του αναπτυξιακού, ο νέος νόµος θα θέτει «οροφή» στα χρήµατα που θα δίνονται κάθε χρόνο 
και θα βάζει προτεραιότητες στο είδος των επενδύσεων που θα επιδοτούνται. Οι ρυθµίσεις 
οριστικοποιούνται υπό την εποπτεία του αρµόδιου υφυπουργού Παναγιώτη Ρήγα µε αυστηρό χρονικό 
πλαίσιο, καθώς πρέπει µε βάση τους όρους του µνηµονίου να έχει σταλεί στην τρόικα µέχρι το τέλος του 
µήνα.  
Καινοτοµία  

Με δεδοµένη την πενία πόρων θα δίνεται προτεραιότητα σε επιδοτήσεις για δράσεις στήριξης 
τεχνολογικών και άλλων καινοτοµιών και την πράσινη ανάπτυξη (τα φωτοβολταϊκά εξαιρούνται λόγω του 
ήδη µεγάλου ενδιαφέροντος και της εγγύησης της ∆ΕΗ για την αγορά ρεύµατος σε συγκεκριµένη τιµή). 



Έµφαση θα δοθεί και σε δράσεις στήριξης της εξωστρέφειας όπως οι δαπάνες συµµετοχής σε εκθέσεις, 
πιστοποίησης προϊόντων και προώθησής τους, πρόσβασης σε νέες αγορές.  
Αναµένεται πάντως ότι θα υπάρχουν έντονες αντιδράσεις από στελέχη της αγοράς.  
Το προσχέδιο του αναπτυξιακού, όπως είχε παρουσιαστεί στη Βουλή τον Αύγουστο από την προηγούµενη 
ηγεσία του υπουργείου, είχε ενσωµατώσει αρκετά από τα αιτήµατα, κυρίως του ξενοδοχειακού κλάδου, 
που ζητούσε πρόσθετες ενισχύσεις.  
Σε κάθε περίπτωση, σύµφωνα µε στελέχη της αγοράς, αυτό που τους ενδιαφέρει πρώτιστα είναι να 
ξεκαθαρίσει τη στάση της η κυβέρνηση, καθώς «η αγορά έχει µείνει έναν χρόνο χωρίς αναπτυξιακό νόµο» 
και δεν µπορεί να γίνει προγραµµατισµός όσων θέλουν (και µπορούν) να επενδύσουν το 2011 µεσούσης 
της κρίσης... Επισηµαίνεται ότι από την ψήφιση του νόµου θα µεσολαβήσουν αρκετοί µήνες έως ότου 
τεθούν σε εφαρµογή µία σειρά από διατάξεις που απαιτούνται. Ωστόσο, στελέχη του υπουργείου λένε ότι 
αυτή τη φορά ο νόµος θα είναι απλούστερος από τον προγενέστερο που έληξε το 2009.  
Προσθέτουν ότι θα περιλαµβάνει ειδικά κίνητρα για ορεινές αλλά και περιοχές µε ειδικά προβλήµατα 
(εισοδηµατικά, ανεργίας) ακόµη και αν οι εταιρείες βρίσκονται σε νοµό µε υψηλό κατά κεφαλήν ΑΕΠ. 
Επίσης αναζητούνται ενισχυµένα φορολογικά κίνητρα τα οποία θα οριστικοποιηθούν ύστερα από 
συνεννόηση µε το υπουργείο Οικονοµικών.  
Επίσης, ο νέος αναπτυξιακός προβλέπει φορολογικές απαλλαγές εξπρές, επιδότηση του λίζινγκ 
(χρηµατοδοτική µίσθωση) χωρίς ίδια κεφάλαια, αυστηρότερους κανόνες αξιολόγησης και υποχρέωση 
έκδοσης τελικής απόφασης εντός 30 ηµερών από τη στιγµή της υποβολής του φακέλου για τα επενδυτικά 
σχέδια που εντάσσονται στο καθεστώς της φορολογικής απαλλαγής.  
Η «κάνουλα» των επιδοτήσεων θεωρείται πάντως δεδοµένο ότι κλείνει, όποιες και να είναι οι αντιδράσεις, 
καθώς λεφτά δεν υπάρχουν. Από τη µία πλευρά η αποτυχία των δηµοσιονοµικών µέτρων επαναφέρει το 
ζήτηµα της νέας περικοπής του Προγράµµατος ∆ηµοσίων Επενδύσεων, ενώ εκκρεµούν προς έγκριση 2.000 
προτάσεις που υποβλήθηκαν πριν το 2009 και οι οποίες απαιτούν δισεκατοµµύρια ευρώ για να 
χρηµατοδοτηθούν.  
http://www.enet.gr/?i=issue.el.home&date=17/10/2010&id=214226 
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ΚΚΕ: Και εµείς απολύουµε  

 
Η Αλέκα Παπαρήγα µίλησε για δυσκολίες και «νοικοκύρεµα» στην Τυποεκδοτική  

 

ΑΠΟ ΜΙΑ ήπιων τόνων αντιπαράθεση ανάµεσα στον Γιώργο Παπακωνσταντίνου και στην Αλέκα 
Παπαρήγα σφραγίστηκε η χθεσινή συζήτηση επερώτησης του ΚΚΕ για την ανεργία και τα δικαιώµατα των 
εργαζοµένων. Μάλιστα, ο υπουργός Οικονοµικών επιχειρώντας να θέσει µια διαχωριστική γραµµή µεταξύ 
της ιδεολογίας του ΠΑΣΟΚ και του ΚΚΕ και στην ανάγκη εξωτερικού δανεισµού και της λήψης µέτρων 
τον περασµένο Μάιο προκειµένου- όπως είπε- να µη χρεοκοπήσει η χώρα, ανέφερε ότι ακόµη και η 
σοσιαλιστική Κούβα πρόσφατα προχώρησε σε απολύσεις χιλιάδων δηµοσίων υπαλλήλων και έθεσε το 
ερώτηµα: «Είναι ανθρώπινο αυτό;».  
Επιπλέον, επέκρινε το ΚΚΕ λέγοντας ότι ακολουθεί «δύο µέτρα και δύο σταθµά» για τους εργαζόµενους 
καθώς- όπως υποστήριξε- «ήσασταν οι πρώτοι που προχωρήσατε σε απολύσεις» και πως «η επιχείρηση δεν 
είναι σοσιαλιστική νησίδα στον καπιταλιστικό ωκεανό».  
Από την πλευρά της, η γενική γραµµατέας της Κ.Ε. του ΚΚΕ έκανε ιδιαίτερη αναφορά στην Τυποεκδοτική 
τονίζοντας πως φυσικά δρα µέσα στον καπιταλισµό, πως πρόκειται «για επιχείρηση για να εκδίδουµε την 
εφηµερίδα και τα έντυπά µας και για να µην εξαρτιόµαστε από άλλους». Η Αλέκα Παπαρήγα δήλωσε ότι 
για να λειτουργήσει η Τυποεκδοτική είχε πελάτες µεγάλα εκδοτικά συγκροτήµατα τα οποία- όπως 
σηµείωσε- έφυγαν όταν έκαναν δικές τους µονάδες και έκανε γνωστό ότι σήµερα έχει φέσια εκατοµµυρίων 
ευρώ. Κατά τη γνώµη της το ΚΚΕ δέχθηκε πρωτοφανή επίθεση από το ΠΑΣΟΚ και το ΛΑΟΣ και πως 
αυτό προκάλεσε φόβο σε ενδεχόµενους πελάτες της Τυποεκδοτικής και πως «δεν θέλαµε ούτε σύµπραξη 
ούτε την εισαγωγή στο χρηµατιστήριο». Ακόµη, παραδέχθηκε απολύσεις εργαζοµένων και τις απέδωσε στο 
ότι «σ΄ αυτήν την κατάσταση όταν πέφτει η παραγωγή η λύση είναι να νοικοκυρέψεις τα πράγµατα», ενώ 
χαρακτήρισε αυτά που συµβαίνουν στην Κούβα ως ανακατανοµή του εργατικού δυναµικού.  
Η απάντηση του κ. Γ. Παπακωσταντίνου ήταν άµεση: «Χαίροµαι κ. Παπαρήγα που για την Τυποεκδοτική 
χρησιµοποιήσατε τη δική µας λέξη που είναι το νοικοκύρεµα».  

∆ΗΜΟΣΙΕΥΘΗΚΕ: ΤΑ ΝΕΑ Σάββατο 16 Οκτωβρίου 2010 
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Εκλογές και πενταετές πρόγραµµα για να αντιµετωπιστεί ο οικονοµικός παγετώνας, του Αλέκου 

Παπαδόπουλου  

 

H oµιλία του Αλέκου Παπαδόπουλου στην εκδήλωση του ΕΛΙΑΜΕΠ µε θέµα «Κρίση, η µητέρα της αλλαγής» 
23 Νοεµβρίου 2010 

Κυρίες και κύριοι, 
Πράγµατι, στις κανονικές χώρες η κρίση είναι “η µητέρα της αλλαγής”. Αυτό όµως δεν ισχύει για τη χώρα µας. 
∆εν κατακτήθηκαν ακόµα οι πολιτικές, κοινωνικές και πολιτισµικές προϋποθέσεις για τον µετασχηµατισµό της σε 
ένα σύγχρονο ευρωπαϊκό κράτος. 
Το 2011 θα είναι µια ιδιαιτέρως αποκαλυπτική χρονιά. Θα διαµορφωθούν νέες πραγµατικότητες στο πολιτικό, στο 
κοινωνικό και στο οικονοµικό πεδίο.  
Πολιτικό πεδίο. Το 2011 θα διαφανεί η αδυναµία του πολιτικού συστήµατος, εκ κατασκευής λαϊκιστικού, φοβικού 
και εξουσιαστικού, να χαράξει γραµµές στρατηγικού βάθους για την ανόρθωση της οικονοµίας. Τ’ αδιέξοδα και η 
συνειδητοποίηση ότι η οικονοµία είναι “σε αργό θάνατο” θα καταδείξουν την χαµηλή πολιτική διαχείριση της 
χώρας απ’ όλο το πολιτικό σύστηµα. 
Εκτιµώ ότι κάτω από το φοβικό σύνδροµο της απώλειας επιρροής και... 
 δύναµης στο εκλογικό σώµα, θ’ αρχίσει να οµιλεί και να καθοδηγεί και πάλι τη χώρα η εκπαιδευµένη πλέον φύση 
αυτού του λαϊκισµού. Ήδη έχουµε τα πρώτα σηµάδια, όπως η συζήτηση για αναθεώρηση του µνηµονίου, η 
χαλάρωση της δηµοσιονοµικής προσαρµογής κλπ. 
Φαίνεται ότι εξαντλούνται τα ψυχικά αποθέµατα της πολιτικής ελίτ της χώρας και των πέριξ αυτής δυνάµεων 
επιρροής. Σε λίγο θ’ αδυνατούν πλήρως να υποστηρίξουν σταθερά και µε συνέπεια το επιβληθέν από τον διεθνή 
οικονοµικό έλεγχο πρόγραµµα δηµοσιονοµικής προσαρµογής και να συγκροτήσουν ένα ρεαλιστικό πρόγραµµα 
οικονοµικής ανάπτυξης.  
Φοβάµαι δηλαδή ότι εκπνέουν οι ψυχικές αντοχές και ότι το ψυχολογικό φορτίο υποστήριξης ρεαλιστικών 
πολιτικών από τις ιθύνουσες δυνάµεις της χώρας έχει φτάσει στα όριά του. 
Να γνωρίζουν πάντως εκείνοι που καλλιεργούν αφελώς την ιδέα της δηµοσιονοµικής χαλάρωσης και 
προσαρµογής σε βάθος χρόνου ότι ακόµα κι αν το ανεχόταν η τρόικα, οι αγορές θα αντιδρούσαν βίαια. 
Κοινωνικό πεδίο.  
Κυρίες και κύριοι,  
Η κοινωνία µας είναι έντονα µικροαστικοποιηµένη στην συντριπτική της πλειοψηφία, κατακερµατισµένη και µε 
καταργηµένες τις ιεραρχίες της, µε σχολάζουσες έως και ανύπαρκτες τις πρωτοπόρες εκείνες µειοψηφίες που θ’ 
άνοιγαν τους καινούριους δρόµους και χωρίς κινητήριες εσωτερικές δυνάµεις. Είναι έτοιµη η κοινωνία µας 
σήµερα να παραδοθεί στον ανεξέλεγκτο µικροαστικό λαϊκισµό, που αντιδρά ως άθροισµα ατοµικών 
συµπεριφορών και όχι ως συντεταγµένη κοινωνική δύναµη. 
Στο λαό µέχρι σήµερα δεν καλλιεργήθηκε η εθνική αυτογνωσία. ∆εν του έχουν µιλήσει ακόµη για τη δεινή θέση 
της χώρας και την προοπτική της. Επέλεξε, παραδείγµατος χάριν, ο λαϊκισµός που καταδυναστεύει τη χώρα 
δεκαετίες να του αποκρύψει την φοβερή αλήθεια ότι τελούµε υπό ∆ιεθνή Οικονοµικό Έλεγχο. Αντίθετα, του 
µιλάνε και διαπληκτίζονται για ένα κάποιο “χαρτί”, το “µνηµόνιο”, θέλοντας συνειδητά κάτω από το βάρος 
συνολικών ενοχών τους να ελαχιστοποιήσουν ή να ξορκίσουν ότι ο διεθνής οικονοµικός έλεγχος έχει ήδη 
επιβληθεί από τον περασµένο Μάιο. 
Και το λαϊκίστικο πνεύµα δε σταµατά µάλιστα εδώ. Παρουσιάζει τον διεθνή οικονοµικό έλεγχο ως µια συνήθη 
απλή επιτήρηση ρουτίνας, η οποία µάλιστα θα αρθεί πολύ σύντοµα.  
Και αυτά τα λένε όλα τα κόµµατα, ισχυριζόµενα µάλιστα ότι έχουν δήθεν έτοιµες λύσεις για να εξέλθουµε από την 
κρίση και να επανέλθουµε στην προτέρα κατάσταση. ∆εν επιτρέπουν δηλαδή στο λαό να κατανοήσει το βάθος του 
προβλήµατος, αφήνοντάς τον να πιστεύει απλώς ότι «κάτι κακό συµβαίνει, γι’ αυτό κάνε υποµονή, µπόρα είναι θα 
περάσει».  
Ένα ψεύδος που επίσης καλλιεργείται στο λαό είναι αν η χώρα µας θα χρεοκοπήσει ή όχι. Αρνείται ο 
παραπλανητικός λαϊκισµός ν’ αποδεχθεί ότι τέτοιο δίληµµα ουσιαστικά δεν υπάρχει, γιατί η χώρα ήδη τελεί “υπό 
χρεοστάσιο” από τον περασµένο Μάιο, όταν οι διεθνείς κεφαλαιαγορές αρνήθηκαν να µας χρηµατοδοτήσουν µε 
συνέπεια να επέµβει ένας πολυµερής διεθνής οικονοµικός έλεγχος και να µας χορηγήσει ένα διακρατικό δάνειο 
προκειµένου να εξοφλήσουµε τους δανειστές µας. Το δίληµµα αντίθετα είναι αν θα καταρρεύσουµε πλήρως ή όχι, 
και αυτό εξαρτάται αποκλειστικά από τις εθνικών διαστάσεων αποφάσεις που θα λάβουµε. 
Όλα αυτά, κυρίες και κύριοι, έχουν ως συνέπεια την ουδετεροποίηση της κοινωνίας αλλά και την πλήρη 
αποδυνάµωση των ελάχιστων εκείνων δυνάµεων που έχουν συνειδητοποιήσει την κατάσταση. Αν σ’ αυτά 
προσθέσει κανείς ότι η χώρα δεν διαθέτει ιθύνουσα τάξη ή µια πραγµατικά αστική τάξη µε κριτήριο κουλτούρας, η 
οποία θα διαµόρφωνε κατευθύνσεις για µια διατηρήσιµη έξοδο από την κρίση, τότε αντιλαµβάνεται κανείς την 
µεγάλη σηµασία της εθνικής αυτογνωσίας. 
Οικονοµικό πεδίο. Το 2011 προβλέπω ότι θα είναι µια εφιαλτική χρονιά. Θα καταπέσουν µύθοι και λεοντές. Οι 



επικοινωνιακές τεχνικές δεν θα φτάνουν πια να συγκαλύψουν δισταγµούς, φοβίες και αµηχανίες. Θα φανεί µε τον 
πλέον αποκαλυπτικό τρόπο ότι η χώρα βιώνει, πέρα απ’ όλα τ’ άλλα, τον θανατηφόρο συνδυασµό υψηλού 
κόστους δανεισµού και ύφεσης.  
Χαρακτηριστικά, οι τόκοι που θα πληρωθούν το 2011 σύµφωνα µε τα επίσηµα στοιχεία θα κινούνται γύρω στα 16 
δις και µέχρι το 2015 θα αυξάνονται συνεχώς µέχρι του µυθώδους ύψους των 20 δις ευρώ, δηλαδή γύρω στα 9% 
του ΑΕΠ. Το βάρος αυτό είναι ασήκωτο για τη χώρα, γιατί οι τόκοι είναι καθαρό έλλειµµα πάνω στο οποίο πρέπει 
κανείς να προσθέσει και το υψηλό λειτουργικό έλλειµµα.  
Το λέω αυτό για όσους βαυκαλίζονται ότι έχουν είτε έτοιµες συνταγές είτε - άλλοι – έτοιµες πολιτικές να 
εξαφανίσουν σύντοµα το έλλειµµα της χώρας. Για ν’ αποµειωθεί το έλλειµµα, να µειωθούν οι τόκοι και να 
σταθεροποιηθεί το χρέος πρέπει η χώρα να εξασφαλίσει για πολλά χρόνια µε σταθερό τρόπο υψηλά πρωτογενή 
πλεονάσµατα. Προϋπόθεση όµως για να διασφαλιστεί υψηλό πρωτογενές πλεόνασµα είναι οι υψηλοί ρυθµοί 
ανάπτυξης. ∆ιερχόµαστε όµως µια δεινή υφεσιακή περίοδο, η οποία θα συνεχιστεί µε την ίδια ένταση και το 2011, 
µε ύφεση πάνω από -4%, αλλά δυστυχώς θα συνεχίσει και το 2012 και το 2013.  
Συνεπώς, η αποκλιµάκωση του ελλείµµατος της χώρας τα επόµενα χρόνια κάτω από τις σηµερινές συνθήκες 
διαχείρισης της οικονοµίας είναι ανέφικτη. Για να το πετύχουµε πρέπει να καλυφθούν µεγάλα κοµµάτια πληρωµής 
τόκων. Και για να γίνει αυτό πρέπει να διασφαλίσουµε µεγάλα πρωτογενή πλεονάσµατα, δηλαδή πολύ 
περισσότερα έσοδα από τις δαπάνες. Επειδή όµως, λόγω ύφεσης, δεν µπορούµε να εξασφαλίσουµε έσοδα, δεν 
υπάρχει άλλος δρόµος από το ν’ απαλλαγεί η ελληνική οικονοµία από µεγάλα τµήµατα του δηµόσιου τοµέα και 
κρατικές δραστηριότητες που την επιβαρύνουν. 
Σύµφωνα µε µελέτες, το 30% περίπου του σηµερινού κράτους είναι περιττό. Γι’ αυτό πέρα από τις καθολικές 
αποκρατικοποιήσεις των δηµοσίων επιχειρήσεων προτείνω όλως ενδεικτικά την άµεση κατάργηση τµηµάτων 
πανεπιστηµίων και ΤΕΙ, δηµοτικών επιχειρήσεων, ατροφικών νοµικών προσώπων δηµοσίου και ιδιωτικού δικαίου, 
άεργων διπλωµατικών αντιπροσωπειών, στρατοπέδων, συγχώνευση µητροπόλεων, κατάργηση απολιθωµένων 
κρατικών υπηρεσιών, αποκεντρωµένων υπηρεσιών και γενικών γραµµατειών διαφόρων υπουργείων. Περιορισµό 
του µεγάλου αριθµού στρατηγών, ναυάρχων, πτεράρχων και ταξιάρχων των ενόπλων δυνάµεων και των σωµάτων 
ασφαλείας, περιορισµό του πολυάριθµου διδακτικού προσωπικού µε αύξηση των ωρών διδασκαλίας, δραστική 
περικοπή κατά 70% τουλάχιστον των πολυάριθµων Γενικών ∆ιευθυντών και ∆ιευθυντών υπουργείων και 
οργανισµών, δραστική µείωση του µεγάλου αριθµού των αντιπροέδρων των Ανωτάτων ∆ικαστηρίων και τέλος 
εξορθολογισµό ή κατάργηση και άλλων πολυάριθµων αφανών δηµοσίων καταλυµάτων, τα οποία περιθάλπουν 
χρόνια τώρα τον κρατικό ανορθολογισµό. 
Όλα θα κριθούν το 2011. Τότε θα φανεί αν θα επιβεβαιωθεί ο φόβος του µακροχρόνιου οικονοµικού παγετώνα, 
που είναι το πιθανότερο ότι θα επικαθήσει επί της χώρας. Και εξηγούµαι: είναι σχετικά εύκολο για παράδειγµα να 
αποµειώσεις το έλλειµµά σου από το 15,4% στο 10,4% το 2010, γιατί εκεί θα πάει απολογιστικά. Ας µην έχουµε 
ψευδαισθήσεις. Για να το πας από το 10,4% στο 7,4% την επόµενη χρονιά και πολύ περισσότερο όσο πηγαίνεις 
προς τον πυρήνα, τα πράγµατα γίνονται πολύ δύσκολα αν όχι αδύνατα. Και αν η οικονοµία σου είναι σε ύφεση, 
είναι ακόµα δυσκολότερα. Αν, ακόµη χειρότερα, οι µεταρρυθµίσεις που θα κάνεις είναι περιορισµένης και ήπιας 
µορφής, τότε είναι απολύτως βέβαιο ότι ούτε σε θετικό δηµοσιονοµικό αποτέλεσµα θα οδηγηθείς, ούτε κι από την 
ύφεση θα εξέλθεις, ούτε ανάπτυξη θα οικοδοµήσεις. Ακριβώς εκεί κρύβεται ο µεγάλος κίνδυνος να σχηµατιστεί ο 
γνωστός παγετώνας της οικονοµίας, που θα καθηλώσει τη χώρα στην οικονοµική ακινησία και το λαό στη φτώχεια 
για πάρα πολλά χρόνια. Γι’ αυτό η θέση µου είναι, αν θέλουµε πραγµατικά να θέσουµε τη χώρα µας σε 
αναπτυξιακή τροχιά, να προχωρήσουµε τώρα σ’ επώδυνες περικοπές τεράστιας έκτασης και βάθους στον δηµόσιο 
τοµέα, αλλά και σε εξορθολογισµό των δοµών και του προσανατολισµού του, τοµές που απαιτούν σκληρές 
συγκρούσεις µε συντεχνιακά κατεστηµένα και οργανωµένα συµφέροντα. Μόνο µέσα από την ήττα του 
παραπολιτικού αυτού κατεστηµένου µπορούν να δηµιουργηθούν νέες προϋποθέσεις οικονοµικής ανάπτυξης. 
Μόνο έτσι θ’ απελευθερωθούν οι εσωτερικές δυνάµεις για ενδογενή ανάπτυξη σ’ όλους τους τοµείς. Μόνο έτσι θα 
γίνουµε ξανά ελκυστικοί στις ξένες επενδύσεις. 
Κυρίες και κύριοι, 
Οι ανατροπές αυτές είναι κυριολεκτικά ζωτικής σηµασίας και να µην τις επικαλούµαστε ευκαιριακά, απλά επειδή 
έγινε “της µόδας” αυτή την περίοδο να τα “βάζουµε” µε το κράτος, χωρίς στην πραγµατικότητα να τις πιστεύουµε.  
Μια στρατηγική βάθους πρέπει να την εγγυώνται ορισµένες αρχές που πρέπει να τηρούνται απαραιτήτως: 
α) Η χώρα πρέπει ν’ αποκτήσει εθνικό προσανατολισµό. Αρκετά τυραννιέται χρόνια τώρα µε τη διαµάχη των 
δυνάµεων της “καθ’ ηµάς ανατολής”, µε τις δυνάµεις εκείνες που πιστεύουν στην ευρωπαϊκή προοπτική της χώρας 
και στη λειτουργία της ως σύγχρονου ευρωπαϊκού κράτους. ∆υστυχώς, αυτά τα δύο ρεύµατα δεν συναντήθηκαν 
ποτέ ούτε τ’ άφησαν ώστε να κάνουν έστω και µια µείξη ελληνικής ιδιοτυπίας. 
β) Επειδή στόχος είναι η διάσωση της χώρας, δεν ισχύουν τα διάφορα “δεν”, τα όρια, οι “κόκκινες γραµµές” και 
κάθε είδους αυτοδεσµεύσεις, οι οποίες µάλιστα πολλάκις αναιρούνται από τον ∆ιεθνή Έλεγχο, προσθέτοντας 
αναξιοπιστία. Η λήψη των πολιτικών αποφάσεων θα πρέπει να είναι χωρίς φραγµούς και ιδεοληπτικές 
αυτοδεσµεύσεις. 
γ) Οι περιστάσεις απαιτούν “µεταρρυθµίσεις-σοκ”. Συθέµελες αλλαγές σε όλα τα πεδία της δηµόσιας ζωής της 



χώρας. 
Κυρίες και κύριοι, 
Τονίζω µε έµφαση ότι χώρα πρέπει να αποκτήσει συγκεκριµένο προορισµό και πλεύση. Πρέπει να ξέρουµε τι 
πρέπει να κάνουµε και κυρίως πως. Αυτό απαιτεί όµως ένα µεγάλο εθνικό consensus, µία µεγάλη εθνική 
συναίνεση. Η συναίνεση όµως µεταξύ των σηµερινών κοµµάτων της χώρας είναι ανέφικτη και άνευ αξίας. Ο 
λαϊκισµός δεν παράγει consensus, παρά µόνο εξουσιασµό και υποκρισίες. Απαιτείται µια “νέα συµφωνία της 
ελληνικής κοινωνίας”, κυρίως µε τον εαυτό της, για το που θέλει να πάει η χώρα.  
Θα ζήσουµε για πολλά χρόνια υπό διεθνή οικονοµικό έλεγχο. ∆εν πρέπει η χώρα ν’ αφεθεί να σέρνεται και ο λαός 
να βαυκαλίζεται µε αυταπάτες και ψεύδη που του καλλιεργούν καθηµερινά οι κατεστηµένοι της χώρας. 
Οι περιστάσεις απαιτούν έναν άλλο τύπο και κυρίως ένα άλλο πνεύµα διακυβέρνησης. Κατά καιρούς έχει γίνει 
συζήτηση για οικουµενικά σχήµατα και κυβερνήσεις τεχνοκρατών. ∆εν πιστεύω ότι υπάρχουν τέτοιες λύσεις εντός 
των σηµερινών τειχών. Το πολιτικό σύστηµα χρειάζεται το ίδιο έναν ισχυρό κλονισµό πριν επιχειρήσει αξιόπιστα 
να καθοδηγήσει τη χώρα στην έξοδο από την κρίση. 
Προτείνω µέσα στο 2011 η Βουλή να εγκρίνει τη συγκρότηση µιας ανεξάρτητης επιτροπής κύρους, η οποία θα 
συντάξει ένα θαρραλέο και ριζοσπαστικό “πενταετές πρόγραµµα οικονοµικής και κοινωνικής ανάπτυξης”, στην 
ουσία δηλ. ένα σχέδιο αναγέννησης, που θα οδηγήσει τη χώρα συντεταγµένα, πειθαρχηµένα και χρονοστοχευµένα 
στην έξοδο από την κρίση. Το σχέδιο αυτό θα πρέπει να κριθεί από το λαό µε εκλογές – το ξαναλέω µ’ ΕΚΛΟΓΕΣ 
- . Τις εκλογές αυτές βέβαια δεν τις εννοώ και δεν τις προτείνω σε καµιά περίπτωση ως ένα από τα συνήθη 
πολιτικά παίγνια και καµώµατα του συστήµατος αλλά εκλογές µε “ανοικτά τα βιβλία”, για να επιτευχθεί εθνική 
συµφωνία µε βάση αυτό το πενταετές πρόγραµµα, που υπερβαίνει κόµµατα και εκλογικές περιόδους. Θα 
ενσωµατώνει τα µέτρα του µνηµονίου και θα κινείται πέραν αυτού. Για ν’ αναλάβουν όλοι την ευθύνη τους για το 
µέλλον της χώρας, και πολύ περισσότερο ο λαός.  
Μόνο µε αυτή την προϋπόθεση µπορεί να επιτευχθεί εθνικό consensus. Μόνο έτσι µπορούν να ληφθούν 
αποφάσεις εθνικών διαστάσεων. Μόνο έτσι δεν θα κοροϊδεύουµε τους εαυτούς µας µε ψευτοσυναινέσεις, 
ηµίµετρα και αλυσιτελείς δήθεν µεταρρυθµίσεις. Μόνο έτσι µπορούν να διασφαλιστούν κοινωνικές συµµαχίες και 
ισχυρές πολιτικές νοµιµοποιήσεις. 
Αυτή τη στιγµή πλέουµε χωρίς πυξίδα. Με καθοδηγούσα την κουλτούρα του λαϊκισµού και τον “επικοινωνισµό” 
να καταστρέφει κάθε θετική προσπάθεια.  
Το ριζοσπαστικό πνεύµα και περιεχόµενο αυτής της εθνικής συµφωνίας, που θα προκύπτει και θα επιβάλλεται από 
το πενταετές αυτό πρόγραµµα ανάπτυξης θα καθοδηγεί εφεξής τη χώρα και θα ελέγχονται οι εκάστοτε 
διαχειριστές του. Και όχι οι δηµοκόποι και τα ιδεολογήµατα του παρελθόντος. 
Αλλά, κυρίες και κύριοι, θα ήθελα να συµπληρώσω τη σηµερινή µου παρέµβαση και µε ορισµένες συγκεκριµένες 
προτάσεις, όλως ενδεικτικές. Σε περιόδους µεγάλων αποδιαρθρώσεων, η φαντασία είναι επαναστατική δύναµη. 
Με παραδοσιακές φόρµες δεν αντιµετωπίζονται οι κρίσεις.  
Προτείνω όλως ενδεικτικά: 
1. Να προωθηθεί µέσω αναθεώρησης ειδική συνταγµατική απαγόρευση παραγωγής δηµοσιονοµικών 
ελλειµµάτων. Είναι επιτακτικό να διαπεράσει τη χώρα και τους θεσµούς ένα νέο πνεύµα, ώστε να µη ζήσουµε 
ξανά τις σηµερινές οικονοµικές συνθήκες και τον ευτελισµό της χώρας µας. 
2. Να καθιερωθεί συνταγµατικό προνόµιο στον Υπουργό Οικονοµικών για δικαίωµα άσκησης αρνησικυρίας 
(βέτο) επί των δαπανών στο σύνολο τις διοίκησης του κράτους. 
3. Να καταργηθούν οι φόροι υπέρ τρίτων – των βολεµένων κοινωνικών συντεχνιών. 
4. Να ανατεθεί ο φορολογικός έλεγχος των εταιριών που τηρούν βιβλία γ’ κατηγορίας σε πιστοποιηµένα ιδιωτικά 
ελεγκτικά όργανα, όπως ελεγκτικές εταιρίες τραπεζών, ασφαλιστικών εταιριών κλπ. 
5. Να συσταθεί σύγχρονος, αυτόνοµος Οργανισµός Είσπραξης ∆ηµοσίων Εσόδων (ΟΕ∆Ε). Για να παύσει η 
είσπραξη των εσόδων να είναι το πάρεργο των εφοριών. 
6. Να δηµιουργηθεί άµεσα αυτοτελές Σώµα Οικονοµικών Επιθεωρητών, το οποίο θα διενεργεί ουσιαστικούς και 
όχι τυπικούς ελέγχους σκοπιµότητας των δαπανών στο σύνολο του κράτους. 
7. Να καταργηθεί το Ελεγκτικό Συνέδριο ως δικαστήριο και να µετατραπεί σε σύγχρονη ανεξάρτητη ελεγκτική 
αρχή, όπως σ’ άλλες χώρες. 
8. Να καταργηθούν τα προνόµια του δηµοσίου τοµέα και να προσαρµοστούν τα δεδοµένα της λειτουργίας του 
προς αυτά του ιδιωτικού τοµέα. ∆εν µπορεί άλλο να σηκώσει ο ιδιωτικός τοµέας τα “κεκτηµένα” του δηµόσιου. 
Κυρίες και κύριοι, 
Πολλοί από εσάς, ακούγοντάς µε, θα πείτε ότι όλα αυτά που προτείνω είναι µάταια, ότι δεν γίνονται. Θέλω να 
επαναλάβω τη ρήση του αείµνηστου ∆ηµήτρη Τσάτσου, ότι «η µάταιη προσπάθεια δεν είναι µία άχρηστη 
προσπάθεια». Θα ήθελα αυτό το ριζοσπαστικό πνεύµα να κυριαρχήσει στη χώρα, για να ορίσουµε εµείς το µέλλον 
µας και όχι η απελπισία. 

http://press-gr.blogspot.com/2010/11/blog-post_6700.html 
 
επιστροφή 



 

Αφιέρωµα 1: Εκλογές για την αυτοδιοίκηση 2010 
 
Υπενθύµιση: Στο τεύχος 22 είχαµε δηµοσιεύσει µια κριτική για τον Καλλικράτη από το Ριζοσπάστη στο 
http://www.asda.gr/ikariaka/hlekd22.htm#Καλλικράτης και στο τεύχος 24 ΟΙ ΟΙΚΟΛΟΓΟΙ ΠΡΑΣΙΝΟΙ 
ΚΡΙΝΟΥΝ ΤΟ Ν/Σ «ΚΑΛΛΙΚΡΑΤΗ»  http://www.asda.gr/ikariaka/hlekd24.htm#οπκαλλικρ   
 
επιστροφή 
 
 

Παραποίηση της πραγµατικότητας από την ηγεσία του ΚΚΕ, κανένα συµπέρασµα από την ηγεσία 

του ΣΥΝ  

   

Τα συµπεράσµατα των ηγεσιών των αριστερών κοµµάτων µετά τις εκλογές είναι τραγικά. Το ΚΚΕ 
θριαµβολογεί, αποκρύβοντας στην πραγµατικότητα την αλήθεια και ο ΣΥΝ δεν έχει βγάλει κανένα 
συµπέρασµα από την ήττα του κόµµατος και το αδιέξοδο στο οποίο βρίσκεται  
Του Τάκη Γιαννόπουλου 
  
Το ΚΚΕ δεν ανέβηκε – έµεινε στάσιµο ενώ στα αστικά κέντρα µειώθηκε! 
 Η ηγεσία του ΚΚΕ αλλά και η συντριπτική πλειοψηφία των ΜΜΕ µιλούν για «µεγάλη άνοδο του 
κόµµατος στις πρόσφατες δηµοτικές και περιφερειακές εκλογές... που είναι µεγαλύτερη στα αστικά κέντρα 
και τις µεγάλες περιφέρειες µε κύριο στοιχείο την αύξηση στις εργατικές λαϊκές γειτονιές» µε βασικό 
επιχείρηµα την άνοδο στα ποσοστά κατά 3.3% (10.9% έναντι 7.54% το 2009) και στους ψήφους κατά 
70.000 – 587.000 έναντι 517.000.  
  Όµως η ανάλυση του ΠΓ του ΚΚΕ διαψεύδεται από την την παράθεση των εκλογικών αποτελεσµάτων 
από τις στήλες του ίδιου του Ριζοσπάστη (9.11.10).  
Στις µεγαλύτερες περιφέρειες και δήµους της χώρας τα ποσοστά αυξάνονται λόγω της αποχής αλλά οι 
ψήφοι του ΚΚΕ µένουν στάσιµοι ή µειώνονται.  
Μερικά παραδείγµατα µεγάλων αστικών κέντρων, ή περιοχών µε έντονη εργατική παρουσία δείχνουν σε 
σύγκριση µε µε τα αποτελέσµατα των βουλευτικών εκλογών του 2009 όχι απλά στασιµότητα αλλά µείωση 
(Ριζοσπάστης, 9.11.10): 
• ∆ήµος Αθήνας: 25.298 ψήφους έναντι 28.997. Μείωση ψήφων 3.699 
• ∆ήµος Θεσ/νίκης: 11.802 ψήφους έναντι 14.465. Μείωση ψήφων 2.663 
• ∆ήµος Περιστερίου: 7.116 ψήφους έναντι 10.406. Μείωση ψήφων 3.290 
• ∆ήµος Αιγάλεω: 5.141 ψήφους έναντι 5.668. Μείωση ψήφων 527 
• ∆ήµος Νίκαιας – Ρέντη: 7.827 ψήφους έναντι 9.693. Μείωση ψήφων 1866 
Το ΚΚΕ πανηγυρίζει γιατί πήρε τους ίδιους ψήφους περίπου που είχε και στις βουλευτικές εκλογές του 
2007 (584.000), έχασε το µοναδικό δήµο που είχε στην Αθήνα και έµεινε στάσιµο ή µειώθηκε στα 
µεγαλύτερα αστικά κέντρα που καθορίζουν την πορεία της ταξικής πάλης.  
Στην περίπτωση της Νίκαιας µάλιστα το ΚΚΕ έχασε το µοναδικό µεγάλο ∆ήµο που είχε στην Αττική 
πέφτοντας στην τρίτη θέση πίσω από τον υποψήφιο του ΠΑΣΟΚ και τον αλήστου µνήµης Σ. Λογοθέτη.  
Και αυτό σε µια εκλογική µάχη όπου 4.352.938 ψηφοφόροι στράφηκαν στην αποχή το λευκό ή το άκυρο, 
1.650.000 έφυγαν από το ΠΑΣΟΚ και τη Ν∆ και 73.000 έφυγαν από  τον κατακερµατισµένο ΣΥΡΙΖΑ.  
Αν το ΚΚΕ την εποχή της πιο βαθιάς παγκόσµιας οικονοµικής κρίσης από το κραχ του ’29 δεν καταφέρνει 
να πείσει µαζικά την εργατική τάξη και τη νεολαία για τις προτάσεις και τις ιδέες του πότε αλήθεια θα το 
καταφέρει;  
Η ηγεσία του προσπαθεί να εξωραίσει την εικόνα των αποτελεσµάτων, για να κρύψει τις δικές της ευθύνες 
από τα µέλη του  κόµµατος που προβληµατίζονται από αυτές τις εξελίξεις.  
Οι ευθύνες αυτές έχουν να κάνουν µε την εγκληµατική διασπαστική πολιτική του κόµµατος και των 
ΠΑΜΕ-ΜΑΣ-ΣΑΣΑ-ΠΑΣΕ απέναντι στην υπόλοιπη αριστερά και στα κινήµατα των εργαζοµένων, των 
αγροτών και της νεολαίας. Έχουν να κάνουν µε την υποστήριξη στο σταλινισµό 2 δεκαετίες µετά την 
κατάρρευση των σταλινικών καθεστώτων τα οποία ακόµα το ΚΚΕ θεωρεί σαν µοντέλα. Τέλος έχει να 
κάνει µε την αδυναµία του ΚΚΕ να προβάλλει ένα πρόγραµµα αιτηµάτων και σχεδίου πάλης που να πείθει 
τους εργαζόµενους.  
   
ΣΥΝ: Κανένα συµπέρασµα 
Η απόφαση της Πολιτικής Γραµµατείας (ΠΓ) του ΣΥΝ και µια συνέντευξη του µέλους της ΠΓ  Ν. Βούτση 
στο Ρ/Σ «Στο Κόκκινο» δείχνουν ότι η πλειοψηφία της ηγεσίας του ΣΥΝ – καθώς το Αριστερό Ρεύµα 
διαφώνησε – δεν έχει βγάλει κανένα συµπέρασµα από την κατραπακιά των εκλογών.  



Στην ανακοίνωση της ΠΓ δεν λέει κουβέντα απολογισµού για το αποτέλεσµα Μητρόπουλου για την 
επιλογή του οποίου ήρθε σε σύγκρουση µε όλον τον υπόλοιπο ΣΥΡΙΖΑ.  
Αναφέρει ότι: 
«.. ο ΣΥΝ και ο ΣΥΡΙΖΑ συνολικά, µέσα σε δύσκολες συνθήκες κατάφερε να διατηρήσει τα πανελλαδικά 

εκλογικά ποσοστά του και µάλιστα σε 8 περιφέρειες από τις 13 να τα αυξήσει..» 
Ο Ν.Βούτσης στο ΚΟΚΚΙΝΟ (10.11.10) είπε ότι: « έχουµε σε γενικές γραµµές καλά έως πολύ καλά 
αποτελέσµατα στις περιφέρειες και αυτά µας δίνουν και έναν µέσο όρο πάνω στο ποσοστό που είχε πάρει ο 
ΣΥΡΙΖΑ πριν από ένα χρόνο στις βουλευτικές εκλογές..»  
 Πρόκειται για αντιστροφή της πραγµατικότητας.  
Οι αντικειµενικές συνθήκες όχι µόνο δεν ήταν δύσκολες αλλά ήταν οι πιο ευνοϊκές για την αριστερά για 
τους ίδιους λόγους που αναφέρουµε και σε άλλα άρθρα µας: βαθιά κρίση, οργή για την κυβέρνηση, 
απώλειες εκατοµµυρίων ψηφοφόρων από ΠΑΣΟΚ και Ν∆.  
Αν κάτι «κατάφερε» η πλειοψηφία της ηγεσίας του ΣΥΝ είναι να οδηγήσει τον ΣΥΡΙΖΑ σε βαθιά κρίση 
και στα όρια της διάλυσης.  
Από πλευράς αποτελεσµάτων, σε σύγκριση µε τις βουλευτικές του 2009, είχε σαφή πτώση σε ψήφους σε  
-Αθήνα 13.508 ψήφους,  
- Πειραιά 1458 ψήφους,  
- Θεσ/νίκη 6.742,  
- Περιστέρι 2.888, - Νίκαια-Ρέντη  2.149,  
- Καλλιθέα 262,  
- Ιωάννινα 1.999, κοκ.  
Στις περιφέρειες είχε πτώση  
- 46.064 στην Αττική,  
- 12.347 στην Θεσ/νίκη,  
- 5.761 στην Θεσσαλία,  
- 3.737 στην Ήπειρο κοκ.  
Ακόµα και µε βάση τις προηγούµενες δηµοτικές-νοµαρχιακές να γίνει η σύγκριση ο Μητρόπουλος πήρε 
µόλις 2.358 ψήφους παραπάνω από τον Γ. Πανούση που είχε κατεβάσει µόνος του ο ΣΥΝ. Η ηγεσία του 
ΣΥΝ υπολόγιζε αρχικά τον Μητρόπουλο σε ποσοστά 20% αυτό ήταν άλλωστε και το βασικό κριτήριο 
επιλογής ενώ ακόµα και 2 µέρες πριν τις εκλογές τα στελέχη του µιλούσαν για διψήφιο ποσοστό. Στους 
δήµους Αθήνας – Θεσ/νίκης ο ΣΥΡΙΖΑ είχε σαφή πτώση σε ψήφους και ποσοστά ενώ στον Πειραιά είχε 
άνοδο σε ποσοστά αλλά πτώση σε ψήφους.  
Συνολικά ο ΣΥΡΙΖΑ πανελλαδικά είχε πτώση 73.000 ψήφων (Χ.Βερναδάκης. tvxs.gr)  
Γενικά ο ΣΥΡΙΖΑ διασώθηκε µόνο σε κάποιες ελάχιστες περιπτώσεις που ήταν ΣΥΡΙΖΑ ενωτικός, µε 
σχέση µε τα κινήµατα και µε δηµοκρατικές διαδικασίες επιλογής υποψηφίων (Ελληνικό, Άλιµος, Άρτα 
κοκ).  
Η ηγεσία του ΣΥΝ αναφέρει επίσης τις «επιτυχίες» περασµάτων στον β’ γύρο περιπτώσεων όπως του Σ. 
Βλάχου στην Πετρούπολη, του Γ. Αµπατζόγλου στην Ελευσίνα, του Χ. Σταυρινάδη στην Ικαρία, κλπ 
ξεχνώντας µια σηµαντική λεπτοµέρεια: όλοι αυτοί υποστηρίζονται από το ΠΑΣΟΚ ενώ στην Ικαρία και από 

την τοπική Ν∆!!  
Ο Ν. Βούτσης που εκτός των άλλων είναι και στην αντιπροσωπεία του ΣΥΝ στην Γραµµατεία του ΣΥΡΙΖΑ 
στην παραπάνω συνέντευξη στο ΚΟΚΚΙΝΟ δήλωσε και τα εξής:  
 «.. το να έχουµε ως µόνο µέληµα αυτό της ενότητας του χώρου µας – εννοεί τον ΣΥΡΙΖΑ- χωρίς όµως να 

βλέπουµε την προτεραιότητα που έχει σ΄ αυτή την ιστορική φάση να διαµορφωθεί αυτό το ρήγµα, εµένα δεν µε 

βρίσκει σύµφωνο.... Το θέµα είναι να µην φύγουµε από αυτή την γραµµή [σηµ: εννοεί της ενότητας µε 
Μητρόπουλο, Μαριά, Χωραφά] να µην πάµε δηλαδή σε µια γραµµή διαµόρφωσης ενός σκληρού 

αντικαπιταλιστικού πόλου της παραδοσιακής αλλά και της πιο σύγχρονης αριστεράς που θα µας έβγαζε 

εντελώς έξω από τις εξελίξεις...». 
Η τοποθέτηση αυτή ισοδυναµεί µε δήλωση του ΣΥΝ ότι θέλει να διαλύσει τον ΣΥΡΙΖΑ. Ότι δεν κατάλαβε 
τίποτα από την σφαλιάρα των εκλογών. Και ότι από µια συµµαχία µε σαφή αντικαπιταλιστικά 
χαρακτηριστικά ο ΣΥΝ προτιµάει τη συµµαχία µε το ακαθόρισµο και νερόβραστο πολιτικό νεφέλωµα που 
λέγεται Μητρόπουλος.  
Όµως αποδείχτηκε και από το αποτέλεσµα των εκλογών η βάση του ΠΑΣΟΚ που θέλησε να διαµαρτυρηθεί 
για την πολιτική του δεν προτίµησε τον εργατολόγο τηλεαστέρα αλλά, κατά κύριο λόγο, την αποχή. Το  
ρήγµα στο ΠΑΣΟΚ δεν επιτυγχάνεται µε  γαλιφιές αλλά µε πολιτικές θέσεις που δίνουν απάντηση στην 
κρίση, σχέσεις που κτίζονται µέσα στους αγώνες και νικηφόρα κινήµατα.  
Όλα τα άλλα είναι παραµύθια για την διατήρηση µηχανισµών και πλήρης αδιαφορία για τις ανάγκες του 
κινήµατος αλλά και των ίδιων των ανιδιοτελών αγωνιστών της βάσης του ΣΥΝ και του ΣΥΡΙΖΑ. 
http://www.xekinima.org/arthra/view/article/parapoiisi-tis-pragmatikotitas-apo-tin-igesia-toy-kke/ 



 
επιστροφή 
 
Π.Καµµένος:ξεκάθαρη η στήριξη της Νέας ∆ηµοκρατίας στον υποψήφιο ∆ήµαρχο Ικαρίας Στέλιο 

Σταµούλο  

 

Χαµός έγινε στην Ικαρία ανάµεσα στις δυο κυριακές των εκλογών. Ο πρώην υπουργός της Ν∆ έφτασε στην 
Ικαρία και ...ξεσήκωσε τους τοπικούς νεοδηµοκράτες εναντίον του µε τις δηλώσεις του για στήριξη της Ν∆ 
υπέρ του Σταµούλου.  ∆ιαµαρτυρήθηκαν στον Άγιο Κήρυκο, τον ακολούθησαν από τον Άγιο µέχρι τον 
Εύδηλο, και ξαναδιαµαρτυρήθηκαν όταν τον εντόπισαν σε ένα µπάρ-καφενείο του λιµανιού. Εκεί, κατά 
σύµπτωση, υπήρχε και ο ...Σταµούλος. «Αποκλείεται να βρέθηκαν συµπτωµατικά στο ίδιο µέρος;» µου είπε 
κάποιος συµπατριώτης µας.   
Φαίνεται όµως ότι µε τον ξεσηκωµό των «ντόπιων» νεοδηµοκρατών, οι «ξένοι» νεοδηµοκράτες 
υποχώρησαν και η Ρηγίλης δεν έδωσε κάλυψη στον Καµµένο. Έτσι φαίνεται ότι έσπασε η «συµφωνία». Οι 
εκλογές έγιναν χωρίς µεγάλες τράµπες (αυτή τη φορά). Έτσι, εκλέχτηκε ο Γιακαλής (του ΠΑΣΟΚ) αντί του 
Βογιατζή (Ν∆) στην Περιφέρεια (που υποτίθεται ότι θα εκλεγόταν από τις ψήφους του ΚΚΕ Λέσβου), και 
ο Σταυρινάδης αντί του Σταµούλου. Οι «ντόπιοι» νεοδηµοκράτες ψήφισαν (αν και όχι όλοι) τον 
Σταυρινάδη (∆ηµοκρατική Αριστερά), που είχαν επιλέξει µαζί µε το ΠΑΣΟΚ, τον οποίο ενθέρµως στήριξε 
ο «ντόπιος» ΣΥΝ (αν και όχι όλος), και που επιπλέον είχε ανακοινώσει ότι στηρίζει και το ΛΑΟΣ.   
Έχει ενδιαφέρον ότι οι Οικολόγοι Πράσινοι παρότρυναν τα µέλη τους να ψηφίσουν την πρώτη Κυριακή 
τον Ανεξάρτητο Συνδυασµό του Γαγλία, χωρίς να είχε γίνει καµία συνεργασία ή συµφωνία του 
συνδυασµού αυτού µε τους Οικολόγους Πράσινους. Το Πρόγραµµα της Αυτόνοµης Συσπείρωσης, τα 
πεπραγµένα τόσων ετών αλλά και το πολιτικό ήθος ήταν, φαίνεται αρκετά. Τη δεύτερη Κυριακή, η ψήφος 
τόσο του Οικολογικού Ανέµου Βορείου Αιγαίου, όσο και της Αυτόνοµης Συσπείρωσης ήταν κατά 
συνείδηση του κάθε ψηφοφόρου. 
  
επιστροφή 
   
Οι 3 υποψήφιοι ∆ήµαρχοι Ικαρίας απαντούν στο ikariamag  

 
Μπορεί οι εκλογές να πέρασαν, αλλά έχει ενδιαφέρον τι υποστηρίζουν οι υποψήφιοι δήµαρχοι. Πώς αλλιώς 
θα ξέρουµε τι έκαναν,  είτε ως συµπολίτευση είτε ως αντιπολίτευση, την επόµενη φορά που θα ψηφίσουµε;  
Βρήκαµε ένα εξαιρετικό δηµοσίευµα στο http://ikariaki.blogspot.com/2010/11/blog-post_1532.html. 
Αναγκαστήκαµε να αφαιρέσουµε τις φωτο. Ευχαριστούµε το ikariamag για την καλή δουλειά που κάνει 
στην ενηµέρωση. Οι συνεντεύξεις δηµοσιεύτηκαν σε δυο µέρη, στις 9/10 και στις  12/10/2010. ΗΓ. 
 
Οκτ 09/2010  
Απο τη µία, είναι ρίσκο να προσπαθήσεις να φέρεις υποψηφίους να κουβεντιάσουν στο ίδιο, ψηφιακό 
έστω, τραπέζι. ∆ε βρισκόµαστε συχνά, είναι αλήθεια (µε εξαίρεση τους καριώτικους συλλόγους!), να 
κουβεντιάσουµε, να συννενοηθούµε, να οργανωθούµε, σε επίσηµο τουλάχιστον επίπεδο. Είναι ρίσκο διότι 
αυτός (το µέσο, στην περίπτωση µας) που θα πάρει την πρωτοβουλία να οργανώσει µια τέτοια συνέντευξη, 
είναι πολύ πιθανό να κατηγορηθεί απο τις εκάστοτε παρατάξεις ή  τους οπαδούς τους για µεροληψία επειδή 
το τάδε ή το δείνα δεν τους καλοάρεσε. Εµείς, είπαµε να αναλάβουµε αυτό το ρίσκο. Γιατί όχι!  
Από την άλλη, είναι τόσα πολλά αυτά που θα θέλαµε να ρωτήσουµε τους 3 υποψηφίους για τη ∆ηµαρχία 
Ικαρίας (όλους µαζί αλλά και τον καθένα ξεχωριστά) και τους ευχαριστούµε πολύ για την ανταπόκριση 
τους. Επειδή όµως δε γίνεται να τα ρωτήσουµε όλα, καταλήξαµε σε συγκεκριµένα. Σκοπός άλλωστε, δεν 
είναι να παρουσιαστεί όλο το πρόγραµµα των συνδυασµών (δε θα ήταν δυνατό κάτι τέτοιο). Θέλαµε οι 
αναγνώστες µας να γνωρίσουν συνοπτικά τις θέσεις για κάποια θέµατα αλλά και τους ίδιους τους 
υποψηφίους, για να σχηµατίσουν τη δική τους άποψη. Άλλωστε, δε νοµίζουµε να υπήρξε άλλη φορά στο 
παρελθόν, η δυνατότητα να διατυπώσουν οι υποψήφιοι ∆ήµαρχοι Ικαρίας τις θέσεις τους επί κοινών 
ερωτηµάτων.   
Ζητήσαµε λοιπόν από τους τρεις υποψήφιους των αντίστοιχων συνδυασµών να απαντήσουν στα 
ερωτήµατά µας θέτοντας όριο στην έκταση του απαντητικού τους κειµένου. Το όριο τέθηκε για ευνόητους 
λόγους, δηλαδή θέλαµε στα πλαίσια των περιορισµών του µέσου (Internet), να δοθούν συγκεκριµένες και 
περιεκτικές απαντήσεις, ώστε ο κάθε αναγνώστης να µπορέσει να κατανοήσει το στίγµα του κάθε 
υποψηφίου στο λίγο «χρόνο» που εκείνος διαθέτει.  
∆υστυχώς (όπως θα δείτε κυρίως στο β’ µέρος της συνέντευξης), ο υποψήφιος της "Λαϊκής Συσπείρωσης", 
παρά τις επανειληµµένες επικλήσεις µας για περιορισµό της έκτασης κάποιων απαντήσεών του στα όρια 



που θέσαµε, τα οποία τήρησαν λίγο έως πολύ, οι άλλοι δύο συνυποψήφιοι, αρνήθηκε να τις 
επαναδιατυπώσει (ενώ αρχικώς είχε δεχτεί να πάρει µέρος στη συνέντευξη κάτω από αυτό το πλαίσιο και 
γνώριζε πως οι συνυποψήφιοί του θα πράξουν το ίδιο).   
Το ikariamag αποφάσισε τελικά να παρουσιάσει όλες τις απαντήσεις, για λόγους δεοντολογίας. Θέµα 
δεοντολογίας όµως είναι και η διατήρηση της ισονοµίας  και εδώ είναι φανερό ότι αδικούνται οι άλλοι δύο 
υποψήφιοι. Ζητώντας λοιπόν την κατανόηση τους, δηµοσιεύουµε της απαντήσεις όπως αυτές µας έχουν 
σταλεί, χωρίς περικοπές.  

... Βιογραφικά υποψηφίων (αλφαβητικά, επιλέξτε το αντίστοιχο όνοµα) 
Ηλίας Γαγλίας  -  Στέλιος Σταµούλος  -   Χρήστος Σταυρινάδης 

 

Ακολουθεί το πρώτο µέρος της συνέντευξης: 
 
1. Ξεχωρίστε αυτό που κατά τη δική σας γνώµη είναι το σπουδαιότερο πρόβληµα (ΕΝΑ) που 
αντιµετωπίζει αυτή τη στιγµή το νησί και περιγράψτε πολύ συγκεκριµένα τον τρόπο που θα το 
αντιµετωπίσετε; (έως 150 λέξεις) 
Σταµούλος: Η Ικαρία αντιµετωπίζει (όπως σχεδόν όλα τα νησιά) πολλά και σοβαρά προβλήµατα, που 
απορρέουν κυρίως από την εφαρµοζόµενη πολιτική των κυβερνήσεων του ΠΑΣΟΚ και της Ν∆. Θα 
µπορούσαµε να ιεραρχήσουµε ως σοβαρότερο πρόβληµα τα ζητήµατα που αφορούν το επίπεδο των 
υγειονοµικών  υπηρεσιών και την Κατάσταση των σχετικών υποδοµών. Γνωρίζοντας όµως τα ερωτήµατα 
που ακολουθούν, θα επισηµάνουµε ως σπουδαιότερο το ζήτηµα των συγκοινωνιών (Ακτοπλοϊκών –
Αεροπορικών –χερσαίων) .                   
Συνοπτικά οι θέσεις µας για το ζήτηµα είναι οι εξής: 
Οι δήµοι της Ικαρίας έχουν πρωτοστατήσει στις κινητοποιήσεις για τις συγκοινωνίες ιδιαίτερα για την 
ακτοπλοΐα έχουν συµβάλει καθοριστικά στο παρελθόν και στο συντονισµό σε Παναιγαιακό επίπεδο. 
Σηµαντικές ενέργειες έχουν γίνει και για την εσωτερική συγκοινωνία µε τη προσπάθεια δηµιουργίας 
διαδηµοτικού φορέα, και την καθιέρωση ενός στοιχειώδους δικτύου δηµοτικών και διαδηµοτικών 
συγκοινωνιών, διεκδικώντας  παράλληλα πόρους από το κρατικό προϋπολογισµό για αυτό το σκοπό. 
∆ιεκδικούµε: 
- Απρόσκοπτη ακτοπλοϊκή και αεροπορική  σύνδεση των νησιών µας , χειµώνα – καλοκαίρι, µε την 
Ηπειρωτική Ελλάδα και µεταξύ τους. ∆ροµολόγηση σύγχρονων και ασφαλών πλοίων. 
- Μείωση του υψηλού ναύλου επιβατών, οχηµάτων, εµπορευµάτων κατά 50%, χωρίς αυτό το κόστος να 
µετακιληθεί στο κρατικό προϋπολογισµό. 
- ∆ηµιουργία Εθνικού Φορέα Ακτοπλοϊκών Συγκοινωνιών, µε κοινωνικό έλεγχο και Αποκατάσταση του 
∆ηµοσίου Χαρακτήρα των Αεροµεταφορών.  
- Χρηµατοδότηση των εσωτερικών συγκοινωνιών του νησιού είτε από την  β φάση του Ε.Π  ΣΥΝ-
ΚΟΙΝΩΝΙΑ είτε από ανάλογο πρόγραµµα που οφείλει να  θεσπίσει η κυβέρνηση µε πόρους από Π∆Ε και 
το ΕΣΠΑ. 
  
Σταυρινάδης: Αν το σηµαντικό πρόβληµα στο νησί µας ήταν ένα, τότε  οι λύσεις θα ήταν πολλές. Τα 
προβλήµατα όµως είναι πολλά και εποµένως η λύση είναι µία. Αλλαγή ∆ηµοτικής πολιτικής τώρα.  
Επί πολλά χρόνια η τοπική αυτοδιοίκηση της Ικαρίας αναλώθηκε µόνο να καταγγέλλει  τα προβλήµατα και 
την κεντρική εξουσία. Λύσεις υπήρχαν και τότε, κάποιοι γείτονές µας τις εφάρµοσαν και πέτυχαν. Από την 
πολιτική αυτή υπάρχουν ωφεληµένοι. Ο καριώτης όµως ζηµιώθηκε.  
Με δηµοκρατική άσκηση διοίκησης, µε αξιοποίηση του επιστηµονικού δυναµικού  της Νικαριάς, χωρίς 
ιδεολογικές αγκυλώσεις, θα εξαντλήσουµε κάθε πόρο που θα έχουµε στη διάθεσή µας  (∆ηµοτικό, 
Κρατικό, Ευρωπαϊκό ακόµα και ιδιωτικό) ή οργανωµένα θα απαιτήσουµε  πόρους για την ισόρροπη 
ανάπτυξη του νησιού.  
Το µεγαλύτερο πρόβληµα είναι η παθητική καταγγελία και η µόνη λύση είναι η συστηµατική, ακοµµάτιστη 
αξιοποίηση κάθε προσφερόµενης δυνατότητας, αλλά και η αποτελεσµατική διεκδίκηση. 
  
Γαγλίας: ∆υστυχώς το πρόβληµα είναι ότι δεν µπορούµε να ξεχωρίσουµε  ένα πρόβληµα ως το οξύτερο. 
Όµως όλα τα µεγάλα προβλήµατα που αντιµετωπίζει το νησί σήµερα, έχουν κυρίως να κάνουν, σε ό,τι 
αφορά τουλάχιστον την Τοπική Αυτοδιοίκηση, µε την έλλειψη συγκεκριµένου Σχεδίου Ανάπτυξης µε 
όραµα και στρατηγικό στόχο που να έχει προκύψει µε τη συµµετοχή της τοπικής κοινωνίας και να 
ανταποκρίνεται στις πραγµατικές της ανάγκες.  Για να µπορέσει η Ικαρία να διεκδικήσει µία πολύπλευρη 
και αειφόρο ανάπτυξη, πρέπει να υλοποιήσει δράσεις, να δηµιουργήσει τις αναγκαίες υποδοµές, έτσι ώστε 
να αναπτυχθούν ισόρροπα και όχι ανταγωνιστικά, όλες οι αλληλένδετες παραγωγικές δραστηριότητες  ( 
µελισσοκοµία, γεωργία, κτηνοτροφία, τουρισµός). Παράλληλα, πρέπει να αξιοποιήσει τα συγκριτικά 
πλεονεκτήµατα του τόπου και το ανθρώπινο δυναµικό εντός αλλά και εκτός Ικαρίας. Συνεπώς, το πρώτο 



που θα κάνουµε ως ∆ηµοτική Αρχή (παράλληλα µε τη διαχείριση των άµεσων καθηµερινών θεµάτων) είναι 
να επεξεργαστούµε, µε τη συµµετοχή όλων των εµπλεκοµένων φορέων, ένα Αναπτυξιακό Πρόγραµµα, µε 
όρους βιωσιµότητας, που θα στοχεύει στη βελτίωση της ποιότητας της ζωής των κατοίκων, στην 
προστασία του φυσικού και αρχιτεκτονικού περιβάλλοντος και στην ανάδειξη του τοπικού πολιτισµού και 
την αξιοποίηση των ιδιαίτερων χαρακτηριστικών και πλεονεκτηµάτων της Ικαρίας. 
 
 2. Με αφορµή την εφαρµογή του «Καλλικράτη» και µε δεδοµένες τις αυξηµένες πλέον δικαιοδοσίες 

στο πρόσωπο του ∆ηµάρχου, πείτε µας ποια θα είναι για εσάς µε σειρά προτεραιότητας τα πρώτα δύο 

βασικά κριτήρια (π.χ. ο πληθυσµός, η τουριστική ανάπτυξη, η αισθητική, το ζήτηµα του επείγοντος, 
κ.λπ.) για την κατά τόπους διανοµή των χρηµάτων-έργων στο νησί; (έως 100 λέξεις) 
 
Γαγλίας: Ένα βασικό κριτήριο είναι η δηµιουργία των απαραίτητων στοιχειωδών υποδοµών, όπως για 
παράδειγµα η κατασκευή ενός αξιόπιστου οδικού δικτύου, σε όλο το νησί, έτσι ώστε να νοιώσουν όλοι οι 
Καριώτες ότι είναι ίσοι στο δικαίωµα της µετακίνησης. Ένα δεύτερο βασικό κριτήριο είναι η ισόρροπη και 
αλληλοσυµπληρούµενη ανάπτυξη των παραγωγικών τοµέων, χωρίς τη µονοµερή και στρεβλή µεγέθυνση 
ενός σε βάρος των άλλων, µε γνώµονα πάντα την προστασία του περιβάλλοντος. Αυτό είναι αναγκαίο να 
γίνει για να µπορέσουµε να αναπτύξουµε τον εναλλακτικό τουρισµό, την γεωργία και τη µελισσοκοµία. Σε 
κάθε περίπτωση όµως, η διανοµή των χρηµάτων-έργων στο νησί θα υπηρετεί το όραµα και τους στόχους 
του Αναπτυξιακού Προγράµµατος που προαναφέραµε γιατί µόνο µε τον τρόπο αυτό θα µπορέσουµε να 
επιτύχουµε την ανάπτυξη που θέλουµε µακροπρόθεσµα. 
  
Σταµούλος: Αρχικά να τονίσουµε πως δεν συµφωνήσαµε τα προηγούµενα χρονιά µε την σχεδιαζόµενη 
τότε µεταρρύθµιση και βέβαια εξακολουθούµε και σήµερα να διαφωνούµε µε την κύρια κατεύθυνση του 
ΚΑΛΛΙΚΡΑΤΗ . Που δεν είναι άλλη από το να µεταφέρει στις πλάτες του λαού µέσω των δήµων, την 
ευθύνη για την παροχή βασικών κοινωνικών δικαιωµάτων όπως είναι η υγειά , η πρόνοια , η παιδεία, η 
πολιτική προστασία κλπ .  
Συνεπώς, βασική µας µέριµνα θα είναι να βάλουµε όσο µπορούµε περισσότερα εµπόδια στην υλοποίηση 
του ΚΑΛΛΙΚΡΑΤΗ, σε αυτή την κατεύθυνση απαραίτητη κρίνουµε την συµβολή της τοπικής κοινωνίας 
την οποία και θα επιδιώξουµε µε κάθε µέσο.               
Ωστόσο, σχετικά µε την διανοµή των χρηµάτων-έργων στο νησί, θα προχωρήσουµε αρχικά στην 
ολοκλήρωση όσων έργων βρίσκονται σε εξέλιξη και εν συνέχεια θα προχωρήσουµε στην χρηµατοδότηση 
υλοποίησης βασικών υποδοµών µε βασικό κριτήριο την  βελτίωση της ποιότητας ζωή των κατοίκων του 
νησιού σε τοµείς που  επηρεάζουν την καθηµερινότητα όλων µας (ύδρευση, αποχέτευση, βιολογικοί 
καθαρισµοί, οδικοί άξονες, λιµενικές υποδοµές, υποδοµές διαχείρισης απορριµµάτων, αξιοποίηση 
πλουτοπαραγωγικών πόρων του νησιού).   
  
Σταυρινάδης: Ποιο από τα ζητήµατα που απασχολούν το νησί µας δεν έχει το χαρακτήρα του επείγοντος;  
Οι βιολογικοί καθαρισµοί;  Η κατασκευή ΧΥΤΥ;  Η ανακύκλωση;  Η συγκοινωνία (θαλάσσια, χερσαία);  
Η προστασία των δασών µας;  Η καθαριότητα των παραλιών µας; 
Ο Καριώτης λέει «από πού να πιάσω και από πού να ξεκινήσω». 
Έχουµε πρόγραµµα προτεραιοτήτων:  
1ον  Μέληµά µας θα είναι η ανάπτυξη, έχοντας τον άνθρωπο πάντοτε στο κέντρο των προσπαθειών µας. 
2ον Περιβάλλον χωρίς συνθήµατα και υπερβολές, αλλά µε στοχευµένες ενέργειες, ενώ παράλληλα θα 
ασχοληθούµε και µε τα υπόλοιπα προβλήµατα που θεωρούµε ότι όλα έχουν χαρακτήρα επείγοντος. 
 
Οκτ 12/2010  
Ακολουθεί το δεύτερο µέρος της συνέντευξης: 

Σε συνέχεια της πρώτης τοποθέτησης (α’ µέρος) των τριών υποψηφίων ∆ηµάρχων σχετικά µε το 
σηµαντικότερο –κατά την κρίση τους- πρόβληµα που αντιµετωπίζει σήµερα το νησί και την εφαρµογή του 
προγράµµατος «Καλλικράτης», ακολουθεί το δεύτερο και τελευταίο µέρος της συνέντευξης.  
Οι τρεις τελευταίες ερωτήσεις φέρνουν στο «τραπέζι» της συζήτησης, το φλέγον θέµα του περιβάλλοντος 
και της υπερβόσκησης, την  κοινωνική πολιτική που κάθε υποψήφιος θα χαράξει και τον τρόπο µε τον 
οποίο έκαστος µπορεί να επηρεάσει την πορεία και την ανάπτυξη του νησιού (όραµα, ΣΧΟΟΑΠ, 
τουρισµός).  
Καλή ψήφο σε όλους. 
 
3. Η διαχείριση του περιβάλλοντος αποτελεί φλέγον ζήτηµα για το νησί (ΧΥΤY, ΧΑ∆Α, ανακύκλωση, 

υπερβόσκηση). Το θέµα µάλιστα για τα κατσίκια, έφτασε έως την ΕΕ. Η υπερβόσκηση όµως είναι 

ακόµη πραγµατικότητα, παρά τις όποιες µέχρι σήµερα αποφάσεις και συστάσεις. α) Εσείς τι ή ποιος 



πιστεύετε ότι ευθύνεται γι' αυτό; (έως 100 λέξεις) 
 
Σταυρινάδης: Μάθαµε εκατοντάδες χρόνια να ζούµε σε αρµονία µε το καριώτικο περιβάλλον. Αυτό µας 
έδωσε περίοπτη θέση στον κατάλογο των κοινοτήτων µακροζωΐας σε όλο τον κόσµο. Σήµερα, είµαστε στο 
όριο να δώσουµε λύσεις βελτίωσης της ποιότητας ζωής µας ή να καταστρέψουµε οριστικά το νησί µας και 
να παραδώσουµε στα παιδιά µας τοπίο ακατάλληλο να ζήσουν. 
Έχουµε καταθέσει ολοκληρωµένο και κοστολογηµένο πρόγραµµα περιβαντολογικής ανάπτυξης στα 
πλαίσια των αρµοδιοτήτων του δήµου που περιλαµβάνει: 
- Άµεση κατασκευή ΧΥΤΥ, κλείσιµο και αποκατάσταση ΧΑ∆Α, όπου λειτουργούν. 
- Ολοκλήρωση του προγράµµατος ανακύκλωσης αλλά και αξιοποίησή του για έσοδα που θα 
επανεπενδύονται στο περιβάλλον. 
- Μελέτες κι έργα βιολογικών καθαρισµών µε εκκίνηση από τους παραλιακούς οικισµούς όλου του νησιού. 
- Εκπόνηση σχεδίου δασοπροστασίας.  
- Καθορισµός ζωνών εξόρυξης αδρανών υλικών. 
- Έργα περιβαντολογικής  υποδοµής για τους επαγγελµατίες, ψαράδες, κτηνοτρόφους, αγρότες, 
µελισσοκόµους. 
- Αξιοποίηση των τεχνολογιών ΑΠΕ από  το ∆ήµο µε έσοδα που θα επενδύονται στο περιβάλλον. 
  
Γαγλίας: Να ενηµερώσουµε τους δηµότες του νησιού ότι το θέµα της υπερβόσκησης έφτασε στην ΕΕ µετά 
από ενέργειες της Επιτροπής κατά της υπερβόσκησης και ερηµοποίησης  της νήσου Ικαρίας, στη 
συγκρότηση της οποίας είχαµε πρωταγωνιστικό ρόλο. 
Εµείς πιστεύουµε ότι υπεύθυνοι για αυτό το έγκληµα σε βάρος του τόπου, της ζωής µας και της ζωής των 
επόµενων γενιών είναι. 
1) Οι φορείς της Τοπικής Αυτοδιοίκησης που ενοικιάζουν δηµοτικές εκτάσεις χωρίς όρους και 
προϋποθέσεις και που ο ρόλος τους είναι καθοριστικός για την ανάπτυξη αυτού του τόπου. 
2) Οι ελεγκτικοί µηχανισµοί ( ∆/νση Γεωργίας, ∆/νση ∆ασών κ.ά.) της Ν.Α. Σάµου καθώς και οι πολιτικοί 
τους προϊστάµενοι που δεν πήραν µέτρα αλλά αρκούνται σε διαπιστώσεις και υποσχέσεις. 
3) Το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης, που ενώ γνωρίζει το πρόβληµα, δεν εφαρµόζει καν την Ελληνική 
και την Ευρωπαϊκή νοµοθεσία. 
4) Οι κτηνοτρόφοι που δεν έχουν κατανοήσει το πρόβληµα και τις συνέπειες που θα έχει, µακροπρόθεσµα, 
ακόµα και για τους ίδιους.  
Παρότι όµως οι ευθύνες είναι ξεκάθαρες, εκείνο που θα πρέπει κυρίως να µας προβληµατίζει είναι ο τρόπος 
επίλυσης του κρίσιµου αυτού θέµατος που απασχολεί πλέον όλη την Iκαριακή κοινωνία.  
Για το ζήτηµα της διαχείρισης των απορριµµάτων και την απουσία ΧΥΤΥ στην Ικαρία την ευθύνη φέρουν 
οι ∆ηµοτικές Αρχές από το 2001 έως σήµερα καθώς και Ν.Α. Σάµου που έπαιζαν κρυφτό, ή έριχναν το 
µπαλάκι η µια στην άλλη και δεν έδειξαν την πολιτική βούληση και την αποφασιστικότητα να 
χωροθετήσουν το ΧΥΤΥ, αψηφώντας το όποιο εκλογικό κόστος.  
  
Σταµούλος: Τα τελευταία χρόνια υπάρχει µια έντονη ενασχόληση τµήµατος του πληθυσµού της χώρας µας 
µε τα ζητήµατα που αφορούν το περιβάλλον και την προστασία του. Μέχρι εδώ θα µπορούσαµε να πούµε 
πως η εξέλιξη αυτή ανταποκρίνεται στην αντιµετώπιση των σύγχρονων προβληµάτων που έχει 
δηµιουργήσει στο περιβάλλον η ανθρωπογενής δραστηριότητα, εξέλιξη που κινείται σε θετική 
κατεύθυνση.   Ταυτόχρονα όµως δεν αναδεικνύεται το κυρίαρχο στοιχείο που οδήγησε στη σηµερινή 
κατάσταση και εµποδίζει µέχρι και σήµερα  την αντιµετώπιση αυτών των προβληµάτων προς όφελος της 
πλειονότητας του κοινωνικού συνόλου.   Αυτό το στοιχείο δεν είναι άλλο από την αντιµετώπιση αυτών των 
προβληµάτων, µε τη λογική της εκχώρησης του περιβάλλοντος και όσων το αφορούν στη περίφηµη 
«ιδιωτική πρωτοβουλία», την αντιµετώπιση του σαν ένα ακόµα πεδίο κερδοφορίας για το κεφάλαιο.    
Ειδικότερα για  το ζήτηµα της κτηνοτροφίας, δεν µπορούµε να το εξετάσουµε χώρια, ξεκοµµένα, από το 
υπόλοιπο αγροτικό ζήτηµα, και αυτό γιατί οι πολιτικές αποφάσεις για το αγροτικό ζήτηµα γενικά, αφορούν, 
επηρεάζουν και το κοµµάτι της κτηνοτροφίας. Και τις συνέπειες αυτών των πολιτικών επιλογών, τις ζούµε 
µε ιδιαίτερο και οξυµµένο τρόπο και στον τόπο µας.  Πολιτικές οι οποίες υλοποιήθηκαν πιστά, ανεξάρτητα 
από επιµέρους αντιφάσεις ή διαχειριστικές ικανότητες, τόσο από την κυβέρνηση της Ν.∆  όσο και από την 
κυβέρνηση του ΠΑΣΟΚ. Παραθέτουµε 2 µόνο παραδείγµατα που πιστοποιούν τα παραπάνω: 
- Το σύστηµα τιµών και επιδοτήσεων της Ε.Ε. στα αγροτικά προϊόντα δεν ενίσχυε την καλλιέργεια των 
κτηνοτροφικών φυτών για την παραγωγή ζωοτροφών που αποτελούν τη βάση για την ανάπτυξη της 
κτηνοτροφίας, µε αποτέλεσµα αυξηµένο κόστος παραγωγής αλλά και εξάρτηση της ελληνικής 
κτηνοτροφίας από εισαγόµενες ζωοτροφές. 
- Με την αναθεώρηση της «ατζέντας 2000» αποσυνδέεται πλήρως η επιδότηση από την παραγωγή.  
Η αιγοπροβατοτροφία στην Ικαρία είναι, µε εξαίρεση την οικόσιτη, κρεατοπαραγωγική. Ο κύριος χώρος 



εκτροφής είναι οι δηµοτικές χορτολιβαδικές, ορεινές κατά κύριο λόγο εκτάσεις. Εξαιτίας της χρόνιας 
υπερβόσκησης, µεγάλες εκτάσεις, έχουν έρθει σε κατάσταση ερηµοποίησης, ενώ απειλούνται καθηµερινά 
αγροτικές καλλιέργειες. Οι ∆ήµοι της Ικαρίας αντιµετωπίζονται σαν η αιτία όλων των δεινών του τόπου 
µας.  Είναι ο εύκολος στόχος για να ξεσπά «κάθε πικραµένος» να αποπροσανατολίζεται ο κόσµος ως προς 
τους πραγµατικούς υπεύθυνους αυτής της κατάστασης και έτσι να µένει στο απυρόβλητο η πολιτική της 
Ε.Ε. που µαζί τις κυβερνήσεις ΠΑΣΟΚ- Ν∆ είναι κυρίως  υπεύθυνες για την κατάσταση που επικρατεί. 
Σχετικά µε την δραστηριότητα των δήµων της Ικαρίας  για το θέµα να θυµίσουµε ετούτα:  
- Ήδη από το 1990, η τότε Κοινότητα Ραχών ζητούσε επίµονα από το Υπουργείο Γεωργίας και την τότε 
ΕΟΚ, να αλλάξει ο τρόπος επιδότησης. 
- Στον Άγιο Κήρυκο µε απόφαση του δηµοτικού συµβουλίου, εδώ και τέσσερα χρόνια, δεν εκµισθώνονται 
δηµοτικές εκτάσεις, όµως ούτε τα ζώα έχουν αποµακρυνθεί, ούτε το πρόβληµα έχει αντιµετωπιστεί έστω 
στο ελάχιστο. 
- Η Τοπική Αυτοδιοίκηση  διοργάνωσε αρκετές ηµερίδες η διηµερίδες µε θέµα τη κτηνοτροφία. Οι 
προτάσεις της δεν εισακούσθηκαν. Είναι γνωστή η περιπέτεια του προγράµµατος της εκτατικοποιησης. 
Συµµετείχε σε όλες τις συνελεύσεις και άλλες αντίστοιχες εκδηλώσεις µε αυτό το θέµα. Με πρωτοβουλία 
των δήµων ξεκίνησε πριν 5 χρόνια η περιπέτεια της κατασκευης του σφαγείου στην Ικαρία. 
  
β) Είστε αποφασισµένος να δώσετε µια οριστική λύση στο πρόβληµα; (έως 100 λέξεις) 
 
Γαγλίας: Είµαστε αποφασισµένοι να δώσουµε οριστική λύση στο πρόβληµα και το δείγµα γραφής πολλών 
από τους συµµετέχοντες στην ΑΣΠΙ, αποτελεί εγγύηση. Αυτό που πρέπει να γίνει καταρχάς είναι να 
αλλάξει ριζικά ο τρόπος άσκησης της κτηνοτροφικής δραστηριότητας. Από την ανεξέλεγκτη-αποίµενη να 
περάσουµε  στην ελεγχόµενη-επιτηρούµενη κτηνοτροφία µε ταυτόχρονη µείωση του πληθυσµού των ζώων. 
Παράλληλα και µε ποικιλότροπη ενθάρρυνση των κτηνοτρόφων να στραφεί η κτηνοτροφία  και στην 
παραγωγή άλλων προϊόντων (τυροκοµικά). Ταυτόχρονα, πρέπει να προστατεύσουµε τις ήδη 
υπερβοσκηµένες και τις ερηµοποιηµένες περιοχές και  να εφαρµόσουµε προγράµµατα φυσικής και 
τεχνητής αναγέννησης. Το πρώτο πράγµα που θα κάνουµε ως ∆ηµοτική Αρχή είναι να αναιρέσουµε όλες 
τις αποφάσεις ενοικίασης δηµοτικών εκτάσεων και µια µικτή επιτροπή που θα συσταθεί άµεσα να 
καθορίσει τις εκτάσεις- αν υπάρχουν- που υπό προϋποθέσεις µπορούν να ενοικιαστούν.  
Για το ΧΥΤΥ το θέµα βρίσκεται στην τελική ευθεία. Η Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων είναι στο 
γραφείο της ΝΑ Σάµου για την γνωµοδότηση από το Ν. Συµβούλιο. Αποµένει η χρηµατοδότηση και 
δηµοπράτηση του έργου. Για την ΑΣΠΙ θεωρείται ένα από τα σηµαντικότερα έργα που έπρεπε ήδη να έχει 
γίνει. Οι όποιες ευθύνες άλλων για την πολύχρονη καθυστέρηση, δεν µπορούν να αποτελέσουν πρόσχηµα 
για ανεύθυνη λαϊκίστικη πολιτική. Με υπευθυνότητα δηλώνουµε ότι θα εργαστούµε για την κατασκευή του 
ΧΥΤΥ και τη λειτουργία του, µε ασφάλεια για το περιβάλλον και τους ανθρώπους, µε ταυτόχρονο κλείσιµο 
των απαράδεκτων ΧΑ∆Α και πλήρη ανάπτυξη του συστήµατος ανακύκλωσης στο νησί. Παράλληλα σε 
συνεργασία µε τους κατοίκους της ευρύτερης περιοχής να  δούµε τα ανταποδοτικά έργα που µπορούν να 
µετατρέψουν το µειονέκτηµα σε πλεονέκτηµα για την περιοχή. 
  
Σταυρινάδης: Όσον αφορά το θέµα της υπερβόσκησης λέµε τα εξής: Η κτηνοτροφία αποτελεί µια 
παραδοσιακή αγροτική δραστηριότητα και ένα βασικό παράγοντα της τοπικής οικονοµίας που χρειάζεται 
στήριξη, αλλά και βιώσιµη διαχείριση. Κάθε σώφρων άνθρωπος αναγνωρίζει ότι πρέπει να εφαρµόζονται 
γεωργοπεριβαλλοντικά µέτρα στο νησί και να υιοθετούνται κώδικες ορθής γεωργικής πρακτικής πέρα από 
ψηφοθηρικές ή συµφεροντολογικές πρακτικές. ∆εν είµαστε κατακτητές αυτής της γης όπου αφού την 
κατακτήσουµε θα πάµε παραπέρα. Αγαπάµε αυτό τον τόπο όπως τον αγαπούσανε και οι παλιοί καριώτες 
και θα ζήσουµε εδώ εµείς και οι επόµενες γενιές. Πρέπει να συνειδητοποιήσουµε όλοι  ότι «αν 
µαγαρίζουµε συνέχεια το στρώµα µας, κάποτε θα πλαντάξουµε από τις µαγαρισιές µας». 
  
Σταµούλος: Στο βαθµό που τα παραπάνω προβλήµατα µπορούν να επηρεαστούν από τις ενέργειες του 
νέου δήµου Ικαρίας , αυτό στοχεύουµε να το κάνουµε µε τις εξής θέσεις – 
προτάσεις.                                                         
∆ιαχείριση απορριµµάτων -  Σας θυµίζουµε  για µια ακόµα φορά το πλαίσιο διεκδικήσεων της ΤΑ Ικαρίας 
(που έχουµε διατυπώσει από το 2003) το οποίο πιστεύουµε πως όλοι από κοινού θα πρέπει να προβάλλουµε 
το επόµενο διάστηµα.  
1) Ολοκλήρωση της διαδικασίας χωροθέτησης και κατασκευής του ΧΥΤΥ Ικαρίας η οποία εκκρεµεί, µε 
βάση τεκµηριωµένες επιστηµονικό – τεχνικά µελέτες, χωρίς πολιτικές σκοπιµότητες, µε όρους διαφάνειας 
και συµµετοχή όλων των εµπλεκοµένων φορέων. 
2) Αποκατάσταση των ΧΑ∆Α που λειτουργούν µέχρι σήµερα, ένας σε κάθε δήµο .  
3) Να διασφαλιστούν µε ευθύνη και δαπάνες του κράτους οι πόροι που απαιτούνται για την εκτέλεση των 



έργων που προβλέπονται για ένα Ολοκληρωµένο Σύστηµα ∆ιαχείρισης Απορριµµάτων . Ένα Ο.Σ.∆.Α 
πρέπει να περιλαµβάνει: Α) ∆ιαλογή στην πηγή.  Β) Σταθµό µεταφόρτωσης. Γ) Μονάδα διαλογής 
ανακυκλώσιµων.  ∆) Σχεδιασµός για προώθηση των ανακυκλώσιµων υλικών  σε κεντρική µονάδα 
ανακυκλώσιµων υλικών  Ε) ΧΥΤΥ. ΣΤ) Μονάδα επεξεργασίας βιολογικών υπολειµµάτων.  
4) Η δραστηριότητα της διαχείρισης των απορριµµάτων συµπεριλαµβανοµένης και της ανακύκλωσης να 
ασκείται από τους ΟΤΑ και τις συνεργασίες τους, διασφαλίζοντας το δηµόσιο συµφέρον από το ιδιωτικό 
κεφαλαίο. 
5) Απορρίπτουµε την καύση των απορριµµάτων λόγω των βασικών µειονεκτηµάτων που έχει η 
συγκεκριµένη µορφή διαχείρισης . 
6) Επανερχόµαστε στην πρόταση για εφαρµογή προγραµµάτων ανακύκλωσης στην Επαρχία Ικαρίας και 
την Περιφέρεια Βορείου Αιγαίου, µε ευθύνη του κράτους µέσα από ένα πραγµατικό εθνικό φορέα 
ανακύκλωσης . 
Τέλος να θυµίσουµε πως ποτέ  άλλοτε στα δηµοτικά χρονικά του νησιού  δεν υπήρχε σηµαντικότερη 
ενασχόληση από την Τοπική Αυτοδιοίκηση  µε το θέµα της διαχείρισης απορριµµάτων και αυτό δεν έγινε 
τυχαία. Παλεύουµε για τη λήψη άµεσων µέτρων και αναπτύσσουµε συγκεκριµένες δραστηριότητες ( χωρίς  
να µεταφέρουµε το πρόσθετο σοβαρό  κόστος στους δηµότες µέσα από τα τέλη), για τη µείωση των 
απορριµµάτων, τη διαλογή στη πηγή, την ανακύκλωση, την υγειονοµική ταφή των υπολειµµάτων. Αυτό 
είναι αποτέλεσµα της αντίληψης που υποστηρίζουν οι δήµοι της Ικαρίας για το θεσµό και τον χαρακτήρα 
της Τ.Α 
Κτηνοτροφία: Σε αντίθεση µε τις θεωρίες που έχουν καλλιεργηθεί τα τελευταία χρόνια που ουσιαστικά 
δικαιολογούν την αντικτηνοτροφική πολιτική που εφαρµόζεται, πιστεύουµε ότι µπορεί και πρέπει να 
αναπτυχθεί η κτηνοτροφία µε βασικούς στόχους την κάλυψη των αναγκών του νησιού µας µε καλής 
ποιότητας τρόφιµα, τη διασφάλιση εισοδήµατος των κτηνοτρόφων,  την προστασία του περιβάλλοντος, την 
προστασία της δηµόσιας υγείας.  
Οι προτάσεις µας προϋποθέτουν τη ριζική αλλαγή της κτηνοτροφικής εκµετάλλευσης,  την αναδιάρθρωση 
της φυτικής παραγωγής ,την ανάπτυξη κτηνοτροφικών καλλιεργειών για παραγωγή εγχώριων φυτικών 
ζωοτροφών. 
- Στα άµεσα µέτρα που πρέπει να ληφθούν, είναι  πρώτον η άµεση εφαρµογή της απόφασης για την 
προστασία του δάσους του Ράντη και δεύτερον να απαγορευτεί η παραµονή των ζωών σε υπερβοσκηµένες 
περιοχές που έχουν ερηµοποιηθεί ή που απειλούνται µε ερηµοποίηση.  
- Το πρόγραµµα «εκτατικοποίηση της κτηνοτροφίας» που εκτός των άλλων προβλέπει και την απόσυρση 
των πλεοναζόντων αιγοπροβάτων στην Ικαρία είναι σε θετική κατεύθυνση. Η προσπάθεια αυτή που γίνεται 
από την Τ.Α.  της Ικαρίας και η οποία για µια ακόµα φορά, προς δόξαν των ελληνικών κυβερνήσεων, έχει 
κολλήσει σε απίστευτες γραφειοκρατίες, πρέπει να ολοκληρωθεί άµεσα. ∆εν φτάνει όµως αυτό.  
- Η αριθµητική µείωση των αιγοπροβάτων (κατά κύριο λόγο των ανεπιτήρητων) κρίνεται αναγκαία για 
καθαρά περιβαλλοντικούς λόγους: οι εκτάσεις στις οποίες µέχρι τώρα έβοσκαν κινδυνεύουν µε 
ερηµοποίηση και δεν µπορούν πλέον να τα θρέψουν.  
Πρέπει να εφαρµοσθούν και µέτρα για την καλλιέργεια κτηνοτροφικών φυτών, π.χ. στο Πέζι- Εριφή, στην 
περιοχή του Φραντάτου, της ∆άφνης, κλπ. 
 

4. α) Ποιά θα είναι η κοινωνική σας πολιτική και µε ποιά µέτρα και έργα θα βελτιώσετε το επίπεδο 
διαβίωσης των κατοίκων; (έως 150 λέξεις) 
 
Σταµούλος: ∆εν αντιλαµβάνοµαι τι ακριβώς έννοια δίνετε στον όρο κοινωνική πολιτική, πάντως αν 
εννοείτε τις παροχές Υγείας και Πρόνοιας, τη φροντίδα των ηλικιωµένων και των ευπαθών οµάδων, την 
εκπαίδευση, τη φύλαξη των παιδιών, κλπ, είµαστε ριζικά αντίθετοι στο να αναλάβει την ευθύνη όλων 
αυτών και πολλών άλλων ακόµα η τοπική αυτοδιοίκηση. Όλα τα παραπάνω είναι αρµοδιότητες του 
κράτους και θα συνεχίσουµε να επιµένουµε και να διεκδικούµε να παραµείνουν στην ευθύνη του και να τα 
απολαµβάνουν όλοι ανεξαίρετα και χωρίς καµία επιβάρυνση. Άλλωστε για να αποδεχτούµε τη λογική της 
µεταφοράς τέτοιων αρµοδιοτήτων στην τοπική διοίκηση, θα πρέπει επίσης να συµφωνήσουµε και στην 
επιβολή νέων και πρόσθετων επιβαρύνσεων στους δηµότες, πρακτική  µε την οποία είµαστε έτσι κι αλλιώς 
ριζικά αντίθετοι, πόσο µάλλον σε συνθήκες κρίσης και πετσοκόµµατος δικαιωµάτων,  µισθών και 
συντάξεων από κυβέρνηση, Ε.Ε., ∆ΝΤ. 
Σχετικά όµως µε την βελτίωση του επιπέδου διαβίωσης των κατοίκων θα κινηθούµε στην εξής κατεύθυνση: 
- Χρηµατοδότηση υλοποίησης υποδοµών µε βασικό κριτήριο την  βελτίωση της ποιότητας ζωή των 
κατοίκων του νησιού σε τοµείς που  επηρεάζουν την καθηµερινότητα όλων µας (ύδρευση, αποχέτευση, 
βιολογικοί καθαρισµοί, οδικοί άξονες, λιµενικές υποδοµές, υποδοµές διαχείρισης απορριµµάτων, 
αξιοποίηση πλουτοπαραγωγικών πόρων του νησιού), όλα τα προηγούµενα θα γίνουν χωρίς την οικονοµική 
επιβάρυνση των ικαριώτων, µε πόρους που θα διεκδικηθούν είτε από το Π∆Ε είτε από το ΕΣΠΑ. 



- Η παρέµβαση µας στους τοµείς του Πολιτισµού και του Αθλητισµού θα συνεχίσει να είναι σηµαντική, µε 
δηµιουργία υποδοµών (∆εύτερο κλειστό γυµναστήριο, βελτίωση των ανοιχτών γηπέδων, Μουσειακών 
συλλογών,  ολοκλήρωση Πολιτιστικού κέντρου στον Ευδηλο σε ιδιόκτητο κτήριο, δηµιουργία θεµατικού 
πάρκου ιστορίας και πολιτισµού κλπ) και δωρεάν χρήση αυτών . Ενίσχυση του Φεστιβάλ Πολιτισµικών 
∆ιαλόγων  “Ίκαρος”, ενός θεσµού διεθνούς εµβέλειας που δηµιουργήθηκε και καθιερώθηκε από της 
σηµερινές πλειοψηφίες των δήµων της Ικαρίας.  
- Ιδιαίτερη θα συνεχίσει να είναι η συµβολή µας στην διαµόρφωση αντιναρκωτικού µετώπου και στην 
αναβάθµιση των υπηρεσιών πρόληψης στο νησί µας. 
 
Γαγλίας: Το θέµα της κοινωνικής πολιτικής έχει να κάνει πρώτα από όλα µε συνανθρώπους-συµπολίτες 
µας υπερήλικες, συµπολίτες – παιδιά µε ειδικές ανάγκες (ΑΜΕΑ), µοναχικούς ανθρώπους (χωρίς να είναι 
επιλογή τους) όπου επιβάλλεται η ένταξη µας σε ανάλογο πρόγραµµα σαν το «Βοήθεια στο Σπίτι». 
Συνεργασία µε όλους τους εµπλεκόµενους φορείς για την οµαλή λειτουργία του Γηροκοµείου. Για την 
βελτίωση της διαβίωσης, χρειαζόµαστε βελτίωση των υποδοµών: οδικό δίκτυο, συγκοινωνία, ύδρευση, 
άµεση επέµβαση σε ζηµιές (λόγω καιρικών ή άλλων συνθηκών) που στερούν όλα τα παραπάνω από τους 
κατοίκους του τόπου µας,  ηλεκτροφωτισµός, γήπεδα, µικρά θέατρα, ποικίλες πολιτιστικές εκδηλώσεις 
κατά την διάρκεια όλου του χρόνου.    
Βασική προϋπόθεση και των δύο παραπάνω είναι η δηµιουργία, η ενίσχυση, των προϋποθέσεων που θα 
φέρουν νέους ανθρώπους στο νησί µας. Να προστεθεί στον κοινωνικό µας ιστό νέο αίµα!  
 

Σταυρινάδης: Ο ∆ήµος πρέπει να αξιοποιήσει την παράδοση αλληλεγγύης της Ικαριώτικης κοινωνίας, 
ενεργοποιώντας την τοπική κοινωνία στην κατεύθυνση της στήριξης των συµπολιτών µας µέσα από 
στοχευµένες κοινωνικές δράσεις. 
Στο πρόγραµµα που έχουµε καταρτίσει για την κοινωνική πολιτική του ∆ήµου εντάσσονται: 
- Η ίδρυση βρεφονηπιακών σταθµών στις πρωτεύουσες των δηµοτικών κοινοτήτων. 
- Η στήριξη του Γηροκοµείου Ικαρίας. 
- Η κατά προτεραιότητα συνεργασία του ∆ήµου µε γονείς µονογονεϊκών οικογενειών. 
- Η αντιµετώπιση του προβλήµατος των ναρκωτικών. 
- Η στήριξη ατόµων µε ειδικές ανάγκες. 
- Η χάραξη συγκεκριµένης πολιτικής για το µεταναστευτικό ζήτηµα. 
- Η ανάπτυξη του αθλητισµού και του πολιτισµού. 
Το σηµαντικότερο όµως πρόβληµα που γεννά αυτή η κρίση θα είναι η ανεργία που θα χτυπήσει σε λίγο 
την  πόρτα του Καριώτη. Η µόνη λύση για την αντιµετώπισή της είναι η τοπική ανάπτυξη, σε όλους τους 
δυνατούς τοµείς. Η παράταξή µας έχει σχεδιάσει και παραδώσει σε διαβούλευση ένα ολοκληρωµένο 
πρόγραµµα για την ανάπτυξη του νησιού, ικανό να µετριάσει τις επιπτώσεις της κρίσης σε τοπικό επίπεδο 
και να συγκρατήσει την ανεργία σε µεγάλο βαθµό. 
 
β) Με άριστα το δέκα, βαθµολογήστε το επίπεδο υγειονοµικής περίθαλψης του νησιού; Περιγράψτε 
ENA από αυτά που µπορείτε να κάνετε για τη βελτίωση της; (έως 100 λέξεις) 
 
Σταυρινάδης: Το επίπεδο της υγειονοµικής περίθαλψης έχει βελτιωθεί, αλλά πρέπει να γίνουν σηµαντικά 
βήµατα ακόµα.  Η υγειονοµική περίθαλψη στην Ικαρία για να είναι αποτελεσµατική θα πρέπει να µπορεί 
να παρέχει άµεση, διαρκή και σύγχρονη ιατρική κάλυψη σε µεγάλο βαθµό στο ίδιο το νησί, τόσο στο 
διαγνωστικό όσο και στο θεραπευτικό επίπεδο. 
Θα ενεργήσουµε για την άµεση κάλυψη όλων των οργανικών θέσεων του Νοσοκοµείου Ικαρίας και µε 
διπλές θέσεις στις χειρουργικές ειδικότητες. ∆ηµιουργία νέων θέσεων σε αναγκαίες ειδικότητες (π.χ. 
νεφρολόγου, ψυχιάτρου, ψυχολόγου), πλήρης στελέχωση του Κ.Υ. Ευδήλου και πολυϊατρείο στις Ράχες 
και σταθερή κάλυψη αγροτικών ιατρείων. Συνεχής επιµόρφωση του επιστηµονικού προσωπικού στην 
Ικαρία, µε κάλεσµα ειδικών και από την Αθήνα και περιοδική αποστολή σε µεγάλα κρατικά νοσοκοµεία 
για ανάκτηση γνώσεων και νέων εµπειριών. 
 
Σταµούλος: Αν υποθέσουµε πως το 10 αντιστοιχεί σε ένα τέλεια στελεχωµένο δίκτυο υγειονοµικών 
υποδοµών µε τον απαραίτητο εξοπλισµό σε όλο το νησί, τότε το σηµερινό επίπεδο θα το βαθµολογούσα µε 
4, γιατί το µόνο που υπάρχει είναι  µια στοιχειώδης ύπαρξη γιατρών σε κάθε έδρα των σηµερινών δήµων 
και ένα κέντρο υγειάς σε όλο το νησί (Αγίου Κηρύκου) για µια ανεκτή παροχή πρωτοβάθµιας νοσηλείας. 
Για εµάς είναι προτεραιότητα η Λαϊκή Υγεία και Πρόνοια για αυτό το λόγω πρωτοστατήσαµε στη 
συσπείρωση φορέων και στις µεγάλες κινητοποιήσεις των τελευταίων χρόνων. Συνεχίζουµε ακούραστα τον 
αγώνα για δωρεάν ∆ηµόσιο Σύστηµα Υγείας για όλο το λαό.                                          
Να καταργηθεί η επιχειρηµατική δραστηριότητα στο τοµέα της Υγείας- Πρόνοιας. Ο κοινωνικός 



εθελοντισµός και η «Φιλανθρωπία» δεν πρέπει να υποκαταστήσουν την κρατική υποχρέωση.  Να 
πληρώσουν τα βάρη το κράτος, αφού µέσα από τη φορολογία προεισπράττει τις σχετικές δαπάνες και η 
εργοδοσία, µέσα από τα υπερκέρδη της. 
∆ιεκδικούµε: 
- Πανελλαδική ανάπτυξη ενιαίου, καθολικού, αποκλειστικά ∆ηµόσιου και ∆ωρεάν σύγχρονου συστήµατος 
Υγείας – Πρόνοιας και Επείγουσας Ιατρικής (ΕΚΑΒ) µε κατάργηση κάθε επιχειρηµατικής δράσης στην 
Υγεία – Πρόνοια. 
- Σχεδιασµένη ανάπτυξη ∆ηµόσιων ∆ωρεάν νοσοκοµείων και κέντρων Υγείας στα αστικά κέντρα και την 
ύπαιθρο. Πλήρη στελέχωση µε µόνιµο προσωπικό, πλήρους και αποκλειστικής απασχόλησης, µε επαρκή 
και σύγχρονο ιατροµηχανολογικό εξοπλισµό. Αυτό για την Ικαρία σηµαίνει τουλάχιστον ένα νοσοκοµείο 
µε πλήρη στελέχωση στον Άγιο Κηρυκο και από ένα Κ.Υ. που να καλύπτει πλήρως την Πρωτοβάθµια 
Φροντίδα Υγείας σε Έυδηλο και Ράχες 
- Κρατικό δίκτυο υποδοµών κοινωνικών εγκαταστάσεων µε δωρεάν πλήρεις υπηρεσίες για την οικογένεια, 
το παιδί, τα άτοµα τρίτης ηλικίας, τα ΑµΕΑ, χωρίς προϋποθέσεις και εξαιρέσεις. 
 

Γαγλίας: Η υγειονοµική περίθαλψη του νησιού µας σήµερα θεωρούµε ότι βρίσκεται στο 5. Στις µέχρι 
στιγµής αρµοδιότητες που δίνει µέσω του «Καλλικράτη» η κεντρική διοίκηση δεν συµπεριλαµβάνει τα της 
υγείας. Αυτό που µπορούµε να κάνουµε είναι η δηµιουργία του Παρατηρητηρίου Υγείας του νέου δήµου, 
που σε µηνιαία βάση (οι έκτακτες  όποτε δηµιουργούνται) θα βρίσκεται σε επικοινωνία µε την Ιατρική 
Υπηρεσία, τον Σύλλογο Εργαζοµένων του Νοσοκοµείου, την ∆ιοίκηση για να συµβάλει µε όλους τους 
δυνατούς τρόπους προς την επίλυση των θεµάτων-προβληµάτων υγείας σε όλο το νησί. Προτεραιότητα το 
τελευταίο διάστηµα π.χ. είναι η προσπάθεια για την άψογη (από όλες τις πλευρές) λειτουργία του 
Παιδιατρικού τµήµατος που δίνει µια παραπάνω νότα ασφάλειας στις νέες οικογένειες. 
 

5. α) Ποιό είναι το όραµά σας για την Ικαριά; Πόσο και µε ποιό τρόπο µπορείτε να επηρεάσετε την 

πορεία και τη µορφή ανάπτυξης του νησιού; (έως 100 λέξεις) 
 
Σταµούλος: Θα προτιµούσα αντί του οποίου «οράµατος» να σας παρουσιάσω της βασικές προγραµµατικές 
αρχές της ΛΑΪΚΗΣ ΣΥΣΠΕΙΡΩΣΗΣ ΙΚΑΡΙΑΣ σχετικά µε τον θεσµό της τοπικής αυτοδιοίκησης , το νέο 
περιβάλλον που διαµορφώνει ο ΚΑΛΛΙΚΡΑΤΗΣ , και το πλαίσιο αιτηµάτων και διεκδικήσεων που 
καλούµε εµείς την κοινωνία της Ικαρίας να υποστηρίξει για την αντιµετώπιση των προβληµάτων του τόπου 
µας. Όµως αυτό δεν χωράει σε αυτή την συνέντευξη. 
  
Γαγλίας: Το όραµά µας για την Ικαρία είναι να γίνει ένας τόπος που θα προσφέρει συνθήκες «ευζωϊας» 
τόσο στους κατοίκους (µε τις ιδιαιτερότητες τους) όσο και στους επισκέπτες της. Οµως, µεγαλύτερη 
σηµασία από το δικό µας όραµα έχει η δυνατότητα που θα δώσουµε στην τοπική κοινωνία, ως ∆ηµοτική 
Αρχή, να δηµιουργήσει το δικό της όραµα για την Ικαρία. Αυτός ακριβώς είναι και ο τρόπος που 
πιστεύουµε ότι µπορούµε να επηρεάσουµε σηµαντικά την πορεία ανάπτυξης του νησιού:  ενεργοποιώντας 
τους πολίτες, διευκολύνοντας την ουσιαστική συµµετοχή τους στη διαµόρφωση του Στρατηγικού Σχεδίου 
Ανάπτυξης της Ικαρίας και επιτυγχάνοντας συναίνεση της τοπικής κοινωνίας, βασική προϋπόθεση για την 
αποτελεσµατική υλοποίησή του. 
Σταυρινάδης: Με την ερώτησή σας καθορίσατε και το αυτονόητο πλαίσιο της απάντησης. Το µοναδικό 
όραµα που µπορεί να έχει η ∆ηµοτική αρχή είναι η ανάπτυξη του τόπου. Ανάπτυξη που να αξιοποιεί τα 
πλεονεκτήµατα του νησιού, ανάπτυξη που να σέβεται το περιβάλλον  και να το αξιοποιεί παραγωγικά, 
ανάπτυξη που θα αναδεικνύει τον καριώτικο τρόπο ζωής, που θα προωθεί τα προϊόντα τοπικής προέλευσης. 
Ανάπτυξη που να προσφέρει εργασία στους κατοίκους και όχι µόνο να λειτουργεί ανασχετικά στην 
εσωτερική µετανάστευση, αλλά και να δηµιουργεί όρους επιστροφής του Καριώτη από τις πόλεις πίσω στο 
νησί του. 
Έχουµε το πρόγραµµα, έχουµε το επιστηµονικό προσωπικό, έχουµε τη θέληση και την ικανότητα να 
εργαστούµε αποτελεσµατικά, γνωρίζουµε από πού θα αντλήσουµε πόρους, ξεχασµένους από τις µέχρι τώρα 
∆ηµοτικές αρχές, προκειµένου όχι µόνο να αντισταθούµε στην κρίση που ξεδιπλώνεται καθηµερινά και στο 
νησί µας, αλλά να δηµιουργήσουµε ανάπτυξη, το προϊόν της οποίας θα επιστρέφει στους Καριώτες.  
Θα πρέπει να δηµιουργήσουµε όλες εκείνες τις προϋποθέσεις για να µπορούν οι νέοι πάλι να ονειρεύονται, 
να σχεδιάζουν, να ζουν στον τόπο τους. Πιστεύουµε ότι είναι ένα ευλογηµένο νησί και µπορούν οι κάτοικοί 
του να ζήσουν µε περηφάνια και αξιοπρέπεια. 
 

β) Βλέπετε αναγκαίο το Χωροταξικό σχεδιασµό (ΣΧΟΟΑΠ); Είστε διατεθειµένος να συµβάλετε στη 

θεσµοθέτησή του; (έως 100 λέξεις) 
 



Σταυρινάδης: Το υφιστάµενο σχέδιο πρέπει άµεσα να βελτιωθεί µε προσαρµογές κα συµπληρώσεις-
διορθώσεις που θα λαµβάνουν υπόψη τους τις ενδιαφέρουσες προτάσεις που έχουν ήδη καταθέσει 
συµπατριώτες µηχανικοί, δηµότες, αλλά και οι προηγούµενες δηµοτικές διοικήσεις.  
Ο κεντρικός µηχανισµός του ΥΠΕΧΩ∆Ε δεν έλαβε υπόψη του τις ιδιαιτερότητες του νησιού, µε τον µικρό 
και κατακερµατισµένο κλήρο και την παράδοση στην αραιοκατοίκηση  και επιδιώκει να προσαρµόσει την 
Ικαρία στις ανεφάρµοστες λογικές της «συµπαγούς πόλης». 
∆εν θα επιτρέψουµε την ανατροπή του Ικαριώτικου τρόπου ζωής, δεν θα επιτρέψουµε να µας µετατρέψουν 
σε νεόπτωχους, που θα ξεπουλούν µαζικά τη γη τους, σε κεφαλαιακές επιχειρήσεις ικανές να 
εκµεταλλεύονται µεγάλες εκτάσεις.   
Χωρίς ΣΧΟΟΑΠ δεν µπορούµε να κάνουµε βήµα στο αύριο, αλλά θα συµβάλλουµε στη θεσµοθέτηση 
εκείνου του ΣΧΟΟΑΠ που θα αναπτύσσει το νησί και δεν θα το ξεπουλάει. 
Πιστεύουµε ότι την άποψη µας αυτή θα υιοθετήσουν τελικά όλες οι δηµοτικές παρατάξεις. 
 

Σταµούλος: Ο Χωροταξικός και πολεοδοµικός σχεδιασµός δυστυχώς δεν αποτελεί γενικά µια κοινωνικά 
ουδέτερη τεχνοκρατική διαδικασία, στοχεύει στην οργάνωση του χώρου, σύµφωνα µε τα συµφέροντα και 
τις επιλογές της κυρίαρχης οικονοµικά τάξης που καθορίζει σε µεγάλο βαθµό της επιλογές των 
νοµοθετηµάτων των κυβερνήσεων. Αν δεν εκτιµούσαµε πως η Ικαρία  χρειάζεται  χωροταξικό σχεδιασµό 
δεν θα µπαίναµε στην διαδικασία εξεύρεσης πόρων για την εκπόνηση της απαιτούµενης µελέτης . Έχοντας 
όµως υπ όψιν µας την συζήτηση που έγινε όλο αυτό το προηγούµενο διάστηµα µε τους φορείς της τοπικής 
κοινωνίας, και κυρίως τις επιπτώσεις που θα επιφέρει η ενδεχόµενη εφαρµογή της µελέτης ΣΧΟΟΑΠ 
νήσου Ικαρίας µε την συγκεκριµένη πρόταση της µελετητικής οµάδας, στην πλειονότητα των κατοίκων της 
Ικαρίας, σε ζητήµατα που επηρεάζουν άµεσα την ζωή τους (π.χ στέγαση - κατασκευή πρώτης κατοικίας- 
αύξηση αξίας γης - συγκέντρωση της γης σε µεγάλες ιδιοκτησίες - εργασία) καθώς και το γεγονός ότι η 
τελική πρόταση της µελέτης δεν αντιµετωπίζει τα ζητήµατα προστασίας των δασικών εκτάσεων και της 
οργάνωσης του πρωτογενούς τοµέα. Προτείναµε στα ∆ηµοτικά συµβούλια να γνωµοδοτήσουµε αρνητικά 
σε ό,τι αφορά την έγκριση και εφαρµογή της συγκεκριµένης πρότασης της  µελέτης, γιατί παρά την 
προσπάθεια που καταβλήθηκε, η συγκεκριµένη µελέτη δεν ανταποκρίνεται ούτε στην αρχική επιδίωξη της 
Τοπικής Αυτοδιοίκησης, ούτε στις σύγχρονες ανάγκες της πλειονότητας της τοπικής κοινωνίας. 
 
Σε ό,τι µας αφορά πιστεύουµε  ότι ο χωροταξικός σχεδιασµός δε µπορεί να αντιµετωπίζεται ως ένα 
«τεχνοκρατικό», αλλά ως ένα βαθιά πολιτικό πρόβληµα που δε µπορεί να αντιµετωπισθεί στο έδαφος του 
σηµερινού προσανατολισµού της ανάπτυξης. Για να γίνει αυτό χρειάζεται µια πολιτική ρήξη, που θα βάζει 
στο επίκεντρο την ικανοποίηση των αναγκών του εργαζόµενου και της οικογένειας του και όχι τη 
θωράκιση της ανταγωνιστικότητας και της κερδοφορίας.  
Για εµάς το ΣΧΟΟΑΠ νήσου Ικαρίας αποτελεί «εργαλείο» που πρέπει να αξιοποιηθεί όχι για τη 
καλλιέργεια αυταπατών, ότι µπορεί να λυθούν τα προβλήµατα σε τοπικό επίπεδο, αλλά για να διεκδικηθούν 
λύσεις που θα συνάδουν µε τη λογική που λέει ότι ο Χωροταξικός Σχεδιασµός µπορεί και πρέπει να 
στοχεύει στη συνδυασµένη ικανοποίηση του συνόλου των λαϊκών αναγκών, δηλαδή: 
- Στην προστασία του περιβάλλοντος και ιδιαίτερα των δασών, των παράκτιων και νησιωτικών περιοχών. 
- Στην ισόρροπη ανάπτυξη περιοχών και κλάδων της οικονοµίας, 
- Στην προστασία της δηµόσιας υγείας και ασφάλειας, 
- Στη διεύρυνση του λαϊκού εισοδήµατος και των δικαιωµάτων των εργαζοµένων, 
- Στην προστασία της πολιτιστικής κληρονοµιάς. 
Τα παραπάνω είναι για εµάς τα κριτήρια. όχι µονό για να κρίνουµε και να καταδείξουµε τον χαρακτήρα της 
µελέτης ΣΧΟΟΑΠ νήσου Ικαρίας, αλλά και για να επεξεργαστούµε τα  αιτήµατα που θα αναδείχνουν τι 
σηµαίνει πρακτικά «άλλος δρόµος ανάπτυξης» για την Ικαρία.  
  
Γαγλίας: Ο τρόπος ανάπτυξης που επικρατεί σήµερα αλλοιώνει την οικιστική και αρχιτεκτονική 
φυσιογνωµία της Ικαρίας σε βαθµό που, πιστεύουµε, κάνει επιτακτική την ανάγκη για ένα Σχέδιο Χωρικής 
και Οικιστικής Οργάνωσης (ΣΧΟΟΑΠ), που θα  αντιµετωπίζει τα προβλήµατα και τις ιδιαιτερότητες του 
νησιού µας. Αναγνωρίζοντας αυτή την αναγκαιότητα, δεσµευόµαστε να συµβάλλουµε στη θεσµοθέτηση 
της Μελέτης ΣΧΟΟΑΠ, επιτυγχάνοντας, όµως πριν, µέσα από ανοικτές διαδικασίες διαβούλευσης και 
συναίνεσης, τις απαραίτητες βελτιώσεις και τροποποιήσεις (για παράδειγµα, τη µετατροπή των περιοχών 
Προτεραιότητας για Τουριστική Ανάπτυξη που προβλέπει η Μελέτη σε περιοχές Ηπιας Τουριστικής 
Ανάπτυξης, όπως προτείνει ο Σύλλογος Ικαρίων Επιστηµόνων) που θα κάνουν τη Μελέτη λειτουργική, 
αποτελεσµατική και άµεσα εφαρµόσιµη στις ειδικές συνθήκες της Ικαρίας.    
 



γ) Το ζήτηµα του τουρισµού και οι διαφορετικές απόψεις ως προς αυτόν αποτελούν µείζον θέµα τα 

τελευταία χρόνια.  Ποιά εργαλεία προώθησης θα χρησιµοποιήσετε για την ανάπτυξη του και τι 
χαρακτήρα θα θέλατε αυτός να πάρει;  (έως 100 λέξεις) 
 
Γαγλίας: Η τουριστική ανάπτυξη, µε όρους βιωσιµότητας και αειφορίας, θα έπρεπε να αποτελεί βασική 
προτεραιότητα της Αυτοδιοίκησης, γιατί συµβάλλει στη στήριξη της τοπικής οικονοµίας (γεωργία, 
κτηνοτροφία, αλιεία, εµπόριο, µεταφορές κα), αξιοποιώντας και διαφυλάσσοντας παράλληλα τις τοπικές 
κοινωνικές, πολιτιστικές, περιβαλλοντικές ιδιαιτερότητες της περιοχής. Στις ειδικές συνθήκες της Ικαρίας, 
πιστεύουµε ότι ταιριάζει η προώθηση του ήπιου, εναλλακτικού (π.χ. αγροτουρισµού, πεζοπορικού 
τουρισµού, οικοτουρισµού, πολιτιστικού τουρισµού) και ιαµατικού τουρισµού. Βασικές προϋποθέσεις για 
την ανάπτυξη ήπιων µορφών τουρισµού είναι η δηµιουργία των απαραίτητων υποδοµών, η ολοκληρωµένη 
ανάπτυξη του τουριστικού προϊόντος, ο σεβασµός στον επισκέπτη και η στόχευση σε µία συνολικά 
απολαυστική εµπειρία διαµονής,  καθώς και η ιδιαίτερη φροντίδα για τον τόπο υποδοχής.   
  
Σταυρινάδης: Ο τουρισµός ήταν και είναι µοχλός ανάπτυξης για την οικονοµία της Ικαρίας. Τα ιαµατικά 
νερά αποτελούσαν ανέκαθεν ένα ανεκτίµητο θησαυρό  στα σπλάχνα της καριώτικης γης. Θα πρέπει να 
αξιοποιηθούν όλες οι δυνατότητες σχετικά µ’αυτόν και η επέκτασή του, πέρα από τον ιαµατικό τουρισµό 
θεραπείας, στον ιαµατικό τουρισµό ευεξίας. 
Ταυτόχρονα, σ’ όλο το νησί, η οργανωµένη και καθοδηγούµενη τουριστική ανάπτυξη θα δώσει εργασία σε 
πολλούς συµπατριώτες µας και δεν θα µας µετατρέψει απλώς σε γκαρσόνια τους θερινούς µήνες και 
άνεργους τους χειµερινούς. ∆εν επιδιώκουµε τουριστική ανάπτυξη που θα εξαφανίσει µε υπερκατασκευές 
τα παράλιά µας, αλλά θα οδηγήσει τους επισκέπτες στα καριώτικα χωριά σε φιλικές στο περιβάλλον 
υποδοµές των συµπατριωτών µας. 
Με αναλυτικό και εκτεταµένο πρόγραµµα τουριστικής ανάπτυξης απαντάµε και στο τι τουρισµό θέλουµε, 
αλλά και πώς θα κινηθούµε για να το πετύχουµε. Ενδεικτικά σας αναφέρω:  
- Ανάπτυξη ιαµατικού τουρισµού. 
- Ανάπτυξη θεµατικού τουρισµού (θρησκευτικού-περιηγητικού- ορειβατικού-αεραθλητικού). 
- Ανάπτυξη κατασκηνωτικού τουρισµού αλλά µε υποδοµές. 
- Ανάπτυξη συνεδριακού τουρισµού. 
- Ανάπτυξη αγροτοτουρισµού. 
  
Σταµούλος: Είναι γεγονός αναµφισβήτητο ότι ο τουρισµός αποτελεί τη σηµαντικότερη οικονοµική 
δραστηριότητα του νέου ∆ήµου µας. Πιστεύουµε ότι ο τουρισµός είναι ανθρώπινη ανάγκη, καθολικό λαϊκό 
δικαίωµα  και σαν τέτοιο θα πρέπει να διεκδικηθεί από όλους. Υποστηρίζουµε και διεκδικούµε τη 
δηµιουργία δωρεάν οργανωµένων χώρων αναψυχής- κάµπινγκ για όλους, θα καταβληθεί προσπάθεια για 
δηµιουργία δυο τέτοιων χώρων .  
Βασικό ρόλο στην αξιοποίηση των τουριστικών πόρων του νησιού  θα έχουν οι ιαµατικές πήγες  στης 
οποίες η σηµερινή δηµοτική αρχή Αγίου Κηρύκου που συµµετέχει στην ΛΑΪΚΗ ΣΥΣΠΕΙΡΩΣΗ ΙΚΑΡΙΑΣ 
διεκδίκησε και πέτυχε για πρώτη φορά στα ∆ηµοτικά χρονικά την υλοποίηση των κρατικών εξαγγελιών.  
Σήµερα είναι  σε λειτουργία πλήρως ανακαινισµένο το υδροθεραπευτήριο της «Σπηλιάς», µερικώς 
ανακαινισµένο του «Απόλλωνα» εµφανώς σε καλύτερη κατάσταση του «Ασκληπιού».   
Για πρώτη φορά στα ∆ηµοτικά χρονικά. οι Ιαµατικές πηγές λειτουργούν υπό την αιγίδα του ∆ήµου, 
βελτιώνοντας σηµαντικά τις παρεχόµενες υπηρεσίες – τριπλασιάζοντας τις εισπράξεις – διπλασιάζοντας το 
καθαρό κέρδος – τριπλασιάζοντας τις λούσεις – καθιερώνοντας για πρώτη φορά νόµιµες εργασιακές 
σχέσεις. ∆ιεκδικούµε τη χρηµατοδότηση για συνολική ανακαίνιση του «Απόλλωνα» και του «Ασκληπιού», 
έργα για τα οποία έχουν εκπονηθεί οι σχετικές µελέτες.   
Με βάση τη πορεία των επτά τελευταίων χρόνων δεσµευόµαστε για τη συνέχεια της λειτουργίας των 
υδροθεραπευτηρίων υπό τον  έλεγχο του ∆ήµου βελτιώνοντας περισσότερο τις παρεχόµενες υπηρεσίες.     
Σε ό,τι αφορά τη προσέλευση του λεγόµενου  «ποιοτικού τουρισµού» ( αν είναι δόκιµος ο όρος), η 
σηµερινή δηµοτική αρχή Αγίου Κηρύκου που συµµετέχει στην ΛΑΪΚΗ ΣΥΣΠΕΙΡΩΣΗ ΙΚΑΡΙΑΣ έχει 
εξασφαλίσει την αδειόδοτηση 2 καταφυγίων τουριστικών σκαφών (1 στον Άγιο Κήρυκο 77 θέσεων, 1 στα 
Θέρµα 21 θέσεων).  Τα έργα προβλέπεται να υλοποιηθούν από τον Ε.Ο.Τ µε χρηµατοδότηση από το ΕΣΠΑ 
και να παραδοθούν για χρήση και διαχείριση στο ∆ήµο µας. 
Τέλος, υπενθυµίζουµε την συµβολή µας το προηγούµενο διάστηµα στην υλοποίηση εναλλακτικών µορφών 
τουρισµού (Συνεδριακός, Φυσιολατρικός, κ.λ.π), πρακτική που µπορεί να συνεχισθεί και στο µέλλον χωρίς 
επιτήδειους µεσαζόντες που ανακαλύπτουν την Ικαρία µόνο όταν έχουν κάποιο οικονοµικό όφελος. 
ikariamag 
http://www.ikariamag.gr/index.php?option=com_content&view=article&id=531:-3-
ikariamag&catid=47:2010-02-26-18-23-23&Itemid=64 



 
επιστροφή 
 

Για το Σχέδιο Προεδρικού ∆ιατάγµατος για τον Οργανισµό της Περιφέρειας Βορείου Αιγαίου 

 
Το Επαρχιακό Συµβούλιο συζήτησε στις 11/10 το σχέδιο του Οργανισµού της νέας αιρετής Περιφέρειας 
Βορείου Αιγαίου και στοιχεία από το σχέδιο του Οργανισµού της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου. 
Κατά τη συζήτηση του σχεδίου του Οργανισµού της Περιφέρειας Β. Αιγαίου διαπιστώθηκαν από τους 
Επαρχιακούς Συµβούλους τα εξής: 
-Για τη Περιφερειακή Ενότητα της Λήµνου προβλέπεται η δηµιουργία ∆/νσεων για τις διάφορες υπηρεσίες 
της Περιφέρειας ενώ στο Ν. Αιγαίο σε όλες τις Περιφερειακές ενότητες πρώην Επαρχεία, και σε νέες που 
δηµιουργούνται, προβλέπεται η δηµιουργία τµηµάτων. 
-Σε αντίθεση µε τα παραπάνω για την Περιφερειακή Ενότητα της Ικαρίας που περιλαµβάνει την Ικαρία 
τους Φούρνους και τη Θύµαινα δεν προβλέπεται παρά η δηµιουργία ενός µόνο τµήµατος, του τµήµατος 
∆ιοικητικού- Οικονοµικού και Γραµµατείας. Όλες οι άλλες υπηρεσίες θα εξυπηρετούνται από τις ∆/νσεις 
που θα συσταθούν στη Σάµο µε αρµοδιότητα στις Περιφερειακές Ενότητες Σάµου και Ικαρίας. 
Αυτό κατά την άποψη του Επαρχιακού Συµβουλίου σηµαίνει πλήρη υποβάθµιση των υπηρεσιών που θα 
προσφέρονται από την Περιφέρεια προς τους κατοίκους της Περιφερειακής Ενότητας της Ικαρίας. 
Κι ενώ όπως θα περίµενε κάποιος η νέα µορφή Αυτοδιοίκησης και ∆ιοίκησης που θα εφαρµοστεί µε το 
Πρόγραµµα Καλλικράτης θα έπρεπε να φέρει τις υπηρεσίες εγγύτερα στον πολίτη, αυτό δεν θα ισχύσει για 
τους κατοίκους της Ικαρίας, των Φούρνων και της Θύµαινας. ∆εδοµένης δε της µεγάλης απόστασης που 
χωρίζει τα νησιά και της πληµµελούς συγκοινωνιακής εξυπηρέτησης τους, η διεκπεραίωση των υποθέσεων 
που απασχολούν τους πολίτες θα είναι πιο προβληµατική. 
Για τους λόγους αυτούς το Επαρχιακό Συµβούλιο αποφάσισε οµόφωνα τα εξής: 
«-Καλεί τον Υπουργό Εσωτερικών, τον αρµόδιο Υφυπουργό και γενικότερα την Κυβέρνηση να 
ασχοληθούν µε το θέµα για να τερµατιστεί η διαδικασία που θα οδηγήσει  στην υποβάθµιση των 
υπηρεσιών της Επαρχίας Ικαρίας και να  την αντιµετωπίσουν ισότιµα µε τα άλλα νησια της χώρας µας και 
κυρίως του Βορείου και του Νοτίου Αιγαίου. 
-Επίσης καλεί το Βουλευτή του Νοµού, τους Υποψήφιους Περιφερειάρχες του Β. Αιγαίου τους 
υποψήφιους Αντιπεριφεριάρχες  του Νοµού Σάµου και τους υποψήφιους ∆ηµάρχους της Επαρχίας να 
λάβουν θέση επί του θέµατος που ανακύπτει από τη διακριτική αυτή µεταχείριση της Περιφερειακής 
Ενότητας της Ικαρίας. 
-Τέλος καλεί το λαό της Ικαρίας των Φούρνων και της Θύµαινας και τους φορείς που τον εκπροσωπούν να 
είναι σε εγρήγορση εν όψει και των Αυτοδιοικητικών εκλογών για να αντιδράσουν ανάλογα ώστε να µην 
υποβαθµιστεί ∆ιοικητικά η Περιφερειακή Ενότητα της Ικαρίας και οδηγηθούµε σε οπισθοδρόµηση.» 
 
Ο Οικολογικός Άνεµος Βορείου Αιγαίου ανταποκρίθηκε άµεσα και εµπεριστατωµένα, µελέτησε τους 
Οργανισµούς του Βορείου και του Νοτίου Αιγαίου, επιβεβαίωσε ότι το ζήτηµα είναι γενικότερο και δεν 
αφορά µόνο την πρώην Επαρχία Ικαρίας αλλά και άλλα νησιά, σήκωσε το θέµα στον τύπο της Περιφέρειας 
και  έθεσε το θέµα στους άλλους υποψήφιους Περιφερειάρχες και στη νυν Περιφερειάρχη Κα Θεολογίτου. 
∆είτε την ανακοίνωση:  
Μέσω Καλλικράτη: απαράδεκτη αδικία σε βάρος των κατοίκων των µικρότερων νησιών της Περιφέρειας 
Ικαρίας, Φούρνων, Λήµνου και ‘Αη Στράτη 
 
επιστροφή 
 
Η δράση του Οικολογικού Ανέµου Βορείου Αιγαίου. 

 
Απολογισµός: 
Το Πρόγραµµά µας είναι 48 σελίδων. Με λύπη µας διαπιστώσαµε ότι οι άλλοι 5 περιφερειακοί 
συνδυασµοί, πέραν των φυλλαδίων τους, δεν είχαν αντίστοιχο πρόγραµµα. 
Εκδόθηκαν 27 ∆ελτία Τύπου. Έγιναν 3 Συνεντεύξεις Τύπου. 
Ο υποψ. Περιφερειάρχης είχε: 9 ραδιοφωνικές συνεντεύξεις σε τοπικά ραδιόφωνα, 5 συνεντεύξεις σε 
τοπικές εφηµερίδες, 4 τηλεοπτικές συνεντεύξεις, συµµετοχή σε τρία πάνελ υποψ. περιφερειαρχών. Επίσης, 
συναντήθηκε µε 13 επιµελητήρια, φορείς και επαγγελµατικές ενώσεις της Περιφέρειας και µε 9 φορείς της 
Κοινωνίας των Πολιτών σε Λέσβο, Χίο, Σάµο, Ικαρία και Λήµνο.  Αντίστοιχες δράσεις είχαν και οι 3 
αντιπεριφερειάρχες.  
Ακολουθεί ο κατάλογος των 27 παρεµβάσεων του συνδυασµού (http://oikoanemos.wordpress.com/ ):     



1. Μεταεκλογική δήλωση του επικεφαλής του περιφερειακού συνδυασµού «Οικολογικός Άνεµος στο 
Βόρειο Αιγαίο», Ηλία Γιαννίρη 8/11 

2. ∆ιαµαρτυρία του Οικολογικού Ανέµου Βορείου Αιγαίου για την τηλεοπτική κάλυψη της προεκλογικής 
εκστρατείας από την κρατική τηλεόραση 4/11 

3. Συνάντηση κλιµακίου του Οικολογικού Ανέµου Βορείου Αιγαίου µε την Περιφερειάρχη Β. Αιγαίου 
Σοφία Θεολογίτου 4/11 

4. Επίσκεψη του υποψήφιου Περιφερειάρχη Ηλία Γιαννίρη στο Europe Direct και στην ενδιάµεση 
διαχειριστική αρχή της Περιφέρειας Β. Αιγαίου στη Σάµο 2/11 

5. Aπάντηση στα ερωτήµατα της Κοινωνίας Ενεργών Πολιτών Σάµου 1/11 
6. Μέσω Καλλικράτη: απαράδεκτη αδικία σε βάρος των κατοίκων των µικρότερων νησιών της 

Περιφέρειας Ικαρίας, Φούρνων, Λήµνου και ‘Αη Στράτη 1/11 
7. Χίος: Απαιτούνται βαθιές αλλαγές -Επίσκεψη του υποψ. Περιφερειάρχη Ηλία Γιαννίρη και της υποψ. 

Αντιπεριφερειάρχη Μαρίας Μπογή στο Αρχαιολογικό Μουσείο Χίου 29/10 
8. Επίσκεψη του Ηλ. Γιαννίρη στο Κ¨εντρο Περιβαλλοντικής Ενηµέρωσης Καλλονής Λέσοβυ 27/10 
9. πολιτισµός είναι πολιτική και η πολιτική αφορά στους πολίτες και την αισθητική µας και όχι τους 

γραφειοκρατικούς µηχανισµούς της τοπικής ή κεντρικής εξουσίας 25/10 
10. Το Πανεπιστήµιο Αιγαίου ως πολύ-εργαλείο διεξόδου από την κρίση. Συµπεράσµατα και διαπιστώσεις 

από τη συνάντηση της Μαρίας Λυµπέρη και του Νίκου Καραχάλιου 25/10 
11. Επίσκεψη του υποψήφιου Περιφερειάρχη Ηλία Γιαννίρη στην Ικαρία την ώρα της θεοµηνίας: 

«Πολλαπλασιάζονται και διαιωνίζονται τα προβλήµατα του νησιού» 25/10 
12. Fast track επενδύσεις στο Βόρειο Αιγαίο; 22/10 
13. To πρόβληµα της διαχείρισης των απορριµµάτων στη Χίο, δήλωση της υπ. Αντιπεριφερειάρχη του 

Οικολογικού Ανεµου Μαρίας Μπογή για τις καταστροφικές πληµύρες στη Χίο 20/10 
14. ∆ήλωση του υπ. Περιφερειάρχη του Οικολογικού Ανεµου στο Β. Αιγαίο Ηλία Γιαννίρη για τις 

καταστροφικές πληµύρες στα νησιά µας 20/10 
15. Στους Φούρνους Κορσεών ο υποψήφιος Περιφεριάρχης του συνδυασµού «Οικολογικός Άνεµος» στο 

Βόρειο Αιγαίο, Ηλίας Γιαννίρης 19/10 
16. Παρέµβαση των επιθεωρητών περιβάλλοντος για το έργο κατασκευής της 36ης ΕΟ Μυτιλήνης –

 Καλλονής 19/10 
17. συνάντηση µε τον Σύλλογο Οικολογίας και Περιβάλλοντος Χίου της υπ. αντιπεριφερειάρχη Μ. Μπογή 

18/10 
18. ∆ήλωση του υπ. Περιφερειάρχη Ηλία Γιαννίρη για τις παράνοµες αφισοκολλήσεις 18/10 
19. Συναντήσεις του Υπ. Περιφερειάρχη Ηλ. Γιαννίρη µε τους Ν. Σουλακέλλη, αντιπρύτανη του Παν. 

Αιγαίου και Ν. Ζούρο, ∆ντη του Μουσείου Απολιθωµένου ∆άσους της ∆υτ. Λέσβου.  15/10 
20. Η επίσκεψη του Ηλία Γιαννίρη στη Σάµο. Υποψήφια αντιπεριφερειάρχης Σάµου η Μαρία Λυµπέρη-

Συναντήσεις µε Επιµελητήριο Σάµου και Τεχνικό Επιµελητήριο Σάµου 14/10 
21. Επίσκεψη του υποψ. Περιφεριάρχη Βορείου Αιγαίου Ηλία Γιαννίρη στη Χίο, η Μαρία Μπογή υπ. 

Αντιπεριφερειάρχης Χίου-Συναντήσεις µε Ένωση Μαστιχοπαραγωγών, Τουριστικό Επιµελητήριο και 
Ενεργούς Πόλίτες Χίου 12/10 

22. Επισκέψεις του Ηλ. Γιαννίρη σε Χίο και Μυτιλήνη, ο Μιχάλης Μπάκας υπ. 
αντιπεριφερειάρχης Λέσβου- Συναντήσεις µε Τεχνικό Επιµελητήριο Β. Αιγαίου, 8/10 

23. ΠΡΟΧΕΙΡΟΤΗΤΑ ΚΑΙ Α∆ΙΑΦΟΡΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΛΙΕΙΑ ΣΤΟ ΑΙΓΑΙΟ 6/10 
24. ∆ήλωση του υπ. περιφερειάρχη Η. Γιαννίρη για το ενεργειακό ζήτηµα στο Βόρειο Αιγαίο 5/10 
25. Ζώα και πουλιά: η φύση έχει δικαιώµατα και µέσα στις πόλεις 4/10 (Παγκ. Ηµέρα Ζώων) 
26. Ηλίας Γιαννίρης – Υπ. Περιφερειάρχης Β. Αιγαίου – σύντοµο βιογραφικό σηµείωµα 4/10 
27. Τραγική η κατάσταση της διαχείρισης των απορριµµάτων και στο Βόρειο Αιγαίο. Ερωτήσεις στην 

Ευρωκοινοβούλιο του ευρωβουλευτή Μιχ. Τρεµόπουλου 1/10 
 
επιστροφή 
 
Η ΑΠΟΤΙΜΗΣΗ ΤΩΝ ΟΙΚΟΛΟΓΩΝ ΠΡΑΣΙΝΩΝ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΥΤΟ∆ΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΕΚΛΟΓΕΣ  

 
24 Νοέ. 2010  

Οι πολίτες γυρίζουν την πλάτη συνολικά στο πολιτικό σύστηµα. Όχι σε κοµµατικούς πανηγυρισµούς, παρά 
την ενίσχυση των πράσινων ιδεών. Μειωµένη η δυναµική σε όσες περιφέρειες συνεργάστηκαν µε άλλα 
κόµµατα. 
Στη δηµοσιότητα δίνουν οι Οικολόγοι Πράσινοι την απόφασή τους για την αποτίµηση των δηµοτικών και 
περιφερειακών εκλογών. 



Η απόφαση, που υιοθετήθηκε οµόφωνα από το Πανελλαδικό Συµβούλιο του κόµµατος, που συνεδρίασε 
στις 20 και 21 Νοεµβρίου στις Ροβιές της Βόρειας Εύβοιας, τονίζει την κρίση εµπιστοσύνης των πολιτών 
προς το πολιτικό σύστηµα και δηλώνει προβληµατισµό για τα ποσοστά της αποχής. Σηµειώνοντας ότι η 
χρεοκοπία του πολιτικού συστήµατος δεν αποτελεί αρνητική είδηση, τονίζουν ότι «είναι  σηµαντικό να µην 
την αφήσουµε να µετατραπεί σε κρίση της δηµοκρατίας, σήµερα µε παγίωση της αδιαφορίας για τα κοινά, 
αύριο µε ευνοϊκό έδαφος για αυταρχικές προσωπικότητες που θα εµφανιστούν πειστικά ως επίδοξοι 
σωτήρες της κοινωνίας». 
Για τα αποτελέσµατα διαχωρίζονται από τη λογική της κοµµατικής καταγραφής και τους πανηγυρισµούς 
των άλλων κοµµάτων, επιβεβαιώνουν όµως την εκτίµηση ότι οι πράσινες ιδέες βγαίνουν παντού σηµαντικά 
ενισχυµένες από µία µάχη που ξεπερνούσε τις µέχρι τώρα οργανωτικές δυνατότητες. «Η πολιτική 
οικολογία είναι παρούσα στις πολιτικές εξελίξεις και θα είναι παρούσα και στο µέλλον», τονίζουν. 
Αντίθετα πάντως µε τα πράσινα ψηφοδέλτια, στις περιφέρειες που υπήρξε συνεργασία µε το ΣΥΡΙΖΑ ή τη 
∆ΑΡ όχι µόνο δε δηµιουργήθηκε πολλαπλασιαστική δυναµική, αλλά δεν κερδήθηκε ούτε το άθροισµα των 
ακροατηρίων. 
Στους δήµους Αθηναίων και Θεσσαλονίκης, µε διαφορετικές στρατηγικές σε κάθε πόλη, η στάση των 
Οικολόγων Πράσινων συνέβαλε καθοριστικά στην ανατροπή. Συνολικά σε 18 δήµους της χώρας 
εκλέχθηκαν δήµαρχοι µε στήριξη (και) των Οικολόγων Πράσινων, ενώ οι πράσινοι εκλεγµένοι στην 
αυτοδιοίκηση φθάνουν για πρώτη φορά τους 18-20. 
Σε πολιτικό επίπεδο, οι Οικολόγοι Πράσινοι σηµειώνουν ότι«δεν υποκύψαµε στα διλήµµατα που τέθηκαν 
µε τόση ένταση από όλο σχεδόν το πολιτικό φάσµα», ενώ δηµιούργησαν στην κοινωνία ένα ρεύµα που 
βοήθησε όλα τα αυτόνοµα πράσινα ψηφοδέλτια. 
Στην απόφαση τονίζεται, τέλος, η ευθύνη προς τους πολίτες που στήριξαν τις πράσινες προτάσεις και η 
ανάγκη να βοηθηθεί αποτελεσµατικά των συνδυασµών που υποστηρίχθηκαν και η παρουσία των 
δηµοτικών και περιφερειακών τους συµβούλων. Ολόκληρο το κείµενο της απόφασης είναι αναρτηµένο 
στο http://www.ecogreens-gr.org/cms/index.php?option=com_content&view=article&id=1545:2010-11-24-
11-52-16&catid=20:councildec&Itemid=37 

Η Εκτελεστική Γραµµατεία των Οικολόγων Πράσινων 
 
επιστροφή 
 

Οι επιδόσεις του Οικολογικού Ανέµου Βορείου Αιγαίου 

 
Περιφέρεια Βορείου Αιγαίου 
ψήφοι οικολογικών συνδυασµών 
12/6 2009 Ευρωεκλογές 2009:  3.818 
7/10 2009 Εθνικές 2009:            3.035 
7/11 2010 Περιφερειακές 2010: 3.453 
 
επιστροφή 
 
Γιατί ήµασταν ελκυστικοί; Τι προτεραιότητες έχουµε;  

 
δηµοσίευµα στην εφηµερίδα Πράσινη Πολιτική-Νοέµβρης 2010 

 

Ένας οικολογικός άνεµος  άρχισε να φυσάει στο Βόρειο Αιγαίο 
του Ηλία Γιαννίρη* 
  
Οι Περιφερειακές εκλογές είχαν εντονότερα πολιτικά χαρακτηριστικά από ότι οι δηµοτικές εκλογές, που 
επιτρέπει τη σύγκριση τους µε τις εθνικές εκλογές. Αν δεχτούµε αυτή τη διαπίστωση τότε µπορούµε να 
καταλήξουµε ότι ο οικολογικός χώρος πέτυχε σηµαντική αύξηση µέσα σε ένα χρόνο. Από 3.035 ψήφους 
στις εθνικές εκλογές της 7-10-2009 ανεβήκαµε στις 3.453 ψήφους στις 7-11-2010. 
Μάλιστα, διακρίναµε ότι σε ένα κλίµα µεγάλης αποχής οι ψήφοι µας ήταν περισσότερο «θετικές-ψήφοι 
προτίµησης» παρά ψήφοι διαµαρτυρίας. 
Φαίνεται ότι ήµασταν «ελκυστικότεροι». Αυτό οφείλεται σε τρεις παράγοντες: 
1. Οργανωτικό επίπεδο: Στην ικανοποιητική συσπείρωση των δυνάµεών µας σε κάθε νησί και στο 
συντονισµό των δυνάµεων µας, για πρώτη φορά, σε επίπεδο περιφέρειας. Φτιάξαµε blog, 
ενεργοποιηθήκαµε στο facebook, επικοινωνούσαµε µε ένα googlegroup, οργανώσαµε την ενδοεπικοινωνία 
µας µέσω skype, κάναµε έντονη την παρουσία µας στα τοπικά ΜΜΕ, οργανώσαµε την εκστρατεία µας µε 



δράσεις και εξορµήσεις. Είχαµε ραδιοφωνικό σποτ. Η οµάδα της Χίου ετοίµασε τηλεοπτικό σποτ που 
παίχτηκε σε Χίο και Σάµο. Η οικολογική µηχανή της περιφέρειας πήρε σχήµα. 
2. Πολιτικό περιεχόµενο: Στη στήριξή µας σε ένα πολυσέλιδο πρόγραµµα (οι άλλοι 5 συνδυασµοί 
είχαν κάποια φυλλάδια γενικού περιεχοµένου). Βγάλαµε µόνο ένα φυλλάδιο που περιείχε 9 εύληπτους 
άξονες σε 10.000 αντίτυπα και που έγινε ανάρπαστο. Εκδίδαµε περίπου 4-5 ∆ελτία τύπου κάθε εβδοµάδα, 
µε εξειδικευµένες θέσεις από την τρέχουσα πραγµατικότητα. Μερικά έγιναν πρωτοσέλιδα.  
3. Ενεργές τοπικές δυνάµεις: Στην τοπική ωριµότητα των κινήσεων των ενεργών πολιτών που 
υπήρχαν σε κάθε νησί, ώστε να προσανατολιστούµε γρήγορα σε απτά τοπικά παραδείγµατα που 
διευκόλυναν τη διάδοση των θέσεών µας. Έτσι εξασφαλίσαµε επάρκεια σε καθηµερινά ζητήµατα, και δεν 
ήµασταν γενικόλογοι. 
∆εν είναι αµελητέος και ο ρόλος των δηµοτικών σχηµάτων ενεργών πολιτών σε Λέσβο, Σάµο και Ικαρία, 
όπου συµµετείχαν οικολόγοι, µε τα οποία είχαµε πολύ καλή συνεργασία. Η τελική εκπροσώπησή τους 
στους ∆ήµους αποτελεί πολύτιµη παρακαταθήκη συνεργασιών σε ∆ηµοτικό και Περιφερειακό επίπεδο. 
Αρνητικά σηµεία: Ουσιαστικά δουλέψαµε µόνο τον τελευταίο µήνα. Αν είχαµε µια βδοµάδα ακόµη θα 
είχαµε ακόµη καλύτερα αποτελέσµατα. Το φυλλάδιό µας άργησε να βγει. ∆εν µπορέσαµε να πάµε παντού, 
ιδιαίτερα στην ενδοχώρα της Λέσβου και της Ικαρίας, στον Αη Στράτη, στις Οινούσσες. Το Βόρειο Αιγαίο 
δεν είναι στεριά, όπου µπορείς να γυρίσεις µε ένα αυτοκίνητο τη µισή Περιφέρεια σε µια µέρα!    
Τώρα πρέπει να στήσουµε από ένα γραφείο σε Λέσβο, Χίο και Σάµο, που θα συντονίζουν οι 3 
αντιπεριφερειάρχες. Στο Περιφερειακό Συµβούλιο θα δραστηριοποιηθούµε ώστε να χτυπηθεί η 
αποσπασµατικότητα και η διαφθορά και να µπουν οι δράσεις της περιφέρειας σε αντικειµενική βάση. 
Το Περιφερειακό Συµβούλιο πρέπει να απαιτήσει από την Κυβέρνηση να καταθέσει πειστικό φάκελο προς 
την Ευρωπαϊκή Ένωση για τη νησιωτικότητα της χώρας. Θα πρέπει να µπει στο Εθνικό Χωροταξικό Σχέδιο 
της Ελλάδας ο Ανατολικός άξονας της χώρας από Θράκη, Βόρειο Αιγαίο, Νότιο Αιγαίο ως την Κρήτη. Να 
υπάρχει µακροχρόνιο σχέδιο πορείας για κάθε νησί. Να  διαδώσουµε τα πολλά θετικά παραδείγµατα που 
υπάρχουν στα νησιά µας. Να τονώσουµε συλλογικές παραγωγικές µορφές και όχι µόνο ιδιωτικές. 
Υπάρχει αισιοδοξία, όρεξη και καλή διάθεση από όλους. Τώρα θέλει δουλειά. 
 
επιστροφή 
 
Περί αποχής και περί συµµετοχής-Ήττα του δικοµµατισµού-Νίκη των ενεργών πολιτών 

 
23 Νοεµβρίου 2010  

 
Το 66% άγγιξε η αποχή στο ∆ήµο Αθηναίων στο δεύτερο γύρο των αυτοδιοικητικών εκλογών. Πολλοί δεν 
πήγαν να ψηφίσουν Κακλαµάνη αλλά αρκετοί ήταν εκείνοι που πήγαν και ψήφισαν Καµίνη. Ξέρουµε ότι 
πολλά τοπικά κινήµατα της πόλης είχαν δραστηριοποιηθεί έντονα εναντίον του Κακλαµάνη.Ιδιαίτερα στο 
Κολωνάκι, µετά το κόψιµο των νερατζιών της Κανάρη. 
Το ίδιο παρατηρήθηκε και στη Θεσσαλονίκη. Ας προσέξουµε και άλλες περιοχές. Ο Χρήστος Κορτζίδης, 
γνωστός για τον αγώνα του,  επανεκλέχτηκε στο Ελληνικό. Ο Π. Φιλίππου που έδωσε µάχη για την 
ελεύθερη παραλία στην περιοχή του επανεκλέχτηκε στα Καλύβια Αττικής. Ο Καζάκος στου Ζωγράφου, 
που ήθελε να χτίσει το κτήµα Ζωγράφου και όλες τις πλατείες του Ζωγράφου µε γκαράζ, ∆ΕΝ 
επανεκλέχτηκε. Μικρές και µεγάλες διαφορές παρατηρήθηκαν σε όλη την Ελλάδα. Θετική ήταν και η 
άνοδος των οικολογικών ψηφοδελτίων παντού, και όχι µόνο στα αστικά κέντρα. 
Εποµένως, υπήρξε µεν αποχή, υπήρξε όµως ταυτόχρονα και µια ποιοτική ψήφος, αποτέλεσµα των 
αγώνων και της κοινωνίας των ενεργών πολιτών. Ψήφος που υποδηλώνει µια έντονη καταγγελία των 
δυνάµεων του δικοµµατισµού, µια επιθυµία να αλλάξει η κατάσταση. ∆ικαιώθηκαν οι κοινωνικές δυνάµεις 
που δεν συµπαρατάχθηκαν µε την πολιτική της στείρας άρνησης, του στείρου ΟΧΙ. Τόσο η µεγάλη αποχή 
όσο και ο σαφής πολιτικός προσανατολισµός όσων ψήφισαν είχαν ποιοτικά χαρακτηριστικά. Αυτό πρέπει 
να το επισηµάνουµε και να το ενισχύσουµε. Υπάρχουν οι κοινωνικές δυνάµεις για αλλαγή και έντονη 
καταψήφιση του δικοµµατισµού.  Και αυτό είναι σαφές πολιτικό µήνυµα. 
∆ηµοσιεύτηκε στο  
 
http://www.facebook.com/notes.php?id=100001584143032&notes_tab=app_2347471856#!/note.php?note_
id=151834888196791 
 
επιστροφή 
 
 



Συνέντευξη Ηλία Γιαννίρη: «Να κυριαρχεί το δηµόσιο συµφέρον…»  

 

ΕΜΠΡΟΣ, καθηµερινή εφηµερίδα Λέσβου  28-10-2010 

Γράφει: Χρηστίδου Βαγγελιώ  
Με καταγωγή από Ικαρία και Χίο είναι το καινούργιο πρόσωπο στη θέση του υποψήφιου 

περιφερειάρχη Βορείου Αιγαίου στο µοναδικό µη λεσβοκεντρικό συνδυασµό των επερχόµενων 

εκλογών. Ο Ηλίας Γιαννίρης, επικεφαλής της κίνησης «Οικολογικός Άνεµος» των Οικολόγων 

Πράσινων στο Βόρειο Αιγαίο, µιλάει στο «Ε» για την απόφασή του να συµµετάσχει στις εκλογές που 

έρχονται, για τα προβλήµατα που έχει εντοπίσει µέσα από τις περιοδείες του στα νησιά του νυν νοµού 

Λέσβου και για τα «όπλα» µε τα οποία σκοπεύει να τα αντιµετωπίσει µαζί µε τα υπόλοιπα στελέχη 

του συνδυασµού του.  
  
Κύριε Γιαννίρη, είστε ένα καινούργιο πρόσωπο στην πολιτική σκηνή του Βορείου Αιγαίου, µε 

πολύχρονη όµως εµπειρία στα οικολογικά θέµατα στην πόλη της Αθήνας και την Ικαρία. Πόσο έχει 

επηρεάσει την απόφασή σας να εµπλακείτε στις φετινές αυτοδιοικητικές εκλογές η καταγωγή σας 

από το συγκεκριµένο αυτό νησί, αλλά και από τη Χίο; 
«Στο Βόρειο Αιγαίο νιώθω οικεία. Έχω µελετήσει τη Χίο και την Ικαρία στο µάστερ και στο διδακτορικό 
µου. Έχω ζήσει αξέχαστα στους Φούρνους, όπου έχω συγγενείς. Από την Ικαρία ήταν η µητέρα µου. Εκεί 
ζω µεγάλα διαστήµατα, πηγαίνω για τις ελιές και σε κάθε ευκαιρία. Παλιότερα είχα εργαστεί για την Ικαρία 
έχοντας πρωτοστατήσει για την Αναπτυξιακή Εταιρεία Επαρχίας Ικαρίας. Ο πατέρας µου είχε καταγωγή 
από τα Αυγώνυµα της Χίου. Επιπλέον η γιαγιά µου, η Βάγια Χαλδέζου, ήταν από το Πλωµάρι. Την έχω 
ζήσει και τη θυµάµαι αυτήν τη γιαγιά πολύ έντονα. Είµαι Βορειοαιγαιοπελαγίτης 100%. Αυτό όµως που 
βάρυνε στην απόφασή µου να εµπλακώ, ήταν η πρόταση που µου έκαναν από κοινού από τη Σάµο, την 
Ικαρία, τη Χίο και τη Μυτιλήνη οι συναγωνιστές µου, να είµαι υποψήφιος περιφερειάρχης µε τον 
“Οικολογικό Άνεµο”. Το θεώρησα τιµητικό και δέχτηκα ευχαρίστως.»  
  
Από τις µέχρι τώρα επισκέψεις σας στα νησιά του νυν νοµού Λέσβου, τι εικόνα έχετε σχηµατίσει για 

το φυσικό τους περιβάλλον και τη σύνδεσή του µε την ποιότητα ζωής των κατοίκων, αλλά και για 

άλλα κρίσιµα ζητήµατα, πέραν των περιβαλλοντικών; Πώς σκοπεύετε να επέµβετε εσείς; 
«Το φυσικό περιβάλλον στη Λέσβο, στη Λήµνο και στον Άι-Στράτη βρίσκεται ακόµη σε πολύ καλή 
κατάσταση. ∆εν έχει υποβαθµιστεί όπως έχει συµβεί σε άλλα νησιά στο Αιγαίο. Η ενδοχώρα είναι 
εντυπωσιακή. Η ιστορία, ο πολιτισµός, η κουλτούρα είναι παρόντα και ζωντανά, δεν είναι στα µουσεία. 
Υπάρχουν σηµαντικές πρωτοποριακές δράσεις που δείχνουν πολύ κόπο. Το σχέδιο για τον “Άι-Στράτη - 
‘πράσινο’ νησί” πρέπει να υλοποιηθεί. Να στηριχθούν οι προσπάθειες για βιολογικές καλλιέργειες, για 
υποστήριξη της παράκτιας αλιείας, για προστιθέµενη αξία µε την τυποποίηση και εµπορία των τυριών της 
Λήµνου και της Μυτιλήνης, για οικοτουρισµό, για παραγωγικούς συνεταιρισµούς, για συλλογικές µορφές 
δράσης. Πρέπει, όµως, να αναγνωρίσουµε ότι ακολουθήσαµε επί τρεις - τέσσερις δεκαετίες µια αδιέξοδη 
πορεία. Σήµερα, παντού βιώνουµε µια κρίση που δεν είναι µόνο οικονοµική. Είναι και κοινωνική και 
περιβαλλοντική. Έτσι, δηµιουργείται ένα έλλειµµα που φαίνεται και εδώ. Η κατάσταση θα γίνει δραστικά 
χειρότερη σε Λέσβο, Χίο, Λήµνο αν στηθούν χρηµατοµηχανές πάνω στο σώµα των νησιών µας που δεν 
αφήνουν όφελος στον τόπο: τεράστιες ξενοδοχειακές µονάδες ή τώρα τα σχέδια για τεράστιες 
ανεµογεννήτριες. Μέχρι τώρα έχουµε γλυτώσει. Και πρέπει να αγωνιστούµε από κοινού, ώστε στα νησιά 
µας να έρθει µια άλλη κατεύθυνση. Να υπάρχει σχέδιο 10ετίας για κάθε νησί. Οι πολίτες να είναι 
συµµέτοχοι. Να δώσουµε µάχη, ώστε το δηµόσιο συµφέρον να κυριαρχεί πάνω στο στενό ιδιοτελές 
συµφέρον, µεγάλο ή µικρό, και να είναι πάνω από το µικροκοµµατικό συµφέρον που χτίζει αυτό το 
ιδιότυπο και αδιέξοδο διακοµµατικό κατεστηµένο, που όλοι λίγο - πολύ ξέρουµε.» 
  
Η µέχρι τώρα εµπειρία σας από την Αναπτυξιακή Εταιρεία Επαρχίας Ικαρίας, της οποίας υπήρξατε ο 

πρώτος διευθύνων σύµβουλος, από τη συµµετοχή σας σε εθνικά και κοινοτικά προγράµµατα, αλλά 

και από τους άλλους τοµείς της δραστηριότητάς σας, µε τι εφόδια σας έχει οπλίσει που µπορούν να 

σας βοηθήσουν στο αυτοδιοικητικό σας έργο; 
«Η τεχνική επάρκεια πρέπει να υπάρχει για να υποστηρίζει τον “πολιτικό” ρόλο της αυτοδιοίκησης. Εµείς 
θα συνεχίσουµε να δουλεύουµε οµαδικά και µετά τις εκλογές και οι υποψήφιοί µας είναι υψηλού επιπέδου. 
Το βασικό εφόδιο που έχω είναι η επιµονή µου να αξιοποιείται κάθε ευκαιρία, µικρή ή µεγάλη. Οι ανάγκες 
είναι πολλές και πρέπει να ιεραρχηθούν. Όµως, συχνά, µπορείς να κάνεις δράσεις µεγάλης προστιθέµενης 
αξίας µε ελάχιστα χρήµατα. Οι ανθρώπινοι “πόροι” είναι συχνά σηµαντικότεροι από τους οικονοµικούς 
πόρους. Παράδειγµα; Παλιότερα, τέσσερεις Ευρωπαίοι νέοι εθελοντές, µέσω της Ευρωπαϊκής Εθελοντικής 
Υπηρεσίας, φιλοξενήθηκαν στην Ικαρία για έξι µήνες και κατέγραψαν µε GPS, φωτογραφίες και φύλλα 
αξιολόγησης όλα τα κεντρικά µονοπάτια της Ικαρίας - συνολικά 19 διαδροµές. Ήταν η πρώτη φορά που 



είχαµε µια αξιόπιστη χαρτογράφηση µε ελάχιστο κόστος. Είµαι βέβαιος ότι πάντα υπάρχουν οι 
συµπατριώτες µας που θέλουν να αναλάβουν την ευθύνη συντονισµού για τέτοιες δράσεις, αρκεί η 
αυτοδιοίκηση ή κάποιος άλλος να τους εµπνεύσει.»  
  
Ποια είναι η σχέση σας µε τον υποψήφιο αντιπεριφερειάρχη Λέσβου Μιχάλη Μπάκα; Θεωρείτε ότι 

θα υπάρξει καλή συνεργασία µεταξύ σας πάνω στο σύνολο των ζητηµάτων που θα κληθείτε να 

αντιµετωπίσετε; 
«Εξαιρετική και ισότιµη. Ο Μιχάλης είναι επαρκέστατος, έµπειρος, αποτελεσµατικός, καίριος και 
γρήγορος. Πάνω από όλα, όµως, έχει ήθος. Και από ό,τι βλέπω, εξαιρετικά αγαπητός στη λεσβιακή 
κοινωνία. Θα µπορούσε κάλλιστα να είναι εκείνος στη θέση του περιφερειάρχη.» 
 
επιστροφή 
 

Το Βόρειο Αιγαίο έχει ανάγκη από έναν Οικολογικό Άνεμο 

 

Άρθρο στον ΠΟΛΙΤΗ (15νθήµερη εφηµερίδα των αριστερών του Νοµού Λέσβου) 

 

Ηλίας Γιαννίρης  
Υποψήφιος Περιφερειάρχης Βορείου Αιγαίου 

23 Οκτωβρίου 2010  
(ευχαριστώ τη συντακτική επιτροπή του ΠΟΛΙΤΗ για αυτή τη δηµοσίευση. Σίγουρα δείχνει πολιτικό 
πολιτισµό και ήθος που τόσο έχουν ανάγκη τα νησιά µας) 
   
Στο συνδυασµό «Οικολογικός Άνεµος στο Βόρειο Αιγαίο» βρεθήκαµε µαζί ενεργοί πολίτες από εννιά 
νησιά και αποφασίσαµε να ενώσουµε τις δυνάµεις µας για ένα κοινό βιώσιµο µέλλον. Η κοινωνία των 
πολιτών στο Βόρειο Αιγαίο για πρώτη φορά δραστηριοποιείται τόσο ενεργά σε κοινή αυτοδιοικητική 
δράση για την Περιφέρεια. Συναισθάνεται ότι τα προβλήµατα είναι κοινά και οι λύσεις παρόµοιες.      
Για πολλούς από εµάς η κρίση προϋπήρχε και δεν είναι µόνο οικονοµική. Είναι και κοινωνική και 
περιβαλλοντική. Μάλιστα στα νησιά µας πολλαπλασιάζονται οι επιπτώσεις της. ∆ιαπιστώνουµε: 
• ανυπαρξία ή χειροτέρευση βασικών κοινωνικών και περιβαλλοντικών υποδοµών σε πολλά νησιά. 
• Κατάρρευση του αγροτικού τοµέα και απώλεια εισοδήµατος για τους αγρότες  
• Απουσία ξεκάθαρου καθορισµού χρήσεων γης στα νησιά (αγροτική, φυσική, οικιστική, τουριστική) 
• Κυριαρχία της αντίληψης ότι τα πάντα µπορούν να χτιστούν, οι δρόµοι µπορεί να πηγαίνουν παντού ή ότι 
οι φυσικές περιοχές αποτελούν εµπόδιο.   

• Ανταγωνισµό µεταξύ τουριστικής «ανάπτυξης» και άλλων οικονοµικών δραστηριοτήτων.  
• Ανεξέλεγκτη απόρριψη και καύση των αποβλήτων, υφαλµύρωση και µόλυνση των νερών, µεγάλα 
προβλήµατα σπατάλης νερού και ενέργειας, µεγάλη εξάρτηση από εισαγωγές.  

• Ελαχιστοποίηση ή και εξαφάνιση χαρακτηριστικών τοπικών ειδών, ποικιλιών και δραστηριοτήτων.  
• Αλιεία µε καταστροφικά εργαλεία σε βάρος της παράκτιας αλιείας.   
• Κατασκευή τεχνικών έργων µε σηµαντικές επιπτώσεις και µε λίγη προστιθέµενη αξία.  
• Απουσία βασικών κοινωνικών και περιβαλλοντικών υποδοµών.  
• Επιβάρυνση πολύ περισσότερο των αδύναµων και των πιο µικρών νησιών.  
Είναι φανερό το αδιέξοδο. Οι κυρίαρχες πολιτικές των κοµµάτων εξουσίας επιδιώκουν να µεγενθύνουν τις 
ιδιωτικές επενδύσεις ακολουθώντας την ίδια παλιά λογική. Εµείς απαιτούµε άλλο προσανατολισµό. 
Να βασιστούµε στον ιδιαίτερο πολιτιστικό και φυσικό µας πλούτο. Στην ενδογενή εξέλιξη των σηµερινών 
νησιωτικών κοινωνιών και στην ανάδειξη των ποιοτικών χαρακτηριστικών τους. Να προσαρµόζουµε 
κατάλληλα τις ανθρώπινες παρεµβάσεις, να προωθήσουµε  άµεσα πράσινες-οικολογικές λύσεις. Να 
προωθήσουµε τον ουσιαστικό διάλογο στις τοπικές κοινωνίες. 
Καλούµε τις τοπικές πολιτικές δυνάµεις, στην Περιφέρεια και στους εννιά ∆ήµους-νησιά, να 
συµπαραταχθούν στους παρακάτω πολιτικούς στόχους: 
1. Να προωθήσουµε ένα νέο µοντέλο ανάπτυξης για τα νησιά του Β. Αιγαίου που να οδηγεί  σε 

διαµόρφωση κατάλληλων πράσινων πολιτικών για την νησιωτική οικονοµία, την απασχόληση, την 
υπεύθυνη πράσινη επιχειρηµατικότητα. Να επιδιώξουµε ώστε τα νησιά στο Β. Αιγαίο να εκπέµπουν 
µηδενικές εκποµπές διοξειδίου του άνθρακα µέχρι το 2030. Έτσι θα προστεθεί ανυπολόγιστη αξία. 

2. Να αγωνιστούµε για να αναθεωρηθεί το εθνικό χωροταξικό σχέδιο για να προστεθεί ο Ανατολικός 
Άξονας (Θράκη-Β. Αιγαίο-Ν. Αιγαίο-Κρήτη), που είχαν προτείνει οι µελετητές στην αρχική µελέτη 
αλλά τον αφαίρεσε ο πρώην υπουργός ΠΕΧΩ∆Ε Γ. Σουφλιάς. 



3. Να αγωνιστούµε για την προστασία και βιώσιµη διαχείριση του θαλάσσιου πλούτου, της παράκτιας 
ζώνης, των φυσικών περιοχών, του δοµηµένου περιβάλλοντος και του αγροτικού τοπίου. Για 
ολοκληρωµένη πολιτική  προστασία και για πρόληψη κι έγκαιρη αντιµετώπιση πυρκαγιών. 

4. Να διεκδικήσουµε ώστε η κυβέρνηση να συντάξει ένα πειστικό φάκελο προς την Ε.Ε. για την 
ιδιαιτερότητα του νησιωτικού χώρου (νησιωτικότητα), για να υπάρξουν ειδικές πολιτικές κατ’ 
εξαίρεση των κοινοτικών κανόνων, όπως κάνουν άλλα κράτη-µέλη µε τα νησιά τους. 

5. Να προωθήσουµε ένα αλληλεξαρτώµενο και συνεργαζόµενο δίκτυο οικονοµιών, κοινωνιών και 
οικοσυστηµάτων, που δεν µας απασχολούν µόνο το καλοκαίρι ως τουριστικός προορισµός. Η αγροτική 
παραγωγή να στραφεί στα τοπικά προϊόντα και στη βιολογική γεωργία και να τροφοδοτεί την αγορά 
και τον τουρισµό. 

6. Να παλέψουµε ώστε να πηγαίνουν οι υπηρεσίες στους νησιώτες αντί το αντίθετο. Να αποτελέσουν τα 
νησιά γέφυρες επικοινωνίας µεταξύ των διαφόρων πολιτισµών και ανθρώπων διαφορετικής καταγωγής. 
Να αντιµετωπίσουµε  τη διαφθορά και τις πελατειακές σχέσεις. 

Οι υποψήφιοι Αντιπεριφερειάρχες και οι Περιφερειακοί Σύµβουλοι µας έχουν και επάρκεια και ήθος για να 
υποστηρίξουν την απαιτούµενη αλλαγή πορείας της Περιφέρειας. Τον οικολογικό άνεµο που πρέπει να 
φυσήξει στο Αιγαίο. 
Περισσότερα: http://oikoanemos.wordpress.com/ 
 
επιστροφή 
 

Θετικές εντυπώσεις από τους Φούρνους  

 
Ηλίας Γιαννίρης  23 Οκτωβρίου 2010   
Στους Φούρνους Κορσεών ο υποψήφιος Περιφεριάρχης του συνδυασµού «Οικολογικός Άνεµος» στο 

Βόρειο Αιγαίο, Ηλίας Γιαννίρης 
Τους Φούρνους Κορσεών επισκέφτηκε στις 16 και 17/10 ο Ηλίας Γιαννίρης, υποψ. Περιφεριάρχης Β. 
Αιγαίου.Ο Ηλίας  Γιαννίρης ενηµερώθηκε από τον αντιδήµαρχο Αντώνη Βούλγαρη για τα προβλήµατα και 
την κατάσταση που επικρατεί στο νησί. Κοινή ήταν η διαπίστωση ότι µε την αιρετή περιφερειακή βαθµίδα  
διαµορφώνεται ένα νέο τοπίο για την αυτοδιοίκηση, καθώς και ότι τα µικρά νησιά της Περιφέρειας, οι 
Φούρνοι, τα Ψαρά, οι Οινούσες και ο Άη Στράτης έχουν πολλά να ωφεληθούν από την ανταλλαγή ιδεών 
και καλών πρακτικών στα κοινά τους προβλήµατα. Επίσης, πρέπει να µεταφερθεί η θετική εµπειρία των 
ψαράδων που υπάρχει στο Θαλάσσιο Πάρκο Αλονήσου, που αποµάκρυναν τις µηχανότρατες από τη 
θαλάσσια περιοχή. 
Ο Ηλίας Γιαννίρης διαπίστωσε ότι τα νησιά των Φούρνων έχουν να επιδείξουν ιδιαίτερα θετικά βήµατα για 
την αντιµετώπιση των χρόνιων προβληµάτων.  
Λειτουργεί ήδη µια µονάδα αφαλάτωσης στη Χρυσοµηλιά και ετοιµάζεται δεύτερη µονάδα για Φούρνους-
Θύµαινα.  
Στο νησί λειτουργεί ΧΥΤΑ σύµφωνα µε τις προδιαγραφές.  
Τα καλντερίµια είναι περιποιηµένα και πλακόστρωτα.  
Έχει δηµιουργηθεί δηµοτικό λιοτρίβι για διευκόλυνση των ελαιοπαραγωγών και προγραµµατίζεται η 
εµφιάλωση και τυποποίηση του λαδιού.  
Λειτουργεί πρόγραµµα τηλειατρικής σε συνεργασία µε κεντρικό νοσοκοµείο της Αθήνας. Ο ∆ήµος παρέχει 
ελεύθερο διαδίκτυο.  
Η τουριστική κίνηση φέτος ήταν ικανοποιητική.  
Ενισχύθηκε ιδιώτης που προβαίνει σε µεταφορά για ανακύκλωση παλιών αυτοκινήτων, σιδήρου και άλλων 
µεγάλων απορριµµάτων.   
Ενισχύονται παραγωγικές πρωτοβουλίες για τοπικά προϊόντα όπως το τυρί και το µέλι.  
Έχουν δροµολογηθεί  η κατασκευή τριών βιολογικών καθαρισµών (Φούρνοι, Θύµαινα, Χρυσοµηλιά), η 
ανακύκλωση, και η αξιοποίηση αρωµατικών φυτών και ιδιαίτερα της ρίγανης η οποία, σύµφωνα µε µελέτη 
του Γεωπονικού Πανεπιστηµίου, έχει µοναδικά οργανοληπτικά χαρακτηριστικά.  
Σηµαντικό επίσης είναι ότι οι Φούρνοι µελετώνται από το Πανεπιστήµιο Αιγαίου ώστε να µετατραπούν σε  
πράσινο νησί. Υπενθυµίζεται ότι παρόµοια µελέτη έχει γίνει και για τον Αη Στράτη, αλλά δεν έχει 
υλοποιηθεί. 
Στη συνάντηση που είχε ο Ηλίας Γιαννίρης µε την ∆ιευθύντρια του Λυκείου Φούρνων Κα Μαριάνθη 
Κάρλα έγινε συζήτηση για τη νεολαία των Φούρνων, για την καλή λειτουργία του σχολείου και για την 
επαγγελµατική αποκατάσταση των µαθητών. Η ∆ιευθύντρια επισήµανε ότι και φέτος υπάρχουν κενά 
καθηγητών που δεν έχουν αντικατασταθεί και έτσι γίνονται πληµµελώς τα µαθήµατα. 



Το µεσηµέρι της Κυριακής 17/10 µίλησε σε συγκέντρωση στην πλατεία του χωριού και αντάλλαξε απόψεις 
µε επιχειρηµατίες και απλούς πολίτες.Μετά την επίσκεψή του στους Φούρνους, ο Ηλίας Γιαννίρης έκανε 
την ακόλουθη δήλωση: 
«Είναι εντυπωσιακά τα θετικά βήµατα που έχουν κάνει οι Φούρνοι, στηριζόµενοι στις δικές τους δυνάµεις και 

αξιοποιώντας κάθε ευκαιρία, µε αποτέλεσµα να µην αποπνέουν ένα κλίµα µιζέριας που υπάρχει σε άλλα 

νησιά. Σίγουρα, πολλά ακόµη πρέπει να γίνουν, ιδιαίτερα για τις  άθλιες συνθήκες που επικρατούν στις 

µεταφορές. Όµως, οι Φούρνοι  µπορούν να διδάξουν µε το παράδειγµά τους άλλα νησιά, και φυσικά να 

αντλήσουν από καλές πρακτικές σε άλλα νησιά. Η νέα αιρετή Περιφέρεια θα πρέπει να υποστηρίζει 

συστηµατικά την ανταλλαγή εµπειριών από νησί σε νησί και την άρση των αδιεξόδων της διπλής 

νησιωτικότητας, όπου τα µεγαλύτερα νησιά αγνοούν ή υποτιµούν τα µικρότερα. Σηµαντικός ρόλος µπορεί να 

ανατεθεί στο  Πανεπιστήµιο Αιγαίου και σε άλλα ΑΕΙ προκειµένου να αρθούν τα χρόνια αδιέξοδα των 

µικρότερων νησιών της Περιφέρειας, των Φούρνων, των Ψαρών, του Άη Στράτη και των Οινουσσών, σε µια 

βιώσιµη κατεύθυνση». 
 
επιστροφή 
 
Το Ikariamag ζήτησε ένα κείµενο για τις ελεύθερες πτήσεις.  

 
Ηλίας Γιαννίρης  

13/10/2010 
 Λυπάµαι που η πρώτη µου επαφή µε το ikariamag είναι προεκλογική, γιατί δεν είµαι επαγγελµατίας 
πολιτικός. 
Με πρότειναν και θα είµαι υποψήφιος Περιφεριάρχης Βορείου Αιγαίου µε το συνδυασµό "Οικολογικός 
Άνεµος στο Β. Αιγαίο". 
Προτάσεις: 
1. Να αναθεωρηθεί το εθνικό χωροταξικό σχέδιο για να προστεθεί ο Ανατολικός Άξονας (Θράκη-Β. 
Αιγαίο-Ν. Αιγαίο-Κρήτη), που είχαν προτείνει οι µελετητές στην αρχική µελέτη αλλά τον αφαίρεσε ο 
πρώην υπουργός ΠΕΧΩ∆Ε Γ. Σουφλιάς. Αν τον έβαζε θα έπρεπε να διατίθενται κονδύλια για τις 
µεταφορές και τις υποδοµές στα νησία µας-προτίµησε να τα δίνει φαίνεται για χωµατουργικά και οδικά 
στους µεγαλοεργολάβους. Όλοι οι νησιώτες πρέπει να παλέψουµε αυτό το στόχο. 
2. Κάθε νησί (που τώρα γίνεται δήµος) θα πρέπει να αποκτήσει ένα συµφωνηµένο σχέδιο και πρόγραµµα 
για την πορεία του, 10ετούς ορίζοντα, αναθεωρούµενο. Σήµερα τα διάφορα έργα γίνονται χωρίς σχεδιασµό 
και προγραµµατισµό. Οι χρήσεις γης να µη βρίσκονται σε ανταγωνισµό (π.χ. υπερβόσκηση εναντίον 
βλάστησης που προκαλεί ερηµοποίηση, διάβρωση, υποβάθµιση των νερών κλπ). 
3. Να διεκδικήσουµε ώστε η κυβέρνηση να συντάξει ένα πειστικό φάκελο προς την Ε.Ε. για την 
ιδιαιτερότητα του νησιωτικού χώρου (νησιωτικότητα). Τα νησιά πλήττονται γιατί δεν µπορούν να 
υπάρχουν πολιτικές εδώ έξω από το πλαίσιο του ανταγωνισµού. Χρειάζονται όµως ειδικές πολιτικές κατ' 
εξαίρεση των κοινοτικών κανόνων, όπως κάνουν άλλά κράτη-µέλη µε τα νησιά τους. 
4. Να διεκδικήσουµε ειδικότερα στις µεταφορές το "µεταφορικό ισοδύναµο", δηλαδή οι νησιώτες 
να πληρώνουν το ίδιο κόστος για µεταφορές προσώπων και προϊόντων που πληρώνουν οι στεριανές 
περιοχές για την ίδια απόσταση. Αν αυτό σηµαίνει επιδοτήσεις στους εφοπλιστές να επανεξετάσουµε τις 
επιδοτήσεις και να υπάρξουν καράβια συλλογικής ιδιοκτησίας (π.χ. άνεργων ναυτικών) ή δηµόσια. 
5. Να διεκδικήσουµε και να ξανα-ανακτήσουµε συλλογικές µορφές αντιµετώπισης των προβληµάτων και 
της ποιότητας ζωής που είχαν οι προηγούµενες κοινωνίες, αξίες και τρόπους που υποχώρησαν 
λόγω κυριαρχίας των νεώτερων αξιών του ατοµισµού και της ιδιωτευσης. 
6. Να αντισταθούµε στην ιδεολογική κυριαρχία του ιδιωτικού πάνω στο κοινόχρηστο-δηµόσιο και να 
βρούµε µια νέα περισσότερο δηµιουργική αναλογία. Παράδειγµα: Οι καταπατήσεις και ιδιωτικές 
περιφράξεις παραλιών, ρεµάτων και ολόκληρων βουνών. 
7. Να ενισχύσουµε τον πολιτισµό και τουρισµό της ενδοχώρας των νησιών, µε µονοπάτια, οικοτοουριστικά 
καταλύµατα στα χωριά, τοπική παραγωγή-τοπική κατανάλωση κλπ, που δίνουν αξία στον κόπο και στο 
περιβάλλον (πολιτιστικό-φυσικό). Να συνδέσουµε ένα τέτοιο τουρισµό µε τον ξενοδοχειακό τουρισµό που 
υπάρχει. 
8. Να παλέψουµε ώστε στα νησιά να καταργηθεί η εκτός σχεδίου δόµηση και η παρόδια δόµηση σπιτιών, 
ξενοδοχείων, βιοτεχνιών κλπ. Το συνεχές χτίσιµο καταστρέφει τον πόρο για τον οποίο ήρθαν κάποτε οι 
τουρίστες. Ότι χτίζεται να είναι σε µελετηµένη περιοχή. 
Κάπως έτσι κινείται ο Οικολογικός Άνεµος στο Βόρειο Αιγαίο, επιδιώκοντας να συσπειρώσει τους 
ενεργούς πολίτες. Βρείτε µας στο http://oikoanemos.wordpress.com/  
Ευχαριστώ για τη φιλοξενία 
Ηλίας Γιαννίρης 



Υποψ. Περιφεριάρχης Β. Αιγαίου. 
ΥΓ: 
1. Υποψήφια Αντιπεριφεριάρχης Σάµου είναι η Μαρία Λυµπέρη 
2. Όλοι οι υποψ. Περιφεριάρχες είναι από τη Λέσβο. Είµαι ο µόνος µη Λέσβιος, µε καταγωγή Πατέρα από 
Χίο και Μητέρας από Ικαρία. Αυτό σπάνια θα το ξαναδούµε. 
επιστροφή 
 

τέλος αφιερώµατος 1 
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Ενηµερωτικά κείµενα - Χρήσιµες πληροφορίες 
 

Υπολογίστε τα οφέλη από την εγκατάσταση φωτοβολταϊκού στη στέγη σας 
 

Εισάγοντας τα στοιχεία της κατοικίας του, µπορεί κάποιος να υπολογίσει µε ακρίβεια το κόστος της 
επένδυσης και τον χρόνο αποπληρωµής της, την ποσότητα της ενέργειας που θα παραχθεί, το 
οικονοµικό όφελος, αλλά και το κέρδος για το περιβάλλον 
ΚΑΤΕΡΙΝΑ ΡΟΒΒΑ 

Τη δυνατότητα να υπολογίσει κάποιος τα οικονοµικά οφέλη που προκύπτουν από την εγκατάσταση 
φωτοβολταϊκών συστηµάτων στην ταράτσα του σπιτιού του αλλά και το κόστος που θα κληθεί να 
καταβάλει παρέχει µια πρωτοποριακή διαδικτυακή εφαρµογή.  
Εισάγοντας τα "προσωπικά" στοιχεία της κατοικίας του στην ηλεκτρονική διεύθυνση www.wwf.gr/ilios 
όποιος το επιθυµεί µπορεί να µάθει εύκολα, γρήγορα, µε λίγες κινήσεις και εξαιρετική ακρίβεια το είδος 
της εγκατάστασης που θα χρειαστεί, το κόστος της επένδυσης και τον χρόνο αποπληρωµής της, την 
ποσότητα ηλεκτρικής ενέργειας που θα παραγάγει η στέγη του, το οικονοµικό όφελος που θα έχει εντός 
ενός έτους αλλά και το όφελος που θα αποκοµίσει το περιβάλλον από την παραγωγή καθαρής ενέργειας. 
Το εργαλείο χρησιµοποιεί µια ειδική εφαρµογή του Google maps, µε την οποία εντοπίζει το κάθε κτίριο και 
µετρά την επιφάνεια της στέγης του, ενώ τα αποτελέσµατα του υπολογισµού είναι τόσο αναλυτικά, ώστε οι 
επισκέπτες ενηµερώνονται ακόµη και για το αν τους συµφέρει να επενδύσουν τα χρήµατά τους σε 
φωτοβολταϊκά σε σχέση µε το να τα αποταµιεύσουν στην τράπεζα µε ένα συµβατικό επιτόκιο.  
Το διαδικτυακό εργαλείο ΗΛΙΟΣ δηµιουργήθηκε το καλοκαίρι του 2009 στη Γερµανία από οµάδα 
µηχανικών της µη κερδοσκοπικής οργάνωσης CO2 online, η οποία πραγµατοποιεί εκστρατείες για την 
κλιµατική αλλαγή.  
Περισσότεροι από 30.000 Γερµανοί ανταποκρίθηκαν στο κάλεσµα "βγάλτε χρήµατα από τις στέγες σας" 
και δοκίµασαν τη διαδικτυακή εφαρµογή το τελευταίο έτος. 
Εγκατάσταση 
Στο ελληνικό κοινό η δυνατότητα παρέχεται µε την υποστήριξη της περιβαλλοντικής οργάνωσης WWF, η 
οποία έχει την πεποίθηση ότι ο κύριος όγκος των φωτοβολταϊκών θα πρέπει να εγκατασταθεί -κατά το 
πρότυπο της Γερµανίας- πάνω σε ταράτσες κτιρίων. 
"Λόγοι κοινωνικοί, περιβαλλοντικοί και οικονοµικοί επιβάλλουν την άµεση αλλαγή κατεύθυνσης στον 
τοµέα των φωτοβολταϊκών, έτσι ώστε να δοθεί σαφής προτεραιότητα στην εγκατάσταση φωτοβολταϊκών 
σε ταράτσες και στέγαστρα κτιρίων", τονίζει ο Γιώργος Τραγόπουλος, επιστηµονικός συνεργάτης του 
WWF Ελλάς σε θέµατα ενέργειας και κλιµατικής αλλαγής.  
"Με αυτό τον τρόπο θα µεγιστοποιηθούν τα οφέλη σε θέσεις εργασίας, θα διαχυθεί καλύτερα το 
οικονοµικό κέρδος σε πολύ περισσότερα νοικοκυριά και θα αποφευχθεί η µαζική αλλαγή χρήσεων γης", 
λέει. 
Η διαδικασία 

Eνηµέρωση µε πέντε κλικ 
1. Εισαγάγετε τον ταχυδροµικό κωδικό του σπιτιού σας, το έτος κατασκευής, τον τύπο του σπιτιού και την 
επιφάνεια του κατοικούµενου χώρου. 
2. Σηµειώστε τον προσανατολισµό και την κλίση της στέγης σας. 
3. Εισαγάγετε τη διεύθυνση ώστε να εντοπιστεί η στέγη από το Google map και να υπολογιστεί το εµβαδόν 
της. 
4. Αναφέρετε την ετήσια κατανάλωση ηλεκτρικής ενέργειας και τι προγραµµατίζετε να κάνετε µε την 
παραγόµενη ενέργεια. 
5. ∆είτε τα αποτελέσµατα ως προς το κόστος της εγκατάστασης, το οικονοµικό κέρδος σας και το 
περιβαλλοντικό όφελος. 
http://www.ethnos.gr/article.asp?catid=11900&subid=2&pubid=36932948 
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ΑΝΟΙΚΤΟ ΤΟ ΕΝ∆ΕΧΟΜΕΝΟ ΑΠΑΓΟΡΕΥΣΗΣ ΓΙΑ ΤΟ ΦΥΤΟΦΑΡΜΑΚΟ ROUNDUP ΤΗΣ 

MONSANTO  
 

Απάντηση της Κοµισιόν σε ερώτηση του Μιχ. Τρεµόπουλου   
Ευρωβουλή - Νέα  
Παρασκευή, 26 Νοέ. 2010, 13:51  
Ανοικτό αφήνει η Κοµισιόν το ενδεχόµενο αυστηρότερων κανόνων ή και ολικής απαγόρευσης της ουσίας 
Glyphosate, χωρίς όµως να αναλαµβάνει δέσµευση. Πρόκειται για  ενεργό συστατικό του πρώτου 
παγκοσµίως  σε πωλήσεις ζιζανιοκτόνου, Roundup της εταιρίας Monsanto, πρωταγωνίστριας στον τοµέα 
των µεταλλαγµένων. Σε πρόσφατη έρευνα στην Αργεντινή το συγκεκριµένο φυτοφάρµακο, που συνδέεται 
και µε ποικιλίες µεταλλαγµένων ειδικά σχεδιασµένες για εντατική του χρήση, βρέθηκε να προκαλεί 
δυσπλασίες σε πειραµατόζωα εµβρύων βατράχου και κοτόπουλα, σε δόσεις πολύ χαµηλότερες από αυτές 
που εφαρµόζονται στους γεωργικούς ψεκασµούς και πολύ πιο κάτω από τα ευρωπαϊκά όρια καταλοίπων σε 
αγροτικά προϊόντα. 
Η είδηση για το ενδεχόµενο δραστικών µέτρων περιέχεται σε απάντηση του Επιτρόπου JohnDalli, 
αρµόδιου για θέµατα υγείας και προστασίας καταναλωτή, σε ερώτηση του Μιχάλη Τρεµόπουλου. Αφορµή 
για την έρευνα που προβάλλει ο ευρωβουλευτής των Οικολόγων Πράσινων στην ερώτησή του, υπήρξαν 
υγειονοµικές εκθέσεις όπου παρουσιάζονται υψηλά ποσοστά δυσπλασιών σε νεογνά, σε αγροτικές περιοχές 
της Αργεντινής, όπου η γενετικά τροποποιηµένη σόγια "Roundup Ready" (RR) της Monsanto 
καλλιεργείται σε αχανείς µονοκαλλιέργειες µε τακτικούς εναέριους ψεκασµούς. 
OΜ. Τρεµόπουλος είχε ρωτήσει «τι σκοπεύει να κάνει η Επιτροπή ως προς την εκκρεµούσα αίτηση της 
Monsanto για την καλλιέργεια του ΝΚ603, αραβόσιτου ανθεκτικού στο glyphosate, και για την οποία η 
Ευρωπαϊκή Αρχή Ασφάλειας Τροφίµων (EFSA) έχει ήδη γνωµοδοτήσει θετικά». Η Κοµισιόν απαντά ότι, 
καθώς πρόκειται για τον πρώτο ΓΤΟ ανθεκτικό στα ζιζανιοκτόνα που εγκρίνεται για καλλιέργεια στην ΕΕ, 
πριν προβεί σε άλλη ενέργεια, εξετάζει την ανάγκη να περιληφθούν ειδικές απαιτήσεις στο σχέδιο 
απόφασης ιδίως για την παρακολούθηση µετά τη διάθεση στην αγορά. 
Επίσης, συζητείται στην Κοµισιόν ένα πρόγραµµα για την επανεξέταση των δραστικών ουσιών που 
περιέχονται στο παράρτηµα Ι της οδηγίας 91/414 όπως τροποποιήθηκε, µεταξύ άλλων, µε την οδηγία 
2001/99, για την οποία η περίοδος έγκρισης πρόκειται να λήξει. Το πρόγραµµα αυτό περιλαµβάνει και το 
glyphosate. 
«Είναι θετικό ότι ακόµη και θερµοί υποστηρικτές των µεταλλαγµένων, όπως ο σηµερινός Επίτροπος Υγείας, 

αναγνωρίζουν τουλάχιστον την ανάγκη να επανεξεταστούν η κυκλοφορία και οι όροι χρήσης ενός επικίνδυνου 

φυτοφαρµάκου ευρείας κυκλοφορίας που συνδέεται µε γενετικά τροποποιηµένες καλλιέργειες» δήλωσε 
ο Μιχάλης Τρεµόπουλος. «Οµολογία των κινδύνων αποτελεί και η αναγνώριση της ανάγκης ειδικών 

απαιτήσεων για την αδειοδότηση του νέου µεταλλαγµένου καλαµποκιού της Monsanto: σε ένα ανυπολόγιστο 

ρίσκο, όµως, όπως τα µεταλλαγµένα, επαρκής ρύθµιση θα ήταν µόνο ένα νέο ευρωπαϊκό µορατόριουµ στην 

καλλιέργειά τους, όπως έχουµε ήδη ζητήσει. Από την πλευρά µας, θα παρακολουθήσουµε την εξέλιξη και των 

δύο θεµάτων, και επιφυλασσόµαστε να επανέλθουµε» 
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Questioning economic growth 
 

our global economy must operate within planetary limits to promote stability, resilience and 

wellbeing, not rising GDP, argues Peter Victor. 
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The idea that governments of developed  countries should no longer pursue  economic growth as a primary 
policy  objective is widely regarded as heresy. Yet a  growing number of scholars, policy-makers  and 
citizens are coming round to the idea  that the planet cannot sustain continued global  economic growth. 
Even economist Robert  Solow, who won the 1987 Nobel Prize in  Economics for his work on economic 
growth,  said in 2008 that the United States and Europe  might soon find that “either continued  growth will 
be too destructive to the environment  and they are too dependent on scarce  natural resources, or that they 
would rather  use increasing productivity in the form of  leisure”1. The idea of steady-state economies,  or 
even economic ‘degrowth’, in developed  countries is gaining traction.   
The reasons for disenchantment with  economic growth as a paramount policy  objective are not hard to 
find. Humanity  has gone beyond the ‘safe operating space’  of the planet with respect to climate change,  
nitrogen loadings and biodiversity loss,  and threatens to do so with six other major  global environmental 
issues2. This excessive  burden on Earth can be traced to the  massive increase in the materials, fossil fuels  
and biomass used by the world’s economies.  Mankind’s ‘throughput’ — the sheer weight  of materials, 



including fuel, that feed the  world’s economies — has increased 800% in  the twentieth century3, with a 
correspondingly  large increase in wastes returned to the  environment. In the same time, the human  
population has risen from 1.6 billion to more  than 6 billion, and our presence has been  felt over an 
increasingly large part of Earth’s  surface. All of this drove and was driven by  unprecedented economic 
growth, the benefits  and costs of which have been spread  remarkably unevenly around the planet.   
A key question now is whether and how  economies can develop in a way that respects  Earth’s biophysical 
boundaries and feeds the  9 billion people expected by mid-century.   
One option is for developed countries  to continue striving for economic growth,  while attempting to 
reduce impacts on the  planet. This means betting that economic  growth can be successfully and rapidly  
decoupled from material and energy inputs.  Such ‘green growth’ is currently favoured by  the Organisation 
for Economic Co-operation  and Development (OECD). But it  can be confounded by the rebound effect:  
efficiency improvements often induce  changes that reduce, nullify or outweigh  environmental and 
resource benefits. This  was first recognized in 1865 by economist  W. S. Jevons, who noted that 
improvements  in steam engines were accompanied by an  increase in total coal consumption.   
By 1910, the best steam engines in the  United Kingdom were about 36 times more  efficient than those of 
1760 (ref.4), but a  2,000-fold rise in steam-power use5 had  increased coal consumption dramatically.  A 
rebound of 50% is not unusual for many  technologies.   
what price happiness?   
An alternative is to encourage growth in sectors  of the economy that use fewer resources,  such as the 
service sector. Such a strategy  could buy some time, but not if it simply  shifts the production of resource-
intensive  products and their related environmental  burdens to other countries, as has been the  pattern in 
recent years.   
A third option is to limit growth itself.  The battle against climate change illustrates  the attractiveness of 
this strategy. To reduce  greenhouse-gas emissions (GHG) by 80%  over 50 years, an economy that 
increases its  real gross domestic product (GDP) by 3%  a year must reduce its emissions intensity —  
tonnes of GHG per unit of GDP — by an  astonishing 6% a year. For an economy that  does not grow, the 
annual cut would be a still  very challenging 3.2%.   
The view that we should curb planetary  impacts by reducing growth in richer  countries is reinforced by 
several considerations.  First, there is mounting evidence that  this growth is largely unrelated to measures  
of happiness. Second, in recent decades,  increasing inequality has accompanied  much of this growth, 
leading to problems  ranging from poor public health to social  unrest. Third, the prospects for real 
improvement  in the developing world are likely to be  diminished if developed countries continue  to 
encroach on more ecological space.   
Removing economic growth as a major  policy priority runs counter to the views of  governments and many 
international agencies.  Many nations responded to the recent  financial crisis with desperate measures  to 
resume economic growth. Yet when we  recognize how briefly economic growth  has held such prominence 
in policy circles,  dethroning it seems less improbable. Regular  estimates of GDP by governments date 
back  only to the 1940s, and the measure was initially  used in support of specific objectives,  such as 
stimulating employment. Only in the  1950s did economic growth become a policy  priority in its own 
right6.   
Economists and other social scientists  now need to map out functional economies  in which growth is 
sidelined, and stability,  resilience and wellbeing are the prime objectives,  within environmental and 
resource  constraints. Ecological economist Herman  Daly, who has investigated and promoted  a steady-
state economic model for several  decades, has formulated a useful set of principles  for limiting material 
use, including:  the harvest of renewable resources should  not exceed their regeneration rate; the rate  of 
extraction of non-renewable resources  should not exceed the rate of creation of  renewable substitutes; and 
waste emissions  should not exceed the environment’s capacity  to assimilate them. To these we should  add 
the protection of land and water to  reduce competition among humans and  other species. Among the many 
successful  applications of these principles is the creation  of protected areas and green belts.   
Daly, with theologian John Cobb, also  proposed an alternative measure of macroeconomic  success: the 
Index of Sustainable  Economic Welfare (ISEW), incorporating  environmental degradation, resource  
depletion and other factors. Estimates of  this index show a major divergence from  GDP per person for 
many countries In one  study by environmental charity Friends of  the Earth7, the gap between US GDP and  
the ‘Genuine Progress Indicator’ (GPI),  calculated similarly to the ISEW, was particularly  marked: 
whereas GDP per person  rose from the 1970s, GPI actually declined  (see ‘Genuine progress?’).   
shorter work year   
These results bear out an observation made  in 1934 by Simon Kuznets, a Russian-  American economist 
and one architect of  the system of national accounts from which  GDP is derived8: “The welfare of a nation  
can scarcely be inferred from a measure of  national income.” Work on more broadbased  indicators to 



complement or replace  GDP has been given a substantial boost by a  2009 report by Nobel laureates Joseph 
Stiglitz  and Amartya Sen9 that caught the attention  of many politicians.   
Models have been built to explore what  might realistically be accomplished in developed  countries that 
forgo economic growth,  and what the consequences might be. I  constructed10 a fairly conventional model  
of the Canadian economy and found circumstances  under which employment can  be increased, poverty 
and greenhouse-gas  emissions reduced, and government debt  effectively managed without economic  
growth. A key ingredient is a shorter work  year, which would help to spread employment  among more of 
the labour force. The  benefits of greater productivity would thus  be directed towards more leisure time, 
rather  than increasing GDP. Scoping this out for  Canada, assuming that labour productivity  continues to 
rise modestly, a reduction  in the average work year of around 15% by  2035, to 1,500 hours a year, would 
secure  full employment. This work year would  still be longer than in some European countries.  In 
Germany, for example, the average  paid employee worked 1,430 hours in 2008.   
Other ingredients for an attractive low/nogrowth  scenario include more focused and  better-funded anti-
poverty programmes, a  stable population (already achieved in many  developed countries and within the 
grasp of  others), and stricter policies on environment  and resources, based on Daly’s principles. My  study 
has helped to stimulate similar investigations,  under way or proposed, in countries  including New Zealand, 
Austria, the United  Kingdom, Finland and the United States, with  results expected over the next year or so.   
Zero economic growth, however, may not  be enough. Some researchers are looking  seriously at 
‘degrowth’: shrinking developed  economies to bring them into balance with  resource and environmental 
limits, while  improving quality of life. The scope of changes  in all aspects of the economy would be much  
more far-reaching, and the repercussions for  society greater. Nevertheless, degrowth in  materials use, 
fossil energy, land and water  is clearly required, so degrowth of national  economies may be unavoidable.   
There is debate about whether capitalism  is compatible with steady-state or degrowth  economies. A 
shrinking economy brings a  real risk that profit-seeking companies and  their shareholders will be 
disappointed,  credit ratings will suffer, the financial system  will be in jeopardy, trade will shrink and the  
whole capitalist system could spiral to collapse.  Whether this would happen remains an  open question. 
Solow, for one, sees no reason  why capitalism could not survive with slow  or even no growth. Others are 
more sceptical  — especially about the survival of capitalism  in degrowth societies. It is worth noting that  
even in a shrinking economy, some sectors  — such as renewable-energy development —  will flourish.   
As long as economic growth remains so  important to global policymakers, humanity  is hopelessly 
constrained: the environmental  policies we need face the unreasonable political  hurdle that they must also 
be shown to  promote economic growth. This must  change. At grass-roots level, many people  in the 
developed world are already directing  their energies towards enhanced wellbeing,  in part by turning to 
local producers for their  food, clothing and other needs. Institutions  of all kinds — financial, political, 
legal, educational,  religious and social — that have  evolved to thrive in a fast-growing economy  will have 
to adapt. This could be the greatest  challenge of all; there are no good answers yet  as to how they should 
change.   
With the prospect of environmental calamity  facing humanity, developed economies  must chart a course 
towards living within a  fair share, and no more, of the planet’s safe  operating space. Developing countries, 
in  their turn and time, will also have to adjust.  Done thoughtfully, this could lead to more  satisfactory and 
fulfilling lives for all. ■  Peter Victor is an economist at York  University in Toronto, Ontario and author  
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Τροπική θάλασσα η Μεσόγειος 



 

Τα συµπεράσµατα του Ελληνικού Κέντρου Θαλασσίων Ερευνών 
Της Τανιας Γεωργιοπουλου 

Στο µέλλον, οι κάτοικοι χωρών της Μεσογείου µπορεί να γειτνιάζουν µε µια τροπική θάλασσα, αφού η 
Μεσόγειος... µεταβάλλεται προς αυτήν την κατεύθυνση. Αύξηση της θερµοκρασίας της θάλασσας, 
εµφάνιση νέων ειδών και εξαφάνιση παλαιών είναι µερικά από τα συµπεράσµατα που προκύπτουν από τις 
µετρήσεις που πραγµατοποιεί το ΕΛΚΕΘΕ (Ελληνικό Κέντρο Θαλασσίων Ερευνών) στο πλαίσιο 
ευρωπαϊκού προγράµµατος. Όπως επισηµαίνουν οι επιστήµονες, οι κλιµατικές αλλαγές θα φέρουν αλλαγές 
και στο θαλάσσιο οικοσύστηµα. «Είναι λάθος να λέµε ότι το Αιγαίο θα καταστραφεί, απλώς θα γίνει κάτι 
άλλο», επισηµαίνει στην «Κ» ο διευθυντής Ερευνών και συντονιστής του προγράµµατος κ. Ευάγγελος 
Παπαθανασίου. Βέβαια, οι µεταβολές αυτές µπορεί να έχουν µεγάλες συνέπειες στους ανθρώπους και 
κυρίως στην αλιεία εφ’ όσον, για παράδειγµα, µπορεί να εκλείψουν οι τόνοι και να... πολλαπλασιαστούν οι 
γαύροι. Οι επιστήµονες επισηµαίνουν ότι έχουν ήδη εξαφανιστεί 16 αναντικατάστατα είδη εξαιτίας της 
κλιµατικής αλλαγής, ενώ νέα, που έρχονται είτε µέσω της ∆ιώρυγας του Σουέζ είτε από τον Ατλαντικό, 
κατακλύζουν τη Μεσόγειο. 
Από το 1985 έως το 2005 έχει καταγραφεί αύξηση της θερµοκρασίας στο Αιγαίο κατά 1,5 βαθµό Κελσίου 
µέσο όρο. Αυτό σηµαίνει ότι πολλά από τα είδη της Μεσογείου κινούνται βορειότερα για να επιβιώσουν, 
όπως τα κοράλλια της Αδριατικής που για να αναπτυχθούν χρειάζονται θερµοκρασίες περίπου 14 βαθµών 
Κελσίου. «Κάποια είδη µέσω αυτής της διαδικασίας δεν θα καταφέρουν να επιβιώσουν και θα χαθούν», 
τονίζει ο κ. Παπαθανασίου. Αλλά θα αλλάξουν συνήθειες και τόπο «κατοικίας». «Είναι χαρακτηριστικό ότι 
στην Ερυθρά Θάλασσα σε βάθος 850 µέτρων βρήκαµε είδη που στη Μεσόγειο τα θεωρούµε παράκτια», 
επισηµαίνει. Πρόκειται για είδη που άλλαξαν τόπο «κατοικίας» και στη συνέχεια κατάφεραν να 
προσαρµοστούν σε µεγαλύτερα βάθη. Τα νέα είδη που µπαίνουν στη Μεσόγειο έχουν µια τακτική 
διείσδυσης.  
«Σταµατούν στο Σουέζ για λίγα χρόνια, έπειτα ανεβαίνουν µέχρι τη Ρόδο, µετά φτάνουν στη Σάµο, 
προωθούνται κατά κύµατα και όσοι απόγονοι τα καταφέρνουν επιβιώνουν», προσθέτει. 
Ωστόσο, οι µετρήσεις των επιστηµόνων στη Μεσόγειο έδειξαν και κάποια «παράξενα» δεδοµένα. «Η 
λεκάνη της Μεσογείου είναι περισσότερο παραγωγική απ’ ό, τι πενήντα χρόνια πριν», τονίζει ο κ. 
Παπαθανασίου. Εξηγεί, ωστόσο, ότι καταγράφεται η ποσότητα φυτοπλαγκτού και ζωοπλαγκτού και όχι 
αλιευµάτων.  
«Μάλιστα, η µείωση των αλιευµάτων και άρα των θηρευτών µπορεί να είναι και η βασική αιτία αύξησης 
της παραγωγικότητας», επισηµαίνει. Σε κάθε περίπτωση, η επίδραση των κλιµατικών αλλαγών στο 
θαλάσσιο περιβάλλον της Μεσογείου πρέπει να ληφθεί σοβαρά υπόψη στη χάραξη της πολιτικής των 
χωρών της λεκάνης. Με στόχο τη συγκρότηση ενός κοινού µετώπου των χωρών της Μεσογείου, θα 
πραγµατοποιηθεί στις 22 Οκτωβρίου στην Αθήνα διάσκεψη µε τίτλο «Μεσογειακή Πρωτοβουλία για τις 
κλιµατικές αλλαγές», µε τη συµµετοχή ηγετών των χωρών, της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και κορυφαίων 
επιστηµόνων. 
http://news.kathimerini.gr/4dcgi/_w_articles_ell_1_17/10/2010_419081 
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 «Έφυγε» o  ποιητής Έκτωρ Κακναβάτος-Είχε εξοριστεί στην Ικαρία  
 

Τετάρτη, 10 Νοεµβρίου 2010  
«Έφυγε» ο ποιητής και αγωνιστής της Εθνικής Αντίστασης, Έκτωρ Κακναβάτος, σε ηλικία 90 ετών. Από 
τις πιο χαρακτηριστικές φωνές του µεταπολεµικού υπερρεαλισµού, ο Έκτωρ Κακναβάτος, λογοτεχνικό 
ψευδώνυµο του Γιώργου Κοντογιώργη, γεννήθηκε το 1920 στον Πειραιά. Σπούδασε µαθηµατικά στο 
Πανεπιστήµιο Αθηνών και στη συνέχεια εργάστηκε ως καθηγητής στην ιδιωτική εκπαίδευση. 
Στην Κατοχή πήρε µέρος στην Εθνική Αντίσταση, ενώ το 1947 εξορίστηκε στην Ικαρία και στη 
Μακρόνησο. Είχε διατελέσει σύµβουλος στο Υπουργείο Παιδείας και αντιπρόεδρος του ∆ιοικητικού 
Συµβουλίου της Εταιρείας Συγγραφέων. Στο χώρο της λογοτεχνίας εµφανίστηκε για πρώτη φορά το 1943 
µε την έκδοση της ποιητικής συλλογής του µε τίτλο «Fuga». 
Το 1983 τιµήθηκε µε το Β΄ Κρατικό Βραβείο ποίησης για τη συλλογή του In Perpetuum. Μεταξύ των 
έργων του είναι τα «Fuga» (1943), «∆ιασπορά» (1961), «Η κλίµακα του λίθου» (1964), «Τετραψήφιο» 
(1971), «Οδός Λαιστρυγόνων» 1978, «Τα µαχαίρια της Κίρκης» (1981), «In Perpetuum» (1983), «Κιβώτιο 
ταχυτήτων» (1987) κ.α.  
Σε ανακοίνωσή του Υπουργείο Πολιτισµού και Τουρισµού εκφράζει τη λύπη του για το θάνατο του ποιητή 
και υπογραµµίζει: «Η ποίηση έγινε ο δίαυλος µέσα από τον οποίο εξέφραζε τη σκέψη, τα συναισθήµατα 
και τις αντιλήψεις του, έγινε ο τρόπος µε τον οποίο επέλεξε να αποτυπώσει το πνευµατικό του µανιφέστο. 
Ο θάνατος του ποιητή Έκτορα Κακναβάτου αποτελεί για την ελληνική ποίηση απώλεια µεγέθους ανάλογου 



του πνευµατικού αναστήµατος του εκλιπόντος». Η κηδεία του θα γίνει την Πέµπτη, στις 15:30 στο 
νεκροταφείο του Κόκκινου Μύλου.  
Μακριά από τα φώτα της δηµοσιότητας έζησε ο Έκτορ Κακναβάτος. Άνθρωπος σεµνός, ποιητής ιδιότυπος 
αλλά πάντα συνεπής µε την τέχνη και τις ιδέες του. Πρωτοπόρος στην ποίησή του ακολούθησε µε συνέπεια 
τον µεταπολεµικό υπερρεαλισµό και αναδείχτηκε στις κορυφαίες φωνές της  πρώτης µεταπολεµικής γενιάς. 
Εξορίστηκε στην Ικαρία και τη Μακρόνησο για τις αριστερές πεποιθήσεις του. Από χθες αναπαύεται στο 
κοιµητήρι του Κόκκινου Μήλου. Ελάχιστοι βρέθηκαν στο κατευόδιο του. Η αλήθεια είναι ότι έτσι γίνεται 
συνήθως. Τους σεµνούς τους ξεχνάµε και όσο ζούνε κι όταν πεθάνουν. 
Ακόµα και από τον κόσµο της ποίησης η ανταπόκριση σ' αυτόν τον αποχαιρετισµό δεν ήταν ανάλογη του 
µεγέθους του εκλιπόντως. Για την πολιτεία δεν γίνεται λόγος, βέβαια. Περί άλλα τυρβάζει. Ταιριάζει 
απόλυτα η φράση: "Ποτέ δεν τάχτηκες µε τους Ροβεσπιέρους, ποτέ µε τους πρατωριανούς" µε την οποία 
τον αποχαιρέτησε, ανάµεσα σ' άλλες, ο Σάββας Μιχαήλ. Αδελφικό  φίλος του Έκτορα Κακναβάτου, ο 
Γιάννης ∆άλλας αναφέρθηκε στη φιλολογική του επάρκεια και θυµήθηκε τους οµηρικούς καυγάδες του µε 
τον Νίκο Καρούζο, πάντα  γύρω από ζητήµατα της λογοτεχνίας. Ο Αλέξης Ζήρας αναφέρθηκε στις 
περιπέτειες του λόγω των πολιτικών του θέσεων αλλά και στο µανιφέστο  του '44 που έγραψε µε τον ∆. 
Παπαδίτσα το οποίο αναδεικνύει τη στάση του του ποιητή σε σχέση µε τα κοινωνικά και πολιτικά 
συµφραζόµενα της εποχής του, ενώ ο Ευτύχης Μπιτσάκης αναφέρθηκε κυρίως στην αιρετική στάση που 
είχε ως ποιητής και στην πολιτική του στάση ως διανοούµενου. Ανάµεσα σ' όσους τον συνόδευσαν στην 
τελευταία του κατοικία βρέθηκαν οι Μάρω ∆ούκα, Γιώργος Βέλτσος, Σταύρος Πετσόπουλος, Μιχαήλ 
Μήτρας, Βερονίκη ∆αλακούρα, Αλέξανδρος Ασωνίτης, Ντίνος Σιώτης, Ιωσήφ Βεντούρας κ.ά. 
http://www.avgi.gr/ArticleActionshow.action?articleID=580828 
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Η Επιτροπή προτείνει αυστηρότερη παρακολούθηση της τήρησης των κανόνων Σένγκεν 
 

ΑΠΟ: Κέντρο Ευρωπαϊκής Πληροφόρησης Europe Direct Βορείου Αιγαίου 

                                                                                Σάµος: 11- 11-2010 
 

Στην EE οι πολίτες µπορούν να µετακινούνται χωρίς να υποβάλλονται σε συνοριακούς ελέγχους εντός 
του χώρου Σένγκεν. Ωστόσο, λόγω του ότι οι κανόνες Σένγκεν δεν εφαρµόζονται πάντοτε σωστά από τα 
κράτη µέλη, εξακολουθούν να υπάρχουν εµπόδια στην ελεύθερη κυκλοφορία, όπως π.χ. εµπόδια στη ροή 
της κυκλοφορίας στα οδικά σηµεία διέλευσης των εσωτερικών συνόρων.  
Για αυτόν ακριβώς τον λόγο, η Επιτροπή επιδιώκει τον αυστηρότερο έλεγχο της τήρησης των κανόνων 

Σένγκεν. Μια νέα πρόταση που εκδόθηκε από την Επιτροπή αποσκοπεί στην ενίσχυση του µηχανισµού για 
την αξιολόγηση της σωστής εφαρµογής των κανόνων Σένγκεν στα κράτη µέλη. Θα επιτρέψει στην 
Επιτροπή να εξετάζει καλύτερα τη σχετική νοµοθεσία για την κατάργηση των ελέγχων στα εσωτερικά 
σύνορα και για τη διενέργεια αποτελεσµατικότερων ελέγχων εντός της εθνικής επικράτειας. Ένας ειδικός 
µηχανισµός αξιολόγησης είναι απαραίτητος προκειµένου να εξασφαλισθεί τόσο η αµοιβαία εµπιστοσύνη 
µεταξύ των κρατών µελών όσο και η ικανότητα αποτελεσµατικής και ουσιαστικής εφαρµογής όλων των 
διατάξεων Σένγκεν. Ο µηχανισµός αξιολόγησης θεσπίζει διαφανείς, αποτελεσµατικούς και σαφείς κανόνες 
όσον αφορά τη µέθοδο που θα εφαρµόζεται για τις αξιολογήσεις. Ειδικότερα, η αξιολόγηση πρέπει να δίνει 
προσοχή στον σεβασµό των θεµελιωδών δικαιωµάτων κατά την εφαρµογή του κεκτηµένου Σένγκεν. Η 
πρόταση καλύπτει όλες τις πτυχές της συνεργασίας Σένγκεν, και ιδίως τα εξωτερικά σύνορα, την πολιτική 
θεωρήσεων, την αστυνοµική συνεργασία και το Σύστηµα Πληροφοριών Σένγκεν.  
Ο νέος µηχανισµός ενισχύει το ισχύον σύστηµα των περιοδικών επιτόπιων επιθεωρήσεων στα κράτη µέλη 
και καθιερώνει αιφνιδιαστικές επισκέψεις, ώστε να εξασφαλίζεται πάντοτε η σωστή εφαρµογή των 
κανόνων Σένγκεν. Η πρόταση θεσπίζει πολυετή προγράµµατα αξιολόγησης των επιτόπιων επισκέψεων και 
παρέχει σαφείς κανόνες για τη συνέχεια που θα δίνεται στα πορίσµατα των αξιολογήσεων.  
Ο αναθεωρηµένος µηχανισµός αντικατοπτρίζει τις µεταβολές της νοµικής κατάστασης µετά την 
ενσωµάτωση του κεκτηµένου Σένγκεν στο πλαίσιο της EE και την θέση σε ισχύ της συνθήκης της 
Λισαβόνας. Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συµβούλιο θα συναποφασίσουν σχετικά µε αυτή την 
πρόταση.  
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Ποια επαγγέλµατα έχουν µέλλον 
 

Της ΡΟΥΛΑΣ - ΠΑΠΠΑ ΣΟΛΟΥΝΙΑ  



Αρκετές διαφοροποιήσεις παρατηρούνται στις προοπτικές της αγοράς εργασίας και των επαγγελµάτων για 
τα επόµενα 5-10 περίπου χρόνια, σύµφωνα µε την ετήσια έρευνα της επιστηµονικής οµάδας του καθηγητή 
Θεόδωρου Κατσανέβα. 
Η οικονοµική κρίση έχει ωθήσει την ελληνική οικονοµία σε πτωτικό κύκλο, του οποίου η διάρκεια δεν 
είναι εύκολα να προβλεφθεί. Για προβλέψεις στην έρευνα, υιοθετούνται οι επίσηµες παραδοχές για την 
έξοδο από την κρίση µετά το 2012.  
Βραχυπρόθεσµα, η ανεργία αναµένεται να αυξηθεί σηµαντικά λόγω της κρίσης, αλλά και της 
αναντιστοιχίας του ελληνικού εκπαιδευτικού συστήµατος µε τις ανάγκες της αγοράς εργασίας. Πολλοί νέοι 
έλληνες επιστήµονες επιλέγουν τελευταία το δρόµο της µετανάστευσης στο εξωτερικό για την εύρεση 
εργασιακής στέγης, την ίδια ώρα που η χώρα µας κατακλύζεται από ανειδίκευτους αλλοδαπούς 
µετανάστες.  
Φοροτεχνικοί-λογιστές  
Σύµφωνα µε τα στοιχεία της έρευνας, τα επαγγέλµατα της πληροφορικής, των τηλεπικοινωνιών και της 
τηλεπικοινωνίας, συνεχίζουν να εµφανίζουν θετικές προοπτικές, αν και µε βραχυπρόθεσµη κάµψη. Ο 
ευρύτερος κλάδος των οικονοµικών επαγγελµάτων µεσοµακροπρόθεσµα χαρακτηρίζεται από µετρίως 
ικανοποιητικές προοπτικές, αλλά βραχυπρόθεσµα παρουσιάζει σοβαρά προβλήµατα απορροφητικότητας.  
Οι φοροτεχνικοί και οι λογιστές συνεχίζουν να εµφανίζουν ανοδική απορροφητικότητα. Οι καλοί και 
έµπειροι πωλητές βρίσκουν επαγγελµατικές διεξόδους, αν και µε µεγαλύτερη δυσκολία από παλαιότερα και 
το ίδιο ισχύει για τα στελέχη δηµοσίων σχέσεων.  
Οι εµποροπλοίαρχοι και οι µηχανικοί εµπορικού ναυτικού είναι από τα λίγα επαγγέλµατα που εµφανίζουν 
ανοδικές επαγγελµατικές προοπτικές. Οι ναυπηγοί, εφόσον συνδυάζουν και γνώσεις µηχανολογίας, 
εµφανίζουν επίσης οριακά ευνοϊκές προοπτικές. Μικρή βελτίωση εµφανίζει η µέχρι προ τινός µάλλον 
αρνητική απορροφητικότητα των χηµικών-µηχανικών, των µηχανικών ενέργειας, των τεχνολόγων φυσικού 
αερίου. Οι γεωπόνοι, οι κτηνίατροι, οι ιχθυολόγοι, συνεχίζουν να έχουν ικανοποιητικές προοπτικές.  
Τα περισσότερα πρακτικά επαγγέλµατα µεσαίας και χαµηλής εκπαίδευσης στις κατασκευές, τη 
µηχανολογία, τον τουρισµό, τον επισιτισµό και ειδικότερα όσον αφορά τις κλασικές ειδικότητες του 
ηλεκτρολόγου, υδραυλικού, ψυκτικού, µεταλλουργού, αλουµινά, πλακά, παρουσιάζουν προσωρινή 
στασιµότητα, αλλά θετικές µεσοµακροπρόθεσµες προοπτικές. Σε τουρισµό και επισιτισµό, θετική είναι η 
απορροφητικότητα για εξειδικευµένα στελέχη και ανοδική για τους µάγειρες και τους ζαχαροπλάστες. Στις 
µεταφορές, οι προοπτικές είναι οριακά θετικές για τους επαγγελµατίες οδηγούς.  
Σύµφωνα µε την έρευνα το ισοζύγιο για τους δασκάλους εµφανίζει µέχρι σήµερα ικανοποιητική εικόνα, αν 
και αναµένεται να αντιστραφεί σταδιακά στα επόµενα 6-8 περίπου χρόνια. Οι µαθηµατικοί και οι φυσικοί 
παρουσιάζουν ουδέτερη απορροφητικότητα, αν και έχουν ευρείες εργασιακές διεξόδους. Τα περισσότερα 
επαγγέλµατα της υγείας, εκτός από τους γιατρούς, τους οδοντίατρους και τους φαρµακοποιούς, συνεχίζουν 
να έχουν καλές προοπτικές και το ίδιο ισχύει για τους κοινωνικούς λειτουργούς και τους ειδικούς για τα 
ΑΜΕΑ.  
Χειροτερεύει η κατάσταση για τους γιατρούς, τους οδοντίατρους, τους δικηγόρους, τους δηµοσιογράφους, 
τους νηπιαγωγούς, τα επαγγέλµατα των καλών τεχνών και κατά δεύτερο λόγο, για τους πιλότους, τους 
ιπτάµενους φροντιστές, τους ψυχολόγους.  
Αρνητική εικόνα  

Τα κατασκευαστικά επαγγέλµατα εµφανίζουν βραχυπρόθεσµα κάµψη, που όµως εκτιµάται ότι θα 
ανατραπεί στην επόµενη τριετία. Ευκαιρίες για πολιτικούς µηχανικούς, αρχιτέκτονες, µηχανολόγους-
µηχανικούς, κλπ. παρουσιάζονται στις χώρες της Μέσης Ανατολής και των Βαλκανίων. Μάλλον αρνητική 
είναι η εικόνα για τους ασφαλιστές, τους τραπεζικούς υπαλλήλους, τους διαιτολόγους, τους 
διατροφολόγους, τους γραφίστες, τους διακοσµητές. Η εικόνα για χηµικούς, βιολόγους, φαρµακοποιούς 
συνεχίζει να είναι αρνητική, αν και υπάρχουν επαγγελµατικές διέξοδοι.  
Τα παιδαγωγικά επαγγέλµατα της δευτεροβάθµιας εκπαίδευσης που συνδέονται µε θεωρητικές σπουδές 
(φιλοσοφία, φιλολογία, θεολογία, ιστορία, αρχαιολογία), έχουν όπως και παλιότερα, πολύ αρνητικές 
προοπτικές. Το ίδιο ισχύει για τη λαογραφία και την ανθρωπολογία.  
Αρνητικές προοπτικές, αν και µε λιγότερη οξύτητα, εµφανίζουν τα επαγγέλµατα που συνδέονται µε την 
κοινωνιολογία, τις διεθνείς σπουδές, τις πολιτικές επιστήµες, την εθνολογία, τη γεωγραφία. Παρ' όλα αυτά, 
οι απόφοιτοι όλων των ως άνω θεωρητικών σπουδών µπορούν πιο εύκολα, απ' ό,τι οι οµόλογοί τους σε 
στενές, τεχνοκρατικές και κορεσµένες ειδικότητες (µηχανολόγοι, γιατροί, οδοντίατροι, κ.λπ.), να 
µεταστραφούν σε άλλα επαγγέλµατα όπως αυτά των δηµοσίων σχέσεων, του τουρισµού, της διοίκησης 
επιχειρήσεων κ.λπ.  
 
http://www.enet.gr/?i=issue.el.home&date=17/10/2010&id=214369 
 
επιστροφή 



 

Αφιέρωµα 2: Περί φυσικών πόρων 
 
 

Αδιέξοδο: Καταναλώνουµε ενάµιση πλανήτη! 
 

∆ιπλασιάστηκε παγκοσµίως η ζήτηση για φυσικούς πόρους το διάστηµα 1966-2007, γεγονός που 

ισοδυναµεί σήµερα µε την κατανάλωση από πλευράς παραγωγικής ικανότητας 1,5 πλανήτη, µε 

πρωταγωνιστές σ' αυτή τη... βουλιµία τις αναπτυγµένες χώρες. 
Αυτό αποκαλύπτει διεθνής έκθεση που αναφέρει ότι οι απαιτήσεις µας πλέον ξεπερνούν κατά 50% την 
παραγωγική ικανότητα του πλανήτη, καθώς συνεχίζεται η «υπερκατανάλωση» από τις µεγάλες οικονοµικές 
δυνάµεις του πλανήτη, µε την Ελλαδίτσα µας να φιγουράρει 20ή στη λίστα.  
Όπως επισηµαίνεται στη διετή έκθεση (συνεργάζονται το Παγκόσµιο Ταµείο για τη Φύση - WWF, η 
Ζωολογική Εταιρεία του Λονδίνου και το Παγκόσµιο ∆ίκτυο Αποτυπώµατος), αν συνεχίσουµε µε αυτούς 
τους ρυθµούς το 2030 η ανθρωπότητα θα απαιτεί για την επιβίωσή της το ισοδύναµο της παραγωγής δύο 
πλανητών! Η υπερκατανάλωση της ανθρωπότητας δηλώνεται συµβολικά µε το «οικολογικό αποτύπωµα» 
ανά άτοµο σε 154 χώρες (δεν περιλαµβάνονται εκείνες µε πληθυσµό κάτω των ενός εκατοµµυρίου 
ατόµων). Οι δέκα χώρες µε το υψηλότερο αποτύπωµα είναι οι εξής:  
Ηνωµένα Αραβικά Εµιράτα, Κατάρ, ∆ανία, Βέλγιο, ΗΠΑ, Εσθονία, Καναδάς, Αυστραλία, Κουβέιτ και 
Ιρλανδία. Οι 31 χώρες του ΟΟΣΑ (Οργανισµός Οικονοµικής Συνεργασίας και Ανάπτυξης) ευθύνονται για 
το 40% του «κακού» παγκόσµιου αποτυπώµατος. Το αποτύπωµα εξάγεται από συνδυασµό παραµέτρων 
όπως η απώλεια της βιοποικιλότητας µε κατάρρευση των οικοσυστηµάτων, γεγονός που θέτει σε κίνδυνο 
τις οικοσυστηµικές υπηρεσίες (παροχή καθαρού αέρα, πόσιµου νερού, διαθεσιµότητα δασικών προϊόντων, 
φαρµακευτικών φυτών, διάβρωση, απώλεια γεωργικών καλλιεργειών).  
Το 2007 το οικολογικό αποτύπωµα ξεπέρασε τη βιολογική ικανότητα τόσο που χρειάζεται η γη ενάµιση 
χρόνο για να παράξει όσα η ανθρωπότητα καταναλώνει σε µόλις ένα χρόνο.  
Ζούµε σε έναν ψεύτικο παράδεισο που τροφοδοτείται από την υπερβολική κατανάλωση και τις υψηλές 
εκποµπές CO2, δήλωσε ο Τζίµι Λιπ, γενικός διευθυντής του WWF. Η έκθεση, πάντως, διακρίνει τις 
ανισότητες ανάµεσα στις φτωχές και τις πλούσιες χώρες. Κάτι είναι κι αυτό!  
http://www.enet.gr/?i=issue.el.home&date=14/10/2010&id=213328 
 
επιστροφή 
 

Σωτηρία από το χρέος µε πετρέλαιο Αιγαίου; 

 
ΩΧ! ΗΓ 
 
Καθώς η χώρα βυθίζεται όλο και περισσότερο στην υπερχρέωση και την ύφεση, όλο και περισσότερο 
συζητείται στους υψηλούς πολιτικούς, διπλωµατικούς, ακαδηµαϊκούς και οικονοµικούς κύκλους µια 
πιθανή διέξοδος από την κρίση: η εκµετάλλευση των αναξιοποίητων κοιτασµάτων πετρελαίου στο Αιγαίο! 
Περισσότερα... 
 
επιστροφή 
 
Ξέρει κανείς άραγε την Σύµβαση Cooper; 

 

Νίκος Καράς 
Υπάρχει µια σύµβαση η οποία λήγει φέτος. Σύµβαση αρκούντως σοβαρή που δείχνει ότι αυτή η χώρα από 
την δουλεία δεν έφυγε ποτέ! Γιατί µα γιατί λείπουν οι Έλληνες πολιτικοί. Και πρωτίστως δούλοι αυτής της 
σύµβασης είναι ΟΛΟΙ οι πολιτικοί της χώρας, που σιωπηλά αποδέχτηκαν να ΜΗΝ εξυπηρετούν τα 
συµφέροντα της χώρας µας, την οποία υποτίθεται πως υπηρετούσαν!!! 
Η σύµβαση αυτή λέγεται COOPER! 
Ο µακαρίτης ο Μπάτσης στο βιβλίο που είχε γράψει το 1947 µε τίτλο “Η βαριά βιοµηχανία στην Ελλάδα”, 
αποκάλυψε την ύπαρξη της λεγόµενης “Σύµβασης Cooper”(υπεγράφη το 1940 και λήγει την 31/12/2010 
και είµαι περίεργος να δω αν οι ξεφτιλισµένοι οι πολιτικάντηδες θα την ανανεώσουν! 
Υπάρχει στο υπουργείο Βιοµηχανίας και παραδίδεται -σαν “ιερό κείµενο”- από υπουργό σε 
υπουργό!), βάσει της οποίας τα λεγόµενα “στρατηγικά ορυκτά” της Ελλάδας καθώς και ο υδάτινός 
µας πλούτος, τίθενται υπό την αιγίδα ενός Αµερικανικού consortium εταιρειών! 
Το αποτέλεσµα αυτής της αποκάλυψης ήταν να τουφεκιστεί ο Μπάτσης µαζί µε τον Μπελογιάννη το 1952! 



Από τους 12 που ήταν για “ντουφέκι”, επέλεξαν µόνον 3, ένας εκ των οποίων ήταν και ο Μπάτσης! 
Kαταλάβατε γιατί κανένας πολιτικός δεν αποτολµά να ακουµπήσει τα παρθένα κοιτάσµατα ορυκτού 
πλούτου που βρίσκονται στην Ελλάδα. Είµαστε η µόνη χώρα στην Ευρώπη µε σιδερο-χρώµιο και νικέλιο 
και δεν παράγουµε ούτε γραµµάριο ανοξείδωτου χάλυβα. 

Υ.Γ. Γι αυτό δεν βγάζουµε τίποτε; Επειδή πρέπει να τα δώσουν (ή να τα ξαναδώσουν) στους 

ΑΜΕΡΙΚΑΝΟΥΣ; 
 
επιστροφή 
 

Η Ελλάδα µετέχει πλήρως στο σχεδιασµό πυρηνικής αποτροπής  

 
∆ηµοσιεύουµε το παρακάτω κείµενο που λέει ότι πυρηνικές κεφαλές ή οτιδήποτε άλλο σχεδιαστεί στο 
ΝΑΤΟ για την Ελλάδα, η χώρα µας θα το φιλοξενήσει! Αυτό το ξέραµε, όταν είχε οµολογήσει ο πρώην 
υπουργός άµυνας κ. Τσοχαντζόπουλος ότι υπάρχουν πυρηνικά όπλα στον Άραξο. Τότε είχε ξεσπάσει σάλος 
για να το κάνει γαργάρα η τότε κυβέρνηση. Τώρα, η είδηση περί πυρηνικών στην Ελλάδα περνάει στα 
ψιλά. (Καλά που υπάρχει το αντιπυρηνικό Παρατηρητήριο της Μεσογείου και µας ενηµερώνει.) Όπως 
περνάει στα ψιλά και η αναζήτηση µάνατζερ για πυρηνικό εργοστάσιο στην Ελλάδα ή στο Άµπου Ντάµπι, 
όπως µας ενηµερώνει η ιστοσελίδα: 
 http://www.oilandgasjobsearch.com/jobs/Construction-Jobs/Construction-Expert-Nuclear-Power-
Plant/jobid342387/candidateid296168  ∆εν είµαστε καλά! ΗΓ 
 
Να απαλλαγούµε επιτέλους από τα πυρηνικά όπλα 
Το Αντιπυρηνικό Παρατηρητήριο Μεσογείου για τις δηλώσεις του Υπουργού Άµυνας  

Ρόδος 24-11-2010 
Οι χθεσινές δηλώσεις του Υπουργού Άµυνας κ Ε. Βενιζέλου, µε τις οποίες  επιβεβαίωσε οτι η Ελλάδα 
µετέχει πλήρως στο σχεδιασµό πυρηνικής αποτροπής σύµφωνα µε όσα αποφασίστηκαν στην πρόσφατη  
Σύνοδο του ΝΑΤΟ στη Λισαβόνα, προκαλούν εύλογη ανησυχία και απογοήτευση.  
Ανησυχία γιατί δείχνοντας πλήρη προσαρµογή σε ένα δόγµα αδιέξοδο και επικίνδυνο, η ελληνική 
κυβέρνηση µετατρέπει τη χώρα σε στόχο, αφήνοντας ανοικτό το ενδεχόµενο εµπλοκής της σε πολεµικές 
επιχειρήσεις µε απρόβλεπτες συνέπειες. Απογοήτευση καθώς γίνεται φανερό οτι εντείνεται η κατάσταση -
ειδικά στην ήδη εύφλεκτη περιοχή µας- και αποµακρύνονται οι ελπίδες για τη µετατροπή της Μεσογείου 
και της Μέσης Ανατολής σε Ζώνη Ειρήνης ελεύθερη από πυρηνικά.  
 
Το Αντιπυρηνικό Παρατηρητήριο Μεσογείου επισηµαίνει οτι ο µόνος και ασφαλής τρόπος αποτροπής του 
πυρηνικού πολέµου είναι η άµεση κατάργηση των πυρηνικών όπλων. Η ίδια η ζωή έχει αποδείξει πόσο 
καταστροφικά αλλά και άχρηστα είναι, την ίδια στιγµή που υπονοµεύουν µε τις τεράστιες δαπάνες, που 
απαιτούνται για την παραγωγή και φύλαξή τους, την ανάπτυξη και την κοινωνική ευηµερία των ανθρώπων. 
Η Ελλάδα έχει κάθε όφελος και γι αυτό χρέος να αποστασιοποιηθεί από τυχοδιωκτικά σχέδια,  από τα 
οποία  µόνη κερδισµένη είναι η πολεµική βιοµηχανία των ισχυρών δυνάµεων. 
  
επιστροφή 
 

Ντόµινο πυρηνικών στη Μέση Ανατολή! 

 
Η µία χώρα µετά την άλλη σχεδιάζουν την κατασκευή σταθµών µετά τις πυρηνικές φιλοδοξίες του Ιράν.  
Περικλής ∆ηµητρουλόπουλος  
Τουλάχιστον 15 νέοι πυρηνικοί σταθµοί θα κατασκευαστούν στη Μέση Ανατολή έως το 2025, σύµφωνα µε 
έρευνα των «Τimes». Αυτή η στροφή στην πυρηνική ενέργεια θα µπορούσε όµως να αποτελέσει το πρώτο 
βήµα µιας - πολύ επικίνδυνης - κούρσας πυρηνικών εξοπλισµών, όπως επισηµαίνει η βρετανική εφηµερίδα.  
Ο εµπλουτισµός ουρανίου που βρίσκεται σε εξέλιξη στη µονάδα του Νατάνζ, στο Ιράν, είναι πιθανό να 
είναι η αρχή ενός φαινοµένου ντόµινο σε ολόκληρη την περιοχή.  
Τα Ηνωµένα Αραβικά Εµιράτα ετοιµάζονται να υποδεχθούν στις ακτές του Περσικού Κόλπου τον πρώτο 
τους πυρηνικό σταθµό από τους τέσσερις νοτιοκορεατικής κατασκευής πυρηνικούς σταθµούς που θα 
αποκτήσουν έως το 2017. Το Κουβέιτ πρόκειται να ανακοινώσει έως το τέλος του χρόνου την κατασκευή 
τεσσάρων πυρηνικών σταθµών, ενώ θεωρείται βέβαιο ότι θα ακολουθήσει η Σαουδική Αραβία, παρά το 
γεγονός ότι µέχρι πρόσφατα δεν υπήρχε ιδιαίτερο ενδιαφέρον για την πυρηνική ενέργεια στη χώρα. 



Αξιωµατούχοι της ∆ιεθνούς Υπηρεσίας Ατοµικής Ενέργειας (ΙΑΕΑ) ανέφεραν στους «Τimes» ότι το Ριάντ 
πρόκειται να οριστικοποιήσει τα σχέδιά του µέσα στους προσεχείς δεκαοκτώ µήνες.  
Τέσσερις αντιδραστήρες η Τουρκία  
Από την πλευρά της, η Τουρκία υπέγραψε τον περασµένο Μάιο µια συµφωνία ύψους 20 δισεκατοµµυρίων 
δολαρίων για την κατασκευή τεσσάρων αντιδραστήρων, ενώ η Αίγυπτος θα παρουσιάσει σύντοµα ένα 
σχέδιο µελέτης για την κατασκευή δύο αντιδραστήρων στις ακτές της Μεσογείου. Παράλληλα, η Ιορδανία 
βρίσκεται σε επαφές για µια συνεργασία µε την Ουάσιγκτον. Όπως επισηµαίνει η βρετανική εφηµερίδα, οι 
πυρηνικές φιλοδοξίες του Ιράν ρίχνουν τη σκιά τους σε ολόκληρη τη Μέση Ανατολή. Πέρα από τους 
φόβους που προκαλεί το πυρηνικό πρόγραµµα της Τεχεράνης, οι υπόλοιπες κυβερνήσεις της περιοχής 
βλέπουν µε σεβασµό αλλά και φθόνο την απροθυµία του ιρανικού καθεστώτος να συνεργαστεί µε τη 
διεθνή κοινότητα. Εάν το πυρηνικό πρόγραµµα του Ιράν «περάσει» χωρίς συνέπειες, θα ανάψει το πράσινο 
φως για µια πυρηνική κούρσα, στην οποία θα συµµετέχουν σχεδόν όλοι οι γείτονές του, προβλέπουν 
αναλυτές.  
 
Αποφασισµένο το Ριάντ  
Ειδικά για τη Σαουδική Αραβία, ένα Ιράν εξοπλισµένο µε πυρηνικά θα αποτελούσε σαφή απειλή. «Η 
Σαουδική Αραβία δεν κρύβει την πρόθεσή της να αποκτήσει πυρηνικά όπλα εάν αποκτήσει και το Ιράν», 
επισηµαίνει στους «Τimes» ο αναλυτής Μαρκ Φίτζπατρικ. Η αποφασιστικότητα του Ριάντ να εξοπλιστεί µε 
οδηγό το οπλοστάσιο της Τεχεράνης εξηγεί και τον λόγο για τον οποίο η συµφωνία ύψους 60 δισ. 
δολαρίων µε την Ουάσιγκτον για την πώληση συµβατικών όπλων δεν προκάλεσε ιδιαίτερες αντιδράσεις 
στις Ηνωµένες Πολιτείες ή το Ισραήλ. Πέρα από το γεγονός ότι η Ουάσιγκτον έστειλε ένα σαφές µήνυµα 
προς την Τεχεράνη, µε αυτή τη συµφωνία θέλει παράλληλα να διαβεβαιώσει τη Σαουδική Αραβία ότι 
µπορεί να υπερασπιστεί τα εδάφη της µε συµβατικά όπλα. Ανάλογες συµφωνίες βρίσκονται στα σκαριά µε 
τις χώρες της ανατολικής ακτής της Αραβικής Χερσονήσου.  
Οι «Τimes» υπενθυµίζουν ότι περίπου 60 πυρηνικοί σταθµοί βρίσκονται στο στάδιο κατασκευής σε 
ολόκληρο τον πλανήτη (το ένα τρίτο από αυτούς κατασκευάζεται στην Κίνα), καθώς η αύξηση των τιµών 
του πετρελαίου και οι επιπτώσεις των ορυκτών καυσίµων στο περιβάλλον επανέφεραν στο προσκήνιο την 
πυρηνική ενέργεια ως µια βιώσιµη λύση. Σε έκθεση, πάντως, του Πανεπιστηµίου του Στράτφορντ 
επισηµαίνεται ότι τα υποψήφια πυρηνικά κράτη είναι πιο ασταθή πολιτικά και πιο ευεπίφορα στη διαφθορά 
από τις παραδοσιακές δυνάµεις της ατοµικής ενέργειας. «Αυτό δεν είναι καθόλου καλό», τονίζει ο 
συντάκτης της έκθεσης, καθηγητής Σκοτ Σέιγκαν. 
http://www.tanea.gr/default.asp?pid=2&ct=2&artid=4598678 
 

επιστροφή 
 

Ρωγµές στις σωληνώσεις του πυρηνικού σταθµού Κοζλοντούι, στη Βουλγαρία 

 
Αντιπυρηνικό Παρατηρητήριο της Μεσογείου 

19-10-2010 
∆ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ 
Ρωγµές στις σωληνώσεις του συστήµατος προστασίας ενός αντιδραστήρα του βουλγαρικού πυρηνικού 
σταθµού του Κοζλοντούι εντοπίσθηκαν κατά τη διάρκεια εργασιών, αλλά δεν παρατηρήθηκε διαρροή 
ραδιενέργειας, µετέδωσε σήµερα το Αθηναϊκό Πρακτορείο Ειδήσεων.  
Σύµφωνα µε ανακοίνωση της  Υπηρεσίας Πυρηνικού Ελέγχου, που είναι επιφορτισµένη µε την ασφάλεια 
του σταθµού, "διαπιστώθηκαν ρωγµές στο ανώτατο τµήµα των σωληνώσεων του συστήµατος 
προστασίας...", ωστόσο "δεν διαπιστώθηκε καµία διαρροή στο πρώτο περίβληµα  (ραδιενεργό τµήµα του 
αντιδραστήρα) κατά τη διάρκεια της λειτουργίας του αντιδραστήρα πριν από τη διακοπή της για 
προγραµµατισµένες εργασίες συντήρησης που ξεκίνησαν στις 18 Σεπτεµβρίου. 
 
Με αφορµή το γεγονός αυτό, το Αντιπυρηνικό Παρατηρητήριο Μεσογείου επισηµαίνει για µία ακόµη φορά 
τις τεράστιες ευθύνες που επωµίζεται  η βουλγαρική κυβέρνηση που όχι µόνο επιµένει στη λειτουργία των 
αντιδραστήρων του Κοζλοντούι, αλλά επιδιώκει να προχωρήσει στην κατασκευή δύο νέων αντιδραστήρων 
στο Μπέλενε, παρά τις σφοδρές αντιδράσεις τόσο στο εσωτερικό όσο και στο εξωτερικό. Μεγάλες ευθύνες 
αναλαµβάνει και η ελληνική  κυβέρνηση, που παρά τις εκκλήσεις, δεν έχει αναλάβει καµµία πρωτοβουλία 
σε διεθνές επίπεδο για την  µη εξάπλωση των πυρηνικών στην περιοχή. 
 
επιστροφή 
 



Η Επιτροπή καλεί επτά κράτη µέλη να υποβάλουν σχέδια λεκανών απορροής 

 
ΑΠΟ: Κέντρο Ευρωπαϊκής Πληροφόρησης Europe Direct Βορείου Αιγαίου 

                                                                                Σάµος: 04- 11-2010 
Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή καλεί το Βέλγιο, την Κύπρο, τη ∆ανία, την Ελλάδα, τη Μάλτα, την Πορτογαλία 
και τη Σλοβενία να υποβάλουν τα σχέδιά τους για τη διαχείριση των λεκανών απορροής. 
Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή καλεί επτά κράτη µέλη να συµµορφωθούν µε την ενωσιακή νοµοθεσία για τα 
ύδατα και να υποβάλουν τα σχέδιά τους για τη διαχείριση των λεκανών απορροής. Πρόκειται για το 
Βέλγιο, την Κύπρο, τη ∆ανία, την Ελλάδα, τη Μάλτα, την Πορτογαλία και τη Σλοβενία. Τα σχέδια 
διαχείρισης των λεκανών απορροής έπρεπε να έχουν εγκριθεί το αργότερο µέχρι τις 22 ∆εκεµβρίου 2009. 
Εποµένως, κατόπιν σύστασης του Janez Potočnik, επίτροπου αρµόδιου για το Περιβάλλον, απευθύνεται σε 
αυτά τα κράτη µέλη αιτιολογηµένη γνώµη.  
Σε περίπτωση µη ικανοποιητικών απαντήσεων εκ µέρους των κρατών αυτών εντός διµήνου, η Επιτροπή 
ενδέχεται να παραπέµψει τις υποθέσεις στο Ευρωπαϊκό ∆ικαστήριο. Με βάση την οδηγία 2000/60/ΕΚ για 
τη θέσπιση πλαισίου κοινοτικής δράσης στον τοµέα της πολιτικής των υδάτων επιβάλλεται στα κράτη µέλη 
να δηµοσιεύσουν σχέδιο διαχείρισης για κάθε περιοχή απορροής, το αργότερο εννέα έτη µετά την έναρξη 
εφαρµογής της νοµοθεσίας. Τα κράτη µέλη τα οποία µοιράζονται διεθνείς ποταµούς οφείλουν να 
συνεργασθούν για την κατάρτιση ενιαίου σχεδίου διαχείρισης της λεκάνης απορροής διεθνούς ποταµού. Η 
οδηγία πλαίσιο για τα ύδατα επιβάλλει στα κράτη µέλη να διαβουλευτούν µε το κοινό και µε άλλα 
ενδιαφερόµενα µέρη σχετικά µε τα σχέδια και να δηµοσιεύσουν προσχέδια, παρέχοντας τη δυνατότητα 
υποβολής γραπτών παρατηρήσεων εντός έξι µηνών. Οι διαβουλεύσεις µε το κοινό έπρεπε να ξεκινήσουν το 
αργότερο τον ∆εκέµβριο του 2008, βάσει των απαιτήσεων αυτών. Αν και πολλά κράτη µέλη υπέβαλαν 
σχέδια, ωστόσο, δεν έχουν ακόµη υποβληθεί σχέδια από το Βέλγιο, την Κύπρο, τη ∆ανία, την Ελλάδα, τη 
Μάλτα, την Πορτογαλία και τη Σλοβενία. Εποµένως, η Επιτροπή αποστέλλει στα εν λόγω κράτη µέλη 
αιτιολογηµένη γνώµη. Ιστορικό Η οδηγία - πλαίσιο για τα ύδατα υποχρεώνει τα κράτη µέλη να 
προστατεύουν και να αποκαθιστούν το σύνολο των υπογείων και των επιφανειακών υδάτων (ποταµούς, 
λίµνες, κανάλια και παράκτια ύδατα) ώστε να είναι σε «καλή κατάσταση», το αργότερο µέχρι το 2015. Τα 
σχέδια διαχείρισης λεκάνης απορροής ποταµού παρέχουν πλήρη εικόνα των κυρίων ζητηµάτων για κάθε 
περιοχή λεκάνης απορροής και πρέπει να περιλαµβάνουν τα συγκεκριµένα µέτρα που χρειάζονται για την 
επίτευξη των καθοριζόµενων ποιοτικών περιβαλλοντικών στόχων. Πρέπει να αιτιολογούνται πλήρως τυχόν 
παρεχόµενες εξαιρέσεις. 
Περισσότερες πληροφορίες για τη διαβούλευση και την κατάσταση σε ό,τι αφορά την υιοθέτηση 
σχεδίων διαχείρισης των λεκανών απορροής διατίθενται στην ακόλουθη ιστοσελίδα: 
http://ec.europa.eu/environment/water/participation/map_mc/map.htm 

 

επιστροφή 
 

Η Ελλάδα παραβιάζει σταθερά τη νοµοθεσία για την προστασία των υδάτων 

 
Ο Επίτροπος Περιβάλλοντος κ. Ποτότσνικ απαντώντας σε ερώτηση του Νίκου Χουντή για τη ρύπανση του 
Πηνειού ποταµού, διαπιστώνει µη µεταφορά στην εθνική νοµοθεσία της Ελλάδας της οδηγίας για την 
ποιότητα των υδάτων, πληµµελή εφαρµογή της οδηγίας-πλαίσιο για τα ύδατα, µη υποβολή των σχεδίων 
διαχείρισης λεκανών απορροής ποταµών, και δροµολογεί 2 διαδικασίες επί παραβάσει κατά της Ελλάδας 
ενώ απειλεί µε µία τρίτη. 
Πιο συγκεκριµένα, ο ευρωβουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ ερωτούσε την Ευρωπαϊκή Επιτροπή: 
- εάν οι αρµόδιες ελληνικές αρχές ολοκλήρωσαν το σχέδιο διαχείρισης της λεκάνης απορροής του Πηνειού 
ως όφειλαν µέχρι τον ∆εκέµβριο του 2009, και 
- ποιά είναι η απορρόφηση κονδυλίων από τα σχετικά περιφερειακά επιχειρησιακά προγράµµατα  στα 
οποία προβλέπονται η συγχρηµατοδότηση έργων που σκοπό έχουν την προώθηση φιλικών προς το 
περιβάλλον πρακτικών και ειδικές δράσεις για τη Θεσσαλία και τις περιοχές από τις οποίες διέρχεται ο 
Πηνειός. 
Αναλυτικότερα, σύµφωνα µε την απάντηση της Επιτροπής:  
 
1.  "Η Ελλάδα δεν έχει ακόµη µεταφέρει στην εθνική της νοµοθεσία την οδηγία 2008/105/ΕΚ. Η Επιτροπή 
θα παρακολουθεί στενά τη µεταφορά της οδηγίας στην εθνική νοµοθεσία όλων των κρατών µελών και θα 
κινήσει τις δέουσες νόµιµες διαδικασίες σε εύθετο χρόνο". 
Η οδηγία 2008/105/ΕΚ καθορίζει τα ποιοτικά πρότυπα περιβάλλοντος στον τοµέα της πολιτικής των 
υδάτων (δηλαδή τις 33 χηµικές ουσίες που η χρήση τους απαγορεύεται, µεταξύ των οποίων είναι και 



αρκετά φυτοφάρµακα). 
2.  "Η Επιτροπή παρακολουθεί στενά τη συµµόρφωση µε την οδηγία πλαίσιο για τα ύδατα (ΟΠΥ) 
2000/60/ΕΚ, θυγατρική της οποίας είναι η οδηγία 2008/105/ΕΚ". 
 
Η ΟΠΥ αφορά την προστασία και τη διαχείριση των υδάτων. Αρχικά, τα κράτη µέλη πρέπει να 
ταυτοποιήσουν και να αναλύσουν τα ύδατα της επικράτειάς τους, ταξινοµηµένα ανά υδρογραφική λεκάνη 
και ανά περιοχή λεκάνης απορροής ποταµού. Στη συνέχεια εγκρίνουν σχέδια διαχείρισης και προγράµµατα 
µέτρων προσαρµοσµένα σε κάθε υδατικό σύστηµα για τον έλεγχο και τη µείωση της ρύπανσης. 
3.  "Όσον αφορά ένα πολύ σηµαντικό βήµα για την εφαρµογή της ΟΠΥ, την έγκριση σχεδίων διαχείρισης 
λεκανών απορροής ποταµών και των προγραµµάτων µέτρων, η Ελλάδα δεν έχει ακόµη εκπονήσει σχέδια 
διαχείρισης λεκανών απορροής ποταµών προς δηµόσια διαβούλευση και, εποµένως, δεν έχει ακόµη 
δηµοσιεύσει ή υποβάλει τα τελικά σχέδια διαχείρισης λεκανών απορροής ποταµών, όπως προβλέπεται στη 
οδηγία. Στις 3 Ιουνίου 2010, η Επιτροπή αποφάσισε να κινήσει διαδικασία επί παραβάσει κατά της 
Ελλάδας και να αποστείλει προειδοποιητική επιστολή, λόγω της απουσίας των εν λόγω σχεδίων". 
4. "Σύµφωνα µε τις ελληνικές αρχές, στο πλαίσιο του επιχειρησιακού προγράµµατος«Περιβάλλον και 
Αειφόρος Ανάπτυξη» 2007-2013, προβλέπεται να διατεθεί από το ΕΤΠΑ ποσό ύψους περίπου 4 εκατ. ευρώ 
για την εφαρµογή της οδηγίας πλαισίου για τα ύδατα στην Περιφέρεια Θεσσαλίας. Για τη Θεσσαλία και 
την περιοχή του Πηνειού προβλέπονται επίσης διάφορες γεωργο-περιβαλλοντικές δράσεις στο πλαίσιο του 
προγράµµατος αγροτικής ανάπτυξης 2007-2013 για την Ελλάδα, το οποίο συγχρηµατοδοτείται από το 
Ευρωπαϊκό Γεωργικό Ταµείο Αγροτικής Ανάπτυξης και αποσκοπεί στη µείωση των επιπέδων των νιτρικών 
αλάτων, τόσο στο έδαφος όσο και στα υδατικά συστήµατα". 
Ο Επίτροπος παρέλειψε να αναφέρει το ποσό της εκταµίευσης των κοινοτικών κονδυλίων, όπως ρωτούσε ο 
ευρωβουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ, προφανώς γιατί αυτή κινείται σε µηδενικά επίπεδα 
 
επιστροφή 
 
Σε περίοδο κρίσης η κακοδιοίκηση φέρνει βροχή τα πρόστιµα 

 
Της ΧΑΡΑΣ ΤΖΑΝΑΒΑΡΑ  
∆ώδεκα χρόνια ύστερα από την πονεµένη υπόθεση του Κουρουπητού -λόγω της οποίας η Ελλάδα ήταν η 
πρώτη χώρα που «έφαγε» πρόστιµο ύψους 4,8 εκατ. ευρώ από το Ευρωπαϊκό ∆ικαστήριο- η χώρα µας 
παραµένει στην πρώτη θέση της «µαύρης λίστας», µε 35 καταδίκες που αφορούν καταστρατηγήσεις, 
καθυστερήσεις ή ελλιπή εφαρµογή των οδηγιών για την προστασία του περιβάλλοντος. 
Είναι η «καυτή πατάτα» που έχει κληρονοµήσει το νεοσύστατο υπουργείο Περιβάλλοντος, µαζί µε την 
υποχρέωση να µη δεχθεί νέα πρόστιµα, που πλέον θα ξεπερνούν τα 30 χιλιάδες ευρώ την ηµέρα και να µην 
αποτελέσει αφορµή για νέο διασυρµό της χώρας, ιδιαίτερα σε συνθήκες οικονοµικής κρίσης.  
Η τελευταία καταδικαστική απόφαση είχε εκδοθεί στις 10 Σεπτεµβρίου του 2009 για το µόνιµο πρόβληµα 
των δικτύων αποχέτευσης και των βιολογικών µονάδων επεξεργασίας υγρών αποβλήτων, αλλά εκκρεµούν 
άλλες 32 υποθέσεις, για τις οποίες είµαστε ένα βήµα πριν από το «σκαµνί» του κατηγορουµένου. Για πάνω 
από τις µισές περιπτώσεις η Ελλάδα είναι υπότροπη, που σηµαίνει ότι η νέα καταδίκη θα συνοδεύεται µε 
πρόστιµα. Μέσα στον τελευταίο χρόνο η Κοµισιόν έχει απευθύνει 27 προειδοποιητικές επιστολές για 
ισάριθµες νέες υποθέσεις, ενώ εκκρεµεί η ενσωµάτωση 15 κοινοτικών οδηγιών στο εθνικό δίκαιο. Σε 
ορισµένες η προθεσµία έχει λήξει από τις αρχές του 2007.  
 
Ενδιαφέρον έχει η υπόθεση µε την ενεργειακή συµπεριφορά των κτιρίων, που στη χώρα µας είναι ιδιαίτερα 
σπάταλα και απορροφούν το 40% της ενέργειας. Ο πρώτος νόµος ψηφίστηκε τον Μάιο του 2008, πέντε 
µήνες έπειτα την προθεσµία που είχε θέσει η Κοµισιόν. Κρίθηκε όµως ανεπαρκής και τον Ιανουάριο του 
2009 η χώρα µας ήταν και πάλι υπόλογη. Μόλις την 1η Οκτωβρίου 2010 ξεκίνησε η εφαρµογή των πρώτων 
µέτρων για «έξυπνα» κτίρια, ενώ από τις 9 Ιανουαρίου 2011 το πιστοποιητικό ενεργειακής κατανάλωσης 
θα είναι υποχρεωτικό για όλα τα ακίνητα που µεταβιβάζονται ή ενοικιάζονται. ∆εν έχει προχωρήσει ακόµη 
η συγκρότηση του σώµατος ενεργειακών επιθεωρητών, αλλά θεωρείται βέβαιο ότι η υπόθεση θα µπει στο 
αρχείο.  
 
Το τελευταίο διάστηµα οι αρµόδιες υπηρεσίες του υπουργείου Περιβάλλοντος έχουν ξεκινήσει προσπάθεια 
για να κερδίσουν τον χαµένο χρόνο. Έχει ήδη εκδοθεί η απόφαση για το νέο σύστηµα ανακύκλωσης των 
µπαταριών, που έπρεπε να έχει ολοκληρωθεί από τον Σεπτέµβριο του 2008 και µεταξύ άλλων επιβάλλει 
την ελαχιστοποίηση ή και κατάργηση ορισµένων επικίνδυνων για την υγεία στοιχείων, όπως ο υδράργυρος.  
Το µεγάλο βήµα επιχειρείται στον τοµέα της αποχέτευσης, όπως εξήγησε στην «Κ.Ε.» ο καθηγητής Α. 
Ανδρεαδάκης, ειδικός γραµµατέας Υδατικών Πόρων του υπουργείου Περιβάλλοντος. Ως το τέλος του 



χρόνου προβλέπεται να λειτουργήσουν οι εγκαταστάσεις βιολογικού καθαρισµού που καλύπτουν το 
µεγαλύτερο µέρος του Θριασίου. Το σύστηµα έπρεπε να λειτουργεί από το 1998 και η χώρα µας είχε από 
χρόνια υποστεί την πρώτη καταδίκη. «Ρίχνουµε πλέον το βάρος στην Ανατολική Αττική», επισηµαίνει, 
επικαλούµενος την εξασφάλιση κονδυλίων 300 εκατ. ευρώ από το περιφερειακό πρόγραµµα Αττικής για τα 
αντίστοιχα έργα σε τοποθεσίες στο Κορωπί, τη Ραφήνα, τη Νέα Μάκρη και την Αρτέµιδα.  
Σήµερα, σε ολόκληρα τα Μεσόγεια, µε αύξηση του πληθυσµού κατά 25% την τελευταία δεκαετία, δεν 
υπάρχει αποχετευτικό δίκτυο, ενώ ο µοναδικός σταθµός που έχει κατασκευαστεί στο Μαρκόπουλο δεν έχει 
τεθεί σε λειτουργία. Ο νοµάρχης Ανατολικής Αττικής, Λ. Κουρής, που επί χρόνια ζητάει από την ΕΥ∆ΑΠ 
να ολοκληρωθούν οι µελέτες των έργων, χαρακτήρισε την υπόθεση πρώτης προτεραιότητας για τα 
Μεσόγεια, υπογραµµίζοντας ότι «θα αντιµετωπιστούν οι περιβαλλοντικές επιπτώσεις, αφού η έλλειψη 
δικτύου προκαλεί την επιβάρυνση της ρύπανσης του εδάφους και του υπόγειου υδροφόρου ορίζοντα και θα 
προστατευθεί η δηµόσια υγεία, αφού το 90% σχεδόν της περιοχής στερείται αποχετευτικού δικτύου».  
Το µεγάλο στοίχηµα ώς το 2015 είναι να καλυφθούν στην υπόλοιπη χώρα 35-400 οικισµοί µε πληθυσµό 
από 2 έως 15 χιλιάδες κατοίκους, για τους οποίους απαιτούνται 900 εκατ. ευρώ. Προς το παρόν έχουν 
εξασφαλιστεί 300 εκατ. για τις 60 µεγαλύτερες πόλεις και σύντοµα ο κατάλογος θα συµπληρωθεί µε άλλες 
10 περιπτώσεις, για τις οποίες θα απαιτηθούν άλλα 120 εκατ. ευρώ. Το πιο ενθαρρυντικό στοιχείο είναι ότι 
η Κοµισιόν έδωσε το «πράσινο φως» και µαζί 200 εκατ. ευρώ για να δροµολογηθούν τα έργα σε 101 
οικισµούς. Το «ζουµί» όµως βρίσκεται στο ότι για πρώτη φορά εξασφαλίστηκαν πόροι για τη 
χρηµατοδότηση των µελετών, που ήταν και το αδύνατο σηµείο του προγράµµατος. Οι περισσότεροι δήµοι 
όµως δεν διαθέτουν κονδύλια για µελέτες και έτσι δεν µπορούσαν επί χρόνια να ενταχθούν σε κοινοτικά 
προγράµµατα. 
http://www.enet.gr/?i=issue.el.home&date=17/10/2010&id=214376 
 
επιστροφή 
 
 

Ανάκτηση και επαναχρησιμοποίηση των επεξεργασμένων υγρών αποβλήτων  από το 2012 

 
Προσχέδιο για τη διαφύλαξη των ευρωπαϊκών υδάτων θα δηµοσιεύσει η ευρωπαϊκή επιτροπή εντός του 
2010 µε στόχο την άµβλυνση της λειψυδρίας και την ορθότερη διαχείριση των αστικών υγρών 
αποβλήτων.  Σύµφωνα µε απάντηση της Επιτροπής σε σχετική γραπτή ερώτηση των δύο ευρωβουλευτών, 
το προσχέδιο θα ακολουθήσει µία γενική επισκόπηση της ασκούµενης πολιτικής για το νερό, η οποία 
αναµένεται το 2012. 
 
Οι πρωτοβουλίες αυτές στηρίζονται σε ευρεία διαβούλευση µε τα κράτη µέλη, µη κυβερνητικές 
οργανώσεις (ΜΚΟ), εµπλεκόµενους παράγοντες και µε την επιστηµονική κοινότητα, ενώ 
πραγµατοποιήθηκε συνάντηση εµπλεκόµενων παραγόντων νωρίτερα εντός του 2010. 
Στην ερώτησή τους οι έλληνες ευρωβουλευτές επεσήµαναν τις δυσµενείς επιπτώσεις  της λειψυδρίας στη 
βιοποικιλότητα και την ανθρώπινη υγεία, ειδικά στον ευρωπαϊκό Νότο. Ένα από τα αντικείµενα αιχµής στη 
διαχείριση των υδατικών πόρων είναι η ανάπτυξη και χρήση µη συµβατικών πόρων, όπως  η ανάκτηση και 
επαναχρησιµοποίηση των επεξεργασµένων υγρών αποβλήτων για την κάλυψη των συνεχώς αυξανόµενων 
υδατικών αναγκών.   
 
Στην ερώτησή τους, οι δύο ευρωβουλευτές ζητούν από την Επιτροπή να προχωρήσει σε θέσπιση 
υποχρεωτικού νοµοθετικού πλαισίου για την ανάκτηση και επαναχρησιµοποίηση αστικών υγρών 
αποβλήτων. 
 
Θα βρείτε το πλήρες κείµενο της ερώτησης και της απάντησης στη σελίδα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου: 
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+WQ+E-2010-
6023+0+DOC+XML+V0//EL 
http://athinai.adagio4.eu/view/el/press-release/meps/meps-2010/meps-2010-october/meps-2010-october-
46.html 
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τέλος αφιερώµατος 2 
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Προτεινόµενα 
 

Προτεινόµενος …∆ήµαρχος 
 

ΑΝΑΒΡΑ 
Ο ΚΟΙΝΟΤΑΡΧΗΣ Dimitris Tsoukalas 

http://www.youtube.com/watch?v=yraCtUo9N6E&feature=player_embedded 
∆είτε το εκπληκτικό αυτό βίντεο και διαδώστε το. 
ΆΛΛΑ Προτεινόµενα ΒΙΝΤΕΟ 
http://www.youtube.com/watch?v=VQbIecsf0iM&feature=related 
http://www.youtube.com/watch?v=2dx3FC5VkpA&feature=related 
 
επιστροφή 
 

Προτεινόµενο βιβλίο 
 

(Χαιρόµαστε που βοηθήσαµε σε αυτό το πολύ χρήσιµο βιβλίο. ΗΓ) 
 

Οι υγρότοποι του Αιγαίου 
Κείµενα: Γιώργος Κατσαδωράκης, Καλούστ Παραγκαµιάν 
Φωτογραφίες: Αντρέας Αθανασιάδης, Νίκος Γεωργιάδης,Γιώργος Κατσαδωράκης, Νίκος 
Παναγιώτου,Καλούστ Παραγκαµιάν, Kώστας Πιστόλας, 
Lay out: Μάριος Βόντας / ∆ηµιουργικό τµήµα WWF Ελλάς 
Η βιβλιογραφική αναφορά στο παρόν φυλλάδιο πρέπει να γίνεται ως εξής:  
Κατσαδωράκης Γ. & Κ. Παραγκαµιάν. 2006. Οι υγρότοποι του Αιγαίου. WWF-Eλλάς, Αθήνα. 28 σελ. 
Ευχαριστίες 
Στην επιτόπια απογραφή των υγροτόπων συµµετείχαν οι: Γεωργιάδης Νίκος, δασολόγος, Παναγιώτου 
Νίκος, περιβαλλοντολόγος, Κατσαδωράκης Γιώργος και Παραγκαµιάν Καλούστ, βιολόγοι.Τη βάση 
δεδοµένων ετοίµασε ο Χρήστος Γιακουµής και στη γεωγραφική αποτύπωση συνέβαλε η Κατερίνα 
Πετκίδη. 
Παρείχαν στοιχεία, εκδήλωσαν επιθυµία να βοηθήσουν ή βοήθησαν µε διάφορους τρόπους οι: Broggi 
Mario, Corsini-Φωκά Μαριολίνα, Jordan Nickolas, Kern Emily, Scharlau Astrid, Αδαµαντοπούλου Στέλλα, 
Αθανασιάδης Αντρέας, Αναγνωστοπούλου Κατερίνα, «Αρχιπέλαγος Αιγαίου», Βολίκας Γιάννης, 
Γιακουµής Χρήστος, Γιαννίρης Ηλίας, ∆ενδρινός Παναγιώτης, ∆ηµαλέξης Τάσος, ∆ηµητρίου Εύα, 
∆ηµητρόπουλος Γεώργιος, ∆ιακογιάννης Γιάννης, ∆ράκου Καίτη, ∆ρετάκης Μιχάλης, «ΕΚΒΥ» (Ελληνικό 
Κέντρο Βιοτόπων Υγροτόπων), «ΕΟΕ» (Ελληνική Ορνιθολογική Εταιρία), Ζαριφοπούλου Φωτεινή, 
Ιωαννίδης Γιάννης, Καζόγλου Γιάννης, Κακαλής Λευτέρης, Καρδακάρη Νίκη, Κοντόπουλος Γιάννης, 
Κρητικός Νίκος, Λατσούδης Παναγιώτης, Λιαρίκος Κωνσταντίνος, Μανδηλαράς Νίκος, Μαραγκού 
Παναγιώτα, Μαργαρίτης Μανώλης, Μεντζελόπουλος Κωνσταντίνος, Μερτζανίδου ∆έσποινα, «ΜΟm» 
(Εταιρία για τη Μελέτη και Προστασία της Μεσογειακής Φώκιας), Μήλιου Αναστασία, Νεαµονητός 
Γιώργος, Ντασιοπούλου Γλυκερία, Παπακωνσταντίνου Κώστας, Παπανδρόπουλος ∆ηµήτρης, 
Παπανικολάου Φίλιππος, Πασχαλίδης Γιώργος, Περγαντής Φώτης, Πετκίδη Κατερίνα, Πολυκρέτη 
Νικολέτα, Πορτόλου ∆ανάη, Ποσάντζης Γιάννης, Πουλιού Νίκος, Προµπονάς Νίκος, Σπινθάκης Βαγγέλης, 
Σταµούλη Βάσω, Σταµούλης Θόδωρος, Σταµούλης Τάσος, Στεργίου Κώστας, Στεργιώτη Βάλια, Στεργιώτη 
Κούλα, Στεργιώτης Βαγγέλης, Σωκιαλίδης ∆ηµήτρης, Τούντα Ελένη, Τσαγκλής Βαγγέλης, Τσιακίρης 
Ρήγας, Τσουγκράκης Γιάννης, Χατζηγιακουµής Βασίλειος. 
 
http://www.egaio.gr/files/Odigoi-Ergaleia/Bibliothiki_Aeiforia/Meletes_Aeiforia/Ygrotopoi_Aigaiou.pdf 
 
επιστροφή 
 

Προτεινόµενη δήλωση: 

 
∆ήλωση του Ούγκο Τσάβες (Ιούλιος 2010): 
Με ρωτάτε γιατί στείλαµε φυλακή όσα στελέχη µας κλέψανε; Γιατί κλέψανε! Και δεν τους τιµωρήσαµε 
εµείς αλλά οι θεσµοί. Μου λένε «γιατί άφησες να µπει φυλακή ο υπουργός άµυνας και δεν τον κάλυψες 
επειδή ήταν προσωπικός σου φίλος;». Μα... γιατί έκλεψε! Πρόδωσε την εµπιστοσύνη µας, την πίστη του 
λαού στη κυβέρνηση. Πρόδωσαν τον Λαό, τη ∆ηµοκρατία, το Στρατό, την Πατρίδα, το Έθνος; 
Τιµωρούνται από τη ∆ικαιοσύνη! Αν τους αφήσεις θα διαφθείρουν κι άλλους. Γι' αυτό φυλακίστηκαν. 



Τιµωρώντας τη διαφθορά κρατάµε γεµάτα τα ταµεία και τη Παγκόσµια Τράπεζα, το ∆ιεθνές Νοµισµατικό 
Ταµείο και τη µαφία των τραπεζών µακριά απ' τα πόδια µας. ∆εν καταντάµε Ελλάδα! 
 
επιστροφή 
 

Προτεινόµενη ιστοσελίδα  
 
 

Γρηγόρης θ. Μαλτέζος Ενεργειολόγος  Μηχανικός  www.Energy.Net.gr  
Από εκεί αλιεύσαµε και τα παρακάτω: 
 

Πραγµατικές οικολογικές ιδέες και όχι 'πράσινα άλογα' 

 
1. το ξενοδοχείο Crown Plaza στην Κοπεγχάγη προσφέρει ένα δωρεάν γεύµα σε οποιονδήποτε πελάτη που 
είναι ικανός να παράγει ενέργεια µέσα από ποδήλατα εξάσκησης που ταυτόχρονα παράγουν ηλεκτρική 
ενέργεια για την επιχείρηση. Οι πελάτες πρέπει να παράγουν τουλάχιστον 10 watt, δηλαδή περίπου 15 
λεπτά ποδηλασίας για κάποιον µε µια µέση δύναµη. Η ανταµοιβή είναι ένα γεύµα που κανονικά θα κόστιζε 
26 ευρώ ! 
2. Disco pub κερδίζει ηλεκτρική ενέργεια που παράγεται από τους πελάτες που χορεύουν σε ειδικά 
διαµορφωµένη πίστα !  
Τα φωτιστικά εφφέ και τα γιγαντιαία µεγάφωνα καταναλώνουν πολλή ενέργεια. Έτσι το µπαρ Surya, στο 
Λονδίνο έκανε µια επένδυση µε ελατήρια στην πίστα του έτσι ώστε όταν συµπιέζονται από τους χορευτές 
να παράγεται ηλεκτρικό ρεύµα που αποθηκεύεται σε µπαταρίες και εξοικονοµεί µεγάλο µέρος από την 
κατανάλωση της επιχείρησης. Ο ιδιοκτήτης της Ανδρέας Χαραλάµπους λέει ότι παράγεται το 60% περίπου 
της συνολικής κατανάλωσης  
3. Εταιρεία παράγει επιτραπέζιο εκτυπωτή  που δεν καταναλώνει ούτε µελάνι ούτε χαρτί ! 
Ποιος είπε ότι όλοι οι εκτυπωτές χρειάζονται χαρτί για να εκτυπώσουν ; Ο PrePeat Printer διαφέρει από 
τους συµβατικούς εκτυπωτές καθώς χρησιµοποιεί µια θερµική κεφαλή για να εκτυπώσει επάνω σε ένα 
ειδικού τύπου πλαστικό φύλλο. Αυτά τα φύλλα είναι πολύ λεπτά και µπορούν εύκολα να σβήνονται και να 
επανεκτυπώνονται από τον ίδιο εκτυπωτή, Αυτός σε διαφορετική θερµοκρασία θα σβήσει και θα 
επανεκτυπώσει τα χρησιµοποιηµένα φύλλα µέχρι 1000 φορές !!  
4. Πανεπιστήµιο κατασκευάζει ‘πράσινη’ οροφή ως συλλέκτη νερού ! 
Ο σχεδιασµός που περιλαµβάνει πράσινο αποκτά διαστάσεις µόδας στην αρχιτεκτονική, όπως στο 
πανεπιστήµιο School of Art , Design and Media Technological University της Σιγκαπούρης. Το 5όροφο 
κτίριο περιλαµβάνει οροφές µε οργανικές πράσινες κατωφέρειες οι οποίες συνδυάζουν τοπίο και 
κατασκευή, σε ένα σύνολο υψηλής τεχνολογίας που συµβολίζει την δηµιουργικότητα που στεγάζει. Οι 
οροφές αυτές χρησιµεύουν ως τόπος περιπάτου και συναντήσεων σε ανοιχτό µέρος, µονώνουν το κτίριο 
και δροσίζουν το περιβάλλον. Επίσης συγκεντρώνουν νερό της βροχής για το πότισµα των υπολοίπων 
χώρων µε πράσινο. 
5. νεροχύτης που χρησιµοποιεί το νερό που αποβάλλεται για να ποτίσει διακοσµητικό φυτό  
6. Σχεδιαστής δηµιουργεί ντους που σε παρακινεί να φύγεις εάν έχεις καταναλώσει υπερβολική ποσότητα 
νερού ! 
20% του συνόλου της ενεργείας που καταναλώνουµε στο σπίτι ξοδεύεται από τον θερµοσίφωνα. Περίπου 6 
φορές πάνω από την ενέργεια που καταναλώνουµε για φώτα. Ο σχεδιαστής  Tommaso Colia  δηµιούργησε 
αυτήν τη βάση µε τα κυκλικά σχήµατα τα οποία ανυψώνονται όταν υπερβούµε µια σχετική ποσότητα νερού 
και µας ειδοποιούν ότι πρέπει να τελειώνουµε !! 
7. διακόπτης που ειδοποιεί µε αλλαγή χρώµατος και δείχνει στα παιδιά πώς να εξοικονοµούν ενέργεια 
8. φορτιστής iPhone που φορτίζει µε χειρολαβή εξάσκησης ! 
 
επιστροφή 
 

Προτεινόµενη Ψηφιακή Βιβλιοθήκη 14 εκατ. έργων τέχνης 
 
 

Με την ψηφιακή βιβλιοθήκη Europeana, διατίθενται στο διαδίκτυο πάνω από 14 εκατοµµύρια έργα της 
πολιτιστικής κληρονοµιάς της Ευρώπης.  Περισσότερα... 
 
επιστροφή 
 



Ειδήσεις από τη γειτονιά µας 
 

Απόπειρα φίµωσης του Αρχιπελάγους από την Creta Farm: 1.000.000 ευρώ το ύψος της αγωγής για 

την υπόθεση Λατζιµά Ρεθύµνου 
 

Με αγωγή ύψους ενός εκατοµµυρίου ευρώ εναντίον του Αρχιπελάγους, του κ.Τσιµπίδη ∆/ντή του 
Ινστιτούτου και του επικεφαλής του εργαστηρίου Ανόργανης & Αναλυτικής Χηµείας του Εθνικού 
Μετσόβιου Πολυτεχνείου (ΕΜΠ), κ Λιοδάκη, απάντησε η Creta Farm στις έρευνες που 
πραγµατοποιήσαµε για τον εντοπισµό και το µέγεθος της περιβαλλοντικής ρύπανσης στην περιοχή Λατζιµά 
του Ρεθύµνου, δίπλα στις χοιροτροφικές µονάδες της γνωστής βιοµηχανίας αλλαντικών. 
Μέχρι σήµερα ελάχιστα έχουν γίνει για την αντιµετώπιση ενός προβλήµατος που χρονολογείται από τη 
δεκαετία του ’70 και έχει υποβαθµίσει σε τεράστιο βαθµό τη συγκεκριµένη περιοχή. Το εξελισσόµενο 
περιβαλλοντικό έγκληµα διογκώνεται καθηµερινά καθώς πλήθος καταδικαστικών αποφάσεων για 

πολεοδοµικές και υγειονοµικές παραβάσεις εις βάρος της Creta Farm µένουν ανεφάρµοστες και τα 
πρόστιµα που έχουν επιδικαστεί στη βιοµηχανία είτε δεν εισπράττονται είτε διαγράφονται. Το γεγονός 
αυτό δίνει τη δυνατότητα στους µεγαλοεπιχειρηµατίες της Creta Farm να συνεχίζουν απτόητοι το έργο τους 
και να θέτουν καθηµερινά σε κίνδυνο τη δηµόσια υγεία και το περιβάλλον.  
 Έτσι όµως, εξευτελίζεται ο θεσµός της δικαιοσύνης, την οποία από τη µία πλευρά περιφρονούν όταν 

επιβάλλονται ποινές και πρόστιµα και από την άλλη την επικαλούνται προκειµένου να 
φιµώσουν οποιαδήποτε φωνή ορθώνει λόγο για το διαχρονικό περιβαλλοντικό έγκληµα που συντελείται 
στο Ρέθυµνο.  
Ειδικά τον τελευταίο χρόνο - και ιδίως µετά τη δηµοσιοποίηση της έρευνας που πραγµατοποίησαν από 
κοινού το Αρχιπέλαγος µε το εργαστήριο Ανόργανης & Αναλυτικής Χηµείας του ΕΜΠ στην περιοχή 
Λατζιµά - η αλλαντοβιοµηχανία Creta Farm έχει επιδοθεί µε διαδοχικές καταγγελίες και αγωγές σε ένα 
ανελέητο κυνήγι όλων όσων ανέδειξαν το πρόβληµα. 
Το «πέπλο» αυτής της ιδιότυπης επιχειρηµατικής τροµοκρατίας, που επί χρόνια κεντούσε µεθοδικά η 
Creta Farm, απλώνεται σήµερα πάνω από τους πολιτιστικούς & περιβαλλοντικούς συλλόγους της 
περιοχής, το Αρχιπέλαγος, τον καθηγητή εργαστηρίου Ανόργανης & Αναλυτικής Χηµείας του ΕΜΠ κ. 
Λιοδάκη, ακόµα και δηµοσιογράφους που τολµούν να αγγίξουν το ζήτηµα. Στην περίπτωση δε του 
καθηγητή του ΕΜΠ κ. Λιοδάκη, η Creta Farm επιχειρεί να σταµατήσει τη συνέχιση της έρευνας 
αξιώνοντας από το ΕΜΠ την πειθαρχική του δίωξη για λόγους άσχετους µε την υπόθεση (π.χ. για δήθεν 
ελλιπή άσκηση των ακαδηµαϊκών του καθηκόντων!), γεγονός που συνιστά σαφή παραβίαση βασικών 
αρχών του πανεπιστηµιακού ασύλου (ελευθερία της έρευνας & της διδασκαλίας). 
Θυµίζουµε ότι το φθινόπωρο του 2009 και έπειτα από αιτιάσεις κατοίκων, φορέων, πολιτών και του 
Παρατηρητηρίου του Αρχιπελάγους Ρεθύµνου για εκτεταµένη ρύπανση στην περιοχή Λατζιµά, µέλη της 
θαλάσσιας ερευνητικής οµάδας του Αρχιπελάγους πραγµατοποίησαν ενδελεχή έρευνα στην περιοχή  
(∆ΕΙΤΕ Ε∆Ω ΤΟ ΣΧΕΤΙΚΟ VIDEO) 
Κατά την έρευνα που έγινε υπό αντικειµενικά δύσκολες συνθήκες, µέσω παρατήρησης στην παράκτια 
ζώνη και κατάδυσης σε απόκρηµνα σηµεία, εντοπίστηκε υπερχείλιση και εξαγωγή ακαθαρσιών µέσα 
από τα ασβεστολιθικά πετρώµατα των βράχων, οι οποίες κατέληγαν στη θάλασσα. Παράλληλα, η 
αποπνικτική δυσοσµία στην περιοχή από τα λύµατα των χοιροτροφικών µονάδων ενίσχυε ακόµα 
περισσότερο τις αρχικές υποψίες για την πηγή της ρύπανσης. 
Οι δειγµατοληψίες και αναλύσεις δειγµάτων νερού από πηγάδια και γεωτρήσεις, στο εργαστήριο 
Ανόργανης & Αναλυτικής Χηµείας του ΕΜΠ, καθώς και οι µικροβιολογικές αναλύσεις σε δείγµατα 
θαλασσινού νερού στο εργαστήριο του Αρχιπελάγους εµφάνισαν τιµές άνω των επιτρεπτών ορίων και 
φωτογράφισαν ευκρινώς την πηγή του προβλήµατος. 
Είναι δεδοµένο, πως όσο δεν εφαρµόζονται οι νόµοι, η Creta Farm θα συνεχίσει να στρέφεται κατά 
πάντων µε διάφορους τρόπους και απειλές, µέχρις ότου καταπνίξει οποιαδήποτε αντίδραση, 
αναπτύσσοντας ταυτόχρονα τις επιχειρηµατικές της δραστηριότητες σε πλήρη δυσαρµονία µε τη φύση 
και τον άνθρωπο. 
Όσον αφορά στις προσεχείς µας δράσεις, το Αρχιπέλαγος θα συνεχίσει τις έρευνες σχετικά µε το 
θέµα µέχρι την τελική του λύση κρατώντας ενήµερη την τοπική κοινωνία του Ρεθύµνου και την ευρύτερη 
κοινή γνώµη. Παράλληλα, αναµένουµε από τις αρµόδιες δηµόσιες υπηρεσίες και τους ελεγκτικούς 
µηχανισµούς να πράξουν αυτό που ορίζουν οι νόµοι ενός κράτους δικαίου και επιτάσσει η κοινή λογική. 
Τέλος, δηλώνουµε ότι, παράλληλα µε την ενάσκηση όλων των νοµίµων δικαιωµάτων µας, είµαστε 
αποφασισµένοι ναθέσουµε σε λειτουργία το διεθνές δίκτυο επικοινωνίας του Αρχιπελάγους, ώστε να 
ενηµερωθεί σχετικώς η ευρωπαϊκή και η διεθνής κοινή γνώµη. 
Η ερευνητική & επιστηµονική οµάδα του Αρχιπελάγους 
www.archipelago.gr, Facebook. 



 
επιστροφή 
 
Οικολόγοι Πράσινοι: Επιχείρηση εναντίον της Κοινωνίας των Πολιτών 

Αγωγή 1 εκατοµµυρίου ευρώ της Creta Farm εναντίον όσων µιλάνε για ρύπανση 

 
Γραφείο του ευρωβουλευτή των Οικολόγων Πράσινων Μιχ. Τρεµόπουλου 

25.11.2010 
Για απόπειρα φίµωσης του επιστηµονικού κόσµου και της Κοινωνίας των Πολιτών κάνουν λόγο οι 
Οικολόγοι Πράσινοι µε αφορµή την αγωγή της Creta Farm κατά της ΜΚΟ «Αρχιπέλαγος-Ινστιτούτο 
Θαλάσσιας Προστασίας» και ερευνητών του ΕΜΠ. Παράλληλα ξαναφέρνουν το θέµα στο 
ευρωκοινοβούλιο, ζητώντας από την Κοµισιόν νεότερα στοιχεία σε συνέχεια της σχετικής ερώτησης που 
είχαν καταθέσει τον Απρίλιο. 
Με την ερώτηση εκείνη, ο ευρωβουλευτής των Οικολόγων Πράσινων Μιχάλης Τρεµόπουλος είχε ζητήσει 
πληροφορίες για την τήρηση των περιβαλλοντικών όρων από τη λειτουργία χοιροτροφικής µονάδας της 
Creta Farm στο Ρέθυµνο, βασιζόµενος σε στοιχεία από έρευνες στην περιοχή που έκαναν ερευνητές του 
εργαστηρίου Ανόργανης & Αναλυτικής Χηµείας του ΕΜΠ και της ΜΚΟ Αρχιπέλαγος. Στην απάντησή του 
ο Επίτροπος κος Potočnik κατέληγε ότι η Επιτροπή «θα ζητήσει πληροφορίες από τις ελληνικές αρχές 
σχετικά µε την εν λόγω µονάδα και τα µέτρα που έχουν ληφθεί για τη διασφάλιση της συµµόρφωσης µε τη 

νοµοθεσία της ΕΕ.» 
Πρόσφατα ανακοινώθηκε ότι για τη συγκεκριµένη υπόθεση η επιχείρηση κατέθεσε αγωγή για δυσφήµιση 
ύψους ενός εκατοµµυρίου ευρώ κατά του ∆ιευθυντή της περιβαλλοντικής οργάνωσης  και του επικεφαλής 
του εργαστηρίου του εργαστηρίου Ανόργανης & Αναλυτικής Χηµείας του Εθνικού Μετσόβιου 
Πολυτεχνείου κ Λιοδάκη, που είχε τεκµηριώσει τα στοιχεία της καταγγελίας.  
Ο Μιχάλης Τρεµόπουλος δήλωσε σχετικά: «Είναι απαράδεκτη κάθε απόπειρα φίµωσης της οικολογικής και 

επιστηµονικής κριτικής. Αν η επιχείρηση τηρεί τις εθνικές και ευρωπαϊκές περιβαλλοντικές προδιαγραφές, δεν 

έχει τίποτε να φοβηθεί και δε χρειάζεται να καταθέτει αγωγές για εξοντωτικά ποσά. Ο δηµόσιος διάλογος και 

η ακαδηµαϊκή έρευνα δε µπορεί να διεξάγονται υπό τη σκιά τέτοιων απειλών. Στην κατεύθυνση αυτή, ζητάµε 

νεότερα στοιχεία από την έρευνα που είχε προαναγγείλει  τον Ιούνιο η Κοµισιόν, έπειτα από σχετική ερώτησή 

µας» 

Για περισσότερες πληροφορίες:  Μιχάλης Τρεµόπουλος  6982 689868 

         Τάσος Κροµµύδας  6945 940916 

 
(ακολουθεί το κείµενο της ερώτησης) 

 

 

Θέµα: Σε συνέχεια ερώτησης για ενδεχόµενη ρύπανση από χοιροτροφική µονάδα 
Τον περασµένο Απρίλιο είχα καταθέσει γραπτή ερώτηση (E-2932/2010) (1) σχετικά µε τις περιβαλλοντικές 
επιπτώσεις από τη λειτουργία χοιροτροφικής µονάδας στο Ρέθυµνο στην Ελλάδα. Στην απάντησή του ο κος 
Potočnik κατέληγε ότι η Επιτροπή «θα ζητήσει πληροφορίες από τις ελληνικές αρχές σχετικά µε την εν 
λόγω µονάδα και τα µέτρα που έχουν ληφθεί για τη διασφάλιση της συµµόρφωσης µε τη νοµοθεσία της 
ΕΕ.» 
Σε µια πρόσφατη εξέλιξη η εταιρία Creta Farm, ιδιοκτήτης της εν λόγω µονάδας, κατέθεσε  για τη 
συγκεκριµένη υπόθεση αγωγή για δυσφήµιση ύψους ενός εκατοµµυρίου ευρώ (2) εναντίον της Μ.Κ.Ο. 
«ΑΡΧΙΠΕΛΑΓΟΣ-Ινστιτούτο Θαλάσσιας Προστασίας» και του επικεφαλής του εργαστηρίου Ανόργανης 
& Αναλυτικής Χηµείας του Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου κ Λιοδάκη. Οι εναγόµενοι είχαν 
πρωταγωνιστικό ρόλο στη διερεύνηση του συγκεκριµένου θέµατος, ενώ στοιχεία από τις έρευνές τους στην 
περιοχή είχα επικαλεστεί στην αρχική ερώτησή µου. 
Ερωτάται η Επιτροπή τι στοιχεία έχει λάβει από τις ελληνικές αρχές για το θέµα της χοιροτροφικής 
µονάδας και της ρύπανσης στη γύρω περιοχή, και πώς τα αξιολογεί. 
 
(1)  http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?type=WQ&reference=E-2010-2932&language=EL  
(2) 
http://www.archipelago.gr/en/Home/NewsofArchipelagos/tabid/121/xmmid/462/xmid/1442/xmview/2/Defa
ult.aspx  
 
επιστροφή 
 



Νέο κύµα ανεµογεννητριών στην Άνδρo- και σε προστατευόµενες περιοχές 

 

Σε εποχές ηλεκτρονικής διακυβέρνησης, στο σκοτάδι παραµένει ακόµη η τοπική κοινωνία της Ανδρου 
σχετικά µε τα µεγαλεπήβολα επενδυτικά σχέδια του οµίλου Κοπελούζου για την εγκατάσταση µεγάλου 
αριθµού γιγαντιαίων ανεµογεννητριών σε περιοχή του νησιού και συγκεκριµένα στον ορεινό όγκο του 
Πετάλου, που ανήκει στο δίκτυο προστασίας Natura 2000. 
Από το τέλος του Σεπτεµβρίου η Ρυθµιστική Αρχή Ενέργειας ανακοίνωσε την αδειοδότηση ακόµη 320 
MW αιολικών σταθµών στην Άνδρο, ανεβάζοντας το σύνολο της εγκατεστηµένης ισχύος περίπου στα 400 
MW.  
Πρόκειται για 120 MW από τη ∆ΕΗ ανανεώσιµες πήγες ενέργειας µε συµµετοχή ξένου επιχειρηµατία, στην 
περιοχή του Κάβο Ντόρο και 170 MW από τον όµιλο Κοπελούζου στον ορεινό όγκο του Πετάλου, εντός 
περιοχής Natura. Μέρος µιας επένδυσης ύψους σχεδόν ενός εκατοµµυρίου ευρώ που «ξεµπλοκάρει» 
ύστερα από χρόνια αναµονής αποτελεί η εγκατάσταση ανεµογεννητριών στην Άνδρο, οι ανάγκες της 
οποίας σε ενέργεια είναι περίπου 15 MW. Ανάλογες εγκαταστάσεις προβλέπονται σε Τήνο, Πάρο και 
Νάξο.  
Χιλιόµετρα καλωδίων  

Αυτά τα έργα απαιτούν εκατοντάδες χιλιόµετρα καλωδίων και δρόµους τεράστιου πλάτους και ακόµη δύο 
έργα διασύνδεσης µε τους αντίστοιχους υποσταθµούς, για τα οποία απαιτούνται χιλιάδες στρέµµατα. Για 
όλο αυτό το εγχείρηµα, χωροταξική µελέτη δεν υπάρχει!  
Οι εξελίξεις «τρέχουν», το χάσµα πληροφόρησης διευρύνεται, και δυστυχώς η τοπική κοινωνία παραµένει 
στο σκοτάδι: κεκλεισµένων των θυρών πραγµατοποιήθηκαν στην Άνδρο οι συναντήσεις των 
επιχειρηµατιών µε τους δηµάρχους και ευρωβουλευτή του ΠΑΣΟΚ.  
http://www.enet.gr/?i=issue.el.home&date=14/10/2010&id=213342 
 
επιστροφή 
 

Αφαιρεί αρµοδιότητες από περιφέρειες η «Εγνατία Οδός»; 

 

Η είδηση λέει ότι ολόκληρος υπουργός διαβεβαιώνει ότι ∆ΕΝ αφαιρούνται αρµοδιότητες από τις 
Περιφέρειες, αλλά και ότι µεταεκλογικά ∆ΕΝ θα αυξηθούν τα διόδια. Τα διόδια αυξήθηκαν 
µεταεκλογικά και τον διαψεύδουν. Ποιος τον πιστεύει, ότι δεν αφαιρούνται αρµοδιότητες από 4 
Περιφέρειες; ΗΓ 
   

Η «Εγνατία Οδός» δεν θα αφαιρέσει αρµοδιότητες και πόρους από τις περιφέρειες της 

χώρας, το αντίθετο, θα σχεδιάσει και θα έχει την ευθύνη της εκτέλεσης µεγάλων έργων που 

δεν µπορούν οι νοµαρχίες και οι περιφέρειες να πραγµατοποιήσουν. 

Αυτό τόνισε ο υφυπουργός Υποδοµών, Μεταφορών και ∆ικτύων κ. Γ.Μαγκριώτης στη διάρκεια 
συνέντευξης Τύπου στη Θεσσαλονίκη, µε αφορµή καταγγελίες βουλευτών της Ν∆ και του 
υποψήφιου περιφερειάρχη Κεντρικής Μακεδονίας κ. Π. Ψωµιάδη ότι η κυβέρνηση αφαιρεί 
αρµοδιότητες από τέσσερις περιφέρειες της χώρας και τις αναθέτει στην «Εγνατία Οδό ΑΕ». Ο κ. 
Μαγκριώτης επεσήµανε ότι οι πέντε κοινές υπουργικές αποφάσεις για την υλοποίηση οδικών 
έργων στις περιφέρειες υπογράφηκαν µε τη σύµφωνη γνώµη πρώην υπουργών και βουλευτών της 
Ν∆, εκπροσώπων της Τοπικής Αυτοδιοίκησης που υποστηρίζονται από το κόµµα της αξιωµατικής 
αντιπολίτευσης, αλλά και τοπικών φορέων. «Καµία αρµοδιότητα δεν αφαιρείται. Αντίθετα θα 

δοθούν αρµοδιότητες και πόροι» είπε χαρακτηριστικά. Οσον αφορά τις καταγγελίες περί αυξήσεων 
των διοδίων µετά τις αυτοδιοικητικές εκλογές σηµείωσε ότι η κυβέρνηση προσπαθεί να 
τροποποιήσει, προς όφελος των πολιτών, τις συµβάσεις παραχώρησης που υπεγράφησαν το 2007.  
Στο µεταξύ ο Σύνδεσµος Ελληνικών Εταιρειών Γραφείων Μελετών µε επιστολή του προς την 
κυβέρνηση εκφράζει την ανησυχία του για τις αρµοδιότητες της «Εγνατίας Οδού» και ζητεί να 
επικρατήσει σύγχρονη λογική για την αντιµετώπιση της- πραγµατικά υπαρκτής- ανάγκης 
ενίσχυσης των φορέων στο Νότιο Αιγαίο προκειµένου να υλοποιήσουν τα σηµαντικά αναπτυξιακά 
έργα χωρίς να ακυρωθεί ο ρόλος και η συνεισφορά του µελετητικού κλάδου.  
http://www.tovima.gr/default.asp?pid=2&ct=16&artId=360336&dt=13/10/2010 
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Ειδήσεις από την Επαρχία Ικαρίας 
 

Η Ικαρία χρειάζεται Χώρο Ταφής Υπολειμάτων (ΧΥΤΥ) και όχι Ταφής Αποριμμάτων (ΧΥΤΑ) 

Ηλίας Γιαννίρης 12 Νοεµβρίου 2010  
 Ο ΧΥΤΑ ∆υτικής Σάµου κατέρρευσε µαζί µε τις µεµβράνες και τα σκουπίδια στην παρακείµενη 
ρεµµατιά. Είχαν προηγηθεί κανονικά όλες οι µελέτες, και τα σκουπίδια µαζί µε τα πολύτιµα κονδύλια 
έφυγαν µέσα στο παρακείµενο ρέµα και τον υδροφόρο ορίζοντα για να µολύνουν τη ∆υτική Σάµο για 
χρόνια. Άλλο ένα άχρηστο έργο. 
Το ίδιο σενάριο µπορεί να επαναληφθεί και στην Ικαρία. Το Νοµαρχιακό Συµβούλιο (το ίδιο που είχε 
ψηφίσει για το ΧΥΤΑ ∆υτικής Σάµου) ψήφισε υπέρ του ΧΥΤΑ Ικαρίας. Η τοποθεσία έχει πολύ µεγάλες 
κλίσεις. 
Στην Ικαρία άρχισε η ανακύκλωση. Υπάρχουν κάδοι και στους τρεις δηµους. Χρειάζεται ενηµέρωση ώστε 
να ενταθεί η ανακύκλωση και να υπάρχουν υπολείµατα και όχι απορρίµµατα. Τα υπολείµατα µπορούν να 
φιλοξενηθούν σε έναν από τους αποκαταστηµένους (έτσι λένε) πρώην σκουπιδότοπους του νησιού. Αν το 
δουν έτσι δεν χρειάζεται να κατασκευαστεί νέος ΧΥΤΑ. Η ανάγκη για ΧΥΤΑ είναι των εργολάβων και 
όχι της Ικαρίας. 
Μάλιστα το Νοµαρχιακό Συµβούλιο ψήφισε µε µόλις 9 συµβούλους. 
∆ιαβάστε την είδηση: 
     
Το Νοµαρχιακό συµβούλιο ψηφίζει υπέρ της κατασκευής του ΧΥΤΑ Ικαρίας στην Έξω Πλαγιά  
από Επιτροπή Αγώνα 4:23µµ, Παρασκευή 12 Νοεµβρίου 2010 
Το Νοµαρχιακό συµβούλιο ψηφίζει υπέρ της κατασκευής του ΧΥΤΑ Ικαρίας στην Έξω Πλαγιά 
Την Τετάρτη 3 Νοέµβρη εγκρίθηκε από το Νοµαρχιακό συµβούλιο Σάµου η µελέτη που ορίζει την Έξω ή 
Κοσσοικιάτικη Πλαγιά ως τόπο κατασκευής του ΧΥΤΑ. Από τους 21 που αποτελούν το Νοµαρχιακό 
συµβούλιο παρέστησαν οι 13 και υπερψηφίστηκε από µόλις 9 νοµαρχιακούς συµβούλους. Είναι ενδεικτικό 
δε ότι η διαδικασία έλαβε χώρα, µέσα στην προεκλογική αναµπουµπούλα, από το τελευταίο Νοµαρχιακό 
συµβούλιο πριν τις εκλογές.  
  Ένας οικισµός 400 χρόνων που θα έπρεπε να προστατεύεται ως µοναδικό δείγµα Ικαριώτικης 
παραδοσιακής αρχιτεκτονικής µε τα πετρόκτιστα χυτά σπίτια και τα δύο βυζαντινά ξωκλήσια, η πλούσια γη 
που έθρεψε και θρέφει γενιές Ικαριωτών και µια θάλασσα αµόλυντη, καταφύγιο χιλιάδων ειδών ψαριών και 
της µεσογειακής φώκιας προορίζονται για σκουπιδότοπος. 
  ∆εν είναι τυχαίο που ένας τέτοιος τόπος επιλέγεται για να δεχτεί τα σκουπίδια του σύγχρονου πολιτισµού. 
Οι τοπικοί µας άρχοντες, αλλά και η κεντρική εξουσία υπολογίζουν την αξία της γης και των κατοίκων της 
µε γνώµονα το εύκολο και γρήγορο κέρδος. Με άλλα λόγια τα µέρη που προσφέρονται για τουριστική 
εκµετάλλευση προστατεύονται από τέτοιου είδους “οχλούσες εγκαταστάσεις”, ενώ περιοχές που δεν 
προχώρησε το συγκεκριµένο µοντέλο ανάπτυξης τιµωρούνται και απαξιώνονται. 
  Ούτε η µελέτη του ΙΓΜΕ, ούτε οι ενστάσεις µας σε θεσµικό επίπεδο στάθηκαν ικανές για να αποτρέψουν 
την απόφαση που καταδικάζει τα χωριά και τη θάλασσα µας σε καταστροφή.   
 Ο αγώνας µας πρέπει να συνεχιστεί όχι µόνο µέσα από την προσφυγή µας στο ΣτΕ και τις όποιες 
νοµικές διαδικασίες, αλλά κυρίως µέσα από την δράση και την ενεργή συµµετοχή όλων µας. 
Επιτροπή Αγώνα κατά της Εγκατάστασης Χ.Υ.Τ.Α. στη θέση �Τσαµαντά� της Κοσσοικιάτικης Πλαγιάς. 
http://xyta-plagia-ikarias.blogspot.com/ 
xyta-plagia-ikarias.blogspot.com/ 
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Θύμα των επιπτώσεων της θεομηνίας στην Ικαρία ο νεκρός ψαράς Δημήτρης Βατούγιος 

 
Ηλίας Γιαννίρης 11 Νοεµβρίου 2010  
∆ιαβάστε: Οι βάρκες δεν µπορούσαν να βγούν από το λιµανάκι για να πάνε να τον σώσουν, γιατί ήταν 

φραγµένο από τη θεοµηνία. 
http://www.ikariamag.gr/index.php?option=com_content&view=article&id=629%3A2010-11-10-14-54-
30&catid=47%3A2010-02-26-18-23-23&Itemid=64&sms_ss=facebook&at_xt=4cdbac54a18513f9%2C0 

  
Νεκρός ανεσύρθηκε ο 60χρονος ερασιτέχνης ψαράς, ∆ηµήτρης Βατούγιος, µετά από επιχείρηση 

εντοπισµού και διάσωσης του 
  



Το πρωί της 10ης Νοεµβρίου είχε πάει στην περιοχή αλυκές Καρκιναγρίου Ικαρίας, ακριβώς κάτω από το 
σπίτι του για να ψαρέψει στα βράχια µε το καλάµι του. Στις 11:40 το πρωί, κάτοικοι τον είδαν µέσα στη 
θάλασσα, σε λίγα µέτρα απόσταση από την ακτή να τους γνέφει για βοήθεια. Η κινητοποίηση τους ήταν 
άµεση, όµως λίγα δευτερόλεπτα µετά τον είδαν µπρούµυτα στο νερό. Στην περιοχή  επικρατούσε 
θαλασσοταραχή µε τη ρεστία να απαγορεύει την έξοδο των βαρκών από το µικρό λιµανάκι της Λειβάδας, 
καθώς ο νοτιάς είχε φράξει την προηγούµενη νύχτα την είσοδο του λιµανιού µε άµµο από την 
πρόσφατη θεοµηνία. 
 
Το περιοδικό µας είχε δηµοσιεύσει επανειληµµένα κείµενα για τις παρανοµίες και τις αυθαιρεσίες που 
γίνονται στην περιοχή του Καρκιναγρίου εδώ και καιρό και που σχετίζονταν µε το λεµανάκι που 
µπαζώθηκε από την κακοκαιρία. Αυτό που ακολούθησε ήταν απόλυτη σιγή ιχθύος.  
Ιδού τώρα τα αποτελέσµατα: 
∆είοτε ορισµένα προηγούµενα δηµοσιεύµατα: 
• Τεύχος Νο 22: http://www.asda.gr/ikariaka/hlekd22.htm#αλληλογραφία Φεβρουάριος-Μάρτιος 2010 
• Τεύχος Νο 20: http://www.asda.gr/ikariaka/hlekd20.htm#καρκινάγρι  Ιούλιος-Αύγουστος-Σεπτέµβριος-

Οκτώβριος 2009 
• Τεύχος Νο 6: http://www.asda.gr/ikariaka/hlekd6.htm#αυθαιρεσία Ιανουάριος-Φεβρουάριος 2007 
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Η εμπειρία μου από τη θεομηνία της Δευτέρας 18/10 στην Ικαρία 

 
από Ηλίας Γιαννίρης 24 Οκτωβρίου 2010  

 Η θεοµηνία της ∆ευτέρας 18/10 µε βρήκε εκείνο το βράδυ στον Εύδηλο. Συζητούσαµε µε Ευδηλιώτες στο 
καφενείο του Αυγά για τον "Οικολογικό Άνεµο στο Βόρειο Αιγαίο". Η βροχή ήταν καταρρακτώδης και για 
12 ώρες συνέχεια. Επιχειρήσαµε να φύγουµε, κατά τα µεσάνυχτα µε αυτοκίνητο, από το δρόµο του 
Ευδήλου, την ανηφόρα. Ήταν αδύνατο. Κανένα αυτοκίνητο δεν µπόρεσε να ανέβει το δρόµο, γιατί είχε 
µετατραπεί σε ποτάµι. 
Γυρίσαµε πίσω µε κίνδυνο να τουµπάρει το αµάξι. Βγήκαµε στο δρόµο από τη νέα γέφυρα. Στη στροφή, ο 
κεντρικός ∆ρόµος αριστερά για Κάµπο -Αρµενιστή ήταν ένα µεγάλο ποτάµι. ∆εν υπήρχε περίπτωση να τον 
ανέβει ένα ΙΧ. Ξεκινήσαµε για Φλές µήπως και πηγαίναµε από τον Κατσίριφο (από το Φαρµακείο του 
Τσαντέ). Εκεί φτάσαµε µε χίλια ζόρια, µέσα από ποτάµια που διέσχιζαν το δρόµο, λουβάδες και µπάζα, στα 
σπάσµατα και αλλού. 
Ο "περιφεριακός" του Κατσίριφου ήταν ένα χωµάτινο ποτάµι που κατέβαζε ότι ήθελε. Αδύνατο να 
ανεβούµε από εκεί. Μετεπιβιβάστηκα σε ένα βανάκι µε κατεύθυνση για Καραβόσταµο. Μόνο το βανάκι 
µπόρεσε και πέρασε από τρία σηµεία που είχαν µπάζα. Αν ήταν ΙΧ δεν θα πέρναγε. 
Στο Καραβόσταµο το υπόγειο της Τζένης και το σπίτι κάτω από του Τσινιάου είχαν πληµµυρίσει τελείως. 
Το ποτάµι του Καραβοστάµου που την προηγούµενη µέρα δεν είχε καθόλου νερό, ανέβασε τα νερά του 
µέχρι τη γέφυρα. Η ράµπα καθόδου από την πλατεία που περνάει το ποτάµι λειτουργησε σαν εµπόδιο και 
εκεί συσσωρεύτηκαν χώµατα, και έθαψαν µε πάνω από ένα µέτρο χώµα και λάσπη το τρέιλερ του Θεοχάρη 
που ήταν παρατηµένο εκεί.  
Συµπέρασµα: Από άκρη σε άκρη σε όλη την Ικαρία, έτσι που φτιάχνουµε τους δρόµους, χωρίς 
παροχέτευση στο πλάι η βροχή µετατρέπει το δρόµο σε ποτάµι. Όλα αυτά τα ποταµάκια 
των τσιµεντωµένων δρόµων εκβάλουν στον κεντρικό δρόµο. Εκεί επίσης δεν υπάρχει πρόβλεψη για 
παροχέτευση του νερού µε φρεάτια από κάτω (αλλά και όπου υπήρχαν φρεάτια δεν πιστεύω να ήταν 
καθαρισµένα). Το ορµητικό νερό κυλάει επιφανειακά διασχίζοντας το δρόµο και δηµιουργεί διάβρωση στο 
χώµα ή στα τοιχεία που βρίσκονται κατάντι. Αν δείτε όλες τις φωτογραφίες που δηµοσιεύτηκαν εκεί 
εντοπίζονται οι περισσότερες και δαπανηρότερες ζηµιές. Από πάνω το βουνό κατέβασε χώµατα που 
έκλεισαν τους δρόµους. Αυτά αποµακρύνθηκαν µε µπουλντόζες. Και φυσικά, όπου υπήρχαν γεφυράκια 
στην κάθοδο των ορµητικών νερών αυτά λειτούργησαν σαν εµπόδιο µε αποτέλεσµα εκεί να γίνουν 
µεγαλύτερες διαβρώσεις.  
Όταν έχεις τέτοιους τσιµεντένιους και κακοκατασκευασµένους δρόµους στη δηµοτική οδοποιία και 

στο επαρχιακό δίκτυο και ένα βουνό από πάνω µε βλάστηση καταφαγωµένη από τα κατσίκια, 

σκέφτοµαι, ότι "πάλι καλά". Ας είν' καλά το πάσπαρο (χαλαρός σχιστόλιθος) που αντέχει. Αν είχαµε 

χωµατοβούνια η Ικαρία θα είχε ξεπλυθεί στο πέλαγος µαζί µε τα χωριά της και τις πεζούλες. 
 
επιστροφή 
 



Παρουσίαση βιβλίου: Τετάρτη 15/12 και ώρα 19:30. Η Ουτοπία του Ετιέν Καµπέ «Ταξίδι στην Ικαρία 

- 1842», έκδοση της Εταιρείας Ικαριακών Μελετών (2010).  

 
Η βραδιά θα συνεχιστεί µε ικαριώτικο κρασί… Στον Εύµαρο Φωκίδος 26, Αµπελόκηποι, 115 26 
Αθήνα Evmaros - cultural association, 26 Fokidos str., 115 26 Athens Τηλ./tel.: 0030 210 6207824 
E-mail: evmarosart@gmail.com 
 
Ο Εύµαρος είναι ένας χώρος καλλιέργειας των ενδιαφερόντων των µελών και των φίλων του αλλά 
και ένα σηµείο συνάντησής τους. Ένας χώρος ελεύθερης και δηµιουργικής καλλιτεχνικής 
έκφρασης. Λειτουργούν δύο αίθουσες. Η µία οργανωµένη για εκδηλώσεις, θεατρικά και µουσικά 
δρώµενα και η άλλη για εκθέσεις. Επίσης λειτουργεί µπαρ καθώς και πωλητήριο βιβλίων και 
δίσκων. Τα µέλη και οι φίλοι µπορούν να χρησιµοποιούν το χώρο για προβολές, επαγγελµατικές ή 
κοινωνικές συναντήσεις, παιδικά πάρτυ κλπ. 
 
επιστροφή 
 
 

Καθυστερεί απαράδεκτα η ίδρυση KAΤΑΦΥΓΙΟΥ ΑΓΡΙΑΣ ΖΩΗΣ ΣΤΟ ∆ΑΣΟΣ ΡΑΝΤΗ 

 
∆ύο ολόκληρα χρόνια η οµάδα δασικής έρευνας του "Αρχιπελάγους" προτείνει µε σχετικές 
επιστολές αλλά και κατάθεση µελετών στην ∆ιεύθυνση ∆ασών να προχωρήσει στη σύνταξη και 
εισηγητική διαδικασία για την ίδρυση "µόνιµου καταφυγίου Άγριας Ζωής" στο αρχαίο δάσος του 
Ράντη στην Ικαρία. 
Η αρµόδια υπηρεσία της Περιφέρειας Β. Αιγαίου αναγνώρισε την πολυετή έρευνα αλλά και την 
ανάγκη θεσµοθέτησης ισχυρού status προστασίας του δάσους Ράντη, την οποία προσυπογράφει 
και το Πανεπιστήµιο Αιγαίου. 
Ωστόσο, σύµφωνα µε την προβλεπόµενη διαδικασία, η αρµόδια υπηρεσία της Σάµου έχει την 
τυπική και ουσιαστική υποχρέωση να προχωρήσει στη σχετική εισήγηση. 
Σύµφωνα µε τον δ/ντη του Αρχιπελάγους, Θοδωρή Τσιµπίδη,  
"Έχει ήδη παρέλθει τρίµηνο χωρίς καµία σχετική ενηµέρωση! Αποστείλαµε λοιπόν στις 15 
Οκτωβρίου νέα επιστολή επί του θέµατος, καθώς σε πρότερη συνεργασία µας µε τη ∆ιεύθυνση 
∆ασών Ρόδου για αντίστοιχο θέµα, ο χρόνος γνωµάτευσης ήταν µόλις µία εβδοµάδα…" 
"Εµείς, τόνισε ο κ. Τσιµπίδης, θα συνεχίσουµε τις  προσπάθειες για την ίδρυση Καταφυγίου 
Άγριας Ζωής στο ∆άσος του Ράντη καθώς πιστεύουµε πως αυτή είναι η αµεσότερη δυνατή δράση 
ουσιαστικής προστασίας της πλούσιας βιοποικιλότητάς του." 
ΣΑΜΙΑΚΟΣ ΤΥΠΟΣ 25 Νοεµβρίου 2010 
 
επιστροφή 
 
«Ικαρία µέθεξις. Παραδοσιακή µουσική και τραγούδια από την Ικαρία»  

 
Παρουσίαση CD από την TEXNIS 
Τρίτη, 21 ∆εκεµβρίου 2010 21:00   
IANOS Σταδίου 24 
Η επιµέλεια και η ενορχήστρωση είναι του Alexander Spitzing. 
Συµµετέχουν:  Λευτέρης Πούλης (Σκάτζακας), Γιάννης Λούκος, Χριστίνα Μέτσικα,  
Άρτεµις Ματαφιά, Αλέκος Σταµατόπουλος, Μαρία Σταυριανουδάκη, Μαρία Θεοδώρου, Μάριος 
Παπαδέας, Ανδρέας Σίκκης,  Γιάννης Πλαγιανάκος,  Σπύρος Καούρης, Ιωακείµ  Αλωνεύτης, 
Γιάννης Ζωϊτάκης. 
Μαζί τους τραγουδά ο Γεράσιµος Ανδρεάτος  
Είσοδος ελεύθερη 
 
επιστροφή 
 



∆υνατότητα να δροµολογηθούν έργα και δράσεις για την πρόληψη και αντιµετώπιση καταστροφικών 

φαινοµένων όπως αυτά σε Χίο και Ικαρία  

 
25/10/2010 

ΠΡΟΣ: Γενική Γραµµατέα Περιφέρειας Βορείου Αιγαίου  

            κ. Σοφία Θεολογίτου 

Τη δυνατότητα να δροµολογηθούν έργα και δράσεις για την πρόληψη και αντιµετώπιση καταστροφικών 

φαινοµένων όπως αυτά που αντιµετωπίσαµε πρόσφατα σε Χίο και Ικαρία, επισηµαίνει µε επιστολή της 

προς τη Γενική Γραµµατέα της Περιφέρειας η υφυπουργός Θαλασσίων υποθέσεων, νήσων και αλιείας. 

Η Ελπίδα Τσουρή επισηµαίνει στη Σοφία Θεολογίτου ότι για αυτό το λόγο προσφέρεται ο Αξονας 

Προτεραιότητας 8 του ΕΣΠΑ. 

Συγκεκριµένα αναφέρει: 
 "Στα πλαίσια του Ε.Π. «Κρήτης και Νήσων Αιγαίου 2007-2013», και πιο συγκεκριµένα, στον Άξονα 
Προτεραιότητας 8 «Αειφόρος ανάπτυξη και ποιότητα ζωής στην Περιφέρεια Βορείου Αιγαίου», Θεµατική 
Προτεραιότητα : 54 «Άλλα µέτρα για την προστασία του περιβάλλοντος και την πρόληψη κινδύνων», 
υπάρχει ανοικτή πρόσκληση που αφορά στη χρηµατοδότηση δράσεων χωροταξικής οργάνωσης τοπικής 
κλίµακας (σύνταξη Μελέτης Σχεδίου Χωρικής και Οικιστικής Οργάνωσης Ανοικτής Πόλης (ΣΧΟΑΑΠ), 
καθώς και τη διαδικασία  Στρατηγικής Περιβαλλοντικής Εκτίµησης (ΣΠΕ)). 
        Στη συγκεκριµένη θεµατική προτεραιότητα υπάρχει δυνατότητα χρηµατοδότησης παρεµβάσεων για 
την πρόληψη κινδύνων και την προστασία του περιβάλλοντος. Για το λόγο αυτό παρακαλώ να µε 
ενηµερώσετε για τις χρηµατοδοτικές δυνατότητες του συγκεκριµένου κωδικού 54 και τι ακριβώς αυτός 
περιλαµβάνει, προκειµένου να δροµολογήσουµε έργα και δράσεις για την πρόληψη και αντιµετώπιση 
καταστροφικών φαινοµένων, όπως αυτών που πρόσφατα αντιµετωπίσαµε στη Χίο και Ικαρία". 

Η ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ 
ΕΛΠΙ∆Α ΤΣΟΥΡΗ 

πηγή : http://www.chiosnews.com/cn25102010637300.asp 
 
επιστροφή 
 

∆ιαµαρτυρία του Οικολογικού Ανέµου Βορείου Αιγαίου για την τηλεοπτική κάλυψη της 

προεκλογικής εκστρατείας από την κρατική τηλεόραση 

 
Η Ικαρία δεν πήρε χαµπάρι από την κρατική τηλεόραση για τις περιφερειακές εκλογές. 

04/11/2010  
Η κρατική τηλεόραση ήταν παντελώς απούσα στην κάλυψη της προεκλογικής εκστρατείας των 
Περιφερειακών εκλογών στο Βόρειο Αιγαίο. 
Συγκεκριµένα, κανένα κρατικό κανάλι δεν µερίµνησε ώστε να υπάρξει κάποιας µορφής παρουσίαση των 
έξi υποψηφίων Περιφερειαρχών, ώστε να καλυφθεί η ενηµέρωση των πολιτών σε όλη την Περιφέρεια του  
Βορείου Αιγαίου. Αυτό είχε ως αποτέλεσµα να πραγµατοποιηθούν µόνο δύο τηλεµαχίες στη Μυτιλήνη από 
τα δυο ιδιωτικά τηλεοπτικά κανάλια της Λέσβου, χωρίς όµως να υπάρχει συνολική τηλεοπτική µετάδοση 
σε όλη την Περιφέρεια του Βορείου Αιγαίου. Παράλληλα, άλλη µια τηλεµαχία θα πραγµατοποιηθεί αύριο 
Παρασκευή σε τηλεοπτικό κανάλι της Χίου. Οι υποψήφιοι Περιφερειάρχες θα είναι αναγκασµένοι να 
ταξιδέψουν στη Χίο για αυτό το σκοπό. Καµιά µέριµνα δεν υπήρξε ώστε να πραγµατοποιηθεί κάποιας 
µορφής µετάδοση στα νησιά του Νοµού Σάµου.  Άγνωστο είναι αν ενηµερώθηκαν και τα υπόλοιπα 
αποµακρυσµένα νησιά, δηλαδή τα Ψαρά, η Λήµνος και ο Άη Στράτης. 
Για το συνδυασµό µας είναι προφανές ότι η κρατική τηλεόραση, και ιδίως η ΕΤ3, έπρεπε να µεριµνήσει 
ώστε να διοργανωθεί µια τουλάχιστον παρουσίαση του καθενός των έξη υποψηφίων Περιφερειαρχών και 
µια κοινή συζήτηση προκειµένου να ενηµερωθούν όλοι οι ψηφοφόροι της Περιφέρειας. 
 Ο υποψήφιος Περιφερειάρχης του συνδυασµού «Οικολογικός Άνεµος στο Βόρειο Αιγαίο» Ηλίας 
Γιαννίρης δήλωσε τα εξής: 
 «Είναι προσβολή για τους πολίτες της Περιφέρειας Βορείου Αιγαίου, που πληρώνουν µάλιστα την ΕΡΤ σε 

κάθε λογαριασµό της ∆ΕΗ, να µην έχουν κάποιας µορφής ανταπόδοση ενηµέρωσης από τα κρατικά κανάλια 

για τους υποψήφιους Περιφερειάρχες του Βορείου Αιγαίου. Επίσης, είναι προσβολή για την αυτοδιοίκηση οι 

υποψήφιοι Περιφερειάρχες να είναι αναγκασµένοι να τρέχουν από ιδιωτικό σε ιδιωτικό κανάλι και από νησί 

σε νησί για να συµµετέχουν σε κοινά πάνελ. Η εκλογική µου περιφέρεια, της Ικαρίας, έµεινε ανενηµέρωτη από 

την κρατική τηλεόραση για την κάθοδό µου στις εκλογές. Επιπλέον, οι προγραµµατισµένες µου επισκέψεις 

στην Ικαρία δεν πραγµατοποιήθηκαν κανονικά, λόγω της άθλιας κατάστασης που επικρατεί στη 



συγκοινωνιακή σύνδεση του Νοµού Σάµου µε το κέντρο της Περιφέρειας, τη Λέσβο, αλλά και λόγω του 

απαγορευτικού της περασµένης εβδοµάδας. Αύριο Παρασκευή θα βρίσκοµαι στη Χίο για να συµµετέχω σε 

κοινή παρουσίαση των υποψηφίων Περιφερειαρχών από ιδιωτικό κανάλι της Χίου το µεσηµέρι. Κατόπιν, για 

να ταξιδέψω στην Ικαρία, που είναι απέναντι, ώστε να ψηφίσω, θα αναγκαστώ να πάρω αεροπλάνο µέχρι την 

Αθήνα και κατόπιν το Σάββατο να επιβιβαστώ στο πλοίο της γραµµής Πειραιάς-Άγιος Κήρυκος. Φαντάζεται 

κανείς την ταλαιπωρία που βιώνουν επί χρόνια οι κάτοικοι των νησιών του Νοµού Σάµου και το χρόνο που 

ξοδεύουν για να διεκπεραιώσουν κάποια υπόθεσή τους στη Μυτιλήνη. Το εκλογικό µας Πρόγραµµα καλύπτει 

µε επάρκεια και συγκεκριµένες προτάσεις αυτά τα προβλήµατα. ∆υστυχώς όµως δεν το πληροφορήθηκαν όλοι 

οι νησιώτες της Περιφέρειας, και φυσικά οι πολίτες της Ικαρίας.»  
http://oikoanemos.wordpress.com/2010/11/04/%ce%b4%ce%b9%ce%b1%ce%bc%ce%b1%cf%81%cf%84
%cf%85%cf%81%ce%af%ce%b1-%cf%84%ce%bf%cf%85-
%ce%bf%ce%b9%ce%ba%ce%bf%ce%bb%ce%bf%ce%b3%ce%b9%ce%ba%ce%bf%cf%8d-
%ce%b1%ce%bd%ce%ad%ce%bc%ce%bf%cf%85-%ce%b2/#more-254 
 
επιστροφή 
 

Αλληλογραφία 
 

1 
Επιστολή προς τον Έπαρχο Ικαρίας κ. Ρουζίνο 
από Ηλίας Γιαννίρης την Τρίτη, 2 Νοεµβρίου 2010  
 προς Έπαρχο Ικαρίας 
Αγαπητέ κ. Ρουζίνε 
Εκ µέρους του Οικολογικού Άνεµου στο Βόρειο Αιγαίο σας ενηµερώνω ότι µετά τη συνάντηση που 
είχαµε στο Επαρχείο Ικαρίας και τη συζήτηση για τον Οργανισµό Περιφέρειας Βορείου Αιγαίου κάναµε τις 
εξής ενέργειες: 
1. ∆ηµοσιοποιήσαµε το θέµα µε ∆Τ 
2. Μελετήσαµε τους Οργανισµούς των Περιφερειών Β και Ν Αιγαίου και κάναµε συγκριτικό πίνακα 
3. ∆ηµοσιοποιήσαµε το θέµα µε ειδικό ∆ελτίο Τύπου 
4. Θέσαµε το θέµα στον Έπαρχο Λήµνου Σας στέλνουµε σε συνηµµένα, τις ενέργειες αυτές. 
Από τη µελέτη προκύπτει ένα γενοκότερο ζήτηµα του Οργανισµού Περιφέρειας Β. Αιγαίου που αφορά 
∆ιευθύνσεις πρώην νοµών και Τµήµατα σε Νοµούς και Επαρχεία. 
Σήµερα βρίσκοµαι στη Λέσβο για 3 ηµέρες. Θα επιδιώξουµε συνάντηση µε την Περιφερειάρχη Κα 
Θεολογίτου, οπότε θα της θέσουµε και το θέµα των Οργανισµών. 
Για τα ∆Τ που εκδίδουµε και τη δράση µας επισκεφτείτε το http://oikoanemos.wordpress.com/ 
Με εκτίµηση 
Ηλίας Γιαννίρης 
Υποψ. Περιφερειάρχης Β. Αιγαίου 

2 
Αναδηµοσιεύουµε την αλληλογραφία που βρήκαµε στο facebook για την υπερβόσκηση στην Ικαρία. Είναι 
στη διεύθυνση  save Nas- Ikaria 
http://www.facebook.com/home.php?sk=group_169076779783414&view=doc&id=172208076136951#!/h
ome.php?sk=group_169076779783414&view=doc&id=172208076136951  
 
“φάκελος Υπερβόσκηση II απο Kavopapa 08 
Συγχαρητήρια για την εξαιρετική έρευνα στη συντακτική οµάδα του kavopapa 
  
[φάκελος] ΥΠΕΡΒΟΣΚΗΣΗ II   
 

Σύνοψη Α΄ µέρους 
Στο προηγούµενο τεύχος της η εφηµερίδα «Κάβο Πάπας» άνοιξε τον εδώ και αρκετά χρόνια 

«επτασφράγιστο» φάκελο της 
Υπερβόσκησης στην Ικαρία και σε αυτόν συµπεριέλαβε: 
- επιστολή της WWF Ελλάς µε θέµα «Υπερβόσκηση και οικολογική υποβάθµιση στην Ικαρία» η οποία 
εστάλη και κοινοποιήθηκε στις αρµόδιες υπηρεσίες του Νοµού Σάµου, της Περιφέρειας Βορείου Αιγαίου, 
της Περιφερειακής ∆ιεύθυνσης Αττικής και Νήσων του ΟΠΕΚΕΠΕ και του Υπουργείου Αγροτικής 
Ανάπτυξης. Παραπέµποντας στη µελέτη του Γεωπονικού Πανεπιστηµίου Αθηνών, η WWF επισηµαίνει ότι 



οι βοσκήσιµες εκτάσεις µπορούν να καλύψουν µόνο το 70% των αναγκών των εκτρεφόµενων 
αιγοπροβάτων στην Ικαρία, ότι τα ανεπιτήρητα ζώα έχουν προκαλέσει τα τελευταία χρόνια τεράστια 
οικολογική καταστροφή στο νησί και τέλος ζητά από τα αρµόδια γραφεία να ενηµερωθεί 
για το κατά πόσο γίνονται οι απαραίτητοι έλεγχοι και αν έχουν επιβληθεί κυρώσεις για όσους εισάγουν 
αυθαίρετα ζώα σε βοσκοτόπους. 
 - ρεπορτάζ του Αλέξη Γαγλία. από το περιοδικό «ΟΙΚΟ» της «Καθηµερινής» από το οποίο προκύπτει ότι 
η ανεξέλεγκτη κτηνοτροφία στην Ικαρία αναπτύχθηκε µετά την δεκαετία του ’80, όταν όσα περισσότερα 
ζώα είχε κάποιος τόσο µεγαλύτερη επιδότηση έπαιρνε από την ΕΟΚ. 
Επισηµαίνεται επίσης ότι το «πρόγραµµα µείωσης ζώων» που στηρίζεται στη µελέτη του Γεωπονικού 
Πανεπιστηµίου (για την βοσκοικανότητα προβλέπει απόσυρση 30%-50% των ζώων) παραµένει ακόµη στα 
χαρτιά. 
 - διάβηµα διαµαρτυρίας κατοίκων του νησιού το οποίο εστάλη και κοινοποιήθηκε στις αρµόδιες υπηρεσίες 
του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης, Νοµού Σάµου, ∆ήµων Ικαρίας και ταυτόχρονα στον Σύλλογο 
Κτηνοτρόφων Ικαρίας. Το διάβηµα παρουσιάζει συνοπτικά το περιβαλλοντικό πρόβληµα που έχει 
προκύψει στο νησί εξαιτίας της υπερβόσκησης και καλεί όλους τους αρµόδιους φορείς όπως και τους 
κτηνοτρόφους να αναλάβουν τις ευθύνες τους και να απολογηθούν για τη µη εφαρµογή των κανονισµών. 
- Απάντηση του Γιώργου Παράλαιµου, νυν Προέδρου του Συλλόγου µας, στο διάβηµα διαµαρτυρίας των 
κατοίκων, η οποία εστιάστηκε στο γεγονός ότι οι κτηνοτρόφοι είναι αυτοί που κρατάνε ζωντανά τα χωριά 
µας, προτείνοντας παράλληλα σε όλους τους υπογράφοντες να προτιµήσουν την δεντροφύτευση απ’ ότι να 
«µεταφέρουν το πρόβληµα σε Νοµαρχίες και δηµόσιες υπηρεσίες» και καλώντας όλους 
σε µια οµόψυχη και ειρηνική επίλυση του προβλήµατος. 
 [ΜΑΡΤΙΟΣ09] 
 
Επιστολή 
∆ηµοσιεύουµε την επιστολή του ΟΠΕΚΕΠΕ προς την WWF Ελλάς, που κοινοποιήθηκε στη ∆/νση 

Γεωργικής Ανάπτυξης της Περιφέρειας Βορείου Αιγαίου, το Γραφείο Νοµάρχη και την ∆/νση 

Αγροτικής Ανάπτυξης της Νοµαρχικής Αυτοδιοίκησης Σάµου καθώς και στους 3 ∆ήµους της Νήσου 

Ικαρίας. 
Οργανισµός Πληρωµών και Ελέγχου Κοινοτικών Ενισχύσεων Προσανατολισµού και Εγγυήσεων 
(Ο.Π.Ε.Κ.Ε.Π.Ε.), ∆ιεύθυνση Τεχνικών Ελέγχων, 
Τµήµα Οργάνωσης και Σχεδιασµού Ελέγχων. 
Θέµα: Έλεγχοι πολλαπλής συµµόρφωσης στη Ν. Ικαρία 
Σε απάντηση της επιστολής σας µε θέµα «Υπερβόσκηση και οικολογική υποβάθµιση στην Ικαρία», σας 
γνωρίζουµε τα ακόλουθα, που εµπίµπτουν στα πλαίσια των αρµοδιοτήτων µας: 
1. Από το έτος 2007 παύουν να ισχύουν οι «Κώδικες Ορθής Γεωργικής Πρακτικής» για τους δικαιούχους 
Εξισωτικής Αποζηµίωσης,Αγροπεριβαλλοντικών Μέτρων και ∆ασώσεων, και αντί αυτών ισχύουν οι 
απαιτήσεις της Πολλαπλής Συµµόρφωσης (Π.Σ.). 
2. Το βασικό κριτήριο που έχει θεσπιστεί στην Εθνική Νοµοθεσία, για την ενεργοποίηση δικαιωµάτων 
Ενιαίας Ενίσχυσης µε βοσκότοπους, είναι η αξιοποίηση των δηλούµενων βοσκοτόπων µε τουλάχιστον 0,2 
Μονάδες Μεγάλων Ζώων (Μ.Μ.Ζ.) ανά εκτάριο (ha). ∆εν προβλέπεται µέγιστο όριο πυκνότητας βόσκησης 
που να επηρεάζει την επιλεξιµότητα των δηλούµενων βοσκοτόπων, ανεξαρτήτως των κυρώσεων που 
προβλέπονται λόγω Π.Σ. 
3. Κατά το έτος 2007 πραγµατοποιήθηκε έλεγχος σε 24 γεωργούς της Ν. Ικαρίας για την εφαρµογή της 
Π.Σ., εκ των οποίων οι 8 επιλέχθηκαν από τις κτηνιατρικές υπηρεσίες και ελέγχθηκαν για τις απαιτήσεις 
του τοµέα «Αναγνώριση και καταγραφή ζώων» χωρίς ευρήµατα, και οι 16 επιλέχθηκαν µηχανογραφικά 
από τον ΟΠΕΚΕΠΕ και ελέγχθηκαν µεταξύ άλλων για τις απαιτήσεις του τοµέα «Περιβάλλον» και για τις 
«Ορθές Γεωργικές και Περιβαντολλοντικές Συνθήκες» στις οποίες περιλαµβάνονται τα πρότυπα που 
αφορούν το έδαφος, χωρίς να διαπιστωθούν 
παραβάσεις για τους εν λόγω δύο τοµείς. Αντιθέτως, διαπιστώθηκαν παραβάσεις σε 13 εκ των 16 
ελεγχθέντων όσο αφορά απαιτήσεις του τοµέα «∆ηµόσια Υγεία, Υγεία τω Ζώων και των Φυτών», για τις 
οποίες επιβλήθηκε µείωση 1% επί του συνόλου των ενισχύσεων που δικαιούνται οι συγκεκριµένοι γεωργοί 
µε βάση τις αιτήσεις που υπέβαλλαν για το 2007. 
4. Για το έτος 2008 δεν έχει ολοκληρωθεί η διαδικασία αξιολόγησης και µηχανογραφικής καταχώρησης 
των αποτελεσµάτων των ελέγχων Π.Σ., κατά συνέπεια δεν είµαστε ακόµη σε θέση να σας ενηµερώσουµε 
για τα ευρήµατα τους. 
5. Σύµφωνα µε την κοινοτική νοµοθεσία, η τήρηση των απαιτήσεων της Π.Σ., ο έλεγχός της και η επιβολή 
σχετικών κυρώσεων, αφορά τους γεωργούς που αιτούνται ενισχύσεις σε ατοµικό επίπεδο. Κατά συνέπεια 
δεν είναι δυνατός ο έλεγχος, πόσο µάλλον η επιβολή κυρώσεων για τη µη τήρηση των απαιτήσεων της Π.Σ. 
σε επίπεδο γεωγραφικής περιοχής όπως είναι το ∆ηµοτικό ∆ιαµέρισµα, ο ∆ήµος ή ένα νησί. Θα ήταν 



λοιπόν χρήσιµο, εφ’ όσον είναι σε γνώση σας περιπτώσεις συγκεκριµένων γεωργών που προβαίνουν σε 
υπερβόσκηση ή άλλες παραβάσεις, να µας γνωρίσετε τα στοιχεία τους προκειµένου να προβούµε σε ειδικό 
έλεγχο των εκµεταλλεύσεων τους. 
  
ΕΠΙΣΤΟΛΗ 
Η Άλλη Όψη της «Άλλης Όψης» 
του Κυριάκου Βατούγιου* 
∆ιάβασα το άρθρο του Γιώργου Παράλαιµου, νυν Προέδρου του Συλλόγου µας, η «Άλλη Όψη» στο τεύχος 
07 της 
εφηµερίδας µας και επειδή µου προξένησε στεναχώρια και θυµό, θα ήθελα να διατυπώσω και εγώ κάποιες 
σκέψεις και απόψεις για το µείζον και φλέγον θέα της υπερβόσκησης του Νησιού µας (διάβαζε µη 
αναστρέψιµη καταστροφή). 
Από κανένα σηµείο της γραπτής αναφοράς – καταγγελίας που, µεταξύ άλλων, υπέγραψα και εγώ, δεν 
προκύπτει 
ότι κηρύσσεται πόλεµος κατά των ζώων και εποµένως και κατά των τσοπάνηδων και µάλιστα αυτός ο 
δήθεν πόλεµος να συγκρίνεται µε εκείνον του Ιράκ. ∆ε νοµίζω να υπάρχει νοήµων άνθρωπος πάνω στο 
Νησί µας που να µη βλέπει την τεράστια καταστροφή που έχει προξενηθεί από την ανεξέλεγκτη και 
αποίµενη υπερβόσκηση, κυρίως δε στα 
µέρη µας, δηλαδή ∆υτική – Νοτιοδυτική Ικαρία. 
Βεβαίως, είµαι ο πρώτος που συµφωνώ όλοι να φυτεύουµε δένδρα, άγρια, ηµιάγρια, ήµερα, κ.λ.π. Αγαπητέ 
Πρόεδρε, 
θα ήθελα µόνο να υποδείξετε στο κόσµο πού να φυτέψει αυτά τα δένδρα. Στις δηµόσιες εκτάσεις, στα 
περιβόλια µας, στους κήπους µας, στις αυλές µας; Στο Αµάλου ευρίσκεται το πατρικό µου σπίτι µέσα σε 
ένα πολύ καλό περιβόλι 
µε δένδρα, κήπους, αµπέλια, κλπ, το οποίο εγώ, όσο και ο άνθρωπος που το επιβλέπει, το καλλιεργούµε και 
φροντίζουµε να το διατηρούµε όσο γίνεται ζωντανό. Λοιπόν, και µέσα σε αυτό το περιβόλι, στο κέντρο του 
χωριού, µπήκαν ζώα και το περιποιήθηκαν όπως αυτά ξέρουν.  
Κανένας νοµίζω δεν θέλει τον αφανισµό των ζώων που, κακά τα ψέµατα, παρέχουν ενασχόληση και 
πόρους διαβίωσης σε αρκετούς συµπατριώτες µας. Θα µου πείτε, τι προτείνω; Τίποτε το εξεζητηµένο, τα 
πράγµατα είναι απλά: 
1) Να µειωθούν τα ζώα σε αριθµό που αυτά να βρίσκουν τροφή για να επιβιώνουν και ο τόπος µας γενικά 
να ανασαίνει. 
2) Το σηµαντικότερο και που νοµίζω τα λέει όλα: οι σηµερινοί τσοπάνηδες, σε εισαγωγικά και εκτός 
εισαγωγικών, να εφαρµόζουν αυτά ακριβώς που έκαναν οι νοικοκύρηδες Πατεράδες και Παππούδες του, 
που µε την εργατικότητα τους και την ευσυνειδησία τους είχαν πετύχει την σχεδόν τέλεια συνύπαρξη 
ζώων, κτηµάτων, δασών και καλλιεργειών 
(ας θυµηθούµε πόσες εκτάσεις εσπέρνονταν τότε). 
Τελειώνω µε την εξής παρατήρηση: 
όπως και εγώ ανέφερα παραπάνω, από τα ζώα επιβιώνουν αρκετές οικογένειες στον τόπο µας, αυτό όµως, 
επ’ ουδενί δεν πρέπει να προβάλλεται ως αντιστάθµισµα ή επιχείρηµα ή δικαιολογία της τροµακτικής 
καταστροφής 
του τόπου µας. 
* Ο κ. Κυριάκος Βατούγιος είναι είναι από τα ιδρυτικά µέλη του Συλλόγου «Κάβο Πάπας» και για 

πολλά έτη υπήρξε µέλος των ∆ιοικητικών Συµβουλίων και Πρόεδρος του «Κάβο Πάπα». 
 
ΟΙ ΚΤΗΝΟΤΡΟΦΟΙ ΑΠΑΝΤΟΥΝ 
 …Και ερχόµαστε λοιπόν να χρεώσουµε στους κτηνοτρόφους της Ικαρίας το πρόβληµα της οικολογικής 
καταστροφής του νησιού. 
«Πηγαίνουµε βόλτες στα δάση και βλέπουµε κατσίκια να καταστρέφουν κάθε τι πράσινο», διαβάσαµε σε 
µια εφηµερίδα. «Έρηµοι τόποι» συµπληρώνει κάποιος άλλος. «Οι κτηνοτρόφοι είναι άτοµα µε 
διαταραγµένη προσωπικότητα» γράφουν σε κάποιες σελίδες στο ίντερνετ, για να µην αναφερθώ στις 
υπόλοιπες χυδαίες 
εκφράσεις και «ιατρικές γνωµατεύσεις». Ωραία, τα κατσίκια καταστρέφουν τα δάση όπως λέτε, τα 
υπόλοιπα έκτροπα της Ικαρίας δεν τα βλέπετε; Παραλίες γεµάτες από δικά µας σκουπίδια, πεύκα κοµµένα 
από εµάς για καλλιέργειες, σπίτια µέσα στο δάσος, παραµόρφωση της παραλίας από ξενοδοχειακές 
µονάδες, λιπάσµατα, πλαστικά, σίδερα, βόθροι µες στις παραλίες, ποιος τελικά ζει οικολογικά σήµερα;;; 
Και γιατί, άραγε, αυτά δεν τα βλέπετε; 



Και πώς θα λυθεί το πρόβληµα; Με τον εξευτελισµό της κτηνοτροφίας; Με δικαστήρια, µε συκοφαντίες, µε 
ψευδοµάρτυρες, µε απειλές θα σώσουµε το δάσος; Θα θυσιάσουµε τους κτηνοτρόφους στο βωµό της 
οικολογίας για να λύσουµε τα δικά µας απωθηµένα; 
Είµαστε συµπολίτες σας και έχουµε κάθε δικαίωµα να παλέψουµε για ένα από τα δυσκολότερα και 
αρχαιότερα επαγγέλµατα, την κτηνοτροφία. Ζητάµε συνεργασία, δείξαµε καλή θέληση µειώνοντας τα 
κοπάδια µας, Ζητάµε 
µέριµνα από το κράτος, που φυσικά δεν την έχουµε, φράζουµε και παραχωρούµε τεράστιες εκτάσεις για 
αναδάσωση, αναγνωρίζουµε τις ευθύνες µας, αλλά συγχρόνως πρέπει να επιβιώσουµε και να κρατήσουµε 
µε νύχια και µε 
δόντια το δύσκολο επάγγελµα µας. Και όσο για τις επιδοτήσεις που πάρα πολύ συχνά αναφέρονται 
ότι παίρνουν οι κτηνοτρόφοι χωρίς να τα αξίζουν, σας ενηµερώνουµε ότι τα ποσά είναι µηδαµινά (δεν 
ξέρουµε τι φαντάζεστε), αλλά όπως και να έχει, αυτά είναι γελοιότητες. Ποιος είναι αυτός στην Ικαρία που 
δεν µπήκε σε πρόγραµµα και δεν πήρε λεφτά από την ΕΟΚ; Ποιος είναι αυτός που δεν έχει παρατυπήσει; 
Και τελικά το 
πρόβληµα είναι οι επιδοτήσεις που παίρνουν οι κτηνοτρόφοι; Κάποτε ο Χριστός είπε αυτός που δεν έχει 
αµαρτήσει ποτέ ας ρίξει πρώτος την πέτρα και δεν βρέθηκε κανένας. 
Η ζωή έγινε δύσκολη για όλους µας. Ας βρούµε λύσεις συνεργασίας. Ας µας δείξετε σεβασµό γιατί 
προσφέρουµε και εµείς στον τόπο µας. Θέλουµε κτηνοτροφία στην Ικαρία. Και µάλιστα µια δυνατή 
κτηνοτροφία. Είναι άδικο να 
παρουσιάζεται µια εικόνα τόσο απαίσια για εµάς και για τον τρόπο ζωής µας. Το ανωτέρω δεν είναι ένα 
επιστηµονικό κείµενο είναι µια παρατήρηση ζωής. 
Καταλήγουµε λοιπόν ότι το θέµα έχει πάρει µεγάλες διαστάσεις αλλά όχι προς την σωστή κατεύθυνση. 
Γιατί το να 
δηµιουργείς προβλήµατα µεταξύ συνανθρώπων σου, να διαταράζεις τις ανθρώπινες σχέσεις δηµιουργώντας 
έχθρες και µίση, να θίγεις την προσωπικότητα και τα συναισθήµατα του συνανθρώπου σου, να σέρνεις τους 
συµπολίτες 
σου στα δικαστήρια για να καλύψεις «προσωπικές ανάγκες», αυτό δεν είναι οικολογική συνείδηση. 
Αντίθετα, αυτό είναι η µεγαλύτερη καταστροφή της ΦΥΣΗΣ. Εύχοµαι να µην συνεχιστεί… 
* Ο κ. Χαράλαµπος Βατούγιος είναι πρόεδρος του Συλλόγου Κτηνοτρόφων Ικαρίας. 
  
Επιστολή από τον Προϊστάµενο της Κτηνιατρικής 
του Βασίλειου Θεοδωράκη* 
∆ιαβάζοντας στην εφηµερίδα σας, το άρθρο το οποίο αναφέρεται στην υπερβόσκηση της Ικαρίας από το 
µεγάλο αριθµό ανεπιτήρητων αιγοπροβάτων, αν και δε διαφωνούµε για την καταστροφή του 
περιβάλλοντος που γίνεται από τα ζώα αυτά και πρέπει να γίνει η απόσυρση ενός µεγάλου αριθµού, όπως 
προβλέπει η µελέτη βοσκοικανότητος που έχει γίνει, στην παράγραφο στην οποία αναφέρεται η κατάσταση 
υγείας των ζώων, θέλουµε να σας ενηµερώσουµε ότι τα ζώα αν και δεν πληρούν τους υγειονοµικούς όρους 
εµπορίου (όπως κακή θρεπτική αξία, παρασιτώσεις, χαµηλή απόδοση σε κρέας και γάλα και υγειονοµικοί 
όροι σφαγής, λόγω έλλειψης σφαγείου), δεν πάσχουν από κανένα λοιµώδες νόσηµα επικίνδυνο για τη 
δηµόσια υγεία. 
Αναλυτικότερα σας ενηµερώνουµε ότι σε ετήσια βάση, στα πλαίσια πρόληψης και ελέγχου λοιµωδών 
νοσηµάτων, ένα µεγάλο µέρος των ζώων αυτών, αφού µαντριστεί λαµβάνεται ο απαραίτητος αριθµός 
αιµοληψιών, ο οποίος είναι ικανός για να ελεγχθεί η επιδηµιολογική κατάσταση µιας περιοχής, λόγω του 
ότι οι ασθένειες αυτές έχουν µεγάλη µεταδοτικότητα. Τα ετήσια προγράµµατα αιµοληψιών γίνονται 
τουλάχιστΟν τα τελευταία 15 χρόνια και δεν έχει ανεβρεθεί κανένα ζώο ύποπτο για λοιµώδεις ασθένειες. 
Στο αποτέλεσµα αυτό συνέβαλε και ο παραδοσιακός τρόπος της ικαριακής κτηνοτροφίας τα τελευταία 100 
χρόνια, δηλαδή η ελεύθερη βόσκηση σε βοσκότοπους µεγάλων εκτάσεων και η αποφυγή του συνωστισµού 
των ζώων αυτών σε σταυλικές εγκαταστάσεις. 
  
H ΘΕΣΗ ΤΗΣ ΣΥΝΤΑΚΤΙΚΗΣ ΟΜΑ∆ΑΣ ΤΟΥ Καβο παπα 
Όταν πριν 2 χρόνια ξεκίνησε αυτή η οµάδα να επιµελείται τούτη την εφηµερίδα, ένα σκοπό είχε: Να 
αρχίσει ο κόσµος να κουβεντιάζει όσα – θα έπρεπε να – τον απασχολούν. Να παρουσιαστούν τα θέµατα 
αντικειµενικά και µε πολυφωνία. Και φαίνεται πως κάτι τέτοιο το είχε ανάγκη πολύς ακόµη κόσµος, πέρα 
από εµάς. ∆ιαπιστώνουµε πως η πρωτοβουλία µας να «ανοίξουµε» τον φάκελο «Υπερβόσκηση» έχει 
προκαλέσει τo ενδιαφέρον σας. Γι’ αυτό και νοιώθουµε την ανάγκη να επισηµάνουµε κάποια πράγµατα: 
- Με χαρά µας λάβαµε την επιστολή των κτηνοτρόφων του νησιού και του Προέδρου τους, κ. Χαράλαµπου 
Βατούγιου, µε τίτλο «Οι κτηνοτρόφοι απαντούν». ∆ιαβάζοντας την όµως, διαπιστώσαµε πως οι 
κτηνοτρόφοι δεν απαντούν στα θέµατα που εθίγησαν στην δική µας εφηµερίδα, αλλά σε κάποιους, 
επιτρέψτε µας, γραφικούς του διαδυκτίου οι οποίοι καταφεύγουν σε υπερβολές. Σε αυτούς λοιπόν 



απευθύνεται η επιστολή και επίσης σ΄όσους «συκοφαντούν», «εξευτελίζουν» και «δηµιουργούν µίση και 
έχθρες». Γι’ αυτό, και για να ξεκαθαρίσουµε για όσους τυχόν δε διάβάσαν το τεύχος 7, πως εµείς δεν 
δηµοσιεύσαµε (και δε θα δηµοσιεύαµε ποτέ) κείµενα που υποστηρίζουν πως οι κτηνοτρόφοι µας «είναι 
άτοµα µε διαταραγµένη προσωπικότητα». Εποµένως, θεωρούµε πως όσα που εµείς δηµοσιεύσαµε 
εκκρεµούν απαντήσεων, καθώς επιχειρήµατα της λογικής, µόνο εµείς καταστρέφουµε τα δάση; 
Τους άλλους δεν τους βλέπετε; - δεν αποτελούν φυσικά αξιόπιστη συµβολή σε έναν δηµόσιο διάλογο. 
Άλλωστε, όπως έχει δηλώσει ο ίδιος ο πρόεδρος των κτηνοτρόφων στην «Καθηµερινή» (08-10-08): «Στα 
βουνά του νησιού υπάρχει σίγουρα πρόβληµα και αυτό το αναγνωρίζουν οι περισσότεροι κτηνοτρόφοι. 
[…] Τα αποίµενα ζώα κάνουν ζηµιές στις καλλιέργειες. Υπάρχουν Καριώτες στην Αµερική που διατηρούν 
ζώα εδώ. Αυτοί κάνουν την πλάκα τους, αλλά τα ζώα ρηµάζουν τον τόπο». 
- Στην επιστολή όµως της WWF, φαίνεται να αναφέρεται ο ίδιος ο προϊστάµενος της κτηνιατρικής του 
Επαρχείου Ικαρίας, κύρος Βασίλειος Θεοδωράκης, ο οποίος συµφωνώντας ότι αυτή η πρακτική 
καταστρέφει το περιβάλλον, 
µας επιβεβαιώνει και επεξηγεί την µη τήρηση των υγειονοµικών όρων εµπορίου. Από εκεί και πέρα, η 
δειγµατοληπτική αιµοληψία αποίµενων ζώων, εφόσον πραγµατοποιείται, και η µέχρι τώρα µη 
εύρεση λοιµωδών νόσων, είναι κάτι ευχάριστο δεν παύει όµως να αποτελεί εξεταστική διαδικασία και όχι 
προοληπτικό µέτρο όπως είναι οι κανόνες εµπορίου και η τήρηση τους. 
Αναφορικά δε µε τον «παραδοσιακό τρόπο της ικαριακής κτηνοτροφίας» ο οποίος συµβάλλει στη µη 
εµφάνιση επιδηµιών, η WWF µας επισηµαίνει πώς κάτι τέτοιο δεν προκύπτει από τις µελέτες 
βοσκοϊκανόητας που εκπόνησε 
το Γεωπονικό Πανεπιστήµιο Αθηνών και ενέκρινε η Νοµαρχία Σάµου. Αντιθέτως, οι τελευταίες 
περιγράφουν γλαφυρά την έλλειψη τροφής που αναπόφευκτα αντιµετωπίζουν κατά διαστήµατα τα 
αποίµενα αιγοπρόβατα (τόσο επειδή είναι πολυάριθµα, όσο και γιατί οι βοσκότοποι υποβαθµίζονται). Η 
κατάσταση αυτή δεν είναι σύµφωνη µε το νοµικό πλαίσιο της κτηνοτροφίας, που προστατεύει την ευζωία 
και την υγεία των ζώων µε προληπτικά µέτρα. Επίσης, δεν είναι σύµφωνη µε την παραδοσιακή 
κτηνοτροφία της Ικαρίας, που είναι εκτατική (µη εντατική), και διασφαλίζει την αειφορία των 
βοσκοτόπων__ 
 
επιστροφή 
 

Καλή αντάµωση στο επόµενο τεύχος. 
Στείλτε µας άρθρα ή σχόλια δικά σας για δηµοσίευση. 

Στείλτε µας το κείµενό σας ή τη γνώµη σας για δηµοσίευση: igiann@tee.gr 
∆ιαδώστε σε φίλους και γνωστούς τον ιστότοπό µας.  


