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Πξφζηηκα 2010 γηα ζαιάζζηα ξχπαλζε θφζηνπο 650.000 επξψ  
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Δηδάζεηο απφ ηε γεηηνληΪ καο 
 
Πισηέο αλεκνγελλήηξηεο-αθαιάησζε- εζληθή βηνκεραλία πξνηείλεη ην δίθηπν λεζησηηθψλ επηκειεηεξίσλ 
Insuleur  
Γηα 16ε ρξνληά ε εθζηξαηεία ηεο ΜΔΟΓΔΗΟ SOS ΚΑΘΑΡΗΣΔ ΣΖ ΜΔΟΓΔΗΟ 
Κπβεξλεηηθή ΑΓΗΑΦΟΡΗΑ ΑΠΔΝΑΝΣΗ ΣΟΤ ΔΡΑΗΣΔΥΝΔ ΦΑΡΑΓΔ-Ζ ΔΔ ΠΡΟΣΔΗΝΔΗ ΛΤΖ 
Ατ ηξάηεο: ην πξψην πξάζηλν λεζί 
θίγγεη ν λνκηθφο θινηφο γηα ηελ αλέιθπζε ηνπ Sea Diamond 
 

Δηδάζεηο απφ ηελ Δπαξρέα Ηθαξέαο 

 

Ζ πεξηθέξεηα Βνξ. Αηγαίνπ ππεξςεθηζε ηε ζπκκεηνρή ηεο ζην δίθηπν ΓΑΦΝΖ  

Γηαηί λα παίξλεη 5% ε ΔΓΝΑΣΗΑ Α.Δ. γηα ηα έξγα ζηελ Ηθαξία; 

Φήθηζκα ησλ ζπιιφγσλ δεκνηηθνχ δηακεξίζκαηνο Ραρψλ Ηθαξίαο ζρεηηθά κε ηελ θαηαζθεπή ηνπ 

Τβξηδηθνχ – Δλεξγεηαθνχ Έξγνπ Ηθαξίαο  

Πιεξνθνξηθή & Πεξηβάιινλ - Νέν πξφγξακκα ζπνπδψλ ζηε άκν κε ηε ζπλεξγαζία Αξρηπειάγνπο, 

Παλ.Σέμαο, Γεκφθξηηνπ, Παλ. Αηγαίνπ 

Ζ Ηθαξηαθή Ραδηνθσλία άιιαμε ην φλνκα ηεο νκάδαο Ikariaki blogspot  

ΑΤΣΟΝΟΜΖ   ΤΠΔΗΡΧΖ  ΠΟΛΗΣΧΝ  ΗΚΑΡΗΑ-ΟΡΓΑΝΧΣΗΚΟ  ΠΛΑΗΗΟ (ΚΑΣΑΣΑΣΗΚΟ) 

Δλεκεξσηηθή ζπλάληεζε ζηελ Ηθαξία – απνινγηζκφο ηεηξακήλνπ ζην πεξηθεξεηαθφ ζπκβνχιην ηνπ Ζιία 

Γηαλλίξε 

Πξνο ηη ην κίζνο θαη ν αιιεινζπαξαγκφο; Παξαιεηπφκελα ηεο ζεηηθήο έθβαζεο ηνπ ιηκεληθνχ έξγνπ ηνπ 

Δπδήινπ  
Πψο αλαθαιχθζεθε ην παλί- Ση γξάθεη ν Παπζαλίαο γηα ην Γαίδαιν θαη ηνλ Ίθαξν 
Αο μαλαθάλνπκε γηα ηέηαξηε θνξά ηελ ίδηα επηζήκαλζε, πεξηκέλνληαο θάπνηα απάληεζε. Ο Γήκνο αθνχεη; 
 

Δθδειψζεηο: Έγηλαλ-Θα γέλνπλ 

 

Βηβιηνπαξνπζίαζε «Ο ΑΓΝΧΣΟ ΔΠΗΚΔΠΣΖ» Νηθνιάνπ Γ. Καξίκαιε  

Βηβιηνπαξνπζίαζε: Étienne Cabet "Σαμίδη ζηελ Ηθαξία" 
Ζκεξίδα: ΓΤΝΑΣΟΣΖΣΔ ΔΝΔΡΓΔΗΑΚΖ ΔΚΜΔΣΑΛΛΔΤΖ ΓΔΧΘΔΡΜΗΚΟΤ ΠΔΓΗΟΤ ΝΖΟΤ 

ΗΚΑΡΗΑ  

πλάληεζε ελεκέξσζεο-δξαζηεξηνπνίεζεο ηνπ πιιφγνπ Ηθάξησλ Δπηζηεκφλσλ  
 

αιιεινγξαθέα 

 

 
  



εκεέσκα ηεο ζχληαμεο 
 

 

 

Αγαπεηνί αλαγλψζηεο 

Κιείλνπκε έλα ρξφλν κλεκνλίσλ. Σα θείκελα πνπ δεκνζηεχζακε ζην πεξηνδηθφ καο πνιιά. 

Μάιηζηα, ν πνιχο ηξνο Καλ δήισζε φηη πνιχ πξηλ ηηο εθινγέο ηνπ 2009 είρε θηλεζεί ν 

κεραληζκφο ηνπ ΓΝΣ γηα ηελ Διιάδα, θαη φηη φινη (θαη ν Γ. Παπαλδξένπ) δνχιεπαλ ππφγεηα γηα 

λα κελ πάξεη ρακπάξεη ν ιαφο. Καηφπηλ, κεζφδεπζαλ ηελ εμαγγειία ηνπ κλεκνλίνπ σο εθβηαζηηθή 

αλάγθε. Σν ΓΝΣ βξήθε ηελ επθαηξία λα πεηξακαηηζηεί γηα πνιηηηθέο ελφο αθφκε βαζχηεξνπ 

λενθηιειεπζεξηζκνχ. Έβαιε ζην παηρλίδη θαη ηελ ΔΔ, θαη έηζη καο πξνέθπςε ε ηξφηθα. Σειηθά, 

κεγάιε είλαη θαη ε απνηπρία ηεο πνιηηηθήο απηήο, σζηφζν ην πείξακα ζπλερίδεηαη. Γελ έρεη 

θακκηά ζεκαζία γηα απηνχο αλ ε Διιάδα θαηαζηξαθεί. Ζ Διιάδα-πεηξακαηφδσν είλαη ρξήζηκε 

γηα πνιηηηθέο πνπ νδεγνχλ ηνλ θφζκν ζε αθφκε κεγαιχηεξα λενθηιειεχζεξα βάζε. ήκεξα, κε ηε 

δεχηεξε θάζε ηνπ κλεκνλίνπ, ην ιεγφκελν κλεκφλην 2, παδαξεχεηαη ε εζληθή θπξηαξρία, κε ηε 

δηακφξθσζε κηαο εηαηξείαο γηα ην μεπνχιεκα ηεο Διιεληθήο γεο, ησλ ειιεληθψλ εηαηξεηψλ ηνπ 

δεκνζίνπ πνπ ζρεηίδνληαη κε δεκφζηα αγαζά (ειεθηξηζκφο, λεξφ, κεηαθνξέο, αζηηθή γε –π.ρ. 

Διιεληθφ-, παξαιίεο, δάζε, νηθνζπζηήκαηα). 

Ζ επαξρία Ηθαξίαο, δελ ζα κείλεη έμσ απφ ηνλ θπθιψλα. Σα ιηκάληα ηεο, ην αεξνδξφκην ηεο, έρνπλ 

δξνκνινγεζεί γηα ηδησηηθνπνίεζε, φπσο φιεο ηεο ρψξαο. Σν ίδην θαη ηα βνπλά ηεο κε 

αλεκνγελλήηξηεο γίγαληεο. ην αλαζηξέςηκν-πβξηδηθφ έξγν ησλ Ραρψλ επίζεο δελ ππάξρεη θαλέλα 

εκπφδην γηα ηελ ηδησηηθνπνίεζή ηνπ. Καη ην πξφβιεκα ησλ ζθνππηδηψλ ζα ιπζεί αηθληδηαζηηθά θαη 

εθβηζηηθά σο δηα καγείαο κε θάπνηα ηδησηηθή εηαηξεία πνπ ζα καο πνπιήζεη ηελ θαχζε ησλ 

ζθνππηδηψλ-έρνπλ μακνιπζεί άιισζηε απηέο νη εηαηξείεο ζε φιε ηελ Διιάδα. Σέινο, κε ην 

ΥΟΑΠ θαη ηηο κεγάιεο ηνπξηζηηθέο πεξηνρέο, αλ ζπλερίζνπλ λα ππάξρνπλ ζηηο πξνηάζεηο, κε ην 

λέν ρσξνηαμηθφ ηνπ ηνπξηζκνχ αλνίγεη ν δξφκνο γηα ηα Condo-hotels. Καλείο δελ απνθιείεη θαη 

ηελ ηδησηηθνπνίεζε ηεο γεσζεξκίαο, φηαλ απηή ζα αλαπηπρζεί. Ίζσο νη Φνχξλνη ηε γιπηψζνπλ 

πξνο ην παξφλ.ια απηά κπνξνχλ λα απνθαζηζηνχλ θεληξηθά θαη λα πεξάζνπλ κε ην λφκν γηα ην 

fast-track, ρσξίο λα κπνξέζεη θαλέλαο λα αληηδξάζεη. Κακκηά ηνπηθή, απηνδηνηθεηηθή θσλή δελ 

αθνχζηεθε γηα φια απηά, νχηε πξηλ νχηε ζήκεξα. Καλείο δελ πξνεηνίκαζε ηνπο Καξηψηεο θαη ηνπο 

Φνπξληψηεο γηα έλα ηέηνην ελδερφκελν ηδησηηθφ κέιινλ ησλ ππνδνκψλ θαη ησλ δεκφζησλ αγαζψλ. 

Αληίζεηα, αθνχγνληαη θσλέο πνπ ιέλε «λα έξζνπλ ηδηψηεο λα θάλνπλ ηηο επελδχζεηο ηνπο γηαηί έηζη 

ζα βξνχκε δνπιηά θαη εκείο».  

Αλ ηειηθά, ζε έλα απνκαθξπζκέλν λεζί φπσο ε Ηθαξία ππάξρνπλ ηφζα πνιιά ελδηαθέξνληα γηα 

κεγάιε θεξδνθνξία θαη γηα ηδησηηθνπνίεζε, αληηιακβάλεηαη θαλείο ηη ζπκβαίλεη γεληθά ζηε ρψξα.  

Οη αλαγλψζηεο καο ζα βξνχλ θαη ζην παξφλ ηεχρνο (Νν 27- 62 ζειίδεο) αξθεηέο πιεξνθνξίεο γηα 

πνιιά απφ απηά ηα ζέκαηα. Θα βξνχλ θαη ηδέεο γηα ελαιιαθηηθέο δξάζεηο. Καη ηέινο, ζα 

μαλαζπλαληεζνχλ κε ηηο ζεσξεηηθέο αλαδεηήζεηο, ηδίσο ηνπ έξδ Λαηνχο. η αλαγλψζηεο καο 

είλαη εμνηθεησκέλνη κε ηελ ηδέα ηεο ΑΠΟΑΝΑΠΣΤΞΖ ήδε απφ ην πξνεγνχκελν ηεχρνο θαη ηε 

ζπλέληεπμε ηνπ Γ. Καιιή http://www.asda.gr/ikariaka/hlekd26.htm#ηξάπεδεο, θίινπ θαη 

ζπλεξγάηε ηνπ εξδ Λαηνχο.  

αο επρφκαζηε θαιφ δηάβαζκα, θαιφ ππφινηπν ηεο Άλνημεο θαη θαιή αληάκσζε. Αλ είκαζηε 

ελεκεξσκέλνη θαη ηαπηφρξνλα αληακψλνπκε ζηα παλεγχξηα, ζε εθείλν ηνλ παλάξραην θχθιν ηνπ 

θαξηψηηθνπ ρνξνχ, ηφηε θαη ν Καξηψηηθνο απνθηά κηα άιιε δηάζηαζε, πνπ ηελ έρνπκε αλάγθε 

ζήκεξα.           

 

ε ζχληαμε 
 
ΤΓ. Φπζηθά, πάληα πεξηκέλνπκε ηηο εηδήζεηο ζαο, ηα λέα ζαο θαη ηα θείκελά ζαο γηα δεκνζίεπζε. 
  

επηζηξνθή 

  

http://www.asda.gr/ikariaka/hlekd26.htm#τράπεζες


Δπέθαηξν ΘΫκα 
 

ΓΝΣ: Ήμεξε γηα ηε ρξενθνπέα απφ ηνλ Ηνχλην ηνπ ’09! 

 

Καηάπιεθην ην Παλειιήλην πιεξνθνξήζεθε απφ ηε ζαηηξηθή εθπνκπή ηνπ Λάθε Λαδφπνπινπ 

(!!!) κηα κεγάιε αιήζεηα. ηη ην ΓΝΣ ήμεξε γηα ηε ρξενθνπία πξηλ ηηο εθινγέο ηνπ 2009, επί 

θπβέξλεζεο Κ. Καξακαλιή, φπσο θαη ν θαηνπηλφο Πξσζππνπξγφο Γ. Παπαλδξένπ, ν νπνίνο είρε 

επαθέο κε ην ΓΝΣ γηα λα κεζνδεχζνπλ καδί ηελ πνιηηηθή πνπ θαηφπηλ (ην 2010) έγηλε ην 

ΜΖΝΖΜΟΝΗΟ 1. Μεηά απφ απηέο ηηο επαθέο ηνπ 2009, έγηλαλ νη εθινγέο πνπ θέξδηζε ην 

ΠΑΟΚ κε ην ζχλζεκα «Λεθηά ππάξρνπλ».   

πσο πξνζέμαηε απνθεχγνπκε λα αζρνιεζνχκε κε ην πξνβιεζέλ ξεδηιίθη ηνπ ηξφο Κάλ κε ηελ 

θακαξηέξα. Κάηη καο βξσκάεη. ΖΓ  
 

1α.  ΣΡΟ ΚΑΝ - ΑπνθΪιπςε ΒΟΜΒΑ γηα ΠΑΠΑΝΓΡΔΟΤ θ ΓΝΣ 

http://www.youtube.com/watch?v=vIsvVZl16VA&feature=related 

1β. Ζ ζπληαξαθηηθή απνηπρία ηνπ ειιεληθνχ πνιηηηθνχ ζπζηήκαηνο απνθαιχπηεηαη κε αθνξκή ηε 

δεκνζηνπνίεζε ηνπ απαγνξεπκέλνπ βίληεν ηνπ Νηνκηλίθ ηξνο Καλ ζηελ ειιεληθή ηειεφξαζε: 

ην ΓΝΣ είρε αξρίζεη λα επεμεξγάδεηαη ζρέδηα δηαρείξηζεο ηεο επεξρφκελεο ρξενθνπίαο ηεο 

Διιάδαο ήδε απφ ηνλ Ηνχλην ηνπ 2009, πξνεηδνπνηψληαο φηη νη αγνξέο ζα αξλεζνχλ λα 

ρξεκαηνδνηήζνπλ ηε ρψξα, αιιά νη πνιηηηθνί ησλ δχν ειιεληθψλ θνκκάησλ εμνπζίαο επέκελαλ 

ηφηε λα κηινχλ γηα «ζσξαθηζκέλε Διιάδα» θαη γηα... ιεθηά πνπ ππάξρνπλ! Πεξηζζφηεξα...  

1γ. ηξνο Καλ: "ε δεθαπΫληε κΫξεο θιεέζακε ην ζΫκα" Ηδηαηηέξσο απνθαιππηηθφο γηα ην πφηε 

θαη πσο ε Διιάδα πξνζέθπγε ζην ΓΝΣ, εκθαλίδεηαη ν επηθεθαιήο ηνπ Σακείνπ, ζηελ 

πεξηβφεηε ζπλέληεπμή ηνπ πνπ παξαρψξεζε πξηλ απφ έλα κήλα ζε γαιιηθφ ηειενπηηθφ ζηαζκφ, 

ιέγνληαο πσο "θιείζακε ην ζέκα ζε δεθαπέληε εκέξεο"!!! Γηαβάζηε πεξηζζφηεξα 
 

επηζηξνθή 
 

Σν δπζηχρεκα ζηνπο Ππξεληθνχο αληηδξαζηάξεο ηζρχνο, ζην εξγνζηΪζην  Fukushima Naiishi 

ηεο Ηαπσλέαο, εμειέζζεηαη ζην ζνβαξφηεξν δπζηχρεκα ζηελ ηζηνξέα ησλ ππξεληθψλ 

αηπρεκΪησλ. 
 

Ξεπεξλάεη θαηά πνιχ ηα ζχλνξα ηεο Ηαπσλίαο, ηελ νπνία θηλδπλεχεη λα θαηαζηξέςεη 

θπξηνιεθηηθά, θαη απεηιεί κε ηηο πνιχπινθεο επηπηψζεηο ηνπ (ξαδηνηνμηθέο, νηθνλνκηθέο θαη 

πνιηηηθέο), νιφθιεξν ηνλ πιαλήηε. 

Οη ζπλέπεηέο ηνπ, έρνπλ φιν θαη πεξηζζφηεξν ηα ραξαθηεξηζηηθά ελφο ξαδηνηνμηθνχ πνιέκνπ, 

βίαηνπ ζηελ ίδηα ηελ Ηαπσλία, θαη ρακειήο αο ην πνχκε έληαζεο ζε νιφθιεξν ηνλ θφζκν. 

Αλαδεηθλχνπλ ηαπηφρξνλα κε δξακαηηθφ ηξφπν, ηελ αλνηρηά εγθιεκαηηθή θχζε ησλ "αλνηρηψλ" 

αγνξψλ ππξεληθήο ελέξγεηαο θαη φρη κφλν.  

Δρεη ζεκαζία λα δηαπηζηψζεη θαλείο φηη ην ζχζηεκα πνπ έρεη σο ππέξηαηε αμία ην θέξδνο θαη ηνλ 

αληαγσληζκφ ρσξίο φξηα, θαζηζηά ηηο  εγεζίεο ηνπ ζπζηήκαηνο αδίζηαθηεο, νη νπνίεο δελ  

δηζηάδνπλ λα θάλνπλ πεξπληθά εξγνζηάζηα αθφκα θαη ζε θξάηε - πεξηνρέο εμαηξεηηθά ηζκνγελείο 

φπσο ε Ηαπσλία.  

Οη θίλδπλνη γαη ηελ Διιάδα κεγαιψλνπλ εμαηξεηηθά απν ηελ δεκηνπξγία πεξπληθνχ εξγνζηαζία 

ζηελ Σνπξθία κηα ρψξα κε πςειν βαζκφ ζεηζκηθφηεηαο. 
 

Πεξηζζφηεξα: 

1. Φνπθνπζίκα: 1250 θνξέο πάλσ απφ ηα φξηα ε ξαδηελέξγεηα ζηε ζάιαζζα 

Short Link: http://tvxs.gr/node/81052 

2. Ππξεληθφ αηχρεκα ζηνπο αληηδξαζηήξεο ηνπ Fukushima 

http://antisimvatikos.blogspot.com/2011/03/fukushima-i-ii-iii-onagawa.html  

3. Ήμεξαλ θαη θψθεπαλ γηα ηνλ αληηδξαζηήξα http://wp.me/p1pa1c-8Ya  

 

επηζηξνθή 

 

http://www.youtube.com/watch?v=vIsvVZl16VA&feature=related
http://www.newslett.eu/panel/link.php?M=258380&N=7&L=13&F=H
http://www.dailynews24.gr/index.php?option=com_k2&view=item&id=2667:%C3%83%C3%84%C3%81%C2%BF%C3%82-%C2%BA%C2%B1%C2%BD-%C3%83%C2%B5-%C2%B4%C2%B5%C2%BA%C2%B1%C3%80%CE%AD%C2%BD%C3%84%C2%B5-%C2%BC%CE%AD%C3%81%C2%B5%C3%82-%C2%BA%C2%BB%C2%B5%CE%AF%C3%83%C2%B1%C2%BC%C2%B5-%C3%84%C2%BF-%C2%B8%CE%AD%C2%BC%C2%B1
http://tvxs.gr/node/81052
http://antisimvatikos.blogspot.com/2011/03/fukushima-i-ii-iii-onagawa.html
http://wp.me/p1pa1c-8Ya


Απηφεηε ε Σνπξθέα εμαγγΫιιεη θαη 3ν ππξεληθφ ζηαζκφ-Θα θΪλεη θΪηη ε Διιεληθά 

ΚπβΫξλεζε; 
 

Θα θάλεη θάηη ε ειιεληθή θπβέξλεζε; Δλεκεξψζεθε κήπσο θαλέλαο ηνπο γηα ην Φνπθνπζίκα; 

Έηζη ζα βαδίδνπκε; ηνλ απηφκαην πηιφην ησλ επηδηψμεσλ ηνπ ππξεληθνχ ιφκπη; Αιήζεηα, γηα 

πνην ιφγν ακείβνληαη; Σν πεξηνδηθφ καο έρεη αζρνιεζεί πάιη κε ην ζέκα ην 2007: 
Τα πυρηνικά ζρχονται και ςτην Ελλάδα; 
Ακουγιοφ εισ τριπλοφν 
Τουλάχιςτον 5 νζοι αντιδραςτήρεσ ςτη γειτονιά τησ Ελλάδασ  
Το Ευρωπαϊκό Πράςινο Κόμμα αντίθετο με το πυρηνικό εργοςτάςιο τησ Σινώπησ, που ανακοίνωςε 
επιςήμωσ η Τουρκία 
***SOS*** Απόρρητη ειςήγηςη για πυρηνικό εργοςτάςιο ςτην Ελλάδα 
ΔΗΗΣΖΡΗΟ ΓΗΑ ΣΟ ΣΔΡΝΟΜΠΗΛ ΠΡΟΦΔΡΟΤΝ ΣΟΝ θ. ΟΤΦΛΗΑ ΟΗ ΟΗΚΟΛΟΓΟΗ ΠΡΑΗΝΟΗ 

ΠΤΡΖΝΗΚΖ ΔΝΔΡΓΔΗΑ: ΔΠΗΚΗΝΓΤΝΖ ΟΠΧ ΠΑΝΣΑ 

Έλα γξάκκα πξνο ηα παπαγαιάθηα ηεο ππξεληθήο ελέξγεηαο 

 Ζ.Γ. 
 

 

 Αληηππξεληθφ Παξαηεξεηήξην Μεζνγείνπ 

Ρφδνο, 7/04/2011 

Απηφεηε απφ ηηο εμειίμεηο ζηελ Ηαπσλία, θη ελψ έρνπλ θνπληψζεη νη ζπδεηήζεηο ζε φιν ηνλ Κφζκν 

θαη επαλεμεηάδεηαη ε ζέζε πνιιψλ θπβεξλήζεσλ γηα ηελ ππξεληθή ελέξγεηα, ε πνιηηηθή εγεζία 

ηεο Σνπξθίαο αθήλεη λα δηαξξεχζεη ζηα Μέζα Δλεκέξσζεο ε πιεξνθνξία γηα ζρέδηα θαηαζθεπήο 

θαη ηξίηνπ ππξεληθνχ ζηαζκνχ (κεηά ην Άθθνπγηνπ θαη ηε ηλψπε) απηή ηε θνξά ζην επξσπατθφ 

ηκήκα ηεο, ζην Kirklareli, 120 ρηιηφκεηξα απφ ηα ζχλνξα.  

Αλ σζηφζν πξνθαιεί ε αιαδνληθή ζηάζε ηεο Σνπξθίαο, άιιν ηφζν πξνθαιεί  εληχπσζε ε κέρξη 

ζηηγκήο παζεηηθή ζηάζε ηεο ειιεληθήο Κπβέξλεζεο, παξά ηηο επαλεηιεκκέλεο εθθιήζεηο καο πξνο 

ηνλ ίδην ηνλ Πξσζππνπξγφ θαη ηηο πνιηηηθέο εγεζίεο φισλ ησλ αξκφδησλ Τπνπξγείσλ. Οχηε ε 

ηδηαίηεξα βαξπζήκαληε δήισζε πνπ έθαλε πξηλ ιίγεο εκέξεο ν Πξφεδξνο ηεο Γεκνθξαηίαο, κε ηελ 

νπνία έθξηλε «αθαηαλφεηε ηελ επηκνλή ηεο Σνπξθίαο» δελ έδεημε λα θηλεηνπνηεί  ην αξκφδην 

Τπνπξγείν Δμσηεξηθψλ. 

Σν Αληηππξεληθφ Παξαηεξεηήξην Μεζνγείνπ (ΑΠΜ) θάλεη  έθθιεζε ζηηο πνιηηηθέο δπλάκεηο λα 

αλαιάβνπλ φιεο εθείλεο ηηο πξσηνβνπιίεο ψζηε λα ηεζεί επηηέινπο ζηελ αηδέληα ησλ ζπδεηήζεσλ 

ην ππξεληθφ πξφγξακκα ηεο Σνπξθίαο. Δίλαη ηφζν δχζθνιν λα θαηαλνήζεη θαλείο νηη ε πξνψζεζε 

απηνχ ηνπ πξνγξάκκαηνο ζα αιιάμεη ηηο ήδε εχζξαπζηεο ηζνξξνπίεο ζε φια ηα επίπεδα 

(γεσπνιηηηθφ, ζηξαηησηηθφ, νηθνλνκηθφ) θαη ζα απνηειέζεη κηά κφληκε απεηιή γηα ηε Εσή, ην 

Πεξηβάιινλ θαη ηελ Δηξήλε ζε νιφθιεξε ηελ πεξηνρή;  

Ζ Διιάδα έρεη θάζε φθεινο λα αλαιάβεη πνιηηηθή πξσηνβνπιία ζε δηεζλέο επίπεδν γηα ηελ 

απνηξνπή εγθαηάζηαζεο νπνηνπδήπνηε λένπ ππξεληθνχ ζηαζκνχ ζηελ επξχηεξε πεξηνρή καο θαη 

ηε δεκηνπξγία Εψλεο Δηξήλεο ζηε Μεζφγεην θαη ηε Μέζε Αλαηνιή ρσξίο ππξεληθά θαη φπια 

καδηθήο θαηαζηξνθήο.  

Γελ ην δεηάκε κφλν εκείο. ε ραηξεηηζκφ ηνπ πνπ είρε απνζηείιεη πξνο ηε Γ ηνπ ΑΠΜ ην 2008 ν 

ζεκεξηλφο Τθππνπξγφο Πνιηηηζκνχ θαη Σνπξηζκνχ θ Γηψξγνο Νηθεηηάδεο,  Βνπιεπηήο ηφηε ηεο 

αμησκαηηθήο Αληηπνιίηεπζεο αλέθεξε κεηαμχ άιισλ ηα εμήο: 

«Ιδηαηηέξσο ζήκεξα πνπ βξίζθεηαη θαη πάιη ζηελ επηθαηξόηεηα ε θαηαζθεπή ηνπ ππξεληθνύ ζηαζκνύ 

ζην Άθθνπγηνπ ηεο Σνπξθίαο, νθείινπκε κε όιεο καο ηηο δπλάκεηο λα απνηξέςνπκε ηελ θαηαζθεπή 

θαη ηελ ιεηηνπξγία ελόο ππξεληθνύ εξγνζηαζίνπ ζηα ηνπξθηθά παξάιηα, πνπ ζε ζπλδπαζκό κε ηελ 

επηθίλδπλε δηαρείξηζε ησλ ηνμηθώλ απνβιήησλ, ζα απνηειέζεη κόληκε θαη δηαξθή απεηιή γηα ηελ 

Γσδεθάλεζν θαη γηα ηελ επξύηεξε πεξηνρή ηεο λνηηναλαηνιηθήο Μεζνγείνπ. Η ζέζε ηνπ ΠΑΟΚ 

είλαη μεθάζαξε. Η Διιάδα ζήκεξα, ζα έπξεπε λα βξίζθεηαη πξσηνπόξα ζηελ πξνζπάζεηα πιήξνπο 

απνππξεληθνπνίεζεο ηνπ πιαλήηε καο. Απηό ηόληζε θαη ν Πξόεδξόο καο ζε πξόζθαηε ζπδήηεζε ζηε 

Βνπιή». 
 Ηδνχ ε Ρφδνο, ηδνχ θαη ην πήδεκα. 

Μεηξνπφιεσο 4, Ρφδνο,  Σ.Κ. 85100, Διιάδα,   

Σει.. (0030)6936656947, FAX: (0030) 2241030486 

URL: http://www.manw.org - E-mail: info@manw.org 
 

http://www.asda.gr/ikariaka/hlekd6.htm#εργοστάσια
http://www.asda.gr/ikariaka/hlekd6.htm#ακουγιού
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http://www.asda.gr/ikariaka/hlekd6.htm#Πράσινοι
http://www.asda.gr/ikariaka/hlekd6.htm#Πράσινοι
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http://www.asda.gr/ikariaka/hlekd14.htm#πυρηνική2
http://www.asda.gr/ikariaka/hlekd14.htm#πυρηνική3
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επηζηξνθή 
 

ΚαξαηδαθΫξεο: Σα ππξεληθΪ εέλαη θέινη καο  
 

… Ο πξφεδξνο ηνπ ΛΑΟ, θνο Καξαηδαθέξεο, ζε εξψηεζε ηνπ πξνο ηνλ πξσζππνπξγφ έζεζε ην 

ζέκα ηεο ππξεληθήο ελέξγεηαο, κε βαζηθφ επηρείξεκα πσο ν αηψληνο ερζξφο, νη Σνχξθνη, 

“πξνγξακκαηίδνπλ ζην πξνζερέο κέιινλ λα θαιχςνπλ κέξνο ησλ ελεξγεηαθψλ ηνπο αλαγθψλ κε 

ηε ρξήζε ππξεληθήο ελέξγεηαο. Δμ απηνχ ηνπ γεγνλφηνο, ε Διιάδα θηλδπλεχεη λα βξεζεί ζε 

'ππξεληθφ θινηφ', πθηζηάκελε ηνπο επηθαινχκελνπο -απφ ηνπο πνιέκηνπο ηεο ππξεληθήο ελέξγεηαο- 

θηλδχλνπο, ρσξίο λα απνθνκίδεη ηα αληίζηνηρα νθέιε”. Ο θνο Καξαηδαθέξεο ζπλέρηζε ηνλίδνληαο 

πσο πξφθεηηαη "γηα κηα νηθνλνκηθά ζπκθέξνπζα, κεζνπξφζεζκα, θαη θηιηθή πξνο ην πεξηβάιινλ 

κνξθή ελέξγεηαο". … Α.Γ. Ζκεξνκελία δεκνζίεπζεο: 15/03/2011 

http://www.avgi.gr/ArticleActionshow.action?articleID=604874  
 

Βέβαηα, ππάξρεη έλα δήηεκα θαη κε ην ΚΚΔ. Πάληα ήηαλ ππέξ ηεο εηξεληθήο ρξήζεο ηεο 

ππξεληθήο ελέξγεηαο, ζαλ απηή ηνπ Φνπθνπζίκα, ηνπ Σζεξλνκπίι θαη ηνπ Θξε Μάηι Άηιαλη. 

Σψξα; πλερίδεη λα είλαη ππέξ; Απφ φζν μέξνπκε λαη. Αλ μέξεηε θάηη πεξηζζφηεξν εηδνπνηήζηε 

καο. Ζ.Γ.  
 

επηζηξνθή 

 
 

ΑθηΫξσκα 1: ΑπναλΪπηπμε: Έλα ζεκαληηθφ δεηνχκελν  
 

 

«ην ζηνέρεκα ηεο απναλΪπηπμεο»  

 

Ζ νξγαλσηηθή εκπινθή κνπ ζηελ εθδήισζε πνπ έγηλε ζηελ Αζήλα κε νκηιεηή ηνλ Serge Latouche 

(έξδ Λαηνχο), κέζσ ηνπ Παξαηεξεηεξένπ Διεχζεξσλ Υψξσλ (πνπ είλαη ζπλδηνξγαλσηήο) θαη 

ε γλσξηκία κνπ κε απηφ ην δηαλνεηή, νη ζπδεηήζεηο κνπ καδί ηνπ, ην βηβιίν ηνπ θαη ηα άξζξα ηνπ 

θαη ε παξαθνινχζεζε ηεο νκηιίαο ηνπ έρνπλ ζπζηήζεη κηα θαιή εκπεηξία πνπ είκαη δηαζέζηκνο λα 

κνηξαζηψ κε φπνην Ηθαξηαθφ θνξέα ην ζειήζεη. Σν λα αλνίμνπκε κηα ηέηνηα ζπδήηεζε γηα ηελ 

Ηθαξία κφλν νθέιε κπνξεί λα δψζεη.  

ελδηαθέξνληα θείκελα γηα ηνλ εξδ Λαηνχο θαη ηελ απναλάπηπμε: 

1. πλέληεπμε: http://spoudasterion.pblogs.gr/tags/serz-latoys-gr.html 

2. πλέληεπμε γηα ην βηβιίν ηνπ: Ο γάιινο νηθνλνκνιφγνο εξδ Λαηνχο κηιάεη γηα λέν ην βηβιίν 

ηνπ «Σν ζηνίρεκα ηεο ππν-αλάπηπμεο» απν ηελ βηβιηνζεθε ηεο ''Δ ''  

http://nosferatos.blogspot.com/2010/12/blog-post_12.html 

3. Ζ απναλάπηπμε θεξδίδεη έδαθνο κέζα ζηελ χθεζε 

http://www.enet.gr/?i=news.el.article&id=95401 

4. Ζ « αλαηκία » ηεο νηθνλνκίαο θη ε « αλνκία » ηεο θνηλσλίαο http://www.monde-

diplomatique.gr/spip.php?article217 

Ζιίαο Γηαλλίξεο     

 

Σελ Σξίηε 10 Μάε ζην Πνιπηερλείν (ακθηζέαηξν ΜΑΥ) πξαγκαηνπνηήζεθε εθδήισζε κε ζέκα 

«ην ζηνίρεκα ηεο απναλάπηπμεο» θαη νκηιεηή ηνλ θαζεγεηή εξδ Λαηνχο ηνπ Παλεπηζηεκίνπ 

Paris-Sud. 

 Ο Λαηνχο ζπνχδαζε θηινζνθία, πνιηηηθέο θαη νηθνλνκηθέο επηζηήκεο, έρεη δηδάμεη ζε 

παλεπηζηήκηα ζηε Ληι ζηε Γαιιία, ζην Κνλγθφ θαη ζην Λάνο. Απφ ην 2002 έρεη αθηεξσζεί ζηε 

κειέηε ηεο απναλάπηπμεο.  

 Σε ζηηγκή πνπ ε ρξενθνπία ηεο ρψξαο είλαη ρξενθνπία ηνπ κνληέινπ αλάπηπμεο, ν Λαηνχο ζε 

ξήμε κε ην σθειηκηζηηθφ θαληαζηαθφ ηνπ θαπηηαιηζηηθνχ θφζκνπ, πνπ καο νδήγεζε εδψ, 

πξνηείλεη λέεο κνξθέο θνηλσληθήο, παξαγσγηθήο θαη νηθνινγηθήο ζπκβίσζεο.  

 «Ζ κεγέζπλζε θαη ε αλάπηπμε είλαη δχν κχζνη ηεο νηθνλνκίαο πνπ νδεγνχλ ηνλ θφζκν ζηνλ 

αθαληζκφ». Χο εθ ηνχηνπ πξνηείλεη ηελ θαηαζθεπή «ζπκβησηηθψλ, απηφλνκσλ, νηθνλφκσλ 

θνηλσληψλ» κε έλα πξφγξακκα πνπ πεξηιακβάλεη «αλαδηαλνκή, αλαδφκεζε, κείσζε, 

επαλαρξεζηκνπνίεζε, αλαθχθισζε, επαλαηνπηθνπνίεζε θ.α.». Σν πξφγξακκα απηφ - ρσξίο λα 

http://www.avgi.gr/ArticleActionshow.action?articleID=604874
http://spoudasterion.pblogs.gr/tags/serz-latoys-gr.html
http://nosferatos.blogspot.com/2010/12/blog-post_12.html
http://www.enet.gr/?i=news.el.article&id=95401
http://www.monde-diplomatique.gr/spip.php?article217
http://www.monde-diplomatique.gr/spip.php?article217
http://maps.google.com/?q=http%3A%2F%2Fwww.kinimatorama.net%2Fkml%2F11282%3Fcs%3D4e13f&z=15
http://en.wikipedia.org/wiki/Serge_Latouche


απνηειεί  «εηνηκνπαξάδνην κνληέιν»- ζπληζηά κηα «νπηνπία θηλεηήξηα θαη δεκηνπξγηθή» γηα λα 

δηεξεπλήζνπκε «ηξφπνπο ζπιινγηθήο άλζεζεο πνπ δε ζα θαηαζηξέθνπλ ην πεξηβάιινλ θαη ηνλ 

θνηλσληθφ δεζκφ».  

 Σελ εθδήισζε ζπλδηνξγάλσζαλ ην Απηφλνκν ηέθη, ην πεξηνδηθφ Παλνπηηθφλ, νη Δθδφζεηο ησλ 

πλαδέιθσλ, ην Παξαηεξεηήξην Διεχζεξσλ Υψξσλ, ν πφξνο θαη ν θφξνο. 

 

επηζηξνθή 

 

Γπν ιφγηα γχξσ απφ Ϋλα ζΫκα ηφζν επέθαηξν φπσο ε απo-αλΪπηπμε; 

 

(Απόζπαζκα από ζπλέληεπμε κε ηνλ Δδνπάξδν Σδαξέιιη, θαζεγεηή Ιζηνξίαο θαη Φηινζνθίαο ζην 

Παλεπηζηήκην ηεο Μπνιώληαο, επηζηεκνληθό ζύκβνπιν ζύληαμεο ηνπ εθδνηηθνύ νίθνπ «Αξηάλλα») 

 

ΑπΪληεζε: Ζ απν-αλΪπηπμε είλαη ηδέα πνπ αληιείηαη απφ ηελ δηαπίζησζε φηη ε παξαγσγηθή 

αλάπηπμε δελ είλαη δπλαηφλ λα είλαη άπεηξε. Θεκειηψλεηαη ζε δχν βαζηθέο πξνβιεκαηηθέο. Ζ 

πξψηε αθνξά ηελ θαηάζηαζε ηεο πγείαο ηνπ πιαλήηε θαη εηδηθφηεξα ηελ ππεξζέξκαλζε ηεο 

αηκφζθαηξαο, ηελ ηήμε ησλ πφισλ θαη φιεο ηηο επαθφινπζεο θπζηθέο θαηαζηξνθέο, νινέλα 

ζπρλφηεξεο θαη νινέλα ζνβαξφηεξεο. Ζ δεχηεξε ζρεηίδεηαη κε ηελ πξννδεπηηθή εμάληιεζε ησλ κε 

αλαλεψζηκσλ πφξσλ ηνπ πιαλήηε εμʼαηηίαο ηεο εληαηηθήο εθκεηάιιεπζεο δχν αηψλσλ 

εθβηνκεράληζεο θαη, πξψηηζηα, ηνπ βαζηθνχ καο ελεξγεηηθνχ πφξνπ, ηνπ πεηξειαίνπ. Ζ απν-

αλΪπηπμε είλαη κέζνδνο θαη ηξφπνο ζθέςεο πνπ ηίζεηαη κε φξνπο θξηηηθήο αλάιπζεο ηεο 

λεσηεξηθφηεηαο θαη ηνπ παξαδείγκαηνο ηεο «αλάπηπμεο» κε θάζε θφζηνο, φηαλ παξαβιέπνληαη 

φξηα θαη ζνβαξφηαηεο επηπηψζεηο. 

Ο Ϋξδ Λαηνχο, έλαο απφ ηνπο πξσηνπφξνπο ηεο ηδέαο ηεο απν-αλΪπηπμεο, ππνζηεξίδεη φηη 

αθνξά, θχξηα, πξφβιεκα λννηξνπίαο. «θνπόο ηεο», δηεπθξηλίδεη, «είλαη ε απν-απνηθηνπνίεζε ηνπ 

δπηηθνύ θαληαζηαθνύ κε ηελ έμνδν από ην ηδενινγηθό δόγκα ηεο «αλάπηπμεο». Ζ θξηηηθή ζην 

παξάδεηγκα ηεο λεσηεξηθφηεηαο δελ αθνξά κφλν ηηο πιηθέο ηνπ εθθάλζεηο φπσο νη νηθνινγηθέο θαη 

νηθνλνκηθέο ηνπ επηπηψζεηο. Αθνξά, βαζηθά, ην ηδενινγηθφ ηνπ ππφβαζξν θαη ην ηδενινγηθφ 

ππφβαζξν ηνπ δπηηθνχ πνιηηηζκνχ, θαζʼφζνλ θαιεί ηελ θνηλσλία λα ζπάζεη ηνλ θχθιν ηεο 

παξαγσγήο, ηεο εθκεηάιιεπζεο θαη ηνπ θέξδνπο κε νπνηνδήπνηε θφζηνο, κε ιίγα ιφγηα λα 

εγθαηαιείςεη νξηζηηθά ηνλ θφζκν ηεο κεηαπξαηηθήο νξζνινγηθφηεηαο. 

Ζ έμνδνο απφ ην θαληαζηαθφ ηνπ θπξίαξρνπ νηθνλνκηζκνχ ζεκαίλεη βαζηά ζπλεηδεηνπνίεζε ηνπ 

κέηξνπ απφ ηελ πιεπξά ησλ ζπκπεξηθνξψλ καο, ζεκαίλεη απηνζπγθξάηεζε θαη θαιιηέξγεηα ηεο 

χπαξμεο ζην πεδίν ηεο ειεπζεξίαο, ηεο αιιειεμάξηεζεο θαη ηεο αηνκηθήο δεκηνπξγηθφηεηαο 

απέλαληη ζηελ ελζηηθηψδε απιεζηία θαη ζηνπο εκβφιηκνπο κεραληζκνχο ηεο θαηαλαισηηθήο 

θνηλσλίαο ζθπξειαηεκέλνπο ζηελ δηαζηξέβισζε ηεο έλλνηαο ηεο επηπρίαο.  

Δπείγεη ε ξηδνζπαζηηθή αλαζηξνθή ηεο νπηηθήο καο πξνο έλα άιιν παξάδεηγκα, ζεκειησκέλν ζηελ 

δξαζηηθή κείσζε ηεο θιίκαθαο ησλ ηξφπσλ παξαγσγήο θαη ζηελ απνθέληξσζε ηεο παξαγσγήο 

ηξνθίκσλ, ησλ κεηαθνξψλ θαη ηεο παξαγσγήο θαη πξνκήζεηαο ελέξγεηαο. Μείσζε θιίκαθαο θαη 

απνθέληξσζε κπνξνχλ λα γίλνπλ πξαγκαηηθφηεηα κφλν κέζσ ηεο κεηαιιαγήο ηεο δηνηθεηηθήο 

ηερλνθξαηίαο ζε ζπκκεηνρηθφηεηα ζεκειησκέλε ζηελ αιιειεγγχε. Ζ αληηνηθνλνκηθφηεηα ηεο 

δηνηθεηηθήο ηερλνθξαηίαο έγθεηηαη ζην φηη απηνζπληεξείηαη ζε βάξνο ηεο απνδνηηθφηεηαο θαη ηνπ 

θπζηθνχ θαη θνηλσληθνχ πεξηβάιινληνο ζην νπνίν δξα. 

Ζ ππέξβαζε ηεο νινθιεξσηηθήο εκπνξεπκαηνπνίεζεο θαη καδηθνπνίεζεο ηνπ θηιειεπζεξηζκνχ 

πεξλά απφ ηελ αλαγθαία αλαγσγή ηεο παγθφζκηαο αγνξάο ζε ηνπηθέο αγνξέο, ακνηβαίσλ 

αληαιιαγψλ ρξεζηηθψλ πξντφλησλ, δεδνκέλνπ φηη κφλν ε ηνπηθή παξαγσγή είλαη ζε ζέζε λα 

πεηχρεη ηελ πιήξε βησζηκφηεηα ηεο δηαρείξηζεο ηνπ ελεξγεηαθνχ θχθινπ θαη ησλ απνβιήησλ. 

Αλαινγηθά, επείγεη ε αλαγσγή ησλ νηθνλνκηθψλ αληαιιαγψλ απφ ην παγθφζκην θαη 

αληαγσληζηηθφ επίπεδν ζε έλα επίπεδν ζπζρέηηζεο θαη αληαπνδνηηθφηεηαο πνχ λα αλαπαξάγεη, 

κέζσ ηεο δσξεάο, ηελ θνηλσληθνπνίεζε ηεο νηθνλνκίαο. 

(Από: http://prasinovelos.blogspot.com)   (ειήθζε 3-4-2011)  
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ΜαληθΫζην ηνπ Διιεληθνχ Γηθηχνπ γηα ηελ ΑπoαλΪπηπμε 

 

Οη αλαγλψζηεο γλσξίδνπλ ην ζέκα ηεο απναλάπηπμεο απφ ηε ζπλέληεπμε ηνπ θ. Γηψξγνπ Καιιή 

πνπ αλαδεκνζηεχηεθε ζην πξνεγνχκελν ηεχρνο 

http://www.asda.gr/ikariaka/hlekd26.htm#ηξάπεδεο. Αο αξρίζνπκε λα ζθεθηφκαζηε κε φξνπο 

απναλάπηπμεο. Καζφινπ άζρεκν δελ ζάλαη λα «απναπνηθηνπνηήζνπκε» ην αλαπηπμηαθφ καο 

θαληαζηαθφ. Πηζηεχσ φηη ηαηξίαδεη ζηελ Ηθαξία ε ινγηθή ηεο απναλάπηπμεο. Ζιίαο Γηαλλίξεο  

 

Σν παξφλ ζεκαηνδνηεέ ηελ ζπγθξφηεζε ελφο ρψξνπ πξνβιεκαηηζκνχ γχξσ απφ ην θαηλφκελν 

ηεο απναλΪπηπμεο θαη παξακΫλεη αλνηθηφ γηα πεξαηηΫξσ ππνγξαθΫο 

(Από: http://prasinovelos.blogspot.com/2011/04/o.html) 

 

1. Τπάξρεη έλαο κχζνο πνπ ζκίιεςε ηνλ ηειεπηαίν αηψλα ην θνηλσληθφ θαληαζηαθφ ν νπνίνο, 

αθφκα θαη ζήκεξα, ζπληζηά ην θνηλφ ππφβαζξν ησλ πνιηηηθψλ ηδενινγηψλ ηεο λεσηεξηθφηεηαο, 

ηφζν ηεο δεμηΪο φζν θαη ηεο αξηζηεξΪο: ν κχζνο ηεο «αλΪπηπμεο». Έλαο κχζνο κε ηνλ νπνίν 

ζπλδέεηαη άξξεθηα ε ηδέα ηεο «απεξηόξηζηεο αλάπηπμεο», έλαο κχζνο ν νπνίνο έθεξε ηηο «αμίεο» 

ηεο παξαγσγηθήο κεγηζηνπνίεζεο, ηεο θαηαλάισζεο θαη ηνπ θέξδνπο γηα λα καο παξαδψζεη ζηελ 

ζχγρξνλε ζξεζθεία ηεο παγθνζκηνπνηεκέλεο αγνξάο. 

2. Ο κχζνο ηεο «αλΪπηπμεο» δηακφξθσζε λννηξνπίεο θαη ζπζηήκαηα ζθέςεο πνπ βαζίδoληαη 

ζηελ απεηθφληζε ηεο αλζξψπηλεο ππφζηαζεο ζαλ homo economicus: ππνθείκελν δίρσο δεζκνχο, 

«γεληθφ», α-ηνπηθφ, αηνκηθηζηηθφ, νξζνινγηθφ, σθειηκηζηηθφ θαη ζηαζεξά πξνζαλαηνιηζκέλν ζηελ 

κεγηζηνπνίεζε ηεο απφδνζεο ζπκθεξφλησλ θαη ηδησηηθνχ πινχηνπ απφ ηελ ζθνπηά ηεο 

αγνξαζηηθήο δχλακεο. Έλα ππνθείκελν παξεκβιεκέλν θαηά ηχρε ζε έλα «πεξηβάιινλ» 

ελλννχκελν ζαλ «εμσηεξηθφ» απφ απηφ, δηαζέζηκν πξνο εθκεηάιιεπζε θαη πξνο άλεπ φξσλ 

πξνζαξκνγή ζηνπο ζηφρνπο ηνπ θαη ζηνπο ζθνπνχο ηνπ, ζην πιαίζην κηαο απεξηφξηζηεο 

δηεχξπλζεο ηεο δπλαηνηήησλ ηνπ λα ην δηαζέηεη φπσο λνκίδεη. 

3. Πξφθεηηαη γηα κηα νπηηθή ηνπ θφζκνπ ε νπνία, αλ θαη ιαλζαζκέλε, είρε ρεηξνπηαζηά 

απνηειέζκαηα ζε επίπεδν αηνκηθήο ζπκπεξηθνξάο θαη θαηαζηξνθηθά απνηειέζκαηα ζε εθείλν ησλ 

πνιηηηθψλ, θνηλσληθψλ θαη νηθνινγηθψλ ηζνξξνπηψλ. Οθείινπκε λα αλαγλσξίζνπκε φηη ε επηινγή 

ηεο βηνκεραληθήο θνηλσλίαο λα ζηνηρεκαηίζεη κνλνκεξψο ζηελ ζπζζψξεπζε νηθνλνκηθνχ πινχηνπ 

θαη ζηελ κεγηζηνπνίεζε ηεο παξαγσγήο θαη ηεο θαηαλάισζεο, ζηάζεθε αηηία δηάλπζεο κηαο 

πεξηφδνπ πξσηνθαλνχο νηθνλνκηθήο επεκεξίαο ζηνλ δπηηθφ θφζκν, ζρεδφλ κνλαδηθήο ζηελ 

ηζηνξία ηνπ. Παξά ηαχηα, ε κνλνκέξεηα ηεο πξνζέγγηζεο θαηέιεμε ζηελ ππνζήθεπζε ησλ 

θνηλσληθψλ δεζκψλ θαη ζηελ απεηιή ηεο νιηθήο θαηάξξεπζεο ησλ θπζηθψλ νηθνζπζηεκάησλ. Σν 

θφζηνο ηεο νηθνλνκηθήο θαηάθηεζεο δελ επηβάξπλε κφλν ηελ εξγαηηθή ηάμε θαη ηα ππνθείκελα 

πνπ ζεσξνχληαη κε παξαγσγηθά, αιιά θαη ηνπο πιεζπζκνχο ησλ ρσξψλ ηνπ ππφινηπνπ θφζκνπ, 

αλαγθαζκέλνπο λα πξνζαξκνζηνχλ ηξνπνπνηψληαο ηα θνηλσληθά θαη παξαγσγηθά ηνπο ζπζηήκαηα 

ζχκθσλα κε ηηο δηθέο καο νηθνλνκηθέο θαη πνιηηηθέο απαηηήζεηο. 

4. Δηζνδεκαηηθή αχμεζε θαη νηθνλνκηθή επεκεξία ζηάζεθαλ δπλαηέο ράξηλ ηεο ππεξεληαηηθήο 

εθκεηάιιεπζεο ησλ νηθνινγηθψλ ζπζηεκάησλ. Αδηακθηζβήηεηεο επηζηεκνληθέο δηαπηζηψζεηο - 

θιηκαηηθφ ράνο, δξακαηηθή κείσζε ηεο βηνπνηθηιφηεηαο θ.ι.π. - θαηακαξηπξνχλ φηη ην ηζρχνλ 

αλαπηπμηαθφ κνληέιν είλαη ήδε κε βηψζηκν γηα ηελ βηφζθαηξα. 

5. Οη αξλεηηθέο επηπηψζεηο ηνπ θαηλφκελνπ έγηλαλ έληνλα αηζζεηέο θαη ζε θνηλσληθφ επίπεδν κε 

ηελ δεκηνπξγία ηάμεσλ λεφπησρσλ, ηελ αχμεζε ησλ νηθνλνκηθψλ αληζνηήησλ θαη ηελ αχμεζε ηεο 

αλέρεηαο θαη ηεο εξγαζηαθήο θαη ππαξμηαθήο αβεβαηφηεηαο, ζε έλα θιίκα γεληθήο απαηζηνδνμίαο 

γηα ην κέιινλ πνπ πξνζιακβάλεη έσο θαη κνξθέο βίαο ή θαη απηνθαηαζηξνθηθφηεηαο. Σν ηζρχνλ 

αλαπηπμηαθφ κνληέιν παξήγαγε, ηηο ηειεπηαίεο δεθαεηίεο, κηα ζεκαληηθή αχμεζε ηνπ ρξφλνπ 

εξγαζίαο, ηνπ αξηζκνχ ησλ ππναπαζρνινχκελσλ θαη ηνπ ζηξεο, δηάβξσζε ηνλ ειεχζεξν ρξφλν ηνπ 

θαζέλα καο θαη ηνλ ρξφλν πνπ απαηηνχλ νη ζρέζεηο καο, ηνλ δηθφ καο ρξφλν. 

6. ε πνιηηηθφ επίπεδν, ε ζπγθέληξσζε νηθνλνκηθήο ηζρχνο ζε νινέλα ιηγφηεξα ρέξηα παξήγαγε 

κία εληππσζηαθή ππεξζπγθέληξσζε εμνπζηψλ πνπ, ζηελ πξαγκαηηθφηεηα, άδεηαζε ηελ 

δεκνθξαηία απφ απζεληηθή νπζία. Ζ ππεξθαηαλάισζε πφξσλ ζε παγθφζκην επίπεδν 

κεηαθξάζηεθε ζε αχμεζε ησλ ηνπηθψλ ζπξξάμεσλ γηα ηνλ έιεγρν ηνπο θαη, θαηά ζπλέπεηα, ζε κία 

δξακαηηθή ζπζηνιή ηεο δεκνθξαηηθήο πξννπηηθήο. 

http://www.asda.gr/ikariaka/hlekd26.htm#τράπεζες
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7. Σν πιένλ απξφζκελν παξάγσγν ηνπ ηζρχνληνο παξαδείγκαηνο είλαη ν εζηζκφο ζε κηα κνξθή 

πξνζαξκνγήο ζε παζνινγηθέο θαηαζηάζεηο. Ζ κφιπλζε ηνπ πεξηβάιινληνο, νη θιηκαηηθέο 

αλσκαιίεο, ε αχμεζε ηνπ αξηζκνχ ησλ απνθιεηζκέλσλ θαη ε ελνρνπνίεζε ηνπο ή νη ζπξξάμεηο γηα 

ηνλ έιεγρν ησλ πφξσλ, ζπληζηνχλ πιένλ «θηιηθά» ηνπία ηα νπνία δνχκε παζεηηθά, δίρσο 

ηξνπνπνίεζε ησλ ζπκπεξηθνξψλ καο ή ησλ θνηλσληθψλ καο δνκψλ. Με ιίγα ιφγηα, ε «αλΪπηπμε» 

δεκηνχξγεζε θαη δεκηνπξγεί εμάξηεζε. 

8. Ζ πξφζθαηξε πεξίνδνο πινχηνπ θαη δεκηνπξγίαο επδσίαο ηείλεη πξνο ηελ δχζε ηεο θαη ζηνλ 

αλαπηπγκέλν θφζκν. Απφ ηα κέζα ηεο δεθαεηίαο ηνπ ʼ60 νη απμνκεηψζεηο ηνπ εζληθνχ 

αθαζάξηζηνπ πξντφληνο ησλ αλεπηπγκέλσλ ρσξψλ δελ ζπλνδεχηεθαλ απφ κία νπνηαδήπνηε 

νπζηαζηηθή αχμεζε πξαγκαηηθήο επεκεξίαο. Ζ επηκνλή ζηελ εηδσινιαηξία ηνπ εζληθνχ 

αθαζάξηζηνπ πξντφληνο ζεκαίλεη ζήκεξα ηελ ηπθιή απνδνρή κηαο ηδέαο νηθνλνκηθήο επξσζηίαο 

πνπ δελ ινγαξηάδεη ην θνηλσληθφ θαη νηθνινγηθφ θφζηνο ηεο «αλΪπηπμεο». 

9. Μπξνζηά ζηελ δηαπίζησζε ησλ θνηλσληθψλ θαη νηθνινγηθψλ νξίσλ ηεο «αλΪπηπμεο», ηεο 

ππνβάζκηζεο πνπ επηθέξεη ε εκπνξεπκαηνπνίεζε ηεο δσήο θαη ηεο απμαλφκελεο 

ζπγθξνπζηαθφηεηαο ζε δηεζλέο επίπεδν γηα ηνλ έιεγρν ησλ πφξσλ, πηζηεχνπκε φηη επείγεη ε 

αιιαγή θαηεχζπλζεο κέζσ ηεο ζνβαξήο ακθηζβήηεζεο ηνπ κχζνπ ζηνλ νπνίν ζεκειηψζεθε ε 

θνηλσλία καο. Δάλ θαηαπνιεκήζακε ηελ θηψρεηα κε φιεο ηηο δπλάκεηο καο, ζήκεξα 

αληηιακβαλφκαζηε φηη νθείινπκε λα αλαζεσξήζνπκε ζνβαξά ην κνληέιν ηεο επεκεξίαο καο. 

Θέηνπκε έηζη επί ηάπεηνο κηα ζεκαηηθή παιηά θαη, ηαπηφρξνλα, άθξσο επίθαηξε φπσο εθείλε ησλ 

«νξέσλ» ή, αθξηβέζηεξα, ηνπ «κΫηξνπ». 

10. Ηδενινγηθά, δελ είκαζηε αληίζεηνη ζε θάζε κνξθή «αλΪπηπμεο». Ο δξφκνο γηα κηα κειινληηθή 

θνηλσλία ηεο βησζηκφηεηαο απαηηεί ηνλ παξακεξηζκφ νξηζκέλσλ θαηεγνξηψλ πξντφλησλ θαη 

λννηξνπηψλ ελψ πξνυπνζέηεη ηελ ππνζηήξημε ή ηελ αλάπηπμε άιισλ. Δίκαζηε φκσο αληίζεηνη 

ζηελ πηνζέηεζε ηεο «αλΪπηπμεο» ζαλ βαζηθήο αξρήο πξνζαλαηνιηζκνχ ηνπ θαληαζηαθνχ καο. 

Θεσξνχκε φηη ε πνηφηεηα δσήο ζε έλα πεξηνξηζκέλν πιαλήηε δελ κπνξεί λα ζπλερίζεη λα 

εμαξηάηαη απφ κηα γεληθεπκέλε, πνζνηηθή, «αλΪπηπμε» αιιά ζα πξέπεη λα αλακεηξεζεί κε ηελ 

ηθαλφηεηα καο λα επαλαπξνζδηνξίζνπκε πξνηεξαηφηεηεο θαη λα αλαζεσξήζνπκε, πνηνηηθά, 

ηερλνινγίεο, ζεζκνχο θαη ηξφπνπο εξγαζίαο. 

11. ε γεληθέο γξακκέο, επείγεη ε εμηζνξξφπεζε ηεο άλεπ φξσλ παξαγσγήο κε ηελ 

ζπλεηδεηνπνίεζε ηεο αλάγθεο αλάπιαζεο, αλάθηεζεο, θξνληίδαο ησλ άιισλ, ζρέζεο, ηφπσλ θαη 

πεξηβάιινληνο.  

«Η αλαθνξά ζηελ απναλάπηπμε», ζεκεηψλεη ν Λαηνχο, «ηζνδπλακεί κε πξόθιεζε». Απφ ηελ κηα 

πιεπξά ηζνδπλακεί κε εηθνλνθιαζία ελψ απφ ηελ άιιε κε έλα «άιιν» ηξφπν αθήγεζεο ηεο 

παξνπζίαο καο ζε απηφ ηνλ θφζκν. Δίκαζηε πεπεηζκέλνη φηη πξέπεη λα ακθηζβεηήζνπκε ηελ 

ζεφηεηα πνπ ιαηξέςακε ή ηα λνεηηθά ηνπία θαη ηα ζπκβνιηθά πιαίζηα ζηα νπνία θηλεζήθακε γηα 

αηψλεο θαη ηα νπνία ζπλεζίζακε λα ζπγρένπκε κε ηελ πξαγκαηηθφηεηα. Θα κπνξνχζαλ λα καο 

ξσηήζνπλε αλ είλαη εθηθηή ε ακθηζβήηεζε ηνπ θαληαζηαθνχ καο ή αλ είλαη ξεαιηζηηθή ε 

πξνζπάζεηα ζπγθξφηεζεο κηαο θνηλσλίαο πνπ δελ ραξαθηεξίδεηαη απφ κνξθέο «αλΪπηπμεο» ελ 

είδε απηνζθνπνχ. Δίκαζηε ζε ζέζε λα δειψζνπκε φηη ε αλαγλψξηζε ηεο θνηλσληθήο θαη 

νηθνινγηθήο καο αιιειεμάξηεζεο θαη ε αλζξψπηλε επζξαπζηφηεηα καο ζπληζηνχλ ηνλ κνλαδηθφ 

ξεαιηζκφ θαη ηνλ κνλαδηθφ καο ηξφπν. 

12. Γελ είκαζηε αληίζεηνη ζηελ ηερλνινγία αιιά πηζηεχνπκε ζε κηα άιιε ηερλνινγία. Μηα 

ηερλνινγία ηνπ «κέηξνπ» θαη ηεο αληνρήο, βηψζηκε θαη πξνζηηή. Ζ αλαζεψξεζε ηεο ηερλνινγηθήο 

καο νξγάλσζεο ζα δηαζθαιίζεη απφ ηνλ θίλδπλν κηαο ππνρξεσηηθήο «απναλΪπηπμεο» ή ελφο 

ηχπνπ «απναλΪπηπμεο» πνπ, ίζσο, ζα επηβιεζεί απηαξρηθά. Οθείινπκε λα αλαζεσξήζνπκε φιεο 

ηηο ζεκειηψδεηο καο αμίεο θαη λα επσκηζηνχκε ην ξίζθν ηεο ζθηαγξάθεζεο ηεο κεηα-αλάπηπμεο, ή 

κηαο θνηλσλίαο ηεο «απναλΪπηπμεο». 

13. Ρεαιηζκφο δελ ζεκαίλεη πξνζαξκνγή ζε έλα ζχζηεκα ζηα φξηα ηεο απηνθαηαζηξνθήο αιιά ην 

ξίζθν ηεο ιήςεο καθξφπλνσλ απνθάζεσλ κε ζεκείν αλαθνξάο κηα πνιηηηθή πξννπηηθή πνιχ πην 

επξεία απφ απηή ηελ νπνία δνχκε. Απφ απηή ηελ άπνςε ρξήδεη ε ζχζθημε ζηελψλ ζρέζεσλ θαη ε 

ζχλαςε ελφο ζπκβνιαίνπ κεηαμχ γεληψλ έηζη ψζηε λα δηνρεηεχεηαη ε ζθέςε καο κέζσ ηεο 

δηαγελεαινγηθήο πξννπηηθήο.  

14. Σν πξφβιεκα δελ είλαη ε πηνζέηεζε ηδαληθψλ λννηξνπηψλ θαη ζπκπεξηθνξψλ νχηε ε 

ελνρνπνίεζε κεκνλσκέλσλ πξαθηηθψλ θαηαλαισηηζκνχ. Ζ πην ελδηαθέξνπζα πξφθιεζε έγθεηηαη 



ζηελ ηθαλφηεηα ζπγθεξαζκνχ δηαθνξεηηθψλ θνηλσληθψλ πξαθηηθψλ πνπ λα αιιεινζρεηίδνπλ, πην 

πινχζησλ αλζξσπνινγηθά θαη θνηλσληθά, πεξηζζφηεξν ζπκβνιηθψλ, πην πεξηεθηηθψλ θαη, θαηά 

βάζνο, πεξηζζφηεξν επηζπκεηψλ. 

15. Οθείινπκε λα αληηκεησπίζνπκε, ηαπηφρξνλα, κηα ζεηξά απφ επαίζζεηεο αιιαγέο ζηνλ ηξφπν 

ζθέςεο καο. Γελ ρξεηάδεηαη λα πηνζεηήζνπκε ηερλνθξαηηθνχο πξνγξακκαηηζκνχο ή θαη νπηνπηθέο 

νπηηθέο. Γελ είλαη δπλαηέο νη απφιπηεο πξνβιέςεηο ζε κία πνιχπινθε πξαγκαηηθφηεηα. Θα πξέπεη 

λα μεθηλήζνπκε απφ εκάο ηνπο ίδηνπο, απφ εθεί πνπ είκαζηε, απφ ηηο ζρέζεηο καο, απφ ηνλ ρψξν 

καο θαη απφ ηνπο ηφπνπο πνπ θαηνηθνχκε, δίλνληαο έλαπζκα ζε δηαδηθαζίεο κεηαιιαγήο. Θα 

πξέπεη λα αλαιάβνπκε ηελ επζχλε επαλαεπηλφεζεο ηεο ηδέαο ηνπ «σξαένπ» πνπ ζα ζπλδξάκεη 

ζηελ αληίιεςε ησλ πφιεσλ θαη ηνπ ρψξνπ, ησλ ηνπίσλ θαη ησλ αλζξψπηλσλ θνηλνηήησλ. 

16. Οθείινπκε λα επαλαθαιχςνπκε ηελ έλλνηα ησλ θνηλψλ αγαζψλ θαη ησλ αγαζψλ πνπ 

ζπζρεηίδνπλ, λα πεηξακαηηζηνχκε λέεο κνξθέο κνηξαζηάο απφ θνηλνχ, ηελ θνηλσληθή θαηαλάισζε, 

κηα κνηξαζηά απφ θνηλνχ πνιχ βαζχηεξε. Πηζηεχνπκε ζηελ δπλαηφηεηα ζχλζεζεο κηαο θνηλσλίαο 

κε επίθεληξν ηελ πξνζσπηθφηεηα θαη ηελ «ζρέζε» θαη φρη ηα εκπνξεχκαηα θαη ηηο νηθνλνκηθέο 

ζπλαιιαγέο, κία θνηλσλία πνπ λα πιεηνδνηεί ππέξ ησλ άπισλ αγαζψλ έλαληη ησλ πιηθψλ, πνπ λα 

πξηκνδνηεί ηηο αληησθειηκηζηηθέο ζρέζεηο έλαληη ησλ εξγαιεηαθψλ, πνπ λα δίλεη ρψξν ζηελ 

αιιειεγγχε θαη ζην θνηλσληθφ αγαζφ έλαληη ηνπ ηδησηηθνχ ζπκθέξνληνο. Μηα θνηλσλία πνπ λα 

δίλεη πξνηεξαηφηεηα ζην θπζηθφ πεξηβάιινλ θαη ζε φια ηνπ ηα νηθνζπζηήκαηα κε φξνπο 

αληηεξγαιεηαθνχο. 

17. Ζ νπηηθή ηεο θνηλσλίαο, φπσο ηελ νξακαηηδφκαζηε, επείγεη ηελ επαλαζχλδεζε κε ηνλ «ρψξν», 

ηελ επαλαμηνπνίεζε ησλ ηνπηθψλ πφξσλ θαη ησλ ηνπηθψλ αγαζψλ, ηελ άξζξσζε δηθηχσλ 

θνηλσληθήο θαη αιιειέγγπαο νηθνλνκίαο, κε πξψην ζηφρν ηελ απάληεζε ζηηο απαηηήζεηο ηεο 

ηνπηθφηεηαο θαη ηνπ πεξηβάιινληνο θαη φρη ζε εθείλεο ηεο αγνξάο. Ο «ρψξνο» ζπληζηά, γηα εκάο, 

ηελ ζσζηή δηάζηαζε άξζξσζεο ησλ δηαδηθαζηψλ πνπ νδεγνχλ ζηελ γλήζηα ζπκκεηνρηθφηεηα θαη 

ζηελ νπζηαζηηθή απνθέληξσζε, κε ιίγα ιφγηα ζηελ επίηεπμε ηεο νπζηαζηηθήο απηνλνκίαο ηεο 

ηνπηθφηεηαο ή ηεο δπλαηφηεηαο ηεο λα θαζνξίδεη ζπκκεηνρηθά λφξκεο θαη θαλφλεο θνηλσληθήο θαη 

νηθνλνκηθήο δηαθπβέξλεζεο ηεο ηνπηθήο θνηλσλίαο. 

18. Ζ νπηηθή καο απνηειεί, ζηελ νπζία, κία αλνηθηή έξεπλα πνπ εγθαιεί βαζηά θαη ξηδηθά. 

Γλσξίδνπκε φηη απνηεινχκε «αζζελείο ζεξάπνληεο». ε κία θνηλσλία ηεο αγνξάο πνπ είλαη 

πξνζαλαηνιηζκέλε ζηελ «αλΪπηπμε» δελ ππάξρνπλ άηνκα ειεχζεξα λα παξαηεξνχλ «απέμσ» ηελ 

«θνπιηνύξα ηνπ εκπνξεύκαηνο». Αθφκε θαη αλ ζηεξεζνχκε ην νηηδήπνηε ζα απνηεινχκε πάληα 

πνιηηηζκηθφ πξντφλ ηεο θνηλσλίαο απηνχ ηνπ ηχπνπ. Μφλν εάλ δερζνχκε φηη είκαζηε δηαπνηηζκέλνη 

απφ ηελ θνπιηνχξα ηεο ζα θαηνξζψζνπκε ηελ απεμάξηεζε, γηα λα θαηαθηήζνπκε ηελ ηθαλφηεηα 

ζεξαπείαο ηεο επζξαπζηφηεηαο καο θαη ελφο πιαλήηε πνπ ζέινπκε λα ζπλερίζνπκε λα θαηνηθνχκε. 

19. Οπηνπία ινηπφλ; Ίζσο, αιιά ρεηξνπηαζηή νπηνπία. Γχν είλαη νη νπηηθέο πνπ δηαγξάθνληαη ζηνλ 

νξίδνληα γηα ην απψηεξν κέιινλ:  

- κία ξεαιηζηηθή, αλαγθαία θαη ππνρξεσηηθή, «απναλΪπηπμε», κέζσ ηεο δξαζηηθήο κείσζεο ηεο 

πνηφηεηαο δσήο ησλ νηθνλνκηθά αζζελέζηεξσλ, θπνθνξνχζα πηζαλέο απηαξρηθέο κεηαπηψζεηο, 

φπσο ζπλέβε κεηαμχ ησλ δεθαεηηψλ ηνπ ʼ20 θαη ηνπ ʼ30 ηνπ πεξαζκέλνπ αηψλα ζαλ επαθφινπζν 

ηεο ρξεσθνπίαο ηνπ θηιειεπζεξηζκνχ ηνπ 19
νπ

 αηψλα.  

- κία «ζπκκεηνρηθά απναλΪπηπμε», «ππεχζπλε» φζν θαη βηψζηκε, ζε ζέζε λα πξνζθέξεη 

ζεκαληηθέο επθαηξίεο ζηελ θαηεχζπλζε ηεο ελίζρπζεο ηεο δεκνθξαηίαο θαη ηεο απηνδηάζεζεο θαη 

απηνθπβέξλεζεο ησλ θνηλσληψλ.  

Πξνζθαινχκε, ινηπφλ, λα ελψζνπκε ηηο δπλάκεηο καο έηζη ψζηε λα θαηαζηεί ε «ζπκκεηνρηθά 

απναλΪπηπμε» ην ελαιιαθηηθφ πιαίζην ζην νπνίν ζα θηλεζεί ε ηζηνξία ηνπ 21
νπ

 αηψλα. Με ηελ 

νηθνινγέα θαη ηνλ νηθνινγηζκφ ηα πξψηα εξγαιεία. 

 

 

Διιεληθφ Γέθηπν γηα ηελ ΑπναλΪπηπμε - apoanaptixi@gmail.com 

 

(ην καληθέζην απνηειεί αληίζηνηρν ηνπ ηηαιηθνύ) 

 

επηζηξνθή 

 



Ερίκ Τουςζν: «Ανοίξτε τα βιβλία του δημόςιου χρζουσ»! (Επίκαιρα, 9-15/12/2010) 

 

ηε δεκηνπξγία Δπηηξνπήο Λνγηζηηθνύ Διέγρνπ πνπ ζα δώζεη ηα λνκηθά θαη εζηθά επηρεηξήκαηα γηα 

ηελ παύζε πιεξσκώλ ηνπ δεκνζίνπ ρξένπο θαιεί ν δηαθεθξηκέλνο επηζηήκνλαο θαη αγσληζηήο Δξίθ 

Σνπζαίλ ζηε βαξπζήκαληε ζπλέληεπμε πνπ παξαρώξεζε ζηα Δπίθαηξα. Ο Δξίθ Σνπζαίλ δελ κηιάεη 

ζηε βάζε ππνζέζεσλ. Έρνληαο ελεξγή ζπκκεηνρή ζηελ Δπηηξνπή Λνγηζηηθνύ Διέγρνπ πνπ 

ζπγθξόηεζε ν πξόεδξνο ηνπ Ιζεκεξηλνύ, Ραθαέι Κνξέα, πξηλ ηξία ρξόληα κεηαθέξεη ηελ πνιύηηκε 

εκπεηξία ηνπ από ηηο θαζόια λόκηκεο κεζόδνπο πνπ ρξεζηκνπνίεζε ν πξόεδξνο ηνπ Ιζεκεξηλνύ γηα 

λα απαιιαγεί από έλα κεγάιν κέξνο ηνπ δεκνζίνπ ρξένπο. Μέρξη θαη ηελ δεπηεξνγελή αγνξά 

ρξεζηκνπνίεζε ν Κνξέα κε ηηο θαηάιιειεο θηλήζεηο γηα λα κεηώζεη ην δεκόζην ρξένο. Τπήξρε όκσο 

πνιηηηθή βνύιεζε, όρη άλεπ όξσλ παξάδνζε ζηνπο μέλνπο πηζησηέο θαη δηαπόκπεπζε ηεο ρώξαο, 

όπσο ζηελ Διιάδα!  

Ο Δξίθ Σνπζαίλ είλαη ηζηνξηθόο θαη πνιηηηθόο επηζηήκνλαο, ηδξπηήο θαη πξόεδξνο ηεο Δπηηξνπήο γηα 

ηελ Καηάξγεζε ηνπ Υξένπο ηνπ Σξίηνπ Κόζκνπ (CADTM, www.cadtm.org). Έρεη ζπγγξάςεη πνιιά 

βηβιία γηα ζπλαθή ζέκαηα (Your money or your life! The tyranny of global finance, The World 

Bank: a never ending coup d‟ etat, θαη άιια). Σν πην πξόζθαην βηβιίν ηνπ πνπ έγξαςε καδί κε ηελ 

Νηακηέλ Μηιηέη θπθινθόξεζε ηνλ επηέκβξε ηνπ 2010 θαη θαηαπηάλεηαη κε ην ζέκα ηνπ παγθόζκηνπ 

ρξένπο θαη ηηο επζύλεο ηνπ ΓΝΣ θαη ηεο Παγθόζκηαο Σξάπεδαο. Σίηινο ηνπ: The debt, the IMF and 

the World Bank, sixty questions sixty answers (εθδόζεηο Monthly Review). 

 

-         Πνηα εέλαη ηα εηδηθΪ ραξαθηεξηζηηθΪ ηεο θξέζεο δεκνζένπ ρξΫνπο πνπ Ϋρεη μεζπΪζεη 

εδψ θαη Ϋλαλ ρξφλν ζηελ επξσδψλε, δηαθνξνπνηψληαο ηελ απφ Ϊιιεο θξέζεηο ρξΫνπο πνπ 

Ϋρνπλ εκθαληζηεέ ζην παξειζφλ ζε ρψξεο ηνπ Σξέηνπ Κφζκνπ; 
-         Σν βαζηθφ ραξαθηεξηζηηθφ απηήο ηεο θξίζεο είλαη φηη απνηειεί δεκηνχξγεκα ησλ ηδησηηθψλ 

ηξαπεδψλ θπξίσο ηεο Γεξκαλίαο θαη ηεο Γαιιίαο πνπ πιήηηεη ηηο ρψξεο ηεο πεξηθέξεηαο (Διιάδα, 

Ηζπαλία, Πνξηνγαιία, θ.α.) θαη ηνπ πξψελ νβηεηηθνχ κπινθ πνπ εληάρζεθε ζηελ ΔΔ ηελ 

πξνεγνχκελε δεθαεηία. Πξφθεηηαη ινηπφλ γηα κηα θξίζε πνπ εμειίρζεθε εληφο ηεο Δπξσπατθήο 

Έλσζεο. 

Απηή ε θξίζε απνηειεί επίζεο δεκηνχξγεκα, θη απηφ είλαη έλα δεχηεξν ραξαθηεξηζηηθφ ηεο, ησλ 

λενθηιειεχζεξσλ πνιηηηθψλ πνπ εθαξκφζηεθαλ ηηο δεθαεηίεο ‟80 – ‟90 θη σο βαζηθφ ηνπο 

ραξαθηεξηζηηθφ είραλ ηελ κείσζε ησλ θφξσλ πνπ πιήξσλαλ νη επηρεηξήζεηο θαη νη πινχζηνη. Σν 

απνηέιεζκα ζηε ζπλέρεηα ήηαλ λα κεησζνχλ απφηνκα ηα θξαηηθά έζνδα θαη λα αλνίμεη ν δξφκνο 

γηα ηελ ζεκεξηλή δεκνζηνλνκηθή θξίζε. Αλεμάξηεηα δειαδή απφ ηηο επηπιένλ ζπγθπξηαθέο αηηίεο, 

ε θξίζε πξνεηνηκάζηεθε απφ ηηο θηιν-επηρεηξεκαηηθέο πνιηηηθέο ησλ πξνεγνχκελσλ δχν 

δεθαεηηψλ. 

Ζ ηξίηε αηηία, πνπ απνηέιεζε θαη ηε ζηαγφλα πνπ μερείιηζε ην πνηήξη, ήηαλ ην θφζηνο γηα ηε 

δηάζσζε ησλ ηδησηηθψλ ηξαπεδψλ ζε ρψξεο φπσο ε Ηζπαλία, ε Ηξιαλδία, ε Πνξηνγαιία. 

 

- πσο ζπλΫβε θαη ζηελ ΔιιΪδα. Οη θπβεξλάζεηο ηεο ΝΓ θαη ηνπ ΠΑΟΚ Ϋρνπλ ζΫζεη ζηε 

δηΪζεζε ησλ ηξαπεδηηψλ ηελ ηειεπηαέα ηξηεηέα, ππφ ηελ κνξθά ξεπζηνχ θαη εγγπάζεσλ, 78 

δηζ. επξψ! 
- ε απηή ηελ θαηεγνξία ηεο Ηζπαλίαο, ηεο Ηξιαλδίαο, ηεο Πνξηνγαιίαο θαη ηεο Διιάδαο ζα 

εληαρζεί εληφο ιίγσλ εβδνκάδσλ θαη ε δηθή κνπ ρψξα, ην Βέιγην. Κη απηφ ιφγσ ηεο δηάζσζεο απφ 

ην θξάηνο ησλ ηξηψλ κεγάισλ ηδησηηθψλ ηξαπεδψλ ηεο Fortis, ηεο Dexia θαη ηεο KBC πνπ είρε 

εθηεζεί πάξα πνιχ ζηελ αλαηνιηθή Δπξψπε θαη επίζεο ζηελ Ηξιαλδία, θαηέρνληαο θξαηηθά 

νκφινγα χςνπο 20 δηζ. επξψ. 

 

- Κη ν ινγαξηαζκφο ηψξα κεηαβηβΪδεηαη ζηνπο πνιέηεο;  
- Αθξηβψο! Σα ηδησηηθά ρξέε κεηαβηβάδνληαη ζηηο δεκφζηεο αξρέο θαη γη απηφ έρνπκε ηελ 

απνγείσζε ηνπ δεκνζίνπ ρξένπο. Χο ζπλέπεηα ε έθξεμε ηνπ δεκνζίνπ ρξένπο γίλεηαη κηα πνιχ 

θαιή αθνξκή γηα έλα λέν θχκα λενθηιειεχζεξσλ πνιηηηθψλ, πξσηνθαλνχο αγξηφηεηαο. Κη ελλνψ 

απηφ πνπ γίλεηαη ζηε ρψξα ζαο, ην νπνίν κπνξεί θάιιηζηα λα ζπγθξηζεί κε φηη ζπλέβε ζηηο ρψξεο 

ηνπ Σξίηνπ Κφζκνπ απφ ηε δεθαεηία ηνπ ‟80 κέρξη ζήκεξα κε ηε ζπκκεηνρή ηνπ ΓΝΣ ην νπνίν 

έρεη κηα ηεξάζηηα εκπεηξία ζε απηφ ηνλ ηνκέα. Οη ίδηεο θαηαζηξνθηθέο, εγθιεκαηηθέο πνιηηηθέο 

http://www.cadtm.org/


εθαξκφδνληαη θαη ζήκεξα ζηελ Διιάδα, φπνπ κεηαθέξεηαη απηνχζηα φιε απηή ε αξλεηηθή 

εκπεηξία. 

 

- Ο εθηΪιηεο πΪλησο ηνπ ΓΝΣ θαη ηνπ δεκνζένπ ρξΫνπο δελ απνηειεέ κνλφδξνκν θαη ρψξεο 

φπσο ν Ηζεκεξηλφο απαιιΪγεθαλ απφ ηα δεζκΪ ηνπο. Πσο Ϋγηλε απηφ; 
- ην ηέινο ηνπ 2006 ν Ραθαέι Κνξέα θέξδηζε ηηο πξνεδξηθέο εθινγέο κε βαζηθή ηνπ εμαγγειία λα 

ηεξκαηηζηεί ε απαξάδεθηε θαηάζηαζε κε ην εμσηεξηθφ ρξένο πνπ απνκπδνχζε ηνπο 

ζπνπδαηφηεξνπο πφξνπο ηεο νηθνλνκίαο. Σνλ Ηνχιην ηνπ 2007 δεκηνχξγεζε κε πξνεδξηθφ 

δηάηαγκα κηα Δπηηξνπή Λνγηζηηθνχ Διέγρνπ ηνπ δεκνζίνπ ρξένπο – εγρψξηνπ θαη δηεζλνχο. Ζ 

έξεπλα αθνξνχζε 30 νιφθιεξα ρξφληα απφ ην 1976 κέρξη ην 2006. Ο ινγηζηηθφο έιεγρνο έγηλε 

επίζεο κε ηελ νπζηαζηηθή ζπκκεηνρή 12 αηφκσλ πνπ πξνέξρνληαλ απφ ηελ θνηλσλία ησλ πνιηηψλ, 

απφ ηελ θνηλφηεηα ησλ ηζαγελψλ πνπ απνηεινχλ ην 50% ηνπ πιεζπζκνχ θαη αιινχ. Δπίζεο 6 

άηνκα, εηδηθνί γηα ηελ αθξίβεηα, πξνέξρνληαλ απφ ην εμσηεξηθφ. 

 

- Ήζαζηαλ Ϋλαο εμ απηψλ… 
- Ναη. Σν θνηλφ ραξαθηεξηζηηθφ φισλ καο ήηαλ ε κεγάιε εκπεηξία πνπ είρακε απφ ηελ αλάιπζε 

ηνπ δηεζλνχο ρξένπο. Σεξάζηηα ζεκαζία είρε επίζεο ε απφθαζε ηνπ Ραθαέι Κνξέα λα 

ππνζηεξίμνπλ ην έξγν θαη ηηο απνθάζεηο ηεο Δπηηξνπήο φια ηα φξγαλα ηνπ θξάηνπο θαη 

αλαθέξνκαη ζην ππνπξγείν Γηθαηνζχλεο, Οηθνλνκηθψλ, ζηηο αλεμάξηεηεο αξρέο θαηά ηεο 

δηαθζνξάο, ην Γεληθφ Λνγηζηήξην ηνπ Κξάηνπο, ην Διεγθηηθφ πλέδξην, θ.α. ινη απηνί 

ζπκκεηείραλ ζηηο ζπλεδξηάζεηο καο. Γνπιέςακε εληαηηθά επί 14 κήλεο, απφ ηνλ Ηνχιην ηνπ 2007 

κέρξη ηνλ επηέκβξε ηνπ 2008. Αλαιχζακε θάζε είδνπο ζχκβαζε πνπ είρε ππνγξαθεί ζηνπο 

ηνκείο ηεο αζθάιεηαο, ησλ εκπνξηθψλ πηζηψζεσλ, κεηαμχ ηξαπεδψλ – αθφκε θαη ηνπ ηδησηηθνχ 

ηνκέα, κε ην ΓΝΣ, ηελ Παγθφζκηα Σξάπεδα θαη άιινπο πνιπκεξείο νξγαληζκνχο. Βάιακε επίζεο 

ζην κηθξνζθφπην φια ηα δηκεξή δάλεηα πνπ είρε ππνγξάςεη ν Ηζεκεξηλφο κε ρψξεο φπσο ε Ηζπαλία 

θαη ε Γεξκαλία, αθφκε θαη ηνπο φξνπο ππφ ηνπο νπνίνπο ζπλάθζεθε ην εζσηεξηθφ ρξένο. ε απηή 

ηε δνπιεηά είρακε ηε βνήζεηα 15 λνκηθψλ, νξθσηψλ ινγηζηψλ ειεγθηψλ, εηδηθψλ ζηα δεκφζηα 

νηθνλνκηθά. Δμεηάζακε φρη κφλν φια ηα έγγξαθα, αιιά θαη θάζε ηη πνπ αθνξνχζε ην δαλεηζκφ. 

Θέηακε γηα παξάδεηγκα ην εξψηεκα γηαηί απηφ ην δάλεην λα ζπλαθζεί κε ην ζπγθεθξηκέλν 

επηηφθην θαη φρη κε θάπνην άιιν, πνην κέξνο ηνπ απνπιεξψζεθε, είρακε ην δηθαίσκα λα αλνίγνπκε 

πξνζσπηθνχο ηξαπεδηθνχο ινγαξηαζκνχο απηψλ πνπ ππέγξαθαλ θαη παξαιάκβαλαλ ηα δάλεηα. 

Δπίζεο δεηήζακε παξαζηαηηθά απφ φιεο ηηο ηξάπεδεο γηα ηα δάλεηα πνπ είραλ δνζεί ή ππνηίζεηαη 

πσο είραλ απνπιεξσζεί γηαηί έπξεπε λα επηβεβαησζεί θαηά πφζν πξαγκαηηθά είραλ εμνθιεζεί 

αθφκε θαη εθείλα ηα δάλεηα πνπ ζεσξεηηθά είραλ απνπιεξσζεί. 

 

- Ζ ζπκβνιά ησλ λνκηθψλ πνηα άηαλ; 
- Ήηαλ αλαληηθαηάζηαηε θαζψο κε ηε βνήζεηά ηνπο εμεηάζακε ηε λνκηκφηεηα θάζε ζχκβαζεο θαη 

ησλ επηκέξνπο φξσλ ηεο, ηε ζπκβαηφηεηά ηνπο κε ην ζχληαγκα ηεο ρψξαο, ην δηεζλέο δίθαην θαη 

επίζεο κε ην ζπκθέξνλ ηνπ έζλνπο. Ηδηαίηεξε πξνζνρή δφζεθε ζε ζπγθεθξηκέλεο νηθνλνκηθέο 

ζπκβάζεηο, έξγσλ αζπλήζηζηα κεγάισλ δηαζηάζεσλ γηα ηα κέηξα ηνπ Ηζεκεξηλνχ, φπσο π.ρ. 

κεγάια θξάγκαηα. ε απηή ηελ πεξίπησζε κάιηζηα δελ αξθεζηήθακε ζηηο ηππηθφηεηεο. Με 

επίζεκν ηξφπν ξσηήζακε ηελ γλψκε ησλ ληφπησλ γηα ηηο επηπηψζεηο πνπ είρε ζηελ 

θαζεκεξηλφηεηά ηνπο ε θαηαζθεπή ησλ θξαγκάησλ. Δμεηάζακε αθφκε θαη ηνπο φξνπο πνπ έγηλε ε 

ρξεκαηνδφηεζε ηεο θαηαζθεπήο ηνπο θη αλ φια απηά (θφζηνο, ρξεκαηνδφηεζε) ήηαλ ζπγθξίζηκα 

κε ηηο δηεζλείο ηηκέο πνπ επηθξαηνχζαλ γηα αληίζηνηρεο εξγαζίεο. 

Δμεηάζακε αθφκε θαη ηνπο φξνπο ησλ εκπνξηθψλ πηζηψζεσλ πνπ ρνξήγεζαλ ζηνλ Ηζεκεξηλφ 

ρψξεο φπσο ε Γεξκαλία, κε απψηεξν ζηφρν λα αγνξαζηνχλ γεξκαληθά πξντφληα γηα λα εληζρπζνχλ 

νη γεξκαληθέο εμαγσγέο. Δίλαη δάλεηα πνπ δίλνληαη κε ζθνπφ λα ππνζηεξηρζεί ε αγνξά πξντφλησλ 

αηρκήο, φπσο π.ρ. ηεο Είκελο. Καζήθνλ καο εκάο ήηαλ λα ειέγμνπκε ηηο ηηκέο κε ηηο νπνίεο 

αγνξάζηεθε ν εμνπιηζκφο ηεο Είκελο, θαηά πφζν δειαδή ε ηηκή αληαπνθξηλφηαλ ζηελ πνηφηεηα. 

Κη απηφ γηαηί ζε πιήζνο πεξηπηψζεσλ πνπ εκπιέθνληαλ πνιπεζληθέο εηαηξείεο βξήθακε αθξαία 

θαηλφκελα δηαθζνξάο. Αλαθέξνκαη γηα παξάδεηγκα ζε θξαηηθέο αγνξέο πνπ δελ είραλ θακηά ζρέζε 

κε ηηο αλάγθεο ηεο ρψξαο, αιιά απνηεινχζαλ αθνξκέο γηα λα δνζνχλ κίδεο. 

 



-         Αλαθαιχςαηε ζπγθεθξηκΫλεο πεξηπηψζεηο πνπ πνιπεζληθΫο επηρεηξάζεηο Ϋδηλαλ κέδεο; 

-         Φπζηθά. Οη πην ραξαθηεξηζηηθέο πεξηπηψζεηο ήηαλ ησλ ακεξηθαληθψλ ηξαπεδψλ Citibank 

θαη JPMorgan. Απηέο νη ηξάπεδεο ζπζηεκαηηθά δσξνδνθνχζαλ θξαηηθνχο ππαιιήινπο ζε φιε ηελ 

θιίκαθα ηνπ δεκνζίνπ – αθφκε θαη ηνλ ππνπξγφ Οηθνλνκηθψλ – γηα λα πεηζζνχλ λα ππνγξάςνπλ 

ζπκβάζεηο πνπ εμφθζαικα έβιαπηαλ ην δεκφζην ζπκθέξνλ θαη κε πξνθιεηηθφ ηξφπν επλννχζαλ 

ηα ζπκθέξνληα ησλ ηξαπεδψλ. 

 

-         Γη’ απηφ ν ΚνξΫα άζειε ηελ ελεξγφ ζπκκεηνρά θαη ησλ δεκφζησλ αξρψλ ζηελ 

Δπηηξνπά ζαο… 
-         Πξάγκαηη. ηελ Δπηηξνπή Λνγηζηηθνχ Διέγρνπ ηνπ Ηζεκεξηλνχ ζπκκεηείρε ν ίδηνο ν 

ππνπξγφο Γηθαηνζχλεο θαη γηα θάζε χπνπηε πεξίπησζε πνπ βξίζθακε θαη αθνξνχζε φρη κφλν 

ππαιιήινπο ηνπ ππνπξγείνπ Οηθνλνκηθψλ αιιά αθφκε θαη πξψελ ππνπξγνχο Οηθνλνκηθψλ 

εμέδηδε εληνιή γηα δηθαζηηθή δηεξεχλεζε. Ζ Γηθαηνζχλε ηνπ Ηζεκεξηλνχ πξνρψξεζε ζε κελχζεηο 

αθφκε θαη ελαληίνλ ακεξηθαληθψλ ηξαπεδψλ γηαηί απηέο νξγάλσζαλ ηηο επηρεηξήζεηο, απηέο 

δσξνδνθνχζαλ. 

Τπνγξακκίδσ πάλησο φηη δελ ειέγμακε κφλν ηνπο φξνπο ρξεκαηνδφηεζεο αιιά φιε ηε 

ζθνπηκφηεηα θάζε θξαηηθήο νηθνλνκηθήο δνζνιεςίαο. 

Μεηά ηα παξαπάλσ ν ίδηνο ν πξφεδξνο Ραθαέι Κνξέα δχν κφιηο κήλεο κεηά ηελ νινθιήξσζε ησλ 

εξγαζηψλ καο, ζηηο 14 Ννέκβξε 2008, αλαθνίλσζε θαη επίζεκα φηη ζηε βάζε ησλ επξεκάησλ καο 

είλαη ππνρξεσκέλνο λα πξνβεί ζηελ παχζε πιεξσκψλ ηνπ δεκνζίνπ ρξένπο χςνπο, 3 δηζ. δνι. πνπ 

αληηπξνζψπεπε ην 70% ηνπ ρξένπο ππφ ηε κνξθή νκνιφγσλ. Αηηηνιφγεζε ηελ απφθαζή ηνπ 

ιέγνληαο πσο ην ρξένο δελ ήηαλ λφκηκν, αιιά ήηαλ πξντφλ δηαθζνξάο θαη δσξνδνθηψλ. Καηά 

ζπλέπεηα δελ ήηαλ ππνρξεσκέλε ε θπβέξλεζή ηνπ λα ζεβαζηεί ηηο δηεζλείο δεζκεχζεηο. Σνπο 

επφκελνπο πέληε κήλεο νιφθιεξνπο κήλεο ε θπβέξλεζε ηήξεζε ζηάζε ζησπήο, δελ πξνέβε ζε 

θακηά δεκφζηα αλαθνίλσζε γηα ην ζέκα, παξά ην ελδηαθέξνλ πνπ ππήξρε. 

 

- Καη λα ππνζΫζνπκε φηη δελ ζπλΫβε ιφγσ θφξηνπ εξγαζηψλ… 
- Αθξηβψο! Ήηαλ κηα ηαθηηθή. Οη πηζησηέο ήηαλ ηδηαίηεξα αλήζπρνη θαζψο δελ ήμεξαλ ηη ζα 

ζπκβεί απφ θεη θαη πέξα. Ζ αληίδξαζή ηνπο ήηαλ λα αξρίζνπλ λα μεπνπινχλ καλησδψο ζηελ 

δεπηεξνγελή αγνξά ηα νκφινγα ηνπ Ηζεκεξηλνχ. Καη μέξεηε ζε ηη ηηκή; ην 20% ηεο νλνκαζηηθήο 

ηνπο αμίαο! Σφηε αθξηβψο ε θπβέξλεζε ηνπ Ηζεκεξηλνχ, ηνλ Απξίιε ηνπ 2009 απεπζχλζεθε ζηνπο 

πηζησηέο κε ηελ εμήο πξφηαζε: «Πξνηηζέκεζα λα αγνξάζνπκε φια ηα νκφινγα κε έθπησζε 65%. 

Πιεξψλνπκε δειαδή 35 ζεληο ην δνιάξην. πκθσλείηε ή φρη;» Οη θάηνρνη ηνπ 91% ησλ νκνιφγσλ 

δέρζεθαλ ακέζσο ηελ αληαιιαγή. Δπξφθεηην γηα κηα ηεξάζηηα επηηπρία ηεο θπβέξλεζεο θαζψο 

επέβαιε θνχξεκα ηεο ηάμεο ηνπ 65%. 

 

- Λφγσ απηάο ηεο πνιχ ζπνπδαέαο θαη ρξάζηκεο εκπεηξέαο ζαο λα ππνζΫζσ Ϋρεηε ππνζηεξέμεη 

φηη ε κφλε ιχζε γηα ηελ ΔιιΪδα εέλαη λα πξνζθχγεη ζε ζηΪζε πιεξσκψλ ηνπ δεκνζένπ 

ρξΫνπο θαη δεκηνπξγέαο Δπηηξνπάο Λνγηζηηθνχ ΔιΫγρνπ πνπ ζα πξνζδηνξέζεη ηηο επζχλεο ησλ 

πηζησηψλ γηα ηελ εθηέλαμά ηνπ ε νπνέα ζα επηηξΫςεη ηελ ζνβαξά ηνπ κεέσζε; 
- Αθξηβψο! Απηή ε επηινγή απνηειεί κνλφδξνκν πιένλ γηα ηελ Διιάδα! 

 

- ΚαηΪ πφζν φκσο ε ΔιιΪδα, δεδνκΫλσλ ησλ ηδηαηηεξνηάησλ ηεο, κπνξεέ λα αθνινπζάζεη 

απηφ ην παξΪδεηγκα; 
- Οη δηαθνξέο πνπ ππάξρνπλ κε ηνλ Ηζεκεξηλφ δείρλνπλ φηη γηα ηελ Διιάδα ηα πξάγκαηα είλαη πην 

εχθνια. Αλ θπζηθά ππάξρεη πνιηηηθή βνχιεζε. Πάξηε γηα παξάδεηγκα ππ‟ φςε ζαο φηη ν 

Ηζεκεξηλφο είλαη κηα κηθξή ρψξα, πνπ δελ έρεη θαλ δηθφ ηεο λφκηζκα. Υξεζηκνπνηεί ην δνιάξην, 

απηφ είλαη ην επίζεκν λφκηζκά ηεο. Καηά ζπλέπεηα είλαη πνιχ πην έληνλα εθηεζεηκέλε ζε δηεζλείο 

νηθνλνκηθέο πηέζεηο. (ζ.ζ.: Σν Αθαζάξηζην Δζληθφ Δηζφδεκα ηνπ Ηζεκεξηλνχ αληηζηνηρεί ζην 12% 

ηνπ Διιεληθνχ θαη ην θαηά θεθαιήλ ΑΔΠ ηνπ Ηζεκεξηλνχ ζην 10% ηνπ Διιεληθνχ). Σν αίηεκά 

ηεο έγηλε φκσο δεθηφ ιφγσ ηνπ φηη είρε πνιχ ηζρπξά λνκηθά θαη εζηθά εξείζκαηα θαη γη απηφ 

άιισζηε δελ ζπλνδεχηεθε απφ δηθαζηηθέο πξνζθπγέο ησλ πηζησηψλ θαηά ηεο θπβέξλεζεο. 

 



- ΛΫγεηαη σζηφζν κεη’ επηηΪζεσο φηη νη αγνξΫο ζα ηηκσξάζνπλ φπνηεο ρψξεο δελ ζεβαζηνχλ 

ηηο ππνρξεψζεηο ηνπο… 
- Πξάγκαηη, αιιά πνπζελά ζηελ πξάμε δελ έρεη επηβεβαησζεί απηή ε απεηιή. Ο νηθνλνκνιφγνο 

Κψζηαο Λαπαβίηζαο ζηελ ηειεπηαία κειέηε ηνπ βξεηαληθνχ ηλζηηηνχηνπ Research on Money and 

Finance (ζ.ζ. θη ε νπνία αλακέλεηαη λα θπθινθνξήζεη ζηα ειιεληθά απφ ηηο εθδφζεηο Ληβάλε ηηο 

επφκελεο κέξεο) δείρλεη πσο νχηε ε Ρσζία ην 1998, νχηε ε Αξγεληηλή ην 2001 ηηκσξήζεθαλ απφ 

ηηο αγνξέο. Αληίζεηα, ε κεηέπεηηα πνξεία ηεο νηθνλνκίαο ηνπο έδεημε πφζν επηηπρεκέλε θαη 

επσθειήο ήηαλ ε επηινγή ηνπο, λα πξνβνχλ δειαδή ζε αζέηεζε πιεξσκψλ. 

 

- Ση πξΫπεη Ϊκεζα λα θΪλεη ε ΔιιΪδα θαηΪ ηε γλψκε ζαο γηα λα δξαπεηεχζεη απ’ απηφ ην 

θαχιν θχθιν; 
- Άκεζα πξέπεη λα ζπγθξνηεζεί Δπηηξνπή Λνγηζηηθνχ Διέγρνπ κε πξνζσπηθφηεηεο 

αλαγλσξηζκέλνπ θχξνπο θαη εκπεηξία. Ζ ζπκβνπιή κνπ είλαη κία: Αλνίμηε ηα βηβιία! Δμεηάζηε κε 

δηαθαλείο δηαδηθαζίεο θαη ηελ παξνπζία ηεο θνηλσλίαο φιεο ηηο θξαηηθέο ζπκβάζεηο – απφ ηηο πην 

κεγάιεο φπσο γηα παξάδεηγκα ησλ πξφζθαησλ Οιπκπηαθψλ Αγψλσλ κέρξη ηηο πην κηθξέο – θαη 

βξείηε πνην κέξνο ηνπ ρξένπο είλαη πξντφλ δηαθζνξάο, επνκέλσο παξάλνκν θαη απερζέο θαηά ηε 

δηεζλή λνκηθή νξνινγία θαη αξλεζείηε ην! 

 

Πεξέ απερζνχο ρξΫνπο 

 

Ζ ζεσξεηηθή ζεκειίσζε ηνπ φξνπ «απερζέο ρξένο» νθείιεηαη ζηνλ ξψζν θαζεγεηή Ννκηθήο, 

Αιεμάληεξ αθ. Ζ ζπκβνιή ηνπ αθ, ν νπνίνο ηελ επνρή εθείλε – ηε δεθαεηία ηνπ ‟20 – δίδαζθε 

ζην Παξίζη θαη δελ ζπγθαηαιέγεηαη ζηνπο ξηδνζπάζηεο δηαλννχκελνπο, έγθεηηαη ζηηο ηξεηο 

πξνυπνζέζεηο πνπ έζεζε έηζη ψζηε έλα ρξένο λα ραξαθηεξηζζεί απερζέο νπφηε θαηά ζπλέπεηα κηα 

θπβέξλεζε παχεη λα δεζκεχεηαη λα ην πιεξψζεη. 

Οη ηξεηο φξνη γηα λα ραξαθηεξηζζεί απερζέο έλα ρξένο ήηαλ: Πξψην, λα έρεη ζπλαθζεί ρσξίο ηε 

ζπγθαηάζεζε ηνπ έζλνπο. Γεχηεξν, ηα πνζά πνπ εηζέξεπζαλ απφ ην δάλεην λα ζπαηαιήζεθαλ κε 

ηξφπν πνπ αληηβαίλεη ζηα ζπκθέξνληα ηνπ έζλνπο θαη, ηξίην, ν πηζησηήο λα ήηαλ ελήκεξνο ησλ 

παξαπάλσ. Να αλαθεξζεί πσο ε ζπλεηζθνξά ηνπ αθ δελ έγηλε ζε θελφ αέξα. Αληίζεηα, 

αμηνπνίεζε πνιχ ζπγθεθξηκέλα παξαδείγκαηα φπνπ ε παχζε πιεξσκψλ ηνπ δεκνζίνπ ρξένπο 

απνθαζίζζεθε κε ηελ παξαπάλσ αηηηνινγηθή βάζε. Σν πξψην παξάδεηγκα αθνξνχζε ηελ άξλεζε 

πιεξσκήο απφ ηηο ΖΠΑ ην 1898 ησλ ρξεψλ πνπ είρε αλαιάβεη ε Κνχβα φζν ήηαλ ππφ ηζπαληθή 

θαηνρή θαη ηα νπνία νη ΖΠΑ ζηε ζπλέρεηα αξλήζεθαλ λα επσκηζηνχλ. Σν δεχηεξν παξάδεηγκα 

εμειίρζεθε είθνζη ρξφληα αξγφηεξα θαη πάιη πξηλ ν ξψζνο λνκηθφο δψζεη πεξηερφκελν ζηε ξήηξα 

ηνπ «απερζνχο ρξένπο». Αθνξνχζε εηδηθφηεξα ηελ απφθαζε ηεο θπβέξλεζεο ηεο Κφζηα Ρίθα λα 

κελ πιεξψζεη έλα δάλεην πνπ είρε ζπλάςεη ε πξνεγνχκελε δηθηαηνξηθή εμνπζία κε ηελ ηξάπεδα 

Royal Bank of Canada. 

Ζ ηεξάζηηα ζπκβνιή ηνπ αθ έγθεηηαη ζηελ κεηαηφπηζε ηνπ θέληξνπ βάξνπο ηεο 

επηρεηξεκαηνινγίαο ππέξ ηεο παχζεο πιεξσκψλ ηνπ δεκνζίνπ ρξένπο, ε νπνία παχεη λα 

επηθεληξψλεηαη ζηελ εζηθή δηάζηαζε ηνπ πξνβιήκαηνο θαη κεηαηνπίδεηαη ζηε λνκηθή. Σν 

εξψηεκα δειαδή δελ είλαη αλ πιένλ κπνξεί κηα ρψξα λα πιεξψζεη ην δεκφζην ρξένο ηεο, αιιά αλ 

πξέπεη. Ζ ζπγθεθξηκέλε δπλαηφηεηα αμηνπνηήζεθε θαηά θφξνλ ηηο ηειεπηαίεο δεθαεηίεο απφ 

πνιιέο θπβεξλήζεηο θαη θηλήκαηα πνιηηψλ. 

Λ.Β. 

Απηή ε θαηαρψξηζε έγηλε ζηηο 10/12/2010 

 

http://leonidasvatikiotis.wordpress.com/2010/12/10/%CE%B5%CF%81%CE%AF%CE%BA-

%CF%84%CE%BF%CF%85%CF%83%CE%AD%CE%BD-

%C2%AB%CE%B1%CE%BD%CE%BF%CE%AF%CE%BE%CF%84%CE%B5-

%CF%84%CE%B1-%CE%B2%CE%B9%CE%B2%CE%BB%CE%AF%CE%B1-

%CF%84%CE%BF%CF%85-%CE%B4%CE%B7%CE%BC/ 

 

επηζηξνθή 

 

http://leonidasvatikiotis.wordpress.com/2010/12/10/%CE%B5%CF%81%CE%AF%CE%BA-%CF%84%CE%BF%CF%85%CF%83%CE%AD%CE%BD-%C2%AB%CE%B1%CE%BD%CE%BF%CE%AF%CE%BE%CF%84%CE%B5-%CF%84%CE%B1-%CE%B2%CE%B9%CE%B2%CE%BB%CE%AF%CE%B1-%CF%84%CE%BF%CF%85-%CE%B4%CE%B7%CE%BC/
http://leonidasvatikiotis.wordpress.com/2010/12/10/%CE%B5%CF%81%CE%AF%CE%BA-%CF%84%CE%BF%CF%85%CF%83%CE%AD%CE%BD-%C2%AB%CE%B1%CE%BD%CE%BF%CE%AF%CE%BE%CF%84%CE%B5-%CF%84%CE%B1-%CE%B2%CE%B9%CE%B2%CE%BB%CE%AF%CE%B1-%CF%84%CE%BF%CF%85-%CE%B4%CE%B7%CE%BC/
http://leonidasvatikiotis.wordpress.com/2010/12/10/%CE%B5%CF%81%CE%AF%CE%BA-%CF%84%CE%BF%CF%85%CF%83%CE%AD%CE%BD-%C2%AB%CE%B1%CE%BD%CE%BF%CE%AF%CE%BE%CF%84%CE%B5-%CF%84%CE%B1-%CE%B2%CE%B9%CE%B2%CE%BB%CE%AF%CE%B1-%CF%84%CE%BF%CF%85-%CE%B4%CE%B7%CE%BC/
http://leonidasvatikiotis.wordpress.com/2010/12/10/%CE%B5%CF%81%CE%AF%CE%BA-%CF%84%CE%BF%CF%85%CF%83%CE%AD%CE%BD-%C2%AB%CE%B1%CE%BD%CE%BF%CE%AF%CE%BE%CF%84%CE%B5-%CF%84%CE%B1-%CE%B2%CE%B9%CE%B2%CE%BB%CE%AF%CE%B1-%CF%84%CE%BF%CF%85-%CE%B4%CE%B7%CE%BC/
http://leonidasvatikiotis.wordpress.com/2010/12/10/%CE%B5%CF%81%CE%AF%CE%BA-%CF%84%CE%BF%CF%85%CF%83%CE%AD%CE%BD-%C2%AB%CE%B1%CE%BD%CE%BF%CE%AF%CE%BE%CF%84%CE%B5-%CF%84%CE%B1-%CE%B2%CE%B9%CE%B2%CE%BB%CE%AF%CE%B1-%CF%84%CE%BF%CF%85-%CE%B4%CE%B7%CE%BC/


Αληαιιαθηηθά νηθνλνκέα: ΠΪλσ απ' ηα θΫξδε ν Ϊλζξσπνο 

Εσ θαη ρσξέο ιεθηΪ! 

 

Διεπζεξνηππέα, ΓεπηΫξα 28 Μαξηένπ 2011  

Δξεπλα - θείκελν: ΑΝΓΡΔΑ ΡΟΤΜΔΛΗΧΣΖ  

 

1ν Γηα λα μεπεξάζεη απηή ηελ θξίζε ν «θαπηηαιηζκφο ηνπ θαδίλνπ» είλαη ππνρξεσκέλνο λα 

θαηαζηξέςεη κέξνο ηνπ θεθαιαίνπ θαη ηεο εξγαζίαο θεξχζζνληαο ηνλ πφιεκν ζηελ θνηλσλία. «Ζ 

πνζφηεηα επί ηελ ηαρχηεηα θπθινθνξίαο ηνπ ρξήκαηνο». Ζ πνζφηεηα κεηψλεηαη θαη ην ρξήκα πνπ 

θπθινθνξεί δελ αιιάδεη γξήγνξα ρέξηα.  

Οηθνλνκία ησλ αλαγθψλ Απηφ δεκηνπξγεί θπθινθνξηθφ πξφβιεκα θαη απεηιεί κε ζξνκβψζεηο θαη 

εγθεθαιηθφ ην ζχζηεκα ην νηθνλνκηθφ. Μπνξνχλ νη άλζξσπνη θαη νη θνηλσλίεο λα επηβηψζνπλ 

ρσξίο ιεθηά; Ζ εκπεηξία ηεο Λαηηληθήο Ακεξηθήο θαη θπξίσο ηεο Αξγεληηλήο απαληά ζ' απηφ ην 

εξψηεκα ζεηηθά. «Μπνξψ θαη ρσξίο επξψ»! Με ηελ αιιειέγγπα θνηλσληθή νηθνλνκία ηνπ 

ηζνγείνπ. Με ην ηζνδίθαην αληαιιαθηηθφ εκπφξην. Με ηα ηνπηθά θαη εζληθά δίθηπα αληαιιαγψλ. 

Με ηελ επαλαηνπηθνπνίεζε ησλ δηαηξνθηθψλ ζπλαιιαγψλ, ηε γεσξγία ηεο εγγχηεηαο θαη ηηο 

αγνξέο απεπζείαο δηάζεζεο. Με ηα ελαιιαθηηθά-ηδεαηά θνηλσληθά λνκίζκαηα πνπ δεκηνπξγνχλ 

κηα λνκηζκαηηθή πνηθηιφηεηα (diversite monetaire). Με ηα δίθηπα αιιεινβνεζεηηθήο αζθάιεηαο 

πγείαο θαη ηα ηακεία αιιειεγγχεο. Με ηα αληαιιάμηκα ρξνλνκεξίδηα ηεο εξγαζίαο θαη ην 

θνηλσληθφ ρξήκα. Με δηεπξπλφκελα δίθηπα αληαιιαγψλ ζε φια: ζηα ζπίηηα, ζηα εμνρηθά, ζην 

πάξθηλγθ, ζηηο κεηαθηλήζεηο, ζηα εκπνξεχκαηα, ζηηο ππεξεζίεο, ζηηο δηαθνπέο. Με ηε δεκηνπξγία 

θνηλσληθψλ - εζηθψλ ηξαπεδψλ θαη ρξνλνηξαπεδψλ. Με ηελ εθεπξεηηθφηεηα ηεο λέαο νηθνλνκίαο 

ησλ αλαγθψλ. Καιψο ήξζαηε ζηε κεηά επξψ επνρή: «Δκείο ζα δήζνπκε θη αο είκαζηε θησρνί»!  

Χο θνηλσληθή ή αιιειέγγπα νηθνλνκία ζα κπνξνχζακε λα νξίζνπκε ην ρψξν πνπ βξίζθεηαη 

αλάκεζα ζηνλ ηδησηηθφ θαη δεκφζην ηνκέα ηεο νηθνλνκίαο θαη αλαπηχζζεη δξαζηεξηφηεηεο κε 

θνηλσληθνχο ζθνπνχο θαη ζηφρνπο. Πξφθεηηαη γηα πνιπκνξθηθέο θηλήζεηο θαη ελαιιαθηηθά δίθηπα, 

ηα νπνία άιινηε απνθηνχλ ζεζκηθή κνξθή (ζεζκνζεηνχληαη) θαη άιινηε παξακέλνπλ εμσζεζκηθά 

θαη άηππα. Πξφθεηηαη γηα ηελ νηθνλνκία ησλ αλαγθψλ. Ή φπσο ηελ νλνκάηηζε ε Αληέο Υέιεξ, 

«νηθνλνκία ησλ ξηδηθψλ αλαγθψλ».  

Οη θνξείο ηεο θνηλσληθήο νηθνλνκίαο δξαζηεξηνπνηνχληαη κε κνλαδηθφ κέιεκα ηελ εμππεξέηεζε 

ησλ κειψλ ηνπο θαη ην ζπιινγηθφ φθεινο. Υαξαθηεξίδνληαη απφ ηηο ηζφηηκεο-δεκνθξαηηθέο 

δηαδηθαζίεο ζηε ιήςε ησλ απνθάζεσλ θαη έρνπλ πξνηεξαηφηεηα ηηο αλάγθεο ησλ αλζξψπσλ θαη 

ηελ απαζρφιεζε. Τπάξρεη, βεβαίσο, δηέλεμε γηα ην αλ ε αιιειέγγπα νηθνλνκία ηεο βάζεο 

ηαπηίδεηαη κε ηελ θνηλσληθή νηθνλνκία ηεο αγνξάο. Αθνχ ζε πνιιέο πεξηπηψζεηο ηα φξηα αλάκεζα 

ζηνλ εζεινληηζκφ θαη ηελ θεξδνθνξία δελ είλαη δηάθαλα...  

Χζηφζν ππνινγίδεηαη φηη ην 10% ησλ εξγαδνκέλσλ ζηελ Δπξψπε απαζρνινχληαη ζήκεξα ζε 

δηάθνξνπο θιάδνπο ηεο θνηλσληθήο νηθνλνκίαο. Πεξίπνπ 40 εθαηνκκχξηα Γάιινη θαη 60 

εθαηνκκχξηα Γεξκαλνί είλαη κέιε ηέηνησλ ζπλεηαηξηζκψλ, ζσκαηείσλ, ζπιιφγσλ, δηθηχσλ θαη 

αιιεινβνεζεηηθψλ ηακείσλ πνπ ζπλαπνηεινχλ ηελ θνηλσληθή νηθνλνκία. Ζ Social Economy 

Europe (www.social economy.eu.org) είλαη ην παλεπξσπατθφ ζρήκα πνπ ζπγθεληξψλεη θάησ απφ 

ηελ νκπξέια ηνπ πνιιέο απφ απηέο ηηο ελαιιαθηηθέο νξγαλψζεηο θαη δξαζηεξηφηεηεο. ρεδφλ ζε 

φιεο ηηο επξσπατθέο ρψξεο ππάξρεη λνκηθφ θαη ζεζκηθφ πιαίζην γηα ηελ θνηλσληθή νηθνλνκία. 

ηελ Διιάδα, αλ φια πάλε θαιά, ε δηαβνχιεπζε ζα αξρίζεη ζε ιίγν θαηξφ, (βιέπε www.enet.gr 

«Κπξηαθάηηθε Διεπζεξνηππία», 6 Μαξηίνπ 2011, ζρεηηθφ αθηέξσκα ηνπ πχξνπ Φξεκεληίηε).  

Ηζνδέθαην εζηθφ εκπφξην  
Ζ θνηλσληθή αιιειέγγπα «νηθνλνκία ηνπ ηζνγείνπ» θαηάθεξε λα δεκηνπξγήζεη παξάιιειεο 

νπηνπηθέο πξαγκαηηθφηεηεο θαη νάζεηο κέζα ζην ζχζηεκα αθήλνληαο ηηο πξαγκαηηθέο νπηνπίεο 

ζηε δηθαηνδνζία ησλ επαλαζηάζεσλ.  

Οη θησρνί άλζξσπνη ζ' φιν ηνλ θφζκν γηα λα κπνξέζνπλ λα επηβηψζνπλ κέζα ζηνλ ηπθψλα ηνπ 

λενθηιειεπζεξηζκνχ θαη ηεο θξίζεο δεκηνχξγεζαλ εθηεηακέλα δίθηπα αληαιιαγψλ πξντφλησλ θαη 

ππεξεζηψλ πνπ ζηεξίδνληαλ ζην ηζνδίθαην εζηθφ εκπφξην ζηελ ηνπνθαγηθή γεσξγία ηεο εγγχηεηαο 

θαη επηλφεζαλ ηα δηθά ηνπο ηδεαηά-ελαιιαθηηθά λνκίζκαηα. ηε Λαηηληθή Ακεξηθή, θαη θπξίσο 

ζηελ Αξγεληηλή έρνπλ ηε κεγαιχηεξε εκπεηξία.  



Σν ηζνδίθαην εζηθφ εκπφξην ήηαλ θνκκάηη ηεο θνπιηνχξαο ησλ πνιηηηθψλ θηλεκάησλ 

ακθηζβήηεζεο ζηηο δεθαεηίεο ηνπ '60 θαη ηνπ '70 θαη ζηε ζπλέρεηα, κεηά ην '80, ηνπ 

θαηαλαισηηθνχ θηλήκαηνο. ηφρνο ηνπ, νη δηθαηφηεξεο εκπνξηθέο ζπκθσλίεο κε ηηο 

αλαπηπζζφκελεο ρψξεο, ε ελίζρπζε ησλ πεξηζσξηνπνηεκέλσλ παξαγσγψλ, νη θαιχηεξεο ζπλζήθεο 

εξγαζίαο, νη επελδχζεηο ζηηο ηνπηθέο θνηλσλίεο θαη ν ζεβαζκφο ζην πεξηβάιινλ, ζηε 

βηνπνηθηιφηεηα θαη ζηα αλζξψπηλα δηθαηψκαηα.  

Γεσξγέα ηεο εγγχηεηαο θαη αγνξΫο απεπζεέαο δηΪζεζεο ηξνθάο  
ηε Γαιιία ππάξρνπλ πεξηζζφηεξεο απφ 500 ελψζεηο (ΑΜΑΡ) φπνπ πεξίπνπ 1.000 παξαγσγνί 

θέξλνπλ βηνινγηθά πξντφληα, κέζσ ελαιιαθηηθψλ δηθηχσλ, απεπζείαο ζηε γεηηνληά, κε ζρεδφλ 

κεδεληθφ θφζηνο ζπλαιιαγήο, θαιχπηνληαο ήδε 70 ρηιηάδεο θαηαλαισηέο. Σν πην γλσζηφ ΑΜΑΡ 

ζην Παξίζη είλαη ην «Αιιειέγγπν Κνινθχζη». Σα πξντφληα ηνπ ζηνηρίδνπλ 20% ιηγφηεξν απ' φ,ηη 

ζηηο ιατθέο αγνξέο. Ζ γεσξγία ηεο εγγχηεηαο θαη ηα θηλήκαηα ησλ ηνπνθάγσλ αλαπηχζζνληαη 

ηαρχηαηα ζ' φιε ηελ Δπξψπε. Ζ Βξεηαλία, αο πνχκε, ζην πιαίζην ηνπ θηλήκαηνο «Πφιεηο ζε 

κεηάβαζε» θαη ζηελ Ηζπαλία κε πην ραξαθηεξηζηηθφ ην «Xarxa de consum solidari» ηεο 

Βαξθειψλεο. ηφρνο ηνπο, ε δίθαηε ηηκή κέζσ ηεο επαλαηνπηθνπνίεζεο ησλ δηαηξνθηθψλ 

ζπλαιιαγψλ. Οπνηνο δελ έρεη λα πιεξψζεη ηα πξντφληα κπνξεί λα παξέρεη αληαιιαθηηθή εξγαζία 

ζηελ παξαγσγή θαη ζηε δηαλνκή.  

ΑληαιιαθηηθΪ δέθηπα - LETS  
Μέζα απ' απηά επηβίσζε ην θαηεζηξακκέλν Βαλθνχβεξ ην 1983. Τπάξρνπλ παληνχ: ζηνλ Καλαδά, 

ζηηο ΖΠΑ, ζηε Λαηηληθή Ακεξηθή, ζηελ Απζηξαιία, ζηελ Κίλα, ζηελ Ηλδία. ηελ Δπξψπε ηα πην 

γλσζηά δίθηπα αληαιιαγψλ είλαη ηα LETS, ηα νπνία ιεηηνπξγνχλ θαηά βάζε ζε ζπλνηθίεο, 

γεηηνληέο θαη ρσξηά ησλ αγγινζαμνληθψλ ρσξψλ. ηηο πεξηζζφηεξεο πεξηπηψζεηο, ηα ηνπηθά δίθηπα 

είλαη κέξνο ελφο κεγαιχηεξνπ δηθηχνπ πνπ απιψλεηαη ζε νιφθιεξε ηε ρψξα θαη παξέρεη ηε 

δπλαηφηεηα ζε φινπο ηνπο πνιίηεο-κέιε λα ζπλαιιάζζνληαη κεηαμχ ηνπο. Οια ηα κέιε έρνπλ 

πξφζβαζε ζηνλ θαηάινγν ησλ πξνζθεξφκελσλ ή δεηνχκελσλ πξντφλησλ-ππεξεζηψλ θαη θαζέλαο 

επηιέγεη ηη ρξεηάδεηαη θαη ηη ζα πξνζθέξεη. ηελ πιεηνλφηεηα ησλ ζπζηεκάησλ απηψλ νη ηηκέο 

θαζνξίδνληαη ζπιινγηθά. ε άιια αληαιιαθηηθά ζπζηήκαηα ρξεζηκνπνηνχληαη ζπκβνιηθέο 

κνλάδεο-λνκίζκαηα, ψζηε λα θαζνξίδνληαη νη ηηκέο, θαη ζε άιια «εξγαηνψξεο» κε βάζε ηηο νπνίεο 

θαζνξίδεηαη ε αμία ηνπ πξντφληνο.  

Οη ζπλαιιαγέο γίλνληαη θπξίσο ειεθηξνληθά, θαηαγξάθνληαη ζε ζπγθεθξηκέλν πξφγξακκα θαη 

θάζε κέινο κπνξεί αθφκε θαη κε έλα ηειεθψλεκα λα αλαθέξεη ηε ζπλαιιαγή πνπ 

πξαγκαηνπνίεζε. ηα πην πξνρσξεκέλα αληαιιαθηηθά δίθηπα ζηε Μεγάιε Βξεηαλία, φπνπ 

ππάξρνπλ πεξηζζφηεξα απφ 300 LETS, ηα κέιε θαηαγξάθνπλ απεπζείαο ηηο ζπλαιιαγέο ηνπο ζην 

Γηαδίθηπν κε ηε ρξήζε θσδηθψλ. Σα «έμνδα δηαρείξηζεο» θαη ην ιεηηνπξγηθφ θφζηνο ηνπ 

ζπζηήκαηνο, φπσο νη ηειεθσληθνί ινγαξηαζκνί, θαιχπηνληαη απφ ηηο εηήζηεο εηζθνξέο ησλ κειψλ 

ή θαη απφ πνζνζηηαίεο ρξεψζεηο επί ηεο αμίαο ησλ ζπλαιιαγψλ.  

ηελ Διβεηία, κάιηζηα, ππάξρεη θαη ην Wirtschaftsring (Δπηρεηξεκαηηθφο θχθινο), πνπ είλαη ζηελ 

νπζία έλα πηζησηηθφ ίδξπκα κέζσ ηνπ νπνίνπ νη επηρεηξήζεηο θαη νη ειεχζεξνη επαγγεικαηίεο ηεο 

ρψξαο πξνβαίλνπλ ζε πνιπκεξέο αληαιιαθηηθφ εκπφξην.  

ΥξνλνηξΪπεδεο  
Οη ηξάπεδεο ρξφλνπ είλαη έλα δίθηπν αληαιιαγήο πξντφλησλ θαη ππεξεζηψλ πνπ ζηεξίδεηαη απφ ην 

δηθφ ηνπ εζσηεξηθφ «λφκηζκα-ρξφλν» ή «λφκηζκα-εξγαζία». Κάζε κέινο ηεο ρξνλνηξάπεδαο 

κπαίλεη ζην ειεθηξνληθφ δίθηπν θαη δειψλεη ην είδνο ηεο ππεξεζίαο πνπ έρεη ηε δπλαηφηεηα λα 

πξνζθέξεη θαη ην ρξφλν πνπ κπνξεί λα απαζρνιεζεί.  

Κάζε ψξα εξγαζίαο «ακείβεηαη» ην ίδην. Ζ ληαληά ακείβεηαη φζν θαη ν γηαηξφο. Μία ψξα 

καζήκαηνο Ηζπαληθψλ εμηζψλεηαη κε κία ψξα θξνληίδαο ησλ παηδηψλ. Θεο λα ρσξίζεηο κε ηνλ 

άληξα ζνπ αιιά δελ κπνξείο λα πιεξψζεηο ηνλ δηθεγφξν; Καλέλα πξφβιεκα! Απηφο ζνπ βγάδεη ην 

δηαδχγην θαη εζχ ηνπ θαζαξίδεηο γηα έλα κήλα ην ζπίηη. Γειαδή, ζηνπο ινγαξηαζκνχο ηνπ θάζε 

κέινπο θαηαγξάθνληαη νη ψξεο πνπ εξγάζηεθε θαη επνκέλσο νη ψξεο πνπ ηνπ αλαινγνχλ 

πξνθεηκέλνπ λα ιάβεη θάπνην πξντφλ ή ππεξεζία απφ έλα άιιν κέινο.  

Οη ηξάπεδεο ρξφλνπ αμηνπνηνχλ ηνπο εζεινληέο θαη βνεζάλε λα ζηεξηρζνχλ νηθνγέλεηεο κε 

νηθνλνκηθά πξνβιήκαηα. Δλεξγέο ηξάπεδεο ρξφλνπ ιεηηνπξγνχλ ζήκεξα ζε πεξηζζφηεξεο απφ 26 

ρψξεο, κεηαμχ ησλ νπνίσλ νη ΖΠΑ, ε Ηαπσλία, ε Μεγάιε Βξεηαλία, νη ρψξεο ηεο Λαηηληθήο 

Ακεξηθήο, ε Ηηαιία αιιά θαη ε Διιάδα.  



Ζζηθνέ ηξαπεδέηεο...  
Δθηφο απφ ηηο ηξάπεδεο πνπ ελδηαθέξνληαη κφλν γηα ην θέξδνο, ππάξρνπλ θαη νη ιεγφκελεο «εζηθέο 

ηξάπεδεο», πνπ έρνπλ δηακνξθψζεη έλα θνηλσληθφ, πεξηβαιινληηθφ πξνθίι θαη ππνζηεξίδνπλ φηη 

επελδχνπλ κε φξνπο θνηλσληθήο επζχλεο. Οιεο νη ηξάπεδεο ελδηαθέξνληαη λα θηινηερλήζνπλ 

αλάινγν πξνθίι. Απφ ηηο πην γλσζηέο απηνχ ηνπ ρψξνπ είλαη νη Triodos θαη GLS. Ζ GLS 

ππνζηεξίδεη πνιηηηζκηθέο, θνηλσληθέο θαη νηθνινγηθέο πξσηνβνπιίεο. Γίλεη ρακειφηνθα δάλεηα ζε 

απηνδηνηθνχκελα ζρνιεία, ζεξαπεπηήξηα, βηνινγηθέο θαιιηέξγεηεο, ζε θνηλφβηα θαη αλέξγνπο. Ζ 

Triodos ζηεξίδεη ηνπο πειάηεο πνπ παίξλνπλ πξσηνβνπιίεο γηα ηνλ πνιηηηζκφ, ην πεξηβάιινλ θαη 

ηνλ άλζξσπν. ηνπο ζηφρνπο ηεο αλαθέξεηαη ε πξνζπάζεηα δηαζθάιηζεο ηεο πνηφηεηαο δσήο, γη' 

απηφ ρξεκαηνδνηεί κφλν φζνπο θηλνχληαη πξνο απηή ηελ θαηεχζπλζε. Απφ ηελ άιιε ππάξρεη θαη ε 

Charity Bank, ε νπνία ρξεκαηνδνηεί θη εθείλνπο πνπ νη ζπκβαηηθέο ηξάπεδεο δελ ηνικνχλ, ιφγσ 

πςεινχ ξίζθνπ.  

Γηεζλά δέθηπα αληαιιαγψλ  
Τπάξρνπλ πάξα πνιιά. Δλα απφ ηα πην γλσζηά είλαη ην site www.foodieexchange. ning.com , ζην 

νπνίν food bloggers απφ φιν ηνλ θφζκν αληαιιάζζνπλ κεηαμχ ηνπο παθέηα κε δηαηξνθηθά 

πξντφληα απφ ηηο ρψξεο ηνπο. Σν θάζε παθέην πξέπεη λα έρεη αμία ην ιηγφηεξν 10 δνιάξηα ή 10 

επξψ θαη λα κελ είλαη πάλσ απφ 500 γξακκάξηα, αιιηψο ππάξρεη έμηξα ρξέσζε.  

Σξάπεδα ρξφλνπ ηνπ δηθηχνπ γπλαηθψλ Δπξψπεο (www.enow.gr)  

Ζ ηξάπεδα ρξφλνπ ζηε ρψξα καο ιεηηνπξγεί απφ ην 2005 κε πξσηνβνπιία ηνπ Γηθηχνπ Γπλαηθψλ 

Δπξψπεο, πνπ βξίζθεηαη ζηε Γάθλε. Σα άηνκα ληψζνπλ θαιχηεξα κε ηελ αίζζεζε πσο έρνπλ θάηη 

αληαιιάμηκν κε αμία, δειαδή ην ρξφλν ηνπο. Ζ εξγαζία φισλ ζηελ ηξάπεδα αμηνινγείηαη πνηνηηθά 

θαη απηφ ιεηηνπξγεί σο αληακνηβή αιιά θαη σο θίλεηξν αλαβάζκηζεο πξνζφλησλ. ' απηήλ 

ζπκκεηέρνπλ άλεξγνη, κεηαλάζηεο, πξφζθπγεο, κνλνγνλετθέο νηθνγέλεηεο, ζπληαμηνχρνη, θνηηεηέο 

θ.ά.  

ΑληαιιαγΫο πΪξθηλγθ www.parkaro.gr  

Βξεο ηδάκπα πάξθηλγθ παληνχ! Αληαιιάζζνληαο ην δηθφ ζνπ πάξθηλγθ ηηο ψξεο πνπ δελ ην 

ρξεζηκνπνηείο κε θάπνηνλ άιινλ πνπ ζπκκεηέρεη ζηελ ίδηα βάζε δεδνκέλσλ. Μπεο ζην 

www.parkaro.gr θαη ζα βξεηο απφ ην θηλεηφ ζνπ θάζε ζηηγκή κηα ζέζε θελή γηα λα παξθάξεηο 

δσξεάλ εθεί πνπ ζέιεηο.  

ΜΪζεκα ζην ΣΔΗ Μεζνινγγένπ θαη δηδαθηνξηθΫο δηαηξηβΫο  
Δπίζεκν κάζεκα ζην Α' εμάκελν ηνπ ΣΔΗ Μεζνινγγίνπ είλαη ε Κνηλσληθή Οηθνλνκία. Οη 

θαζεγεηέο ηνπ ηκήκαηνο Γηνίθεζεο Κνηλσληθψλ θαη πλεηαηξηζηηθψλ Δπηρεηξήζεσλ ηνπ ΣΔΗ 

Μεζνινγγίνπ (http://www. dikseo.teimes.gr/), Σάθεο Νηθνιφπνπινο (rokmar@ath.forthnet.gr) θαη 

Γεκήηξεο Καπνγηάλλεο (ekap46@otenet.gr) θαη ν ζπλεξγάηεο Παλαγηψηεο Εάλεο (pzannis 

@athena-net.gr), νη νπνίνη καο βνήζεζαλ κε ηηο ζεκεηψζεηο ηνπο γη' απηή ηελ έξεπλα, δηδάζθνπλ 

ηνπο θνηηεηέο γηα ηε δηεζλή εκπεηξία ζηε ρξήζε ελαιιαθηηθψλ θνηλσληθψλ λνκηζκάησλ.  

Πνιιά δηδαθηνξηθά γίλνληαη γηα ηελ Κνηλσληθή Οηθνλνκία. «Γίθηπα αληαιιαγήο θαη παξάιιεια 

λνκίζκαηα: Θεσξεηηθέο πξνζεγγίζεηο θαη ην παξάδεηγκα ηεο Διιάδαο», είλαη ην ζέκα ηνπ 

δηδαθηνξηθνχ ηεο Δηξήλεο σηεξνπνχινπ, ε νπνία ζπλεξγάζηεθε καδί καο ζ' απηή ηελ έξεπλα θαη 

ηελ επραξηζηνχκε, κε επηβιέπνληα θαζεγεηή ηνλ Γεψξγην ηαζάθε (stathakis@econ.soc.uoc.gr) 

ζην Σκήκα Οηθνλνκηθψλ πνπδψλ ηνπ Παλεπηζηεκίνπ Κξήηεο. Δλδηαθέξνπζεο πιεξνθνξίεο 

κπνξείηε λα βξείηε ζην:  

http://economics.soc.uoc.gr/html/static_content/econ_phd/GR/Sotiropoulou/scv.html θαη ζηα 

ηζηνιφγηα: http://ccresearchgreece.blogspot.com http://erevnaantallages.blogspot.com  

ΑληαιιαγΫο πξντφλησλ ζην Γηαδέθηπν  
Γεθάδεο ηζηφηνπνη γηα αληαιιαγέο πξντφλησλ θαη ππεξεζηψλ ζηελ Διιάδα βξίζθνληαη απηή ηε 

ζηηγκή ππφ θαηαζθεπή. Ζ απμαλφκελε έληαζε ηεο νηθνλνκηθήο θξίζεο έρεη ζηξέςεη πνιινχο, 

θπξίσο ηνπο λένπο, ζε δηάθνξεο κνξθέο αληαιιαθηηθήο νηθνλνκίαο.  

Λφγσ ηηκάο (http://www.logo-timis.gr)  

«Με κεγάιε κνπ ραξά ζάο αλαθνηλψλσ ηελ ίδξπζε δηαδηθηπαθνχ ζπλδέζκνπ κε ζθνπφ ηελ 

ακνηβαία αληαιιαγή πξντφλησλ θαη ππεξεζηψλ ρσξίο ηε κεζνιάβεζε ρξήκαηνο, ππφ ηελ νλνκαζία 

"Λφγσ Σηκήο" (http:// www.logo-timis.gr)» γξάθεη ζην Γηαδίθηπν ν δεκηνπξγφο ηεο ηζηνζειίδαο 

Γηψξγνο Κνιέκπαο, έλαο καζεκαηηθφο πνπ πιένλ δεη ζην Πήιην θαη αζρνιείηαη κε ηελ 

νηθνγεσξγία.  
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Sporos.org  
Ζ νκάδα ηνχ sporos.org ζέιεη λα απνδείμεη «φηη νη εκπνξηθέο ζρέζεηο δελ θαζνξίδνληαη "εθ 

θχζεσο" απφ ην θέξδνο ησλ ιίγσλ· κπνξνχλ λα παξακέλνπλ αλζξψπηλεο ηθαλνπνηψληαο 

πξαγκαηηθέο αλάγθεο». Σν ελαιιαθηηθφ κνληέιν εκπνξίνπ ηνπ «ζπφξνπ» μεθίλεζε κέζσ ελφο 

δηθηχνπ αληίζηνηρσλ ζπιινγηθνηήησλ ζηελ Δπξψπε θαη απέθηεζε πξφζβαζε ζε πξντφληα 

νξγαλσκέλσλ παξαγσγψλ ηνπ παγθφζκηνπ Νφηνπ πνπ αγσλίδνληαη λα απεμαξηεζνχλ απφ ηνπο 

ηνπηθνχο κεζάδνληεο θαη ηηο κεγάιεο εηαηξείεο. Καθέο απφ ηνπο ζπλεηαηξηζκνχο ησλ Εαπαηίζηαο 

ηεο πεξηνρήο Σζηάπαο ηνπ Μεμηθνχ. Καθάν απφ ηελ θννπεξαηίβα El Ceibo ηεο Βνιηβίαο. Μάηε 

απφ ην Κίλεκα ησλ Υσξίο Γε (MST) ηεο Βξαδηιίαο. Σζάη απφ ην θίλεκα ησλ Adivasi θαη άιινπο 

παξαγσγνχο ηεο Ηλδίαο. Εάραξε απφ ζπλεηαηξηζκνχο ζην Δθνπαδφξ.  

The Freecycle network (http://www.freecycle.org/group/GR/Greece)  

Παγθφζκην δίθηπν πνπ αξηζκεί πάλσ απφ 8 εθαηνκκχξηα κέιε ζε φιν ηνλ θφζκν. Αληαιιάζζνπλ 

κεηαμχ ηνπο αληηθείκελα, ηα νπνία ζα θαηέιεγαλ ζε ρσκαηεξέο. Σν ζθνππίδη ηνπ ελφο είλαη ην 

δηακάληη θάπνηνπ άιινπ. ηελ Διιάδα ππάξρνπλ αξθεηνί online θφκβνη πνπ εμππεξεηνχλ πνιιέο 

πφιεηο. Σν ειιεληθφ δίθηπν έρεη πεξίπνπ 10.000 κέιε.  

Γψζε - ΠΪξε (http://dwsepare.ning.com/)  

ηελ ίδηα ινγηθή αληαιιαγήο αγαζψλ θαη ππεξεζηψλ θηλείηαη θαη ην «Γψζε - Πάξε» πνπ έρεη πάλσ 

απφ 1.200 κέιε. Θα βξεηο απφ θξέκα γηα παλάδεο κέρξη πιαζηηθέο ξαθηέξεο. Μπεο ζην site θαη ζα 

πάζεηο πιάθα!  

ΚνηλσληθΪ παληνπσιεέα  
ε πεξηζζφηεξεο απφ 20 ειιεληθέο πφιεηο ιεηηνπξγνχλ θνηλσληθά παληνπσιεία. Υηιηάδεο 

νηθνγέλεηεο, άλεξγνη θαη ειηθησκέλνη ζηηίδνληαη απ' απηά. Απφ ηα παθέηα πνπ κνηξάδνληαη εθεί κε 

βαζηθά είδε δηαηξνθήο θαη πγηεηλήο. Δθεί πξνζθέξνληαη αγαζά απφ ηδηψηεο, θνηλσληθνχο θνξείο, 

αθφκε θη απφ ζνππεξκάξθεη θαη γίλνληαη θάζε είδνπο αληαιιαγέο.  

ΓσξεΪλ δηαθνπΫο δηαξθεέαο παληνχ!  
Σαμηδεχσ παληνχ δσξεΪλ - δνπιεχσ ιέγν! (www.helpx.net)  

Ο Rob Prince απφ ηελ Αγγιία είλαη ν γθνπξνχ ησλ αλέμνδσλ δηαθνπψλ δηαξθείαο, πνπ φπσο 

ππνζηεξίδεη απνηεινχλ ηε κνλαδηθή ελαιιαθηηθή ιχζε ζηε κηζζσηή ζθιαβηά. Ο Rob πήγαηλε 

ρξφληα ζηελ Απζηξαιία θαη ηε Νέα Εειαλδία ζαλ ηνπξίζηαο, αιιά, επεηδή δελ είρε ιεθηά, ελίνηε 

δνχιεπε ζε θάξκεο θαη πιεξσλφηαλ ζε είδνο. Οη ηδηνθηήηεο ηνλ θνίκηδαλ, ηνλ ηάηδαλ θαη ηνλ 

ραξηδηιίθσλαλ. Μ' απηφ ηνλ ηξφπν ηαμίδεςε ζε νιφθιεξε ηελ Απζηξαιία θαη ηελ Χθεαλία κε 

ειάρηζηα έμνδα. Μέρξη πνπ ην 'θαλε ηδενινγία θαη κπίδλα... Γεκηνχξγεζε ην πξφγξακκα 

αληαιιαγψλ Help Exchange! Μέζσ κηαο βάζεο δεδνκέλσλ ελεκεξψλεη φζνπο ελδηαθέξνληαη λα 

θάλνπλ αλέμνδεο δηαθνπέο, δνπιεχνληαο παξάιιεια γηα εθείλνπο πνπ ζα ηνπο θηινμελήζνπλ. ην 

site www. helpx.net βξίζθεηο ην κέξνο ηνπ θφζκνπ πνπ ζνπ αξέζεη λα θάλεηο δηαθνπέο θαη 

επηιέγεηο απφ κηα ιίζηα πνχ ζα κείλεηο θαη πνηεο ππεξεζίεο κπνξείο λα παξέρεηο. Ο θαηάινγνο 

πεξηιακβάλεη θάξκεο βηνινγηθήο θαιιηέξγεηαο, αγξνηφζπηηα, ξάληζα, παλδνρεία θαη ηζηηνπιντθά 

ζθάθε. Ζ ηαξίθα; πλήζσο γηα δχν ψξεο δνπιεηάο εκεξεζίσο εμαζθαιίδεηο κφλν δηακνλή, ζηηο 

ηέζζεξηο πεξηιακβάλεηαη θαη ε δηαηξνθή. Αλ πηάζεηο ηηο έμη, ζα κπνξείο λα ρξεζηκνπνηείο δσξεάλ 

θαη ην Ηληεξλεη θαη κε 8σξν γπξίδεηο πίζσ κε ραξηδηιίθη.  

ΓσξεΪλ δηαθνπΫο ζην εμσηεξηθφ γηα πΪληα (www.homelink.gr)  

Θεο λα θάλεηο δσξεάλ δηαθνπέο ζην εμσηεξηθφ; Τπάξρνπλ πνιινί δηεζλείο νξγαληζκνί. Δλαο απφ 

απηνχο είλαη ε Homelink International, φπνπ γίλεζαη κέινο κε ζπλδξνκή 100 επξψ ην ρξφλν θαη 

έρεηο ηε δπλαηφηεηα λα πεξάζεηο ηηο δηαθνπέο ζνπ ζε ζπίηη άιινπ κέινπο ζην εμσηεξηθφ, 

παξαρσξψληαο ην δηθφ ζνπ ζπίηη ή εμνρηθφ γηα αλάινγν ρξφλν. Μπνξείο λα αληαιιάμεηο αθφκα 

θαη ην απηνθίλεηφ ζνπ, εμνηθνλνκψληαο θαη ηα ρξήκαηα πνπ ζα δαπαλνχζεο γηα ηηο κεηαθηλήζεηο 

ζνπ. Δρεηο ηε δπλαηφηεηα λα κείλεηο ζε πεξηζζφηεξα απφ 50 ρψξεο ζε φιν ηνλ θφζκν. ' απηέο ε 

Homelink έρεη πεξίπνπ 16.000 κέιε.  

ΓηαθνπΫο ζ' φιν ηνλ θφζκν απφ ηνλ θαλαπΫ ζνπ! (www.couchsurfing.com, 

www.hospitalityclub.org, www.globalfreeloaders.com)  

«Γηαθνπέο ζ' φιν ηνλ θφζκν απφ ηνλ θαλαπέ ζνπ»! Γελ ζα ρξεηαζηεί λα πιεξψζεηο νχηε έλα επξψ 

γηα δηακνλή. ίγνπξα ε θαιχηεξε θάζε είλαη λα έρεηο θίινπο πνπ ζα ζε θηινμελήζνπλ ζην εμνρηθφ 

ηνπο, έζησ θη αλ ρξεηαζηεί λα θνηκεζείο ζηνλ θαλαπέ. Αλ φκσο ζηε ρψξα θαη ζηελ πφιε πνπ ζεο 

λα παο δελ έρεηο γλσζηνχο, ξίμε κηα καηηά ζην www.couchsurfing.com. Δθεί ππάξρνπλ 800.000 
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δσξεάλ θαλαπέδεο γηα λα θνηκεζείο φπνπ θη αλ βξεζείο! Αξθεί κηαλ άιιε ζηηγκή λα δερηείο λα 

θηινμελήζεηο θάπνηνλ ζην δηθφ ζνπ θαλαπέ. Αλάινγεο πξνηάζεηο ζα βξεηο θαη ζηα sites 

www.hospitality club.org θαη www.global freeloaders.com. Δπίζεο κηα θαιή επηινγή γηα δσξεάλ 

θηινμελία είλαη ηα κνλαζηήξηα...  

ΑληαιιαγΫο ζπηηηψλ θαη εμνρηθψλ (elladahomeexchange.gr)  

Σν home exchange είλαη έλα πξφγξακκα αληαιιαγήο εμνρηθψλ πνπ ιεηηνπξγεί ζην εμσηεξηθφ απφ 

ην 1953 θαη ηψξα, ιφγσ θξίζεο, έρεη πάξεη ηα πάλσ ηνπ. Γίλεζαη κέινο ζην 

www.elladahomeexchange.gr θαη βξίζθεηο άηνκα ζε δηάθνξα κέξε ηεο Διιάδαο πνπ ζα ήζειαλ λα 

αληαιιάμνπλ ην εμνρηθφ ηνπο κε ην δηθφ ζνπ. Οη αληαιιαγέο γίλνληαη ρεηκψλα-θαινθαίξη, 

αββαηνθχξηαθα θαη αξγίεο. Απηφο έρεη ζηε ζάιαζζα θη εζχ ζην βνπλφ. Οπφηε, αλ βαξέζεθεο ην 

εμνρηθφ ζνπ ή θάπνηνπο κήλεο δελ ην ρξεζηκνπνηείο, γηα λα θάλεηο δσξεάλ δηαθνπέο, αληάιιαμέ 

ην! Αξθεί λα ην παξαδψζεηο ζηνπο κνπζαθίξεδεο θαζαξφ, κε πεηζέηεο, ζεληφληα θαη 

ηαθηνπνηεκέλν.  

ΠΪσ παληνχ κε δηαδηθηπαθφ νηνζηφπ! (www.carpooling.gr)  

Μέζσ ηνπ www.carpooling.gr κπνξείο λα ηαμηδέςεηο ζηελ Διιάδα θαη ζ' φιν ηνλ θφζκν απφ ην 

«δηαδηθηπαθφ θέληξν νηνζηφπ». Μηα πξσηνβνπιία πνπ μεθίλεζαλ ην 1990 Γεξκαλνί θνηηεηέο θαη 

ζηελ νπνία ζπκκεηέρνπλ πιένλ εθαηνληάδεο θνξηεγαηδήδεο, πνπικαληδήδεο θ.ά., νη νπνίνη ζε 

πάλε ηδάκπα παληνχ. *  

ΑΤΡΗΟ: ΔΝΑΛΛΑΚΣΗΚΑ ΝΟΜΗΜΑΣΑ ΚΑΗ ΚΟΗΝΧΝΗΚΔ ΣΡΑΠΔΕΔ  

Δλαιιαθηηθά Κνηλφηεηα Πειέηη (www.peliti.gr) 

Δξεπλα - θείκελν: ΑΝΓΡΔΑ ΡΟΤΜΔΛΗΧΣΖ  

Σν Πειίηη μεθίλεζε απφ ηνλ Παλαγηψηε ατηαλνχδε σο πξνζσπηθή ηνπ αλάγθε, ην 1995. 

Πξφθεηηαη γηα ην κεγαιχηεξν θαη παιαηφηεξν δίθηπν πνπ θαιχπηεη νιφθιεξε ηελ Διιάδα. 

Πεξηζζφηεξνη απφ 70 ρηιηάδεο εξαζηηέρλεο θαη επαγγεικαηίεο θαιιηεξγεηέο έρνπλ πξνκεζεπηεί 

ζπφξνπο ή θπηά απφ ηνλ Πειίηη.  

Βαζηθνί ζηφρνη ηνπ είλαη: ε ζπιινγή, δηαηήξεζε θαη δηάδνζε ησλ ληφπησλ πνηθηιηψλ, ε αληαιιαγή 

αγαζψλ θαη ππεξεζηψλ ρσξίο ηε κεζνιάβεζε ρξήκαηνο θαη ε δεκηνπξγία κηαο ελαιιαθηηθήο 

θνηλφηεηαο. Πεξηιακβάλεη έλα γεληθφ δίθηπν αληαιιαγήο πξντφλησλ θαη ππεξεζηψλ θαη έλα 

εμεηδηθεπκέλν δίθηπν αληαιιαγήο πνηθηιηψλ ζπφξσλ (θξνχησλ, ιαραληθψλ, ινπινπδηψλ θ.ιπ.) κε 

δπλαηφηεηα απφθηεζεο νηθφζηησλ δψσλ θαη κφλε επηβάξπλζε ηελ εθηξνθή ηνπο.  

«Οη πνιπεζληθέο θάλνπλ ηε δνπιεηά ηνπο θη εκείο ηε δηθή καο. Γελ θαηαλαιψλνπκε θαη δελ 

ζηεξίδνπκε ηα πξντφληα πνπ θαηαζηξέθνπλ ην πεξηβάιινλ. Γελ πνιεκάκε κε θαλέλαλ έμσ απφ 

καο, απμάλνπκε ηε ζπλεηδεηφηεηά καο θαη απηφ είλαη αξθεηφ γηα λα θέξεη ηεξάζηηεο αιιαγέο», 

ιέεη ν ηδξπηήο ηνπ Πειίηη, Παλαγηψηεο ατηαλνχδεο.  

XariseTo.gr 

Δξεπλα - θείκελν: ΑΝΓΡΔΑ ΡΟΤΜΔΛΗΧΣΖ  

«Ναη ζηελ αληαιιαγή πξντφλησλ» νλνκάδεηαη έλα απφ ηα group πνπ έρεη δεκηνπξγεζεί ζην 

Facebook κε αληηθείκελν ηελ αληαιιαθηηθή νηθνλνκία.  

Σν xariseTo.gr είλαη έλαο ηζηφηνπνο θαη ηα κέιε ηνπ ραξίδνπλ ηα αληηθείκελα πνπ δελ ρξεηάδνληαη. 

Με ηε ζεηξά ηνπο κπνξνχλ λα πάξνπλ δσξεάλ φπνην αληηθείκελν ζέινπλ απφ φζα δηαηίζεληαη. Ζ 

ζειίδα ηνπ ζην Facebook αξηζκεί 7.500 κέιε, ελψ δηνξγαλψλεη θαη «ραξηζηηθά» παδάξηα ζε 

δηάθνξεο πφιεηο ηεο Διιάδαο.  

Δπζπκέα ΣζΪδαξε: ΓηαθνπΫο παληνχ κε ρξνλνκεξέδην 

Δξεπλα - θείκελν: ΑΝΓΡΔΑ ΡΟΤΜΔΛΗΧΣΖ  

Σν 1999 αγφξαζα έλα ηεηξάθιηλν δηακέξηζκα ζε μελνδνρείν ζηελ Κέξθπξα κε δηθαίσκα δηαθνπψλ 

κηα εβδνκάδα ην ρξφλν γηα ηα επφκελα 60 ρξφληα, έλαληη 1.200.000 δξαρκψλ.  

Οχηε έρσ πάεη νχηε ην έρσ δεη πνηέ! Απηφ ην ρξνλνκεξίδην δηαθνπψλ ην αληαιιάζζσ κε αλάινγα 

δηακεξίζκαηα ζε δηάθνξεο πφιεηο ηνπ θφζκνπ. Δηζη έρνπκε πάεη νηθνγελεηαθψο ζε 11 επξσπατθέο 

πφιεηο. Ζ αγνξά ρξνλνκεξηδίνπ έρεη γίλεη κε ζπκβνιαηνγξαθηθή πξάμε θαη ην δηθαίσκα απηφ, γηα 

κηα εβδνκάδα αλέμνδσλ δηαθνπψλ θάζε ρξφλν, ζα ην ρξεζηκνπνηήζεη ζην κέιινλ θαη ε θφξε κνπ.  

http://www.enet.gr/?i=news.el.ellada&id=262932 

 
επηζηξνθή 
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ΑΠΟ ΣΖΝ ΑΡΓΔΝΣΗΝΖ ΜΔΥΡΗ ΣΟ ΒΟΛΟ ΑΠΑΝΣΟΤΝ ΣΖΝ ΚΡΗΖ ΜΔ ΓΗΚΑ ΣΟΤ 

ΛΔΦΣΑ 

Νφκηζκα απφ ηνλ ηφπν ζνπ... 

 

Διεπζεξνηππέα, Σξέηε 29 Μαξηένπ 2011  
 

Δξεπλα - θείκελν: ΑΝΓΡΔΑ ΡΟΤΜΔΛΗΧΣΖ  
 

2ν Οπσο επηβίσζε ην θαηεζηξακκέλν Βαλθνχβεξ θαη ε ξεκαγκέλε Αξγεληηλή, έηζη ζα ηα 

θαηαθέξνπκε θαη κεηο: έζησ θαη ρσξίο επξψ! Ζ Πάηξα θαη ν Βφινο πξσηνπνξνχλ θαη καο 

πξντδεάδνπλ γη' απηά πνπ ζα ζπκβνχλ ηα επφκελα ρξφληα θαη ζηελ Διιάδα.  

Υζεο παξνπζηάζακε ηα ζεκαληηθφηεξα δηεζλή θαη ειιεληθά αληαιιαθηηθά δίθηπα, ηηο λέεο αγνξέο 

απεπζείαο δηάζεζεο ηξνθήο θαη ηηο ρξνλνηξάπεδεο. ήκεξα νινθιεξψλνπκε απηφ ην αθηέξσκα κε 

ην πάλζενλ ησλ ελαιιαθηηθψλ - ηδεαηψλ λνκηζκάησλ, ηηο θνηλσληθέο ηξάπεδεο θαη ηνπο γθνπξνχ 

ηεο λέαο αιιειέγγπαο θνηλσληθήο νηθνλνκίαο ησλ αλαγθψλ. Καιψο ήξζαηε ζηε κεηά επξψ επνρή: 

«Δκείο ζα δήζνπκε θη αο είκαζηε θησρνί»!  

ΔλαιιαθηηθΪ θνηλσληθΪ λνκέζκαηα  
Υηιηάδεο ελαιιαθηηθά λνκίζκαηα θπθινθνξνχλ ζε φιν ηνλ θφζκν ζπκπιεξσκαηηθά θαη 

παξάιιεια κε ηα εζληθά ή ππεξεζληθά λνκίζκαηα, δεκηνπξγψληαο κηα λνκηζκαηηθή πνηθηιφηεηα 

(diversite monetaire). Απηά έρνπλ απνηππσζεί ζην ράξηε πνπ δεκνζηεχνπκε 

(www.complementary currency. org/.../maps/worldmap.php) φπνπ κε βαζχ πξάζηλν θαη πξάζηλν 

ρξψκα ζεκεηψλνληαη νη ρψξεο πνπ δηαζέηνπλ ηα κεγαιχηεξα αληαιιαθηηθά δίθηπα θαη 

ελαιιαθηηθά λνκίζκαηα φπσο ν Καλαδάο, νη ΖΠΑ, ε Βξαδηιία, ε Απζηξαιία, ε Νφηηα Αθξηθή, ε 

Κίλα θαη αξθεηέο επξσπατθέο ρψξεο. ε θάπνηεο απ' απηέο, κάιηζηα, φπσο ε Ηζπαλία θαη ε 

Ηαπσλία, επηζηξέθνπλ κφλνη ηνπο ζηα παιηά λνκίζκαηα! Σν ίδην είρε ζπκβεί κεηά ηελ θξίζε ηνπ 

'29 ζε καδηθή θιίκαθα ζηελ Απζηξία θαη απαγνξεχηεθε απφ ηελ θεληξηθή ηξάπεδα ηεο ρψξαο. Γεο 

δσξεάλ ηα ηειεπηαία λέα: (http://conferences.ish-lyon.cnrs.fr/index.php/cc-conf/2011 θαη 

www.ijccr.net/ IJCCR/IJCCR_ Home_files/νν%20SpecialIssueComplete.pdf).  

ηελ Ηζπαλέα μαλαθπθινθνξνχλ νη πεζΫηεο!  
Οη θάηνηθνη ηεο κηθξήο ηζπαληθήο πφιεο Μνπγθάξδνο ζηελ πεξηνρή ηεο Γθαιίζηα βξήθαλ ηξφπν 

λα αμηνπνηήζνπλ ηηο πεζέηεο πνπ είραλ γηα ρξφληα θξπκκέλεο κέζα ζε ζεληνχθηα θαη ζηξψκαηα. ε 

κηα πξνζπάζεηα λα σζήζνπλ ηελ θαηαλάισζε ελ κέζσ νηθνλνκηθήο θξίζεο, 61 επηρεηξήζεηο ηεο 

πφιεο απνθάζηζαλ απφ 1/3/2011 λα δέρνληαη ζαλ λφκηζκα ζπλαιιαγήο θαη ηελ πεζέηα, κε 

ηζνηηκία 166,38 ηνπ επξψ. «Ξέξνπκε φηη νη άλζξσπνη δπζθνιεχνληαη ιφγσ ησλ νηθνλνκηθψλ 

ζπλζεθψλ θαη γη' απηφ ζθεθηήθακε απηή ηε ιχζε γηα λα ηνπο βνεζήζνπκε λα θαηαλαιψζνπλ», 

ιέεη ζην πεξηνδηθφ «ΣΗΜΔ» ν Φειίπε Φεξλάληεο, πνπ έρεη θηφζθη πψιεζεο εθεκεξίδσλ.  

Αλ θαη ην εγρείξεκα έρεη δσή κφιηο ηξεηο εβδνκάδεο, ηα πξψηα ζεηηθά απνηειέζκαηα είλαη θηφιαο 

νξαηά. Πνιινί άλζξσπνη επηζθέπηνληαη ηε κηθξή πφιε θαη πιεξψλνπλ ηνπο ινγαξηαζκνχο ηνπο ζε 

πεζέηεο. Ζ θπθινθνξία πεζεηψλ ζχκθσλα κε ηελ θεληξηθή ηξάπεδα ηεο Ηζπαλία θηάλεη ην 1,7 δηζ. 

θαη αθφκα επηηξέπεηαη ε αληαιιαγή ηνπο κε ην επξψ. Ζ ηζπαληθή θπβέξλεζε βξίζθεηαη ζε 

ακεραλία. Ση ζα γίλεη αλ θη άιιεο πφιεηο πηνζεηήζνπλ μαλά ηελ πεζέηα; Θα γίλεη ηεο Απζηξίαο!.. 

(Γεο έξεπλα θαη ληνθηκαληέξ ζην www. homenatgeacatalunyaii.org/en).  

Δγηλε ηεο Απζηξέαο...  
Ζ θεληξηθή ηξάπεδα ηεο Απζηξίαο, κεηά ηελ θξίζε ηνπ '29, απαγφξεπζε ηελ θπθινθνξία ηνπ 

ηνπηθνχ ελαιιαθηηθνχ λνκίζκαηνο ηεο πφιεο Worgl, θνβνχκελε φηη ζα ράζεη ην κνλνπψιηφ ηεο 

ζηελ θνπή ρξήκαηνο. ηελ απζηξηαθή πφιε Worgl απφ ην 1932 έσο ην 1934 ιφγσ ηεο παγθφζκηαο 

νηθνλνκηθήο θξίζεο ν δήκαξρνο ηεο πφιεο είρε απνθαζίζεη λα πιεξψλεη ηνπο κηζζνχο ησλ 

δεκνηηθψλ ππαιιήισλ κε έλα ηνπηθφ λφκηζκα. Σν πείξακα ζπλερίζηεθε θαη γηα ηελ πιεξσκή 

δεκνηηθψλ ηειψλ θαη θφξσλ. Σν λέν ηνπηθφ λφκηζκα απνδέρζεθαλ κε ηε ζεηξά ηνπο θαη ηα 

θαηαζηήκαηά ηεο πεξηνρήο. Ζ θπθινθνξία ηνπηθνχ ρξήκαηνο πνιιαπιαζηάζηεθε, κε απνηέιεζκα 

λα δεκηνπξγεζνχλ πνιιέο λέεο ζέζεηο εξγαζίαο θαη λα κεησζεί δξαζηηθά ε αλεξγία. Σν κνληέιν 

ηεο Worgl κηκήζεθαλ θη άιιεο απζηξηαθέο πφιεηο πνπ είραλ ρηππεζεί απφ ηελ νηθνλνκηθή θξίζε. 

Μέρξη πνπ παξελέβε ε θεληξηθή ηξάπεδα ηεο Απζηξίαο θαη απαγφξεπζε ηελ θπθινθνξία 

ελαιιαθηηθψλ ηνπηθψλ λνκηζκάησλ.  

http://conferences.ish-lyon.cnrs.fr/index.php/cc-conf/2011
http://www.ijccr.net/%20IJCCR/IJCCR_%20Home_files/οο%20SpecialIssueComplete.pdf
http://homenatgeacatalunyaii.org/en


Ζ επαλαθνξΪ ηνχ kan'ei tsuho ηελ Ηαπσλέα  
Σεο Ηζπαλίαο θαη ηεο Απζηξίαο γηλφηαλ θαη ζηελ Ηαπσλία ηνπιάρηζηνλ πξηλ ε ρψξα ρηππεζεί απφ 

ηα Ρίρηεξ θαη ην ηζνπλάκη. Μηα ηνπηθή νκάδα ζηελ πφιε Kan'onji επαλέθεξε ην παιηφ λφκηζκα 

kan'ei tsuho πνπ θπθινθνξνχζε απφ ην 1636 έσο ην 1953 θαη αληηζηνηρνχζε ζε 30 γελ. 

Δθαηνκκχξηα ηέηνηα λνκίζκαηα ππάξρνπλ απνζεθεπκέλα ζε ζεληνχθηα, απνζήθεο θαη ζηξψκαηα. 

Ζ αλαζέξκαλζε ηεο ηνπηθήο νηθνλνκίαο ήηαλ γεγνλφο. Υηιηάδεο ηνπξίζηεο επηζθέπηνληαη ηελ πφιε 

γηα λα μνδέςνπλ ηα kan'ei tsuho ηνπο.  

30 ηδεαηΪ λνκέζκαηα ζηε Γεξκαλέα  
ηε Γεξκαλία ιεηηνπξγνχλ 73 πεξηθεξεηαθά ηακεία αιιεινβνήζεηαο (Regiogelder) πνπ 

ππνζηεξίδνπλ ηα 30 ελεξγά ηνπηθά λνκίζκαηα, ελψ εηνηκάδνληαη λα θπθινθνξήζνπλ άιια 20. 

Δρεη ζπζηαζεί κάιηζηα θαη Δλσζε Δλαιιαθηηθψλ Ννκηζκάησλ. Σν πξψην ελαιιαθηηθφ λφκηζκα 

πνπ εκθαλίζζεθε ήηαλ ην «ξφινλη» ζηε Βξέκε (2001) θαη ζηε ζπλέρεηα ην chimagauer ζηε 

Βαπαξία (πεξηνρή Ρφζελρατκ - 2003). Σν chimagauer ππνζηεξίδεηαη θαη απφ ηελ ηνπηθή ηξάπεδα. 

Σν 70% ηνπ βαπαξηθνχ λνκίζκαηνο θπθινθνξεί ζε ειεθηξνληθή κνξθή. Πην πξφζθαην 

ελαιιαθηηθφ λφκηζκα είλαη ην «κπεξιίλεξ» ζην Βεξνιίλν (2007). Σν λφκηζκα απηφ, πνπ ηππψζεθε 

ζε 10.000 θνκκάηηα, έρεη ηελ ίδηα «ηζνηηκία» κε ην επξψ θαη θπθινθνξεί σο κέζν ζπλαιιαγήο 

παξάιιεια κε απηφ. Γίλεηαη δεθηφ ζε πεξηζζφηεξα απφ 200 θαηαζηήκαηα ηνπ Βεξνιίλνπ...  

Sol θαη γηα ππεξεζέεο πγεέαο ζηε Γαιιέα  
ηε Γαιιία ην sol είλαη έλα ειεθηξνληθφ λφκηζκα (θάξηα) πνπ πξσηνθπθινθφξεζε ην 2007 θαη 

ρξεζηκνπνηείηαη ζηελ ελαιιαθηηθή θνηλσληθή νηθνλνκία ζε καγαδηά ζπλεηαηξηζηηθά, ηζνδίθαηνπ 

εκπνξίνπ, ηακεία αιιεινβνήζεηαο θ.ιπ. Ζ πξσηνηππία απηνχ ηνπ λένπ θνηλσληθνχ λνκίζκαηνο 

έγθεηηαη ζην φηη θαιχπηεη ηξεηο ιεηηνπξγίεο ζε κία θάξηα ειεθηξνληθή: α) ην ζπλεηαηξηζηηθφ sol, 

ην νπνίν απνθηάηαη φηαλ γίλνληαη αγνξέο αγαζψλ ή ππεξεζηψλ θνηλσληθν-νηθνινγηθνχ 

ραξαθηήξα, β) ην sol δέζκεπζε (engagement), πνπ αθνξά ηνπηθέο πξσηνβνπιίεο θαζαξά 

θνηλσληθέο ή αιιειέγγπεο, γ) ηέινο, ην sol νξηζκέλνπ ζθνπνχ (affecte) αθνξά φζνπο 

επσθεινχληαη απφ ηελ θνηλσληθή βνήζεηα θαη νη νπνίνη κπνξνχλ λα ην ρξεζηκνπνηήζνπλ γηα λα 

πιεξψζνπλ κηα έλσζε γηα παξνρή βνήζεηαο ζην ζπίηη ή κηα αιιεινβνεζεηηθή αζθάιεηα γηα 

ππεξεζίεο πγεία».  

Ηηαιέα  
ηελ Ηηαιία θπθινθνξνχλ ην libra θαη ην credito ζηε Βφξεηα Ηηαιία, ζηελ θνηιάδα Valchiusella, 

βφξεηα ηνπ Σνξίλν. Γεο ηα δίθηπα:  

tp://www.scecservice.org/θαη http://www.tempomat.it/  

Δηζη επηβέσζε ε Αξγεληηλά  
Σν ΓΝΣ έκπεμε πνιχ βαζηά ηα κπηεξά λχρηα ηνπ ζην θνξκί ηεο Αξγεληηλήο. Κη φηαλ 

ςπρνξξαγνχζε πξνζπάζεζε λα ηεο θάλεη παηεηή γηα λα ηελ πλίμεη. Γεθέκβξηνο ηνπ 2001: 

πηψρεπζε, αθπβεξλεζία, πνιηηηθφ ράνο· ε ρψξα θαηαζηξεθφηαλ. Οη πξψηνη πνπ ηελ πξφδσζαλ 

ήηαλ νη αζηνί. ήθσζαλ ην ηακείν, έβγαιαλ ηα ιεθηά έμσ θαη ζηε ζπλέρεηα βνχιηαμαλ θαη 

εγθαηέιεηςαλ ηηο επηρεηξήζεηο ηνπο.  

Οηαλ νινθιεξψζεθε ην πιηάηζηθν θαη νη ιεειαζίεο, νκάδεο ζπλεηδεηνπνηεκέλσλ εξγαηψλ 

πξνζπάζεζαλ λα επαλαιεηηνπξγήζνπλ κε απηνδηαρείξηζε ηα εγθαηαιεηκκέλα εξγνζηάζηα. Πνιχ 

δχζθνιν εγρείξεκα ζε ηέηνηεο ζπλζήθεο...  

ΛΫζρεο αληαιιαγψλ - nodos  
Λεθηά δελ ππήξραλ. Οχηε δνπιεηέο. Σφζν ην θεθάιαην φζν θαη ε εξγαζία είραλ απαμησζεί. Σφηε 

ιεηηνχξγεζε ην έλζηηθην ηεο απηνζπληήξεζεο θαη δεκηνπξγήζεθε ην θίλεκα ηεο αληαιιαθηηθήο 

νηθνλνκίαο, πνπ ζηε ζπλέρεηα απιψζεθε ζ' φιε ηε Λαηηληθή Ακεξηθή. Δηζη απφ ην «ηίπνηα» 

δεκηνπξγήζεθαλ μαθληθά ρηιηάδεο ιέζρεο αληαιιαγψλ-nodos. Παξάιιεια, θηηάρηεθαλ παληνχ 

αγξνηηθνί θαη αζηηθνί ιαραλφθεπνη (Ρνζάξην), νη νπνίνη ηξνθνδνηνχληαλ απφ πεξίπνπ 800 

νκίινπο βηνθαιιηεξγεηψλ.  

ΚνηλσληθΪ - creditos  
Πεξίπνπ έμη εθαηνκκχξηα Αξγεληηλνί θαηφξζσζαλ λα επηβηψζνπλ ρσξίο ιεθηά, ράξε ζηελ 

αιιειέγγπα θνηλσληθή νηθνλνκία, ζην ηζνδίθαην αληαιιαθηηθφ εκπφξην, ζηηο ηνπνθαγηθέο αγνξέο 

απεπζείαο δηάζεζεο ηξνθήο κε βάζε ηε γεσξγία ηεο εγγχηεηαο θαη ηα ηδεαηά-ελαιιαθηηθά 

λνκίζκαηα. Γηαθφζηα εθαηνκκχξηα θνηλσληθά ραξηνλνκίζκαηα -creditos- θπθινθφξεζαλ ζηηο 

http://tp/www.scecservice.org/και%20http:/www.tempomat.it


ιέζρεο nodos, κε απνηέιεζκα λα ιεηηνπξγήζεη κηα αλαπάληερε ζσηήξηα «νηθνλνκία ηνπ 

ηζνγείνπ», αληηκεησπίδνληαο ζε κεγάιν βαζκφ ηελ αλεξγία θαη ηε καχξε εξγαζία.  

Γεληθφ Γέθηπν Αληαιιαγψλ  
Με πεξηζζφηεξνπο απφ 800 θφκβνπο, νη ιέζρεο αληαιιαγήο πξντφλησλ θαη ππεξεζηψλ ηεο 

Αξγεληηλήο έγηλαλ έλα απφ ηα ηζρπξφηεξα ζπζηήκαηα αληαιιαθηηθήο νηθνλνκίαο ζηνλ θφζκν. 

Κάπνηα ζηηγκή, ην ππνπξγείν Οηθνλνκίαο ηεο Αξγεληηλήο δηαπίζησζε κε έθπιεμε πσο ν ιαφο 

εθεχξε κφλνο ηνπ ηελ ελαιιαθηηθή ιχζε, θαη απνθάζηζε λα ζηεξίμεη ην Γεληθφ Γίθηπν 

Αληαιιαγψλ παξέρνληάο ηνπ βνήζεηα θαη εθπαίδεπζε ζηνλ ηνκέα ηεο δηαδηθηπαθήο ηερλνινγίαο.  

Πψο ιεηηνπξγεέ  
Οηαλ έλαο αγξφηεο «πνπιήζεη» θάπνηα πνζφηεηα απφ ηα πξντφληα ηνπ ζ' έλα κέινο ηεο ιέζρεο 

nodos παίξλεη έλα πηζησηηθφ ραξηάθη ελ είδεη ηδεαηνχ ραξηνλνκίζκαηνο, ζην νπνίν αλαγξάθεηαη ε 

αμία ηεο ζπλαιιαγήο. ηε ζπλέρεηα κπνξεί λα ην εμαξγπξψζεη ζε φπνηα ιέζρε-θφκβν επηζπκεί γηα 

λα «αγνξάζεη» θάπνην άιιν αγαζφ ή ππεξεζία.  

ε κηα αξηζηνθξαηηθή ζπλνηθία ηνπ Μπνπέλνο Ατξεο εδξεχεη ε πην γθιακνπξάηε ιέζρε nodos. 

Δθεί πξψελ κεγαινγηαηξνί εμεηάδνπλ αζζελείο, ςπρνιφγνη βνεζνχλ αλζξψπνπο πνπ έρνπλ 

θαηάζιηςε θαη δηαηαξαρέο, θνκκψηξηεο θαη καληθηνπξίζηεο πεξηπνηνχληαη ηξίρεο θαη λπράθηα. ην 

δηπιαλφ δσκάηην κπνξείο λα απνιαχζεηο έλα ραιαξσηηθφ καζάδ.  

Γη' απηέο ηηο ππεξεζίεο ηνπο ακείβνληαη ηζνδίθαηα κε creditos θαη χζηεξα ζπεχδνπλ ζηε 

θησρνγεηηνληά λ'αγνξάζνπλ κε ην ίδην «πηζησηηθφ ραξηάθη» αγξνηηθά πξντφληα ή λα βξνπλ κηα 

θαζαξίζηξηα γηα ην ζπίηη.  

Κνηλσληθφ ρξάκα  
«Ζ αληαιιαθηηθή νηθνλνκία δεκηνπξγεί "θνηλσληθφ ρξήκα" πνπ εληζρχεη ηηο θνηλφηεηεο ζε 

αληίζεζε κε ηελ απνκφλσζε πνπ επηθέξεη ν παξαδνζηαθφο θαηαλαισηηζκφο θαη απνηειεί 

κνλαδηθφ εξγαιείν γηα λα αληηθαηαζηαζεί ε ινγηθή ηεο έιιεηςεο κ' εθείλε ηεο αθζνλίαο», 

ππνζηεξίδεη ε θνηλσληθή νηθνλνκνιφγνο Δινΐδα Πξηκαβέξα, γλσζηή θαη σο «γηαγηά ηνπ 

θηλήκαηνο».  

Σν πεέξακα ηεο Banco Palmas ζηε Βξαδηιέα  
Ζ πξψηε θνηλσληθή ηξάπεδα ηεο Βξαδηιίαο, ε Banco Palmas (http: //www.bancopalmas.org.br/), 

ηδξχζεθε ην 1997. Σν 2008 πήξε ην βξαβείν Αλαπηπμηαθψλ ηφρσλ ηεο Υηιηεηίαο απφ ηα 

Ζλσκέλα Δζλε. Ζ αλάπηπμε ησλ ελαιιαθηηθψλ λνκηζκάησλ ζηε Βξαδηιία είλαη εληππσζηαθή. 

Απηή ηε ζηηγκή θπθινθνξνχλ 51 λνκίζκαηα πνπ ππνζηεξίδνληαη απφ αληίζηνηρν αξηζκφ κε 

ζεζκνζεηεκέλσλ ηξαπεδψλ. Σν φιν ζχζηεκα ιεηηνπξγεί θάησ απφ ηελ νκπξέια ηνπ Ηλζηηηνχηνπ 

Banco Palmas.  

Cubo Card (http://cubocard.blogspot. com/)  

Σν 2004 ν Πάκπιν Καπίιε δεκηνχξγεζε ηελ Cubo Card, έλα ελαιιαθηηθφ λφκηζκα πνπ επηηξέπεη 

ηελ αληαιιαγή αγαζψλ θαη κνπζηθψλ ππεξεζηψλ κεηαμχ ησλ κειψλ ηεο θαιιηηερληθήο θνηλφηεηαο 

Cubo. Σν ζπγθεθξηκέλν λφκηζκα επέηξεςε ζηνπο κνπζηθνχο ηεο πεξηνρήο Cuiaba λα 

δεκηνπξγήζνπλ απηνδηαρεηξηδφκελνπο θαιιηηερληθνχο νξγαληζκνχο θαη λα πξναγάγνπλ αλέμνδα 

ηελ ληφπηα κνπζηθή θνπιηνχξα αληαιιάζζνληαο ηε δεκηνπξγία ηνπο κε πξντφληα θαη ππεξεζίεο.  

Σν Γέθηπν Αληαιιαγψλ θαη Αιιειεγγχεο Μαγλεζέαο (www.tem-magnisia.gr)  

Σν Γίθηπν Αληαιιαγψλ θαη Αιιειεγγχεο Μαγλεζίαο (www.tem-magnisia.gr), πνπ ιεηηνπξγεί ήδε 

εδψ θαη έμη κήλεο θαη αξηζκεί πάλσ απφ 200 κέιε, είλαη κηα πξσηνβνπιία πνιηηψλ κε πξσηαξρηθφ 

ζθνπφ ηελ αιιεινυπνζηήξημε ησλ κειψλ ηνπ κε επξχηεξα νθέιε, φπσο νη ίδηνη αλαθέξνπλ, γηα 

ηελ ηνπηθή θνηλσλία θαη νηθνλνκία, κέζα απφ ηελ αλάπηπμε ελφο ζπζηήκαηνο ακνηβαίαο 

πξνζθνξάο θαη δήηεζεο πνπ θαιχπηεη αλάγθεο, νη νπνίεο δελ κπνξνχλ λα θαιπθζνχλ κε πιεξσκέο 

ζε επξψ.  

ΓηΪλλεο Γξεγνξένπ, ζπληνληζηάο ηνπ Γηθηχνπ:  
«Γελ είλαη ζηελ νπζία θάηη δηαθνξεηηθφ απ' φ,ηη ζπλέβαηλε πάληα ζηελ ειιεληθή θνηλσλία, θπξίσο 

ζηελ χπαηζξν, φπνπ νη θάηνηθνη κεηαμχ ηνπο έξρνληαλ ζε ζπκθσλία λα βνεζήζνπλ ν έλαο ζηνλ 

άιιν κε έλαλ άηππν ηξφπν, ρσξίο ηε κεζνιάβεζε ρξήκαηνο. Απηφ, ζε επίπεδν ρσξηνχ, φπνπ 

ππάξρεη ε πξνζσπηθή γλσξηκία θαη επαθή, ήηαλ θαη εμαθνινπζεί λα είλαη πνιχ απνηειεζκαηηθφ. 

ε κηα πην κεγάιε θιίκαθα, ζε επίπεδν πφιεο, αμηνπνηνχκε ηε λέα ηερλνινγία θαη έλα έμππλν 

ζχζηεκα θαηαγξαθήο, θξαηψληαο σζηφζν ηελ θεληξηθή θαη θαηά βάζε απιή ηδέα ηεο αληαιιαγήο. 

Με ζθνπφ ην ακνηβαίν φθεινο φζσλ ζπλαιιάζζνληαη».  

http://http:%20/www.bancopalmas.org.br/
http://www.tem-magnisia.gr/
http://www.tem-magnisia.gr/


Σνπηθά Δλαιιαθηηθά ΜνλΪδα (ΣΔΜ) θαη «εληνιΫο πιεξσκάο»  
Οιεο νη αληαιιαγέο θαηαγξάθνληαη ειεθηξνληθά θαη θνζηνινγνχληαη κε ηε ιεγφκελε Σνπηθή 

Δλαιιαθηηθή Μνλάδα ή ΣΔΜ. Οηαλ, γηα παξάδεηγκα, έλα κέινο ηνπ Γηθηχνπ αλαιάβεη λα 

θαζαξίδεη ην ζπίηη ελφο άιινπ κέινπο ή λα θξνληίδεη ηνπο ειηθησκέλνπο γνλείο ηνπ, ηφηε κε ηελ 

νινθιήξσζε ηεο εξγαζίαο ν ινγαξηαζκφο ηνπ πηζηψλεηαη κε ηνλ αξηζκφ ησλ κνλάδσλ ΣΔΜ πνπ 

έρνπλ ζπκθσλεζεί. Αληηζηνίρσο, ν ινγαξηαζκφο εθείλνπ πνπ επσθειήζεθε απφ ηελ εξγαζία ζα 

κεησζεί ηζφπνζα. Γηα ηε δηεπθφιπλζε φζσλ δελ έρνπλ άκεζε πξφζβαζε ζε Ζ/Τ θπθινθνξνχλ 

εηδηθά θνππφληα (εληνιέο πιεξσκήο), ζηα νπνία θάζε θνξά αλαγξάθεηαη ε αμία ηεο αληαιιαγήο 

πνπ έρεη ζπκθσλεζεί.  

Πηπρέν ECDL απφ δηαλνκά θπιιαδέσλ  
Γηψξγνο Καδαληδίδεο, 27 εηψλ, απφθνηηνο ΣΔΗ Παηξψλ. Σφπνο Γηακνλήο: Πάηξα  

Απφ πεξηέξγεηα κπήθα ζην site ηνπ «Οβνινχ» θαη έγηλα κέινο. Δίρα απαζρνιεζεί πεξηζηαζηαθά 

κε δηαλνκή δηαθεκηζηηθνχ εληχπνπ. θέθηεθα λα πξνζθέξσ κέζσ ηνπ site ηε ζπγθεθξηκέλε 

ππεξεζία δεηψληαο νβνινχο ζαλ αληάιιαγκα. Γελ πίζηεπα φηη ζα γίλεη θάηη. χληνκα, βξήθα 

κήλπκα ζην mail κνπ πνπ έιεγε πσο «ν ρξήζηεο eleftheria tz. αγφξαζε ηελ ππεξεζία κνπ». ε 

επηθνηλσλία πνπ είρα κε ηελ θπξία Διεπζεξία κε ελεκέξσζε φηη είλαη ηδηνθηήηξηα ζρνιήο 

πιεξνθνξηθήο θαη ήζειε λα δηαλείκσ θπιιάδηα ηεο επηρείξεζεο. Κη απηή κε ηε ζεηξά ηεο ζα κνπ 

πξφζθεξε κε νβνινχο ππεξεζίεο ECDL. Βξήθα κηα δνπιεηά, πιήξσζα ιηγφηεξα ιεθηά θαη πήξα 

ην πηπρίν πνπ ήζεια.  

Διεπζεξία Σζηαιηδνχδε, 32 εηψλ, ηδηνθηήηξηα ζρνιήο πιεξνθνξηθήο ζηελ Πάηξα  

Ο παππνχο κνπ ήηαλ ρηίζηεο θαη πνιιέο θνξέο ζην ρσξηφ ηνπ, αληί ρξεκάησλ, έπαηξλε ηελ ακνηβή 

ηνπ ζε είδνο. Λάδη θπξίσο, θξέαο θ.ά. Σνλ Αχγνπζην ηνπ 2010 ήζεια λα δηαλείκσ θπιιάδηα ζηελ 

Πάηξα γηα λα δηαθεκίζσ ηελ επηρείξεζή κνπ αιιά ην θφζηνο ήηαλ πςειφ. Μηα κέξα κπήθα ζηνλ 

«Οβνιφ» θαη είδα φηη θάπνηνο ρξήζηεο παξείρε ηελ «ππεξεζία» δηαλνκήο θπιιαδίσλ ζε ινγηθνχο 

νβνινχο. ε επηθνηλσλία πνπ είρακε κε ηνλ Γηψξγν ηνχ είπα φηη πξνζέθεξα σο αληάιιαγκα 

καζήκαηα ECDL. Δδεημε ελδηαθέξνλ θαη ε ζπκθσλία έθιεηζε. Σν θέξδνο γηα εκέλα ήηαλ 

ζεκαληηθφ. Γιίησζα ην θφζηνο δηαλνκήο ησλ θπιιαδίσλ θαη θέξδηζα έλαλ καζεηή, απφ ηνλ νπνίν 

ην ππφινηπν πνζφ ην εηζέπξαμα ζε επξψ.  

Κνηλσληθέο Αληαιιαθηηθέο Σξάπεδεο θαη Δλαιιαθηηθά Ννκίζκαηα ζηελ Πάηξα θαη ηνλ Βφιν. 

Δζληθφ Γίθηπν Αληαιιαγήο Πξντφλησλ θαη Τπεξεζηψλ «Πειίηη» θαη Υξνλνηξάπεδα απφ γπλαίθεο 

ζηε Γάθλε. Γηαδηθηπαθνί ηφπνη αληαιιαγήο αγαζψλ, ραξηζηηθά παδάξηα, θνηλσληθά παληνπσιεία, 

parkaro.gr. Αλέμνδεο δηαθνπέο παληνχ! Ζ Διιάδα έρεη ήδε εκπεηξία θαη κπνξεί λα δήζεη ρσξίο 

επξψ.  

Φζελφηεξα πξντφληα θαη ππεξεζέεο  
Ζ ηδέα ηνπ «Οβνινχ» είλαη απιή: γίλεηαη αληαιιαγή ησλ πξντφλησλ θαη ππεξεζηψλ ρσξίο ηε 

κεζνιάβεζε ηνπ επξψ. ηελ νπζία πξφθεηηαη γηα έλα ζχζηεκα κέηξεζεο ηεο αληαιιαθηηθήο αμίαο 

ησλ πξντφλησλ θαη ησλ ππεξεζηψλ. Δλαο νβνιφο αληηζηνηρεί ζ' έλα επξψ. Οκσο, κε ην θνηλσληθφ 

λφκηζκα ηα πξντφληα θαη νη ππεξεζίεο είλαη πνιχ θζελφηεξα ζε ζρέζε κε ηελ ηηκή πνπ έρνπλ ζηελ 

αγνξά, αθνχ δελ ππάξρνπλ κεζάδνληεο, θεξδνζθνπία θαη θνξνινγηθέο επηβαξχλζεηο. Ζ 

ζπζψξξεπζε νβνιψλ δελ έρεη θαλέλα απνιχησο λφεκα. Οχηε κπνξείο λα ειπίδεηο ζηελ απφθηεζε 

κειινληηθήο ππεξαμίαο...  

«Οβνιφο»: ε θνηλσληθή ηξάπεδα ηεο Πάηξαο (www.ovolos.gr)  

Κη φκσο κέζα ζηελ θξίζε έγηλαλ φινη ηνπο ηξαπεδίηεο! Δξγαδφκελνη, άλεξγνη, λνηθνθπξέο, 

ηδηνθηήηεο εκπνξηθψλ θαηαζηεκάησλ, εζηηαηνξίσλ, κπαξ, θξνληηζηεξίσλ. Αλζξσπνη πνπ ηα 

θέξλνπλ, πιένλ, πνιχ δχζθνια βφιηα, αθνχ, σο γλσζηφλ, «δελ ππάξρεη ζάιην». Οκσο ζηγά ζηγά 

ζην ελαιιαθηηθφ δίθηπν ησλ αληαιιαθηηθψλ ζπλαιιαγψλ κε βάζε ην ηδεαηφ λφκηζκα ηεο Πάηξαο, 

ηνλ νβνιφ, εληάζζνληαη θαη κεγαιχηεξεο επηρεηξήζεηο φπσο ηα ζνππεξκάξθεη αθφκε θαη ηα 

ηνπηθά ΜΜΔ.  

Απφ ην facebook...  
Δκπλεπζηήο ηεο ηδέαο θαη πξφεδξνο ηνπ «Οβνινχ» είλαη ν επηρεηξεκαηίαο Νίθνο Μπνγνληθνιφο. 

Σελ Πξσηνρξνληά ηνπ 2009 ίδξπζε έλα group ζην facebook πνπ κέζα ζε δχν κήλεο αξηζκνχζε 

ήδε 4.000 κέιε. ηηο 25/5/2009 κε απφθαζε ηνπ Μνλνκεινχο Πξσηνδηθείνπ Παηξψλ ε πξψηε 

ζεζκνζεηεκέλε θνηλσληθή ηξάπεδα κε έδξα ηελ Πάηξα ήηαλ γεγνλφο. Μέζα απφ ηε δηαδηθηπαθή 

http://www.ovolos.gr/


πιαηθφξκα αληαιιαγψλ ηνπ «Οβνινχ» ζπλαιιάζνληαη 1.300 εγγεγξακκέλα κέιε, ζηελ 

πιεηνλφηεηά ηνπο λένη θαη λέεο.  

Οη γθνπξνχ 

Δινΐδα Πξηκαβέξα (www. redlases. org.ar). Ζ «γηαγηά ηνπ θηλήκαηνο». Γηδάζθεη ζην School of 

Economics ηνπ Παλεπηζηεκίνπ ηνπ Μπνπέλνο Ατξεο. Δρεη ηδξχζεη ην Γίθηπν Αιιειέγγπαο 

Κνηλσληθήο Οηθνλνκίαο ηεο Λαηηληθήο Ακεξηθήο.  

Μάξγθξηη Κέλεληη (http://www. margrit kennedy.de/).  

χκβνπινο ζε ζέκαηα ελαιιαθηηθψλ λνκηζκάησλ. Δρεη πξσηαγσληζηήζεη ζηε δεκηνπξγία 

ελαιιαθηηθψλ ζπζηεκάησλ αληαιιαγήο ζε Ηλδία, Αξγεληηλή, Γεξκαλία θαη Νέα Εειαλδία. 

Αλάκεζα ζηα βηβιία πνπ έρεη γξάςεη θαη ην «Δπηηφθην, πιεζσξηζκφο θαη δσξεάλ ρξήκα».  

Μπεξλάξλη Ληεηέξ http://www.lietaer. com/about/bio/). Δηδηθφο ζην ζρεδηαζκφ θαη ηελ εθαξκνγή 

λνκηζκαηηθψλ ζπζηεκάησλ. Απφ ηνπο δεκηνπξγνχο ηνχ GaiaCorp, ελφο ελαιιαθηηθνχ 

λνκηζκαηηθνχ ηακείνπ ηα έζνδα ηνπ νπνίνπ ρξεκαηνδνηνχλ επελδχζεηο ζε πεξηβαιινληηθά 

πξφηδεθη. πκκεηείρε ζην ζρεδηαζκφ ηνπ επξσπατθνχ ελίαηνπ λνκηζκαηηθνχ ζπζηήκαηνο - ηνπ 

επξψ. Σα ηειεπηαία ρξφληα πξνζπαζεί λα απνδείμεη φηη ε λνκηζκαηηθή πνηθηιφηεηα είλαη 

απαξαίηεηε γηα ηε βησζηκφηεηα θαη πξνζαξκνζηηθφηεηα ηεο νηθνλνκίαο. Δρεη γξάςεη εθηφο ησλ 

άιισλ θαη ην βηβιίν «Σν κέιινλ ηνπ ρξήκαηνο» πνπ κεηαθξάζηεθε ζε 18 γιψζζεο.  

«Μπνξψ λα δσ ρσξίο ρξήκαηα» είλαη ην ζιφγθαλ ηεο πξψελ θαζεγήηξηαο Υατληεκαξίε βέξκεξ. 

Απφ ηηο πξψηεο πνπ εθάξκνζαλ θαη δηέδσζαλ ηε ζχγρξνλε αληαιιαθηηθή νηθνλνκία. Εεη ρσξίο 

ρξήκαηα ζηε Γεξκαλία εδψ θαη 16 ρξφληα! Δθηηαμε ην Tauschring (http://www.tauschring.de), 

φπνπ νη άλζξσπνη κπνξνχλ λα πξνζθέξνπλ ηηο ππεξεζίεο ηνπο κε αληάιιαγκα πιηθά αγαζά. Σν 

απνθάιεζε «Gib und Nimm», δειαδή «Πάξε - Γψζε» (http://projekte. free.de/gibundnimm) θαη 

είρε ηφζν κεγάιε απήρεζε πνπ ηεο έθαλαλ αθηέξσκα νη «Times».  
 

επηζηξνθή 
 

πεξέ ζπλεηαηξηζκψλ θαη ζπλεηαηξηζηηθνχ πλεχκαηνο 
 

Ζ ειιεληθή κεηάθξαζε ηεο ζαπκάζηαο Έθζεζεο ηνπ Γηεζλνχο Γξαθείνπ Δξγαζίαο ( ILO ) «Ζ 

Αλζεθηηθφηεηα ηνπ πλεηαηξηζηηθνχ Δπηρεηξεκαηηθνχ Μνληέινπ ζε Πεξηφδνπο Κξίζεο - Απαληήζεηο γηα 

ηελ Παγθφζκηα Κξίζε» ζηελ νπνία βαζίζηεθε ν Γ.Γ. ηνπ ΟΖΔ γηα λα πξνηείλεη ηελ αλαθήξπμε ηνπ 2012 

σο Έηνο πξνψζεζεο ησλ πλεηαηξηζκψλ 
 

Γηαβάζηε ηελ ειιεληθή κεηάθξαζε ηνπ ζαπκάζηνπ "πλεηαηξηζηηθνχ Δγρεηξηδίνπ γηα ηηο Οξγαλψζεηο 

Δξγαδνκέλσλ" ηνπ Γηεζλνχο Γξαθείνπ Δξγαζίαο 
 

Οη "Καηεπζπληήξηεο Γξακκέο γηα ηελ πλεηαηξηζηηθή Ννκνζεζία" ηνπ Γηεζλνχο Γξαθείνπ Δξγαζίαο γηα κηα 

ζπλεηαηξηζηηθή λνκνζεζία ε νπνία ζα βαζίδεηαη ζηηο Γηεζλείο πλεηαηξηζηηθέο Αξρέο θαη Αμίεο  

 

ηέινο αθηεξψκαηνο 1 
 

επηζηξνθή 
 

ΔλεκεξσηηθΪ θεέκελα - Υξάζηκεο πιεξνθνξέεο 
 

ΝνµνζρΫδην γηα ηνλ ηνπξηζµφ  

 

Έλα λενδεκνθξαηηθφ θάληαζκα επαλέξρεηαη επί ΠΑΟΚ: Σν ρσξνηαμηθφ ηνπ ηνπξηζκνχ γηα ην 

νπνίν ην πεξηνδηθφ καο έρεη αζρνιεζεί επαλεηιεκκέλα: 
http://www.asda.gr/ikariaka/hlekd8.htm#κειεηεηήο (10-6-2007) 

ΥΟΛΗΑ ΣΖΝ ηξαηεγηθή Μειέηε Πεξηβαιινληηθψλ Δπηπηψζεσλ ηνπ  ΔΗΓΗΚΟΤ ΥΧΡΟΣΑΞΗΚΟΤ 

ΠΛΑΗΗΟΤ ΓΗΑ ΣΟΝ ΣΟΤΡΗΜΟ, ηεο Διέλεο Καπεηαλάθε-Μπξηαζνχιε 

ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΔΣΑΗΡΔΗΑ Πεξηβάιινληνο θαη Πνιηηηζκνχ : Απφζπξζε ηνπ ππφ ζπδήηεζε ρσξνηαμηθνχ 
Ο λένο εθηάιηεο γηα ην πεξηβάιινλ ηνπ ηαχξνπ Μπέλνπ 
ΑΠΑΝΣΖΖ ΠΔΡΗΒΑΛΛΟΝΣΗΚΧΝ ΟΡΓΑΝΧΔΧΝ ΣΖΝ AΝΑΚΟΗΝΧΖ ΣΟΤ ΓΡΑΦΔΗΟΤ 
ΣΤΠΟΤ ΚΑΗ ΓΖΜΟΗΧΝ ΥΔΔΧΝ ΤΠΔΥΧΓΔ 
ΘΔΔΗ  ΣΟΤ  ΔΠΗΜΔΛΖΣΖΡΗΟΤ  ΠΔΡΗΒΑΛΛΟΝΣΟ  ΚΑΗ  ΒΗΧΗΜΟΣΖΣΟ  
Πεξηβαιινληηθέο νξγαλψζεηο δεηνχλ ΝΑ ΑΠΟΤΡΘΔΗ ΣΟ ΥΧΡΟΣΑΞΗΚΟ ΣΖ ΣΗΜΔΝΣΟΠΟΗΖΖ 

πνπ θαηέζεζε ην ΤΠΔΥΧΓΔ γηα ζπδήηεζε 

http://www.diktio-kapa.dos.gr/keimena/anthektikotitaGR.pdf
http://www.diktio-kapa.dos.gr/keimena/anthektikotitaGR.pdf
http://www.diktio-kapa.dos.gr/keimena/anthektikotitaGR.pdf
http://www.diktio-kapa.dos.gr/keimena/anthektikotitaGR.pdf
http://www.diktio-kapa.dos.gr/keimena/egxiridioGR.pdf
http://www.diktio-kapa.dos.gr/keimena/egxiridioGR.pdf
http://www.diktio-kapa.dos.gr/keimena/kateyuintiries%20gramesGR.pdf
http://www.diktio-kapa.dos.gr/keimena/kateyuintiries%20gramesGR.pdf
http://www.asda.gr/ikariaka/hlekd8.htm#μελετητής
http://www.asda.gr/ikariaka/hlekd9.htm#ΣΜΠΕ
http://www.asda.gr/ikariaka/hlekd9.htm#ΣΜΠΕ
http://www.asda.gr/ikariaka/hlekd9.htm#απόσυρση
http://www.asda.gr/ikariaka/hlekd10.htm#εφιάλτης
http://www.asda.gr/ikariaka/hlekd10.htm#απάντηση
http://www.asda.gr/ikariaka/hlekd10.htm#απάντηση
http://www.asda.gr/ikariaka/hlekd10.htm#δεκλερής
http://www.asda.gr/ikariaka/hlekd16.htm#περιβαλλοντικές
http://www.asda.gr/ikariaka/hlekd16.htm#περιβαλλοντικές


Πνλεξή δηάηαμε ζην “Πιαίζην Υσξνηαμηθνχ ρεδηαζκνχ γηα ηνλ Σνπξηζκφ”, εηζάγεη εμνξπθηηθέο 

δξαζηεξηφηεηεο ζηηο πεξηνρέο “πξνηεξαηφηεηαο ηνπξηζκνχ”! 

Σν ΣΔΔ θαηαζέηεη ηε δηαθσλία ηνπ γηα ην Δηδηθφ Υσξνηαμηθφ Σνπξηζκνχ 

Ζ Οκηιία ηνπ Τπνπξγνχ ΠΔΥΧΓΔ θ. ΓΗΧΡΓΟΤ ΟΤΦΛΗΑ γηα ην ζην Δηδηθφ Υσξνηαμηθφ Σνπξηζκνχ ζην 

Δζληθφ πκβνχιην Υσξνηαμηθνχ ρεδηαζκνχ & Αεηθφξνπ Αλάπηπμεο 

Δπέιαζε ηνπ ηνπξηζηηθνχ real estate ζε αθηέο θαη λεζηά 

Ζ πξψηε λίθε ελάληηα ζην Υσξνηαμηθφ ηνπ Σνπξηζκνχ 

«Φσηηέο» άλαςε ζηελ Ην, ηε ίθλν θαη ηε Μήιν ην ππφ έγθξηζε εηδηθφ ρσξνηαμηθφ ζρέδην γηα ηνλ ηνπξηζκφ 

Οηθνιφγνη Πξάζηλνη ρη  ζε έλα ηέηνην ρσξνηαμηθφ γηα ηνλ ηνπξηζκφ 

ΔΠΟΥ: Αληηπαξαγσγηθφ real estate κέζσ ηνπ ρσξνηαμηθνχ γηα ηνλ ηνπξηζκφ 

Σψξα, κάιινλ πξέπεη λα μαλαδηαβάζνπκε απηά ηα θείκελα, λα ζπκίζνπκε ηη έιεγε ην ΠΑΟΚ 

ηφηε, λα αληηζηαζνχκε. Απηά πνπ εμήγγεηιε ν Πξσζππνπξγφο ηψξα είλαη ζην ζθιεξφ ππξήλα ηεο 

πνιηηηθήο ηνπ Γ. νπθιηά θαη ηνπ Κ. Καξακαλιή, ίζσο θαη …Καξακαλιηθφηεξα! 

Ζιίαο Γηαλλίξεο 

 

Γείηε εδψ φιν ην λνκνζρέδην 

 

Πξνζδνθνχλ 2-3 δηζ. επξψ απφ ηελ ηνπξηζηηθά θαηνηθέα  

n Πψο ζα αλαπηπρζνχλ θαηαιχµαηα ζε φιε ηελ ΔιιΪδα n Οη φξνη δφµεζεο θαη νη 

πξνυπνζΫζεηο n Απφζπξζε παιαηψλ µνλΪδσλ θαη ηΫινο γηα ηα αλελεξγΪ μελνδνρεέα  

ΡΔΠΟΡΣΑΕ: ΚΧΣΑ ΝΣΔΛΔΕΟ 

ΓΖΜΟΗΔΤΘΖΚΔ: ΓεπηΫξα 9 Μαΐνπ 2011 

ρέδην άµεζεο ελεξγνπνίεζεο ηεο... αηµνµεραλήο ηεο ηνπξηζηηθήο θαηνηθίαο, πνπ ζα δψζεη 

ψζεζε ζπλνιηθά ζηελ ηνπξηζηηθή βηνµεραλία θαη ηε δνθηµαδφµελε νηθνλνµία, εηνηµάδεηαη λα 

ζέζεη ζε εθαξµνγή ε θπβέξλεζε.  

 

Πξφθεηηαη γηα έλα παθέην λνµνζεηηθψλ ξπζµίζεσλ πνπ αθελφο ζα επηηξέπνπλ ην άλνηγµα ηεο 

αγνξάο ηεο ηνπξηζηηθήο θαηνηθίαο ζηελ Διιάδα θαη αθεηέξνπ ζα ζεζπίδνπλ ζπγθεθξηµέλα βήµαηα 

γηα ηε δηεπθφιπλζε ηεο επηρεηξεµαηηθφηεηαο θαη ησλ επελδχζεσλ ζπλνιηθά ζηνλ ηνπξηζηηθφ 

ηνµέα.  

 

Ζ πξνψζεζε ησλ ξπζµίζεσλ γηα ηηο ηνπξηζηηθέο θαηνηθίεο, ζχµθσλα µε ηνλ θιάδν ησλ 

μελνδφρσλ, αλαµέλεηαη λα ζπµβάιεη ζηελ ηφλσζε ησλ ηνπξηζηηθψλ επελδχζεσλ θαη ζα έπξεπε λα 

απνηειεί µηα απφ ηηο πξνηεξαηφηεηεο ζηνλ ζηξαηεγηθφ ζρεδηαζµφ γηα ηελ αλάπηπμε ηνπ ειιεληθνχ 

ηνπξηζµνχ. χµθσλα µε ηνλ λέν πξφεδξν ηνπ πλδέζµνπ Διιεληθψλ Σνπξηζηηθψλ Δπηρεηξήζεσλ 

(ΔΣΔ) Αλδξέα Αλδξεάδε, «ε ηνπξηζηηθή θαηνηθία είλαη πξντφλ αηρµήο θαη άµεζεο απφδνζεο, 

θαζψο µπνξεί λα πξνζθέξεη ζηε ρψξα επελδχζεηο 2 έσο 3 δηζ. επξψ θαη‟ έηνο µε ζεηηθέο 

επηδξάζεηο ζηελ απαζρφιεζε, ζηελ νηθνδνµηθή δξαζηεξηφηεηα θαη ζηελ άµβιπλζε ηεο 

επνρηθφηεηαο». «ΣΑ ΝΔΑ» παξνπζηάδνπλ ζήµεξα νιφθιεξν ην λνµνζρέδην ηνπ ππνπξγείνπ 

Πνιηηηζµνχ θαη Σνπξηζµνχ (πεξηιαµβάλεη ζπλνιηθά 20 άξζξα), µε ην νπνίν θαζνξίδνληαη θπξίσο 

νη θαλφλεο γηα: 

  

Σελ αλάπηπμε ηεο ηνπξηζηηθήο θαηνηθίαο θαη ησλ πξψησλ μελνδνρείσλ ζπληδηνθηεζίαο 

(condohotels) ζηελ Διιάδα.  

Σελ απφζπξζε θαη ηελ θαηεδάθηζε ησλ παιαηψλ ηνπξηζηηθψλ θαηαιπµάησλ.  

Σε δεµηνπξγίαλέσλ Πεξηνρψλ Οινθιεξσµέλεο Σνπξηζηηθήο Αλάπηπμεο (ΠΟΣΑ).  

Σελ απινπνίεζε θαη επηηάρπλζε ηεο αδεηνδνηηθήο δηαδηθαζίαο γηα ην ζχλνιν ησλ ηνπξηζηηθψλ 

επελδχζεσλ.  

 

ΒΑΗΚΉ ΠΡΟΩΠΟΘΔΖ γηα ηελ ελεξγνπνίεζε ηνπ ζρεδίνπ απηνχ παξαµέλεη ε νινθιήξσζε 

ηνπ Δηδηθνχ Υσξνηαμηθνχ Πιαηζίνπ γηα ηνλ Σνπξηζµφ απφ ην ππνπξγείνΠεξηβάιινληνο 

(ΤΠΔΚΑ). Βάζεη ηνπ ζρεδηαζµνχ ηεο θπβέξλεζεο, ην Δηδηθφ Υσξνηαμηθφ Πιαίζην γηα ηνλ 

Σνπξηζµφ αλαµέλεηαη λα έρεη νινθιεξσζεί µέζα ζηνλ εξρφµελν µήλα (Ηνχλην). Δηδηθφηεξα, φζνλ 

αθνξάην θεθάιαην ηεο ηνπξηζηηθήο θαηνηθίαο, µε ην λνµνζρέδην δίλεηαη ε δπλαηφηεηα αλάπηπμεο 

ηνπξηζηηθήο θαηνηθίαο πςειψλ πξνδηαγξαθψλζε πεξηνρέο πνπ έρνπλ απηήλ ηελ ηθαλφηεηα, είηε ζε 

http://www.asda.gr/ikariaka/hlekd16.htm#εξόρυξη
http://www.asda.gr/ikariaka/hlekd16.htm#εξόρυξη
http://www.asda.gr/ikariaka/hlekd16.htm#ΤΕΕ
http://www.asda.gr/ikariaka/hlekd16.htm#σουφλιάς
http://www.asda.gr/ikariaka/hlekd16.htm#σουφλιάς
http://www.asda.gr/ikariaka/hlekd16.htm#επέλαση
http://www.asda.gr/ikariaka/hlekd17.htm#νίκη
http://www.asda.gr/ikariaka/hlekd17.htm#τρία
http://www.asda.gr/ikariaka/hlekd17.htm#όχι
http://www.asda.gr/ikariaka/hlekd17.htm#ΣΕΠΟΧ
http://assets.tanea.gr/files/aw.doc


ζπλδπαζµφ µε μελνδνρεηαθέο ππνδνµέο πνιπηειείαο είηε απηφλνµα, ππφ ηελ πξνυπφζεζε φηη νη 

θαηνηθίεο ζα πάξνπλ ηε ζέζε παιαηψλ μελνδνρεηαθψλ µνλάδσλ πνπ ζα απνζπξζνχλ.  

 

χµθσλα µε ην λνµνζρέδην, ηα ζχλζεηα ηνπξηζηηθά θαηαιχµαηα µε ηηο ηνπξηζηηθέο θαηνηθίεο ζα 

µπνξνχλ λα αλαπηχζζνληαη ζε εθηάζεηο ηνπιάρηζηνλ 150 ζηξεµµάησλ, ζε ζπλδπαζµφ µε 

μελνδνρεία 4 ή 5 αζηέξσλ, ζε πνζνζηφ έσο35% ηεο ζπλνιηθά δνµνχµελεο επηθάλεηαο. ε φ,ηη 

αθνξά ηα condo hotels, νη επελδχζεηο απηέο ζα µπνξνχλ λα αλαπηχζζνληαη ζε εθηάζεηο 

ηνπιάρηζηνλ 50 ζηξεµµάησλ, θαιχπηνληαο έσο ην 50% ηεο δφµεζεο.  

ηφρνη, ε πξνζέιθπζε επελδχζεσλ, ε αχμεζε ηεο απαζρφιεζεο θαη ε άµβιπλζε ηεο επνρηθφηεηαο  

Υσξνηαμηθφ πιαίζην  

Βαζηθή πξνυπφζεζε γηα ηελ ελεξγνπνίεζε ηνπ ζρεδίνπ, ε νινθιήξσζε ηνπ εηδηθνχ Υσξνηαμηθνχ 

πιαηζίνπ γηα ηνλ ηνπξηζµφ απφ ην ππνπξγείν πεξηβάιινληνο, πνπ αλαµέλεηαη µέζα ζηνλ Ηνχλην  

Νέεο δπλαηφηεηεο  

αλάπηπμε ηνπξηζηηθήο θαηνηθίαο πςειψλ πξνδηαγξαθψλ ζε πεξηνρέο πνπ έρνπλ απηήλ ηελ 

ηθαλφηεηα, είηε ζε ζπλδπαζµφ µε μελνδνρεηαθέο ππνδνµέο πνιπηειείαο είηε απηφλνµα  

 

Αδεηεο - εμπξέο γηα εθηφο fast track επελδχζεηο  

Με ην λνµνζρέδην πξνσζείηαη ε απινπνίεζε ησλ δηαδηθαζηψλ γηα ηελ πινπνίεζε φισλ ησλ 

ηνπξηζηηθψλ επελδχζεσλ ζηε ρψξα µαο.  

 

ΜΔΣΑΞΤ ΣΧΝ ΑΛΛΧΝ, ΠΡΟΧΘΟΤΝΣΑΗ: n Ζ ίδξπζε ΔηδηθήοΤπεξεζίαο Δμππεξέηεζεο θαη 

Αδεηνδφηεζεο Σνπξηζηηθψλ Δπελδχζεσλ γηα επελδχζεηο πνπ δελ µπνξνχλ λα εληαρζνχλ ζην 

fasttrack. Σεο ππεξεζίαο πξνΐζηαηαη ππάιιεινο ηνπ ΔΟΣ µε βαζµφ δηεπζπληή.  

 

Ζ ππεξεζία απηή ζα ελεµεξψλεη θαη ζα πιεξνθνξεί ηνπο επελδπηέο γηα ην ζεζµηθφ, λνµνζεηηθφ, 

θνξνινγηθφ θαη ρξεµαηννηθνλνµηθφ πιαίζην ησλ ηνπξηζηηθψλ επελδχζεσλ, θαζψο θαη γηα ηηο 

ελέξγεηεο πνπ απαηηνχληαη γηα ηελ αδεηνδφηεζε ησλ δξαζηεξηνηήησλ απηψλ θαη ηελ έληαμή ηνπο 

ζε πθηζηάµελα επελδπηηθά πξνγξάµµαηα ή ζρεδηαζµνχο.  

 

πγθεθξηµέλα, ζα ιεηηνπξγεί σο ππεξεζία µηαο ζηάζεο (one stop shop) γηα ηελ έθδνζε ησλ αδεηψλ 

θαη ηελ παξνρή ησλ εγθξίζεσλ πνπ είλαη απαξαίηεηεο γηα ηελ έλαξμε ιεηηνπξγίαο ησλ 

εγθαηαζηάζεσλ: εηδηθήο ηνπξηζηηθήο ππνδνµήο αλεμαξηήησο µεγέζνπο,ησλ θπξίσλ ηνπξηζηηθψλ 

θαηαιπµάησλ δπλαµηθφηεηαο άλσ ησλ 300 θιηλψλ, ησλ ζχλζεησλ ηνπξηζηηθψλ θαηαιπµάησλ θαη 

ησλ μελνδνρείσλ ζπληδηνθηεζίαο, θαζψο θαη φισλ ησλ ηνπξηζηηθψλ εγθαηαζηάζεσλ πνπ 

αλεγείξνληαη επί δεµνζίσλ αθηλήησλ ηα νπνία δηαρεηξίδνληαη ε ΔΣΑ, ε ΚΔ∆ ή θαη νπνηνζδήπνηε 

άιινο νξγαληζµφο ηνπ επξχηεξνπ δεµφζηνπ ηνµέα.  

 

n Ζ ίδξπζε εληφο ηεο Δηδηθήο Τπεξεζίαο Δμππεξέηεζεο θαη Αδεηνδφηεζεο Σνπξηζηηθψλ 

Δπελδχζεσλ ελφο Πνιενδνµηθνχ Γξαθείνπ,ην νπνίν ζα επηιαµβάλεηαη ηεο έθδνζεοθαη 

αλαζεψξεζεο νηθνδνµηθψλ αδεηψλ γηα ηηο µεγάιεο θαη ζχλζεηεο ηνπξηζηηθέο επελδχζεηο θαη ηηο 

επελδχζεηο πνπ πξαγµαηνπνηνχληαη ζε δεµφζηα αθίλεηα πξνθεηµέλνπ λα επηηαρχλνληαη νη 

ζρεηηθέο δηαδηθαζίεο.  

 

ηελ αξµνδηφηεηα ηνπ γξαθείνπ ζα αλήθνπλ ε έθδνζε θαη αλαζεψξεζε ησλ νηθνδνµηθψλ αδεηψλ, 

ν έιεγρνο ησλ µειεηψλ θαην έιεγρνο θαη ε επηβνιή πξνζηίµσλ γηα ηελ θαηαζθεπή απζαίξεησλ 

θηηζµάησλ.  

 

ΣΟΥΟ ΣΟΤ ΝΟΜΟΥΔΓΗΟΤ είλαη ε ζχζηαζε µηαο Κεληξηθήο πληνληζηηθήο Οµάδαο γηα 

ηελ αδεηνδφηεζε ησλ ηνπξηζηηθψλ επελδχζεσλ, πνπ ζα πεξηιαµβάλεη γεληθνχο γξαµµαηείο θαη 

ππεξεζηαθνχο παξάγνληεο ησλ ππνπξγείσλ Πνιηηηζµνχ θαη Σνπξηζµνχ θαη Πεξηβάιινληνο, 

Δλέξγεηαο θαη Κιηµαηηθήο Αιιαγήο θαη ζα παξαθνινπζεί, ζα ζπληνλίδεη θαη ζα επηιχεη 

πξνβιήµαηα ηεο αδεηνδνηηθήο δηαδηθαζίαο.  

 

΄ LINK: Γείηε νιφθιεξε ηελ πξφηαζε λφµνπ γηα ηελ εμνρηθή θαηνηθία ζην http 



://assets.tanea.grhttp://assets.tanea.gr/files/ aw.doc  

Δλνηθηαδφµελα ή ηδηφθηεηα θαηαιχµαηα ζε μελνδνρεηαθέο µνλάδεο  

 

ην επίθεληξν ηεο λνµνζεηηθήο ξχζµηζεο ηνπ ππνπξγείνπ Πνιηηηζµνχ θαη Σνπξηζµνχ βξίζθεηαη ε 

αλάπηπμε θαη ζηε ρψξα µαο ηνπξηζηηθψλ θαηνηθηψλ µε ηε µνξθή ζχλζεησλ θαηαιπµάησλ. Μέζσ 

ηνπ ζρεδηαζµνχ απηνχ, ε θπβέξλεζε επηδηψθεη ηε δεµηνπξγία µφληµσλ δεζµψλ µε μέλνπο 

επηζθέπηεο. Δηδηθφηεξα, δεµηνπξγνχληαη θαη ζηελ Διιάδα ηα «ζχλζεηα ηνπξηζηηθά θαηαιχµαηα» 

(mixed use resorts), ηα νπνία ζα πεξηιαµβάλνπλ μελνδνρεία, εγθαηαζηάζεηο άζιεζεο θαη 

αλαςπρήο θαη επηπισµέλεο ηνπξηζηηθέο θαηνηθίεο.  

 

Σα θαηαιχµαηα απηά ζα αλαπηχζζνληαη ζε εθηάζεηο ίζεο ή µεγαιχηεξεο ησλ 150.000 η.µ., ελψ ηα 

μελνδνρεία πνπ ζα πεξηιαµβάλνληαη ζε απηά ζα θαηαηάζζνληαη ζηελ θαηεγνξία ησλ πέληε ή 

ηεζζάξσλ αζηέξσλ. Οη ηνπξηζηηθέο επηπισµέλεο θαηνηθίεο δελ ζα ππεξβαίλνπλ ζην ζχλνιφ ηνπο 

ην 35% ηεο ζπλνιηθά δνµνχµελεο επηθάλεηαο.  

 

ΚΑΝΟΝΗΜΟ ΛΔΗΣΟΤΡΓΗΑ.  
Σα ζχλζεηα ηνπξηζηηθά θαηαιχµαηα ζα δηέπνληαη ππνρξεσηηθά απφ Καλνληζµφ πληδηνθηεζίαο 

θαη Λεηηνπξγίαο, ν νπνίνο ζα θαηαξηίδεηαη µε ζπµβνιαηνγξαθηθή πξάμε απφ ηνλ ηδηνθηήηε ηνπ 

αθηλήηνπ θαη ζα εγθξίλεηαη απφ ηνλ ππνπξγφ Πνιηηηζµνχ θαη Σνπξηζµνχ έπεηηα απφ πξφηαζε ηνπ 

ΔΟΣ. Με ηνλ θαλνληζµφ απηφλ, ν νπνίνο ζα µεηαγξάθεηαη µαδί µε ηελ πξάμε ζχζηαζεο ησλ 

θάζεησλ θαη νξηδφληησλ ηδηνθηεζηψλ, θαζνξίδνληαη θπξίσο:  

Ο θνξέαο δηαρείξηζεο θαη ιεηηνπξγίαο ηνπ ηνπξηζηηθνχ ζχλζεηνπ ζπγθξνηήµαηνο θαη ηα 

δεηήµαηαπνπ αθνξνχλ ηε δηνίθεζή ηνπ, θαζψο θαη ηελ επνπηεία θαη ηελ άζθεζε ειέγρνπ επί ησλ 

επηµέξνπο απηνηειψλ δηεξεµέλσλ ηδηνθηεζηψλ.  

Σα δηθαηψµαηα θαη νη ππνρξεψζεηο ησλ ηδηνθηεηψλ ησλ απηνηειψλ δηεξαηµέλσλ ηδηνθηεζηψλ θαη 

νη πεξηνξηζµνί ηεο ηδηνθηεζίαο ηνπο.  

Οη θνηλέο δαπάλεο θαη ν ηξφπνο ππνινγηζµνχ θαη θαηαλνµήο ηνπο ζηνπο ηδηνθηήηεο ησλ 

απηνηειψλ δηεξεµέλσλ ηδηνθηεζηψλ, ν ηξφπνο θαη ην είδνο εθµεηάιιεπζεο ησλ θνηλφθηεησλ 

ρψξσλ, έξγσλ θαη ππεξεζηψλ θαη θάζε άιιε αλαγθαία ιεπηνµέξεηα. χµθσλα µε ην λνµνζρέδην, 

φζνη απνθηνχλ απηνηειείο δηεξεµέλεο ηδηνθηεζίεο ή νηµηζζσηέο ησλ θαηνηθηψλ δεζµεχνληαη 

απηνδηθαίσο απφ ηνλ εγθεθξηµέλν Καλνληζµφ πληδηνθηεζίαο θαη Λεηηνπξγίαο θαη ππφθεηληαη ζηηο 

θπξψζεηο πνπ απηφο πξνβιέπεη ζε πεξίπησζε παξάβαζήο ηνπ.  

 

ΟΡΟΗ ΓΟΜΖΖ. Σίζεληαη νη φξνη δφµεζεο θαη ρσξνζέηεζεο ησλ ζχλζεησλ ηνπξηζηηθψλ 

θαηαιπµάησλ πνπ ζα πεξηιαµβάλνπλ θαη ηνπξηζηηθέο θαηνηθίεο.  

 

πγθεθξηµέλα, γηα ηε ρσξνζέηεζή ηνπο εθδίδεηαη θνηλή απφθαζε ησλ ππνπξγψλ ΠΔΚΑ θαη 

Πνιηηηζµνχ - Σνπξηζµνχ, µε ηελ νπνία θαζνξίδνληαη νη εηδηθφηεξεο θαηεγνξίεο έξγσλ, 

δξαζηεξηνηήησλ θαη εγθαηαζηάζεσλ πνπ πξφθεηηαη λα αλεγεξζνχλ ζηελ έθηαζε ηνπ ζχλζεηνπ 

ηνπξηζηηθνχ θαηαιχµαηνο. Δπίζεο ηίζεληαη θα νη πεξηβαιινληηθνί φξνη.  

 

Ζ ρσξνζέηεζε ζχλζεησλ ηνπξηζηηθψλ θαηαιπµάησλ ζηα µηθξά λεζηά απαηηεί ειάρηζηε επηθάλεηα 

εθηάζεσλ 50.000 η.µ. Απφ ηε ξχζµηζε απηή εμαηξνχληαη ε Κξήηε, ε Κέξθπξα θαη ε Ρφδνο.  

 

ΣΑ ΥΧΡΗΑ. χλζεηα ηνπξηζηηθά θαηαιχµαηα µε ηνπξηζηηθέο θαηνηθίεο επηηξέπεηαη λα 

ρσξνζεηνχληαη θαη εληφο εγθαηαιειεηµµέλσλ νηθηζµψλ πξν ηνπ 1923 ή ζε νηθηζµνχο θάησ ησλ 

2.000 θαηνίθσλ, ζε ζπλδπαζµφ µε ηελ αλάπιαζε ηµήµαηνο ή θαη ηνπ ζπλφινπ ηνπ νηθηζµνχ.  

Ζ δεµηνπξγία µφληµσλ ηνπξηζηηθψλ θαηνηθηψλ γηα μέλνπο θαη έιιελεο ηνπξίζηεο, ηφζν ζε 

παξαζαιάζζηεο πεξηνρέο φζν θαη ζε νξεηλέο, έρεη ζηφρν ηελ επηµήθπλζε ηεο ηνπξηζηηθήο πεξηφδνπ 

θαη πέξαλ ηνπ θαινθαηξηνχ  

 

Aπφζπξζε μελνδνρείσλ θαη εηδηθφ ηέινο γηα ηηο εγθαηαιειεηµµέλεο µνλάδεο  

 

Με ην λνµνζρέδην ζεζπίδνληαη γηα πξψηε θνξά ε επηβνιή εηδηθνχ ηέινπο επηβάξπλζεο θαη ε 



δπλαηφηεηα απφζπξζεο ησλ παιαηψλ ηνπξηζηηθψλ θαηαιπµάησλ ζηε ρψξα µαο. χµθσλα µε ην 

ζρέδην, νη ηδηνθηήηεο ησλ ηνπξηζηηθψλ θαηαιπµάησλ πνπ βξίζθνληαη εληφο ή εθηφο εγθεθξηµέλσλ 

ζρεδίσλ πφιεσο θαη εθηφο νξίσλ νηθηζµψλ πνπ πξνυθίζηαληαη ηνπ 1923, ηα νπνία έρνπλ λα 

ιεηηνπξγήζνπλ – ζχµθσλα µε ηελ άδεηα ιεηηνπξγίαο ηνπο – γηα ρξνληθφ δηάζηεµα µεγαιχηεξν ησλ 

20 εηψλ απφ ηελ έλαξμε ηζρχνο ηνπ λένπ λφµνπ, νθείινπλ λα θαηαβάινπλ εηδηθφ εηήζην ηέινο 

επηβάξπλζεο ηνπ πεξηβάιινληνο πνπ πξνθαιείηαη απφ ηελ εγθαηάιεηςε ησλ αθηλήησλ απηψλ.  

 

Σν ηέινο επηβάιιεηαη εθφζνλ ηα θαηαιχµαηα δελ πξφθεηηαη λα επαλαιεηηνπξγήζνπλ µέζα ζε 

δηάζηεµα ηξηψλ εηψλ απφ ηελ έλαξμε ηζρχνο ηνπ λένπ λφµνπ θαη γηα φζν ρξνληθφ δηάζηεµα 

παξαµέλνπλ ζε εγθαηάιεηςε. Με θνηλή απφθαζε ησλ ππνπξγψλ ΠΔΚΑ θαη Πνιηηηζµνχ -

Σνπξηζµνχ θαζνξίδνληαη: ηα θξηηήξηα γηα ηνλ ραξαθηεξηζµφ ηνπξηζηηθψλ θαηαιπµάησλ ή θαη 

άιισλ θηηξίσλ σο εγθαηαιειεηµµέλσλ, ε αξµφδηα ππεξεζία, ν ηξφπνο θαη ε δηαδηθαζία ειέγρνπ, 

νη φξνη θαη νη πξνυπνζέζεηο δηαπίζησζεο θαη ραξαθηεξηζµνχ ηνπο σο εγθαηαιειεηµµέλσλ.  

 

Σν εηήζην ηέινο ζα αληηζηνηρεί ζην 5% ηεο αληηθεηµεληθήο αμίαο ησλ αθηλήησλ, ζχµθσλα µε ην 

ζχζηεµα ησλ αληηθεηµεληθψλ αμηψλ ηνπ ππνπξγείνπ Οηθνλνµηθψλ. Με θνηλή απφθαζε ησλ 

ππνπξγψλ Οηθνλνµηθψλ θαη Πνιηηηζµνχ - Σνπξηζµνχ ζα θαζνξηζηεί ε δηαδηθαζία επηβνιήο ηνπ 

ηέινπο, ν ηξφπνο βεβαίσζήο ηνπ, νη ηξφπνη πιεξσµήο θαη θάζε ζρεηηθή ιεπηνµέξεηα. Σν ηέινο ζα 

θαηαηίζεηαη ππέξ ηνπ Πξάζηλνπ Σαµείνπ θαη ζα δηαηίζεηαη γηα πξνγξάµµαηα θαη δξάζεηο 

πεξηβαιινληηθήο απνθαηάζηαζεο θαη πξνζηαζίαο ρψξσλ µε ηδηαίηεξε πνιηηηζηηθή, ηνπξηζηηθή θαη 

ηζηνξηθή ζεµαζία εληφο ηνπ πξσηνβάζµηνπ ΟΣΑ ζηε δηνηθεηηθή πεξηθέξεηα ηνπ νπνίνπ 

βξίζθνληαη ηα εγθαηαιειεηµµέλα ηνπξηζηηθά θαηαιχµαηα.  

 

ΚΑΣΔ∆ΑΦΗΖ ΠΑΛΑΗΩΝ. Θα επηηξέπεηαη ε θαηεδάθηζε ησλ παιαηψλ ηνπξηζηηθψλ 

θαηαιπµάησλ, ε νπνία ζα ζπλδπάδεηαη µε πνιενδνµηθά θίλεηξα γηα ηελ αλάπιαζε θαη ηε 

ζπλνιηθή αλαβάζµηζε ηνπ άµεζνπ πεξηβάιινληνο ππνδνρήο ηνπο. Σα ηνπξηζηηθά θαηαιχµαηα πνπ 

ζα ππαρζνχλ ζηε ξχζµηζε απηή ζα πξέπεη λα έρνπλ αλεγεξζεί µε λφµηµε νηθνδνµηθή άδεηα θαη λα 

έρνπλ ιεηηνπξγήζεη γηα ρξνληθή πεξίνδν µεγαιχηεξε ησλ 15 εηψλ.  

 

Δπίζεο, θαηά ηελ ηειεπηαία δεθαεηία δελ ζα πξέπεη λα έρνπλ ιάβεη νπνηαδήπνηε θξαηηθή 

ελίζρπζε. ε αληίζεηε πεξίπησζε, ην πνζφ ηεο ελίζρπζεο ή επηδφηεζεο πνπ έρεη ρνξεγεζεί 

επηζηξέθεηαη. Kίλεηξo γηα ηελ ππαγσγή ζηε ξχζµηζε απηή ζα είλαη ην δηθαίσµα ρξήζεο 

ζπληειεζηή δφµεζεο έσο 0,1 γηα ηε δεµηνπξγία λέσλ ηνπξηζηηθψλ επηπισµέλσλ επαχιεσλ ή 

θαηνηθηψλ. Οη εγθαηαζηάζεηο απηέο ζα ζπλνδεχνληαη ππνρξεσηηθά θαη απφ µηα – θαη‟ ειάρηζηνλ – 

εγθαηάζηαζε εηδηθήο ηνπξηζηηθήο ππνδνµήο (ςπραγσγίαο, αζιεηηζµνχ θ.ιπ.), εθφζνλ θάηη ηέηνην 

δελ απαγνξεχεηαη απφ ηηο ρξήζεηο γεο ζηελ πεξηνρή ηνπ ηνπξηζηηθνχ θαηαιχµαηνο. ε θάζε 

πεξίπησζε ε ζπλνιηθή επηηξεπφµελε δφµεζε γηα ηηο λέεο εγθαηαζηάζεηο δελ µπνξεί λα ππεξβαίλεη 

ηα 15.000 η.µ. Ζ ρξνληθή δηάξθεηα ηζρχνο ηεο δπλαηφηεηαο απφζπξζεο ησλ παιαηψλ ηνπξηζηηθψλ 

θαηαιπµάησλ θαζνξίδεηαη µε απφθαζε ηνπ ππνπξγνχ Πνιηηηζµνχ θαη Σνπξηζµνχ.  

Πφηε πιεξψλνπλ ην ηέινο  

Σν ηέινο ζηα «αδξαλή» θαηαιχµαηα επηβάιιεηαη εθφζνλ απηά δελ πξφθεηηαη λα 

επαλαιεηηνπξγήζνπλ µέζα ζε δηάζηεµα ηξηψλ εηψλ απφ ηελ έλαξμε ηζρχνο ηνπ λένπ λφµνπ θαη γηα 

φζν ρξνληθφ δηάζηεµα παξαµέλνπλ ζε εγθαηάιεηςε  

 

Ο ζπληειεζηήο δφµεζεο  

 

Σα ζχλζεηα ηνπξηζηηθά θαηαιχµαηα ππφθεηληαη ζηνπο φξνπο θαη πεξηνξηζµνχο ηήο εθηφο ζρεδίνπ 

δφµεζεο ηνπξηζηηθψλ εγθαηαζηάζεσλ. ν ζπληειεζηήο δφµεζεο είλαη εληαίνο γηα ην ζχλνιν ηνπ 

θαηαιχµαηνο θαη δελ µπνξεί λα ππεξβαίλεη ην 0,15 ηεο ζπλνιηθήο επηθάλεηαο ηεο έθηαζεο.  

Δθφζνλ ν πινπνηνχµελνο ζπληειεζηήο δφµεζεο είλαη µηθξφηεξνο θαη δελ ππεξβαίλεη ην 0,10 ηήο 

ζπλνιηθήο επηθάλεηαο, ην πνζνζηφ ησλ ηνπξηζηηθψλ επηπισµέλσλ θαηνηθηψλ θαζνξίδεηαη ζην 45% 

ηεο ζπλνιηθά δνµνχµελεο επηθάλεηαο ηνπ ζχλζεηνπ ηνπξηζηηθνχ θαηαιχµαηνο. Σν πνζνζηφ απηφ 

πξνζαπμάλεηαη ζε 65% φηαλ ν ζπληειεζηήο είλαη ίζνο ή µηθξφηεξνο ηνπ 0,05.  

 



Με θνηλή απφθαζε ησλ ππνπξγψλ ΠΔΚΑ θαη Πνιηηηζµνχ - Σνπξηζµνχ, µπνξεί λα θαζνξίδνληαη 

εηδηθέο ελεξγεηαθέο πξνδηαγξαθέο γηα ηα ζχλζεηα ηνπξηζηηθά θαηαιχµαηα, ηδίσο φζνλ αθνξά ηελ 

εμνηθνλφµεζε λεξνχ, ηε δηαρείξηζε ησλ απνβιήησλ θαη ηελ ελ γέλεη ελεξγεηαθή απφδνζε ησλ 

θηηξίσλ θαη εγθαηαζηάζεσλ πνπ πεξηιαµβάλνληαη ζε απηά.  

 

Ξελνδνρεία ζπληδηνθηεζίαο  

ΜΔ ΣΟ ΑΡΘΡΟ 4 ηνπ λνµνζρεδίνπ ζεζµνζεηείηαη ε δεµηνπξγία θαη ζηελ Διιάδα ησλ 

μελνδνρείσλ ζπληδηνθηεζίαο (condo hotels).  

Πξφθεηηαη γηα μελνδνρεηαθά θαηαιχµαηα ηεζζάξσλ ή πέληε αζηέξσλ, επί ηµεµάησλ ησλ νπνίσλ, 

µε ηε µνξθή αλεμαξηήησλ δηαµεξηζµάησλ ή θαηνηθηψλ, επηηξέπεηαη ε ζχζηαζε νξηδνληίσλ θαη 

θαζέησλ ηδηνθηεζηψλ θαη ε µαθξνρξφληα εθµίζζσζή ηνπο ζε ηξίηνπο. Βαζηθή πξνυπφζεζε γη‟ 

απηφ είλαη, νη ηδηνθηήηεο ησλ δηαµεξηζµάησλ - θαηνηθηψλ λα αλαιαµβάλνπλ ηελ ππνρξέσζε λα ηα 

παξαρσξνχλ ζηνλ θνξέα ηεο ηνπξηζηηθήο επηρείξεζεο ειεχζεξα γηα ρξήζε, σο ηµήµαηα ηνπ 

μελνδνρείνπ, γηα ρξνληθή πεξίνδν έμη µελψλ ηνλ ρξφλν θαη γηα δηάζηεµα ηνπιάρηζηνλ 20 εηψλ.  

Ζ δεµηνπξγία μελνδνρείσλ ζπληδηνθηεζίαο επηηξέπεηαη ζε φια ηα νηθφπεδα αλεμαξηήησο εµβαδνχ 

(εληφο ζρεδίνπ), θαζψο θαη ζε εθηάζεηο µε ειάρηζηo εµβαδφλ 50.000 η.µ. (εθηφο ζρεδίνπ).  

Σα µηζζσµέλα µε µαθξνρξφληεο ζπµβάζεηο ηµήµαηα ησλ μελνδνρείσλ ζπληδηνθηεζίαο δελ 

επηηξέπεηαη λα ππεξβαίλνπλ ην 50%ηνπ ζπλνιηθνχ ζπληειεζηή δφµεζεο.  

Δηδηθά φηαλ πξφθεηηαη γηα condo hotels πνπ είλαη εληαγµέλα ζε ζχλζεηα ηνπξηζηηθά θαηαιχµαηα, 

ην πνζνζηφ ησλ µηζζσµέλσλ µαθξνρξνλίσο ηµεµάησλ ηνπο, φπσο θαη ην πνζνζηφ ησλ 

µηζζσµέλσλ µαθξνρξνλίσο ηνπξηζηηθψλ επηπισµέλσλ θαηνηθηψλ, δελ µπνξεί λα ππεξβαίλνπλ 

αζξνηζηηθά ην 50% ηεο ζπλνιηθήο επηθαλείαο ηνπ ζχλζεηνπ ηνπξηζηηθνχ θαηαιχµαηνο.  

 

Σα condohotels δελ ζα µπνξνχλ λα ππάγνληαη ζηα θίλεηξα ηεο αλαπηπμηαθήο λνµνζεζίαο.  

 

ΣΑ CONDO HOTELS  

Θα είλαη μελνδνρεία 4 ή 5 αζηέξσλ, ησλ νπνίσλ δσµάηηα ή θαηνηθίεο ζα απνθηνχλ πεξηζζφηεξνη 

ηνπ ελφο ηδηνθηήηεο θαη ζα ιεηηνπξγνχλ σο εληαία ηνπξηζηηθή επηρείξεζε n Oη ηδηνθηήηεο ησλ 

δηαµεξηζµάησλ ζα ηα παξαρσξνχλ γηα ρξνληθή πεξίνδν έμη µελψλ ηνλ ρξφλν n Ζ δεµηνπξγία 

condo hotels επηηξέπεηαη ζε φια ηα νηθφπεδα αλεμαξηήησο εµβαδνχ (εληφο ζρεδίνπ), θαζψο θαη ζε 

εθηάζεηο µε ειάρηζηo εµβαδφλ 50.000 η.µ. (εθηφο ζρεδίνπ)  

Σα µηζζσµέλα µε µαθξνρξφληεο ζπµβάζεηο ηµήµαηα ησλ condo hotels δελ επηηξέπεηαη λα 

ππεξβαίλνπλ ην 50% ηνπ ζπλνιηθνχ ζπληειεζηή δφµεζεο  

 

ΓΝΧΜΖ  

Θα µπεη ηάμε  

ΣΟΤ ΣΑΟΤ ΥΧΜΔΝΗΓΖ  

Ζ ΔιιΪδα είλαη ίζσο ε µφλε επξσπατθή ρψξα πνπ δελ αληηµεηψπηζε νξγαλσµέλα ηε δήηεζε ηεο 

µεζαίαο ηάμεο γηα εμνρηθή θαηνηθία. νζν γηα ηε δήηεζε απφ ην εμσηεξηθφ νχηε ιφγνο, αθνχ σο 

γλσζηφλ ν ηνπξηζµφο νπδέπνηε απνηέιεζε αληηθείµελν ζνβαξνχ ρσξνηαμηθνχ ζρεδηαζµνχ. Δηζη ε 

εμνρηθή θαηνηθία αθέζεθε ζηα ρέξηα ηεο εθηφο ζρεδίνπ δφµεζεο, απηήο ηεο «ηεξήο αγειάδαο» ησλ 

4 ζηξεµµάησλ πνπ ζπζπεηξψλεη νηθνπεδνχρνπο, εξγνιάβνπο θαη αγνξαζηέο γχξσ απφ ηελ 

νηθνλνµία ηεο παξάλνµεο δφµεζεο. Σν ζχλνιν ζρεδφλ ησλ εμνρηθψλ δνµνχληαη µε ππεξβάζεηο 

πνπ μεπεξλνχλ ην 300%. ∆ελ ππάξρεη νχηε έλα θηίζµα µηθξφηεξν απφ 600 η.µ. αληί ησλ λνµίµσλ 

200 η.µ, θαη πσινχληαη µε ηηο δηάθνξεο ειιεληθήο εµπλεχζεσο παηέληεο, πνπ έρνπλ δεµηνπξγήζεη 

ην εζηµηθφ δίθαην ηνπ παξάλνµνπ νηθηζηηθνχ δπλαµηθνχ ηεο ειιεληθήο ηδηνθηεζίαο, φπνπ βέβαηα 

νη λνµνηαγείο πνιίηεο ηνπ εμσηεξηθνχ αξλνχληαη λα ζπµµεηάζρνπλ. αθφµε µηα πεγή ηεο 

νηθνλνµηθήο εζσζηξέθεηαο. Ζ ηνπξηζηηθή θαηνηθία ζα δεµηνπξγήζεη µηα λφµηµε θαη 

αληαγσληζηηθή αγνξά πνπ ζα βάιεη ηε ρψξα ζηνλ ράξηε ηεο δήηεζεο θαη απφ ην εμσηεξηθφ µε 

πξνθαλή νθέιε ζηελ πεξηθεξεηαθή αλάπηπμε.  

ν ηΪζνο ρσµελέδεο είλαη δξ πνιηηηθφο µεραληθφο  

Πεγή: http://www.tanea.gr/default.asp?pid=2&ct=3&artid=4630026  
 

επηζηξνθή 

http://www.tanea.gr/default.asp?pid=2&ct=3&artid=4630026


 

ΠαξΪ ηηο πξνεθινγηθΫο εμαγγειέεο ηνπ ΠΑΟΚ Σνχκπα ζηελ αλαζεψξεζε ηνπ εηδηθνχ 

ρσξνηαμηθνχ ηνπ ηνπξηζκνχ 

 

Πξψην Θέκα 31-3-2011 

Σνχκπα ζηελ αλαζεψξεζε ηνπ εηδηθνχ ρσξνηαμηθνχ ηνπ ηνπξηζκνχ θάλεη ην ππνπξγείν 

Πεξηβάιινληνο, αθήλνληαο ζην ππνπξγείν Πνιηηηζκνχ θαη Σνπξηζκνχ λα ρσξνζεηήζεη ηελ 

ηνπξηζηηθή θαηνηθία θαη λα απμήζεη ηελ ξνή εζφδσλ απφ ηνπξηζηηθέο επελδχζεηο.  

Παξά ηηο πξνεθινγηθέο εμαγγειίεο ηνπ ΠΑΟΚ φηη ζα αθπξψζεη ην ρσξνηαμηθφ ηνπ ηνπξηζκνχ 

πνπ είρε ςεθίζεη ην 2008 ε βνπιή, δηαθσλψληαο κε ην πλεχκα ηζηκεληνπνίεζεο πνπ πξνέβαιε, ην 

ΤΠΔΚΑ αλαδηπιψλεηαη πιήξσο θαη θαίλεηαη λα ελδίδεη ζηηο πηέζεηο ηνπ νηθνλνκηθνχ επηηειείνπ 

γηα άκεζε αμηνπνίεζε ηεο αθίλεηεο πεξηνπζίαο κε ζχγρξνλα ηνπξηζηηθά πξντφληα.  

ρνιηάδνληαο ξπζκίζεηο γηα ηελ ηνπξηζηηθή θαηνηθία πνπ εηνηκάδεη ν ζπλάδεξθφο ηεο ππνπξγφο θ. 

Παχινο Γεξνπιάλνο, ε θ. Σίλα Μπηξκπίιε κηιψληαο ηελ Σξίηε ζε δεκνζηνγξάθνπο, δήισζε φηη ζα 

ηνπνζεηεζεί επί ηνπ λνκνζρεδίνπ, εθφζνλ πξνεγνπκέλσο θαηαζέζεη ηηο απφςεηο ηεο ζην αξκφδην 

ππνπξγείν… 

 πσο άθεζε λα ελλνεζεί, ην ζρέδην εθπνλήζεθε εξήκελ ηνπ ΤΠΔΚΑ, ην νπνίν φπσο αλαθνίλσζε 

ν Αλαπιεξσηήο Τπνπξγφο  Πεξηβάιινληνο θ. Νίθνο εθνπλάθεο ζα ππεξαζπηζηεί ηνλ πεξηνξηζκφ 

ηνπ ζπληειεζηή δφκεζεο γηα μελνδνρεία θαη θαηνηθίεο.    

Ο θ. εθνπλάθεο αλαθνίλσζε ηελ Σξίηε ηελ αλαζεψξεζε ησλ 12 πεξηθεξεηαθψλ ρσξνηαμηθψλ γηα 

ηηο δψδεθα πεξηθέξεηεο ηεο ρψξαο, ηα νπνία εθπνλήζεθαλ πξηλ απφ νθηψ ρξφληα θαη ζα έπξεπε λα 

επηθαηξνπνηνχληαη θάζε δχν ρξφληα. 

Σν ΤΠΔΚΑ ζα δεκνπξαηήζεη ηηο κειέηεο ησλ πεξηθεξεηαθψλ κε ζηφρν ηα έξγα λα έρνπλ 

ππνγξαθεί κέρξη ην θαινθαίξη. Χζηφζν ζα ρξεηαζηεί πάλσ απφ έλαο ρξφλνο γηα λα νινθιεξσζνχλ 

νη κειέηεο. 

Ο Αλαπιεξσηήο ππνπξγφο άθεζε αλνηθηφ ην ελδερφκελν αλαηξνπψλ ζηελ εθηφο ζρεδίνπ δφκεζε 

επηζηξαηεχνληαο ηελ άπνςε θαη ηελ ζέζε επηζηεκφλσλ θαη θνξέσλ πνπ δεηνχλ ηελ θαηάξγεζή 

ηεο 

  

επηζηξνθή 
 

Γηα ηελ νκηιέα ηνπ πξσζππνπξγνχ γηα ηελ ηνπξηζηηθά πνιηηηθά:  

Υξεηαδφκαζηε Σνπξηζηηθά Πνιηηηθά, φρη Πσιεηηθά 

 

Οηθνιφγνη Πξάζηλνη 5.5.2011 

ρνιηάδνληαο εθ κέξνπο ηεο Δθηειεζηηθήο Γξακκαηείαο ησλ Οηθνιφγσλ Πξάζηλσλ ηελ νκηιία ηνπ 

πξσζππνπξγνχ γηα ηελ ηνπξηζηηθή πνιηηηθή, ν εθπξφζσπνο Σχπνπ ησλ Οηθνιφγσλ Πξάζηλσλ 

Γηάλλεο Παξαζθεπφπνπινο δήισζε: 

«Ο πξσζππνπξγόο ηαύηηζε ηηο ζύγρξνλεο επελδύζεηο κε ηα κεγάια μελνδνρεία θαη κε ην ηζηκέλην γηα 

ηνπξηζηηθνύο νηθηζκνύο πνπ ζηελ ππόινηπε Μεζόγεην ήδε  εξεκώλνπλ.  

Αξλείηαη λα ζπλδέζεη ηελ ηνπξηζηηθή θαηνηθία κε ηελ απνθαηάζηαζε ππάξρνληνο θηηξηαθνύ πινύηνπ, 

εγθαηαιείπεη ηηο ππνζρέζεηο γηα κεηαθνξηθό ηζνδύλακν πνπ ζα έθαλε ηηο ζαιάζζηεο κεηαθνξέο 

πξνζηηέο γηα όινπο, επηδνηεί απνθιεηζηηθά ην αεξνπιάλν, επηκέλεη ζηνλ αθξσηεξηαζκό ηνπ ηξέλνπ. 

Αδηαθνξεί γηα ηε ζύλδεζε ηνπ ηνπξηζκνύ κε ηελ ππόινηπε ηνπηθή νηθνλνκία, ζησπά γηα ηε κάζηηγα 

ηεο αλαζθάιηζηεο εξγαζίαο, πξνβάιιεη σο πξόηππν θαξασληθέο κνλάδεο πνπ εμαληινύλ ηνπο 

πδάηηλνπο πόξνπο ηεο πεξηνρήο ηνπο.   

Αο ηνπ εμεγήζεη θάπνηνο, όηη ν απιόο εθζπγρξνληζκόο ησλ ζεκεξηλώλ αδηεμόδσλ δε κπνξεί λα 

απνηειέζεη βηώζηκε πξννπηηθή».  

                                                                     Σν Γξαθείν Σχπνπ ησλ Οηθνιφγσλ Πξάζηλσλ 

Γηα πεξηζζφηεξεο πιεξνθνξίεο:  Γ. Παξαζθεπφπνπινο 6979 952070 

                                                     Α. Πεηξφπνπινο         6947 127279 

  

     Αλαιπηηθφηεξα:  



Ο πξσζππνπξγφο κε κηα γεληθφινγε νκηιία αλαθέξζεθε ζε "νιηγαξρίεο θαη θένπδα" αιιά ζε απηά 

δπζηπρψο παξαπέκπεη ην λέν κνληέιν ηνπξηζκνχ παξαζεξηζηηθήο θαηνηθίαο, γθνιθ θαη 

"πνιπζχλζεησλ" κεγάισλ επελδχζεσλ πνπ επαγγειίδεηαη. Αλαθέξεηαη επίζεο ζε "λεθαιηφηεηα 

θαη κέηξν" ηνπ Διιεληθνχ Σνπξηζκνχ, αιιά θαη απηά ζα ραζνχλ εληειψο κε ηηο λενθηιειεχζεξεο 

πνιηηηθέο ηνπ πνπ αδηαθνξνχλ αθφκε θαη γηα ηελ αλάγθε λα αληηκεησπηζηεί ε αλαζθάιηζηε 

εξγαζία πνπ καζηίδεη κέρξη θαη ην 60% ησλ εξγαδνκέλσλ ζηνλ ηνπξηζκφ. 

 

Αληίζεηα κε ηηο πξνεθινγηθέο δεζκεχζεηο ηνπ γηα απφζπξζε ηνπ Υσξνηαμηθνχ νπθιηά, θέξλεη 

ζήκεξα θάηη ρεηξφηεξν: ηε δηεπθφιπλζε κεγάινεπελδπηψλ κε παξάθακςε πνιενδνκηθψλ 

δηαδηθαζηψλ, ηελ εθπνίεζε θπζηθνχ θαη δεκφζηνπ πινχηνπ θαη - ζε επνρή θξίζεο - ηελ θαηάξγεζε 

ρξήζηκσλ εηζπξαθηηθψλ εξγαιείσλ φπσο ηα ηέιε αεξνδξνκίσλ, επηινγή πνπ απνηειεί νπζηαζηηθά 

επζεία επηδφηεζε ησλ αεξνκεηαθνξψλ ζε βάξνο ησλ επηφηεξσλ ηξφπσλ κεηαθίλεζεο. Αληίζεηα 

εγθαηαιείπνληαη ηειείσο νη παιηφηεξεο ππνζρέζεηο γηα ην Μεηαθνξηθφ Ηζνδχλακν ζηηο ζαιάζζηεο 

ζπγθνηλσλίεο, πνπ ζα εμίζσλε ην εηζηηήξην κε ην αληίζηνηρν γηα αλάινγεο δηαδξνκέο ζηελ μεξά 

θάλνληάο ην πξνζηηφ ζε φινπο. Παξακέλεη επίζεο ν αθξσηεξηαζκφο ηνπ ζηδεξνδξφκνπ, κε ηα 

πεξηζζφηεξα δξνκνιφγηα ηνπξηζηηθήο ζεκαζίαο λα έρνπλ πξαθηηθά θαηαξγεζεί. 

 

Μέζσ ηεο θηιειεπζεξνπνίεζεο ηεο ηνπξηζηηθήο παηδείαο θαιχπηεηαη ε απαμίσζε ηεο ηνπξηζηηθήο 

εθπαίδεπζεο, θαη κέζσ ηεο ηδησηηθνπνίεζεο ηεο δηαθεκηζηηθήο πξνψζεζεο ηεο ρψξαο, ε 

απαμίσζε ηνπ ΔΟΣ. Ο πξσζππνπξγφο αλαγλσξίδεη έζησ θξαζηηθά ηηο αξλεηηθέο εκπεηξίεο απφ ηελ 

αλάπηπμε ηνπξηζηηθήο θαηνηθίαο ζε άιιεο ρψξεο αιιά αφξηζηα ππφζρεηαη φηη γηα θάπνηνλ 

απξνζδηφξηζην ιφγν ζηελ Διιάδα ζα ππάξμνπλ κφλν ζεηηθέο. Ο πξάζηλνο ηνπξηζκφο απνπζηάδεη 

απφ ην ζρεδηαζκφ φπσο θαη ε ζχλδεζε ηνπ ηνπξηζκνχ κε ηελ ηνπηθή νηθνλνκία θαη θνηλσλία. 

Οη ΟΠ δελ είκαζηε αληίζεηνη ζηελ κεξηθή κεηαηξνπή παιαηψλ μελνδνρείσλ ή παξαδνζηαθψλ 

θηηξίσλ ζε ζπγθξνηήκαηα ηνπξηζηηθήο θαηνηθίαο, εθφζνλ ππάξρνπλ θνξνινγήζηκεο θαη δηαθαλείο 

δηαδηθαζίεο θαη φρη «ππεξάθηηεο». Δίκαζηε φκσο θαηά ηεο άλαξρεο θαη εθηφο ζρεδίνπ δφκεζεο 

λέσλ ζπγθξνηεκάησλ. Ήδε ππάξρνπλ δεθάδεο ρηιηάδεο απνχιεηεο ηνπξηζηηθέο θαηνηθίεο ζε φιε 

ηελ Διιάδα θαη εθαηνκκχξηα ζε φιε ηε  Μεζφγεην, πξέπεη λα πξνζζέζνπκε θη άιιεο γηα ράξε ησλ 

εξγνιάβσλ; Ζ θέξνπζα ηθαλφηεηα ηεο ρψξαο δελ επηηξέπεη ηελ πεξεηαίξσ επέθηαζε ησλ 

ηνπξηζηηθψλ κεγεζψλ θαη δξαζηεξηνηήησλ, νχηε θαη απηή ζα θέξεη θάηη ζεηηθφ ζηελ νηθνλνκία 

πέξα απφ ηελ  παξνδηθή ελίζρπζε ηεο νηθνδνκήο, πνπ ζα ππνζεθεχζεη φκσο γηα πάληα ην κέιινλ 

καο ειαηηψλνληαο ηνλ θπζηθφ θαη δεκφζην πινχην. 

 

Σν θιεηδί θαη ζηνλ Σνπξηζκφ γηα πξαγκαηηθή έμνδν απφ ηελ θξίζε, είλαη ε πνηνηηθή αλαβάζκηζε 

κέζσ ηεο ειάηησζεο ηνπ πεξηβαιινληηθνχ απνηππψκαηνο, ηεο κεγηζηνπνίεζεο ηεο νηθνλνκηθήο 

πξνζθνξάο πξνο ηηο ηνπηθέο θνηλσλίεο, θαη ν θνηλσληθφο έιεγρνο ηνπ Σνπξηζκνχ απφ απηέο. Γελ 

πξέπεη ε ρψξα λα βαζηζηεί ζηελ ηνπξηζηηθή κνλνθαιιηέξγεηα εηο βάξνο άιισλ θιάδσλ κε 

πξννπηηθή, φπσο ε βηνινγηθή γεσξγία. Γελ πξέπεη ινηπφλ λα κεηαηξαπνχλ άιιεο αγξνηηθέο θαη 

δαζηθέο εθηάζεηο ζε νηθφπεδα, εθηνπίδνληαο παξαδνζηαθνχο θαηνίθνπο θαη αζρνιίεο. Οχηε θαη 

κπνξνχκε λα αλερζνχκε ηελ πνδνπάηεζε ηνπ δεκνθξαηηθνχ θεθηεκέλνπ, ησλ δηαδηθαζηψλ 

ειέγρνπ θαη αδεηνδνηήζεσλ, απφ έλα αδηαθαλέο «θαζη ηξαθ». 

 

 Δπηηέινπο, ρξεηαδφκαζηε Σνπξηζηηθή Πνιηηηθή, φρη Πσιεηηθή. 

 
επηζηξνθή 

 

 

ΤΠΔΚΑ Αλαζεψξεζε ησλ Πεξηθεξεηαθψλ Πιαηζέσλ Υσξνηαμηθνχ ρεδηαζκνχ 

 

http://www.ypeka.gr/Default.aspx?tabid=362&sni%5B524%5D=922&language=el-GR 

 
 

http://www.ypeka.gr/Default.aspx?tabid=362&sni%5B524%5D=922&language=el-GR


Διαηηψκαηα ζηελ πνιηηηθά ηεο ΔΔ γηα ην Ϊζπιν αθάλνπλ πξφζθπγεο παγηδεπκΫλνπο ζηελ 

ΔιιΪδα ρσξέο πξνζηαζέα      

 

Πξφθεηηαη γηα έλα παιηφηεξν θείκελν. Χζηφζν, δηαπηζηψζακε φηη ππάξρνπλ αλαγλψζηεο καο πνπ 

δελ είλαη ελεκεξσκέλνη γηα ην Γνπβιίλν ΗΗ. Σψξα, πνπ ην απγφ ηνπ θηδηνχ έρεη βγάιεη ην θίδη ηνπ 

ζηελ Αζήλα, ην θείκελν απηφ είλαη πνιιαπιά ρξήζηκν. Ζ.Γ. 

 

Αζήλα, 22 Μαξηίνπ 2010 

ΓΔΛΣΗΟ ΣΤΠΟΤ 

  

Διαηηψκαηα ζηελ πνιηηηθά ηεο ΔΔ γηα ην Ϊζπιν αθάλνπλ πξφζθπγεο παγηδεπκΫλνπο ζηελ 

ΔιιΪδα ρσξέο πξνζηαζέα 
  

(Βξπμέιιεο, 22 Μαξηίνπ) Ζ επηζηξνθή αηηνχλησλ άζπιν πξνο ηελ Διιάδα απφ θξάηε κέιε ηνπ 

Καλνληζκνχ ηνπ Γνπβιίλνπ[i] ηεο ΔΔ πξέπεη λα ζηακαηήζεη ακέζσο. ηελ έθζεζή ηεο, κε ηίηιν 

«Η παγίδα Γνπβιίλν ΙΙ - Δπηζηξνθέο αηηνύλησλ άζπιν πξνο ηελ Διιάδα», ε Γηεζλήο Ακλεζηία 

θαηαδεηθλχεη φηη ηα άηνκα πνπ επηζηξέθνληαη ζχκθσλα κε ηνλ Καλνληζκφ ηνπ Γνπβιίλνπ 

αληηκεησπίδνπλ πνιιαπιέο παξαβηάζεηο αλζξσπίλσλ δηθαησκάησλ, κεηαμχ ησλ νπνίσλ ηνλ 

θίλδπλν λα επηζηξαθνχλ αλαγθαζηηθά ζε έλαλ ηφπν φπνπ θηλδπλεχνπλ λα ππνζηνχλ δηψμεηο. 

  

Ζ έθζεζε αλαδεηθλχεη ηελ παξάιεηςε ησλ ειιεληθψλ αξρψλ λα πξνζθέξνπλ κηα δίθαηε δηαδηθαζία 

αζχινπ. ηα ζπζηεκηθά ειαηηψκαηα πεξηιακβάλνληαη ε έιιεηςε πξφζβαζεο ζηε δηαδηθαζία 

αζχινπ, ζε κηα δίθαηε αθξφαζε ηνπ αηηήκαηνο γηα άζπιν, θαζψο θαη ζε απνηειεζκαηηθή 

πξνζθπγή. ηνπο αηηνχληεο άζπιν δελ δηαηίζεηαη επαξθήο πξφζβαζε ζε λνκηθφ παξαζηάηε, ζε 

ππεξεζίεο δηεξκελείαο θαη ζηελ απαξαίηεηε πιεξνθφξεζε, ελψ νη ζπλζήθεο θξάηεζεο κπνξεί λα 

είλαη θάθηζηεο. Τπάξρνπλ επίζεο ζηνηρεία γηα αλαγθαζηηθέο απειάζεηο πξνο ηελ Σνπξθία. 

Δπηπιένλ, ε αλεπαξθήο παξνρή ζηέγεο θαη ε αλεπαξθήο πξφζβαζε ζε ηαηξνθαξκαθεπηηθή 

πεξίζαιςε πιήηηνπλ ηα ζηνηρεηψδε νηθνλνκηθά θαη θνηλσληθά δηθαηψκαηα ησλ αηηνχλησλ άζπιν. 

  

«Απηή ε έθζεζε δείρλεη όηη ην ζύζηεκα «Γνπβιίλν ΙΙ» βαζίδεηαη ζηελ πξνβιεκαηηθή πεπνίζεζε όηη 

όια ηα θξάηε κέιε ηεο ΔΔ πξνζθέξνπλ ηζνδύλακα πξόηππα πξνζηαζίαο ησλ πξνζθύγσλ. Αληηζέησο, 

νη αηηνύληεο άζπιν πνπ θηάλνπλ πξώηα ζηελ Διιάδα ζα αληηκεησπίζνπλ δπλάκεη παξαβηάζεηο ησλ 

αλζξσπίλσλ δηθαησκάησλ ηνπο θαη απεηιέο γηα ηελ αζθάιεηά ηνπο. Μόλν κηα ζπληνληζκέλε 

πξνζπάζεηα ησλ θξαηώλ-κειώλ λα επηηύρνπλ θαιύηεξα θαη ηζνδύλακα πξόηππα πξνζηαζίαο ζε 

νιόθιεξε ηελ ΔΔ κπνξεί λα αληηκεησπίζεη απηό ην πξόβιεκα, θαη ε ΔΔ ρξεηάδεηαη λα επηδνζεί 

ακέζσο ζε κηα ζνβαξή δηαδηθαζία πξνο απηόλ ηνλ ζηόρν», δειψλεη ν Νίθνιαο Μπέγθεξ, ν 

δηεπζπληήο ηνπ γξαθείνπ Δπξσπατθήο Έλσζεο ηεο Γηεζλνχο Ακλεζηίαο. 

  

Απφ ηνλ Απξίιην ηνπ 2008, ε Όπαηε Αξκνζηεία ησλ Ζλσκέλσλ Δζλψλ γηα ηνπο Πξφζθπγεο 

(UNHCR) ζπκβνπιεχεη ηα ππφινηπα θξάηε κέιε ηεο ΔΔ λα ζηακαηήζνπλ ηηο επηζηξνθέο 

αηηνχλησλ άζπιν πξνο ηελ Διιάδα, κε βάζε ηα ζνβαξφηαηα ειιείκκαηα ζηελ ειιεληθή 

δηαδηθαζία αζχινπ, θαζψο θαη ηηο ζπλζήθεο ππνδνρήο, πνπ ππνιείπνληαη ησλ ζρεηηθψλ πξνηχπσλ. 

χκθσλα κε ηελ έξεπλα ηεο Γηεζλνχο Ακλεζηίαο, πνπ πξαγκαηνπνηήζεθε απφ ηνλ επηέκβξην ηνπ 

2008 έσο ηνλ Φεβξνπάξην ηνπ 2010, ε θαηάζηαζε έρεη επηδεηλσζεί αθφκε πεξηζζφηεξν, ηδίσο κε 

ηελ αθαίξεζε ηνπ δηθαηψκαηνο ζε απνηειεζκαηηθή πξνζθπγή, κεηά ηελ θαηάξγεζε ηεο 

Γεπηεξνβάζκηαο Δπηηξνπήο κε λνκνζεζία, πνπ ηέζεθε ζε ηζρχ ηνλ Ηνχιην ηνπ 2009. Παξά ηα 

ζηνηρεία γηα ζνβαξέο παξαβηάζεηο αλζξσπίλσλ δηθαησκάησλ, θαηά ην πξψην δεθάκελν ηνπ 2009, 

επηζηξάθεθαλ ζηελ Διιάδα 995 αηηνχληεο άζπιν απφ θξάηε-κέιε ηνπ Καλνληζκνχ ηνπ 

Γνπβιίλνπ φπσο είλαη ε Απζηξία, ην Βέιγην, ε Γαλία, ε Διβεηία, ε Ννξβεγία, ε Οιιαλδία θαη ε 

Φηλιαλδία. 

  

Αλ θαη ε Γηεζλήο Ακλεζηία θαισζνξίδεη ηηο πξφζθαηεο θπβεξλεηηθέο δειψζεηο θαη εμειίμεηο, πνπ 

δείρλνπλ ηελ επηζπκία λα κεηαξξπζκηζηεί ζεηηθά ην ζχζηεκα αζχινπ θαη κεηαλάζηεπζεο, 

εληνχηνηο, ρσξίο πξαγκαηηθέο θαη απνηειεζκαηηθέο αιιαγέο ζηνλ λφκν θαη ηελ πξάμε, ε Διιάδα 
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ζα ζπλερίζεη λα αζεηεί ηηο ππνρξεψζεηο ηεο πξνο ηνπο πξφζθπγεο, ηνπο αηηνχληεο άζπιν θαη ηνπο 

κεηαλάζηεο, θαη ηα ππφινηπα θξάηε-κέιε ηεο ΔΔ πξέπεη λα δηαζθαιίζνπλ φηη δελ παξαβηάδνπλ ηηο 

δηθέο ηνπο ππνρξεψζεηο κε ην λα επηζηξέθνπλ αηηνχληεο άζπιν ζηελ Διιάδα. 

  

«Δίλαη ζαθέο όηη ε Διιάδα δελ θαιύπηεη ηηο ζεκειηώδεηο αλάγθεο πξνζηαζίαο θαη άιια ζηνηρεηώδε 

δηθαηώκαηα ησλ αηηνύλησλ άζπιν. Κη όκσο, ηα θξάηε πνπ κεηέρνπλ ζηνλ Καλνληζκό ηνπ Γνπβιίλνπ 

ζπλερίδνπλ λα θάλνπλ ηα ζηξαβά κάηηα, ζηέιλνληαο εθεί κεξηθνύο από ηνπο πην επάισηνπο 

αλζξώπνπο. Δίλαη θαηξόο λα αλαγλσξηζηεί ε πξαγκαηηθόηεηα πνπ πθίζηαηαη ζηελ Διιάδα, λα 

ηεξεζνύλ ηα δηεζλή πξόηππα θαη λα ζηακαηήζνπλ όιεο νη επηζηξνθέο πξνο ηε ρώξα απηή», θαηέιεμε 

ν Νίθνιαο Μπέγθεξ. 

  

Γηα λα δεέηε ηελ Ϋθζεζε: http://www.amnesty.org.gr/library/reports/index.htm 

  

Γηα πεξηζζφηεξα ζρφιηα, γεληθΫο πιεξνθνξέεο θαη ζπλεληεχμεηο:  
  

Γξαθείν Σχπνπ θαη Πξνβνιήο, ειιεληθφ ηκήκα Γηεζλνχο Ακλεζηίαο 

ηει. 210 3600628 (εζση. 2) θαη 6936601843 

Email: press@amnesty.org.gr 

  

Γξαθείν ΔΔ Γηεζλνχο Ακλεζηίαο (Βξπμέιιεο):  

ηει: 0032-2-5021499/0032 -2 - 548 2773 

Email: www.amnesty-eu@aieu.be  

 

 

 
[i] Ο Καλνληζκφο ηνπ Γνπβιίλνπ πξνζδηνξίδεη πνην θξάηνο-κέινο ηεο ΔΔ πξέπεη λα είλαη ππεχζπλν λα 

θξίλεη κηα αίηεζε γηα άζπιν ζηελ ΔΔ θαη ζε γεληθέο γξακκέο απαηηεί νη αηηνχληεο άζπιν λα επηζηξέθνληαη 

ζηελ πξψηε ρψξα ζηελ νπνία εηζήιζαλ κε ηελ άθημή ηνπο ζηελ ΔΔ. ια ηα θξάηεκέιε ηεο ΔΔ, θαζψο θαη 

ε Διβεηία, ε Ννξβεγία θαη ε Ηζιαλδία, δεζκεχνληαη απφ απηφλ ηνλ Καλνληζκφ. 

 

Σν θείκελν απηφ ην ιάβακε απφ ηνπ Ζιηφζπνξνπο: Ζιηφζπνξνη Γίθηπν Πιεξνθφξεζεο- Γξάζεο 

Νέσλ γηα ηελ Πνιηηηθή θαη Κνηλσληθή Οηθνινγία /// www.iliosporoi.net /// 

www.myspace.com/iliosporoi 

  
 

επηζηξνθή 
 

Γηνξηά Αληαιιαγάο πφξσλ Νηφπησλ Πνηθηιηψλ Ϋγηλε θαη θΫηνο 

 

ΑΝΣΑΠΟΚΡΗΖ 2-5-2011 απφ ηνλ Γηψξγν Μηραειίδε 

Απφ φιε ηελ ΔιιΪδα, απφ ηελ Δπξψπε θαη απφ ηνλ θφζκν ζην ΠΔΛΗΣΗ 

 

Σν θαζηεξσκέλν ηα ηειεπηαία 10 ρξφληα ξαληεβνχ φισλ καο ην άββαην ηνπ Θσκά ζηελ Γηνξηή 

Αληαιιαγήο πφξσλ Νηφπησλ Πνηθηιηψλ έγηλε θαη θέηνο ζηελ «γε ηνπ Πειίηη», ιίγν πξηλ ην 

Μεζνρψξη, ιίγν πξηλ ην Παξαλέζηη (πεγαίλνληαο απφ Γξάκα πξνο θξάγκα Θεζαπξνχ Νέζηνπ), 

ζηηο 30 Απξηιίνπ 2011, κε ηελ ζπκκεηνρή πάξα πνιιψλ «πηζηψλ».  

Ο θ. Παλαγηψηεο ατλαηνχδεο πέηπρε ηειηθά, κέρξη ζήκεξα, κηα εληππσζηαθή 11
ε
 Γηνξηή, γχξσ 

απφ ηα ζεκέιηα ηεο Κηβσηνχ ησλ ζπφξσλ, πνπ έρεη δηακνξθσζεί φιν κε εζεινληηθή εξγαζία θαη 

πξνζθνξά πιηθψλ απφ θίινπο, κέζα ζην θαηαπιεθηηθφ δάζνο απφ πειίηη.  

Σν Πειίηη ην εληνπίζακε εχθνια απφ ηα ρηιηφκεηξα ζηαζκεπκέλσλ απηνθηλήησλ δεμηά-αξηζηεξά 

ζηελ νδφ Γξάκαο-Ξάλζεο θαη ηα αζθπθηηθά ηνπνζεηεκέλα απηνθίλεηα ζηνλ δξφκν πξνο 

Μεζνρψξη θαη ζηνπο γχξσ ειεχζεξνπο απφ δέλδξα ρψξνπο. Αθφκα θαη εθδξνκηθά πνχικαλ 

είδακε.  

Μεηά ηελ γξακκαηεία-ππνδνρή ζηνλ πίλαθα πνπ έδεηρλε απφ πνηνπο ηφπνπο ήιζαλ ζηελ 11
ε
 

Γηνξηή κε ζαπκαζκφ είδακε φηη ήιζαλ απφ φιε ηελ Διιάδα, απφ πνιιά κέξε ηεο Δπξψπεο αιιά 

http://www.amnesty.org.gr/library/reports/index.htm
../mc/compose%3fto=press@amnesty.org.gr
http://www.amnesty-eu@aieu.be/
http://www.amnesty-eu@aieu.be/
http://www.amnesty-eu@aieu.be/
http://www.amnesty-eu@aieu.be/
http://www.amnesty-eu@aieu.be/
http://www.amnesty-eu@aieu.be/
http://www.amnesty-eu@aieu.be/
http://www.amnesty-eu@aieu.be/
http://www.amnesty-eu@aieu.be/
http://www.iliosporoi.net/
http://www.myspace.com/iliosporoi


θαη απφ δηάθνξα κέξε ηεο γεο, θαη απφ ηηο πέληε επείξνπο, γηα λα αληαιιάμνπλ ζπφξνπο αιιά θαη 

ξνχρα θαη θνπξάγην.  

Απφ ρΫξη ζε ρΫξη θαη απφ θαξδηΪ ζε θαξδηΪ, ην «κειίζζη» ησλ ζπλεηδεηνπνηεκέλσλ γηα ηελ 

αλάγθε δηαηήξεζεο ηεο βηνπνηθηιφηεηαο ζπλαλζξψπσλ απέδεημαλ γηα κηα αθφκα θνξά φηη ε 

θηλεηήξηα δχλακε ηεο γεο είλαη ε αγάπε, αθφκα θη φηαλ δελ έρνπκε ρξήκαηα.  

Καζηζκέλνη θάησ ή ζε κπάιεο απφ άρπξν φινη καδί απφιαπζαλ ην θνηλφ γεχκα κε παξαδνζηαθέο 

πνηθηιίεο, πνπ καγεηξεχηεθαλ απφ εζεινληέο θαη ήηαλ πξνζθνξά ησλ θαιιηεξγεηψλ πνπ πήξαλ 

κέξνο ζηε 11
ε
 Γηνξηή θαη θίισλ ηνπ Πειίηη.  

Με βαζηθφ ζηφρν ηνπ Πειίηη ηηο κε εθρξεκαηηζκέλεο αληαιιαγέο, ε θαξδηά ηεο 11
εο

 Γηνξηήο 

Αληαιιαγήο πφξσλ Νηφπησλ Πνηθηιηψλ ήηαλ νη πνιπάξηζκεο ζσζηά νξγαλσκέλεο αληαιιαγέο κε 

ληφπηεο πνηθηιίεο ζπφξσλ απφ φιε ηελ Διιάδα.  

Οχηε ηνλ ελζνπζηαζκφ, νχηε ηελ αηκφζθαηξα κπνξνχκε λα κεηαθέξνπκε κε κηα αληαπφθξηζε. 

Δπηζθεθζείηε ηελ ηζηνζειίδα www.peliti.gr, δηαβάζηε φζα ζεκαληηθά θαη ζπνπδαία 

αλαγξάθνληαη. Γέζηε ηηο θσηνγξαθίεο. πκκεηέρεηε ζηηο εθδειψζεηο ηνπ ΠΔΛΗΣΗ. ηεξίμηε ηηο 

ηδέεο θαη ηνπο ζηφρνπο ηνπ, ηνπο ζηφρνπο φισλ ησλ πγηψλ (ζηηο ζθέςεηο) αλζξψπσλ.  

Πήγα κε ηελ Διηζάβεη Μηραειίδνπ θαη ηα δχν ηεο παηδηά, θαη εθεί ζπλάληεζα πάξα πνιινχο 

θίινπο, κεηαμχ ησλ νπνίσλ ηνλ Σάθε Λίηζα, ηελ Κεξαζία Παπνχιηα, ηνλ Παληειή & ηελ Μαξία 

Νίλνπ κε ην παηδί ηνπο, ηνλ Εαθείξε Μπαιάζε θαη πάξα πνιινχο Νένπο Αγξφηεο, πνπ είλαη κηα 

ειπηδνθφξα πξννπηηθή γηα ηνπο θξνληηζηέο ηνπ πεξηβάιινληνο.  

Έρεη θαηαζηξαθεί ην 97% ηεο βηνπνηθηιφηεηαο ηελ επνρή ησλ πνιπεζληθψλ «θαηαζηξνθέσλ» 

δσήο θαη ησλ ληφπησλ ληήιεξ ηνπο. Αο ζψζνπκε ην ελαπνκείλαλ 3% θαη αο πξνζπαζήζνπκε λα 

δηαηεξήζνπκε ηνπο ληφπηνπο ζπφξνπο. πγραξεηήξηα ζηνλ θ. Παλαγηψηε ατλαηνχδε θαη ηνπο 

πνιπάξηζκνπο εζεινληέο. Ήηαλ κηα πνιχ πεηπρεκέλε ζπκκεηνρή ζην Δπξσπατθφ Έηνο 

Δζεινληηζκνχ θαη κηα απφδεημε ην ηη κπνξνχκε λα θάλνπκε ΥΧΡΗ ΥΡΖΜΑΣΑ, αιιά απφ θαξδηά 

κε θαξδηά.  

Καιχηεξα απφ θάζε πεξηγξαθή ζα ήηαλ λα πξνγξακκαηίζεηε απφ ηψξα ην άββαην ηνπ Θσκά ην 

2012 λα είζηε θαη εζείο εθεί.  

 

Γηα ηελ πεξηγξαθή θαη ηνλ ζαπκαζκφ, Γεκήηξεο Μηραειίδεο, 6998282382 
 
επηζηξνθή 

 

Δπηηπράο άηαλ ε  εκεξέδα γηα ηελ πνιηηηζκηθά δηΪζηαζε ηνπ ηνπένπ.  

 

εκεξίδα πνπ ζπλδηνξγάλσζαλ νη ζεκαηηθέο νκάδεο Πνιηηηζκνχ θαη Αλζξσπνγελνχο 

Πεξηβάιινληνο ησλ Οηθνιφγσλ Πξάζηλσλ. Αθνινπζήζηε ηηο ζπλδέζεηο ζην ηέινο, γηα λα 

ελεκεξσζείηε απφ ηηο πνιχ ρξήζηκεο θαη εμαηξεηηθέο εηζεγήζεηο. ΖΓ 

 

Απφιπηα επηηπρήο, ζα κπνξνχζε λα ραξαθηεξηζηεί ε εκεξίδα πνπ δηνξγάλσζαλ νη ΘεκαηηθΫο 

ΟκΪδεο Πνιηηηζκνχ θαη Οηθνινγέαο Αλζξσπνγελνχο ΠεξηβΪιινληνο Οηθνιφγσλ ΠξΪζηλσλ 

ηελ Σξίηε, 3 Μάηνπ 2011, ζηελ «ΣΔΥΝΟΠΟΛΗ» ηνπ Γάκνπ Αζελαέσλ κε ζέκα «Ζ 

πνιηηηζκηθά δηΪζηαζε ηνπ Σνπένπ». 

Σελ εκεξίδα ζπληφληζε ν Πνιπδεχθεο Παπαδφπνπινο, δεκνζηνγξάθνο θαη ζπληνληζηήο ηνπ 

Γξαθείνπ Σχπνπ ησλ ΟΠ, ελψ ηνλ ελαξθηήξην ραηξεηηζκφ απφ κέξνπο ηνπ θφκκαηνο ησλ 

Οηθνιφγσλ ΠξΪζηλσλ πξαγκαηνπνίεζε ν ΓηΪλλεο Παξαζθεπφπνπινο, εθπξφζσπνο ηχπνπ ηνπ 

θφκκαηνο. 

Σελ πξψηε ζεκαηηθή ελφηεηα ηεο εθδήισζεο θάιπςαλ νη εηζεγήζεηο ησλ θ.θ. Θεαλψ Σεξθελιά 

Aλ.Καζεγήηξηα ηνπ ηκήκαηνο Γεσγξαθίαο ηνπ Παλεπηζηεκίνπ Αηγαίνπ, ΓηΪλλεο Κι. Εεξβφο, 

Αξρηηέθησλ, κέινο Γ.. ηνπ .Α.Γ.Α.. - Π.Δ.Α. θαη η.κέινο Γ.. ηνπ ICOMOS, ΗσΪλλεο Κ. 

ΚαξΪθσζηαο, η.Aληηπξχηαλεο Παλεπηζηεκίνπ Αζελψλ θαη Γξ.Μαξέα Καξακαλψθ, χκβνπινο 

Δπηθξαηείαο, Αληηπξφεδξνο ηνπ Δπηκειεηεξίνπ Πεξηβάιινληνο θαη Βησζηκφηεηνο θαη Πξφεδξνο 

ηνπ Ηλζηηηνχηνπ Γηεπηζηεκνληθψλ πνπδψλ Πεξηβάιινληνο. 

Σελ δεχηεξε ζεκαηηθή ελφηεηα θάιπςαλ νη εηζεγήζεηο ησλ θ.θ. Μαλψιε ΓηνκαηΪξε, 

αξραηνιφγνπ θαη ζπληνληζηή ηεο Θεκαηηθάο ΟκΪδαο Πνιηηηζκνχ Οηθνιφγσλ ΠξΪζηλσλ, 
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Ησζάθ ηεθΪλνπ, Οκφηηκνπ Kαζεγεηή Δ.Μ.Π., Κψζηα Μσξαΐηε, Αλ. Καζεγεηή Δ.Μ.Π. θαη 

Φέιηππνπ Γξαγνχκε, κέινπο ηνπ Παλειιαδηθνχ πκβνπιίνπ ησλ Οηθνιφγσλ Πξαζίλσλ, 

Γεκνηηθνχ πκβνχινπ Αζήλαο θαη η.Πξφεδξνπ ηεο Διιεληθήο Οξληζνινγηθήο Δηαηξίαο. 

Παξεκβάζεηο πξαγκαηνπνίεζαλ ν θ.Γηψξγνο ΓεκαξΪο, πεξηθεξεηαθφο ζχκβνπινο ηεο «Αηηηθάο 

Οηθνινγηθάο ΑπΪληεζεο», ε εθπξφζσπνο ΤΠΔΚΑ θ.Εεηθνπ, ν Α.Πεηξφπνπινο, ζπληνληζηήο 

ηεο Θεκαηηθάο ΟκΪδαο Σνπξηζκνχ Οηθνιφγσλ ΠξΪζηλσλ θαη ν Νηθνο παξνχλεο , 

πγθνηλσληνιφγνο. 

Ζ εκεξίδα νινθιεξψζεθε κε κηα επξεία ζπδήηεζε κεηαμχ ησλ ζπκκεηερφλησλ γχξσ απφ ην ζέκα 

ηεο θαη ηηο ζρεηηθέο εηζεγήζεηο: 

Ιωάννησ Κ. Καράκωςτασ: "Αξρή ηεο πξνθχιαμεο θαη ε πξνζηαζία ηνπ ηνπίνπ - Φαξηζατζφο θαη 

ηξαγηθή αιήζεηα"  

Ιωςήφ Στεφάνου: "ΠΔΡΗ ΣΟΠΧ1Ν ΚΑΗ ΣΟΠΗΧ1Ν - Ζ ΥΑΡΣΑ Σ1ΧΝ Γ�ΗΚΑΗΧ1ΜΑΣΧ1Ν 

Σ1Ν ΣΟΠ1ΗΧΝ"  

Μανώλησ Γιοματάρησ: "ΣΟΠΗΟ ΚΑΗ ΑΝΘΡΧΠΟΓΔΝΖ ΚΛΖΡΟΝΟΜΗΑ" 

Θεανώ Τερκενλή: "Διιάδα - Σνπίν, κηα αλεθπιήξσηε ζρέζε"  

 

επηζηξνθή 

 

Πξφζηηκα 2010 γηα ζαιΪζζηα ξχπαλζε θφζηνπο 650.000 επξψ 

 

Ληγνζηεχνπλ ηα πξφζηηκα απφ ρξφλν ζε ρξφλν. Πνιιά ραξίδνληαη εθ ησλ πζηέξσλ κε δηνηθεηηθέο 

απνθάζεηο. Σν εξψηεκα είλαη βέβαηα γηα πνην ζθνπφ ζπιιέγνληαη θαη αλ απνδίδνληαη πίζσ ψζηε 

λα ππεξεηήζνπλ ην ζθνπφ γηα ηνλ νπνίν ζπιιέρηεθαλ. Θα επαλέιζνπκε. Ζ.Γ. 

 

Νηθνο Μπαξδνχληαο 

Πεξηζζφηεξα απφ 650.000 επξψ ζε πξφζηηκα γηα πεξηπηψζεηο ζαιάζζηαο ξχπαλζεο απφ δηάθνξεο 

πεγέο έρνπλ επηβιεζεί απφ ηηο αξκφδηεο ππεξεζίεο ηνπ Ληκεληθνχ ψκαηνο ην 2010. πλνιηθά 

εληνπίζζεθαλ 93 πεγέο ξχπαλζεο εθ ησλ νπνίσλ νη 28 αθνξνχλ πινία, νη 33 εγθαηαζηάζεηο ζηελ 

μεξά θαη νη 32 άιιεο πεγέο. 

Σν 2009 είραλ ιεθζεί 309 απνθάζεηο θαη είραλ επηβιεζεί πξφζηηκα χςνπο 1,76 εθαη. επξψ, ην 

2008, 641 απνθάζεηο ζπλνιηθνχ χςνπο 5,05 εθαη. επξψ θαη ην 2007, 489 απνθάζεηο ζπλνιηθνχ 

χςνπο 3,31 εθαη. επξψ. Να ζεκεησζεί, πάλησο, φηη ζηα έηε 2007, 2008 θαη 2009 

ζπκπεξηιακβάλνληαη θαη ηα ρξεκαηηθά πξφζηηκα πνπ είραλ επηβιεζεί γηα ηε βχζηζε ηνπ 

θξνπαδηεξφπινηνπ Sea Diamond ζηελ Καιληέξα ηεο αληνξίλεο. 

χκθσλα κε ηα ζηνηρεία ηνπ Ληκεληθνχ ψκαηνο, νη 93 πεξηπηψζεηο ζαιάζζηαο ξχπαλζεο 

αθνξνχζαλ 40 πεξηπηψζεηο ξχπαλζεο απφ ιχκαηα, 23 πεξηπηψζεηο ξχπαλζεο απφ απφβιεηα, 29 

πεξηπηψζεηο ξχπαλζεο απφ πεηξειαηνεηδή θαη κία πεξίπησζε ξχπαλζεο απφ απνξξίκκαηα. Ζ 

πξνζηαζία ηνπ ζαιάζζηνπ πεξηβάιινληνο απνηειεί γηα ην Ληκεληθφ βαζηθή παξάκεηξν ηεο 

δξάζεο ηνπ θαη επηηπγράλεηαη κε ηελ εθαξκνγή ησλ δηεζλψλ θαλνληζκψλ, ηνπο θαιχηεξα 

ζπληνληζκέλνπο ειέγρνπο θαη αζθαιψο κε ηε ζπκκεηνρή πνιηηψλ θαη θνξέσλ ηεο Σνπηθήο 

Απηνδηνίθεζεο. 

Οη 173 απνθάζεηο επηβιεζέλησλ πξνζηίκσλ ζε πινία, ζε εγθαηαζηάζεηο ηεο μεξάο θαη ζε άιιεο 

πεγέο θαηαινγίζζεθαλ σο εμήο: 110 απνθάζεηο απφ ηα δηάθνξα θεληξηθά ιηκελαξρεία αλά ηε 

ρψξα, 43 απνθάζεηο απφ ιηκελαξρεία θαη 20 απνθάζεηο απφ ππνιηκελαξρεία. 

http://news.kathimerini.gr/4dcgi/_w_articles_ell_1_11/02/2011_432173 

 

επηζηξνθή 

 

Γηαηέ o Γηαβάηεο Απμάζεθε 700% κΫζα ζε 50 Υξφληα; 

 

Αθηεξσκέλν ζην θίιν κνπ ηδεξή Σζηκπίδε πνπ πήγε απφ δάραξν 

 

http://www.ecogreens-gr.org/Docs/H_politismiki_diastasi_tou_topiou/I_Karakostas.pdf
http://www.ecogreens-gr.org/Docs/H_politismiki_diastasi_tou_topiou/I_Karakostas.pdf
http://www.ecogreens-gr.org/Docs/H_politismiki_diastasi_tou_topiou/I_Stefanou.pdf
http://www.ecogreens-gr.org/Docs/H_politismiki_diastasi_tou_topiou/I_Stefanou.pdf
http://www.ecogreens-gr.org/Docs/H_politismiki_diastasi_tou_topiou/M_Giomataris.pdf
http://www.ecogreens-gr.org/Docs/H_politismiki_diastasi_tou_topiou/TH_Terkenli.pdf


Σξνθέο κε πνιχ ρακειή ζξεπηηθή αμία +πνιιέο ζεξκίδεο +κείσζε ηεο ζσκαηηθήο θίλεζεο = 

δηαβήηεο 

Γειαδή, βηνκεραλνπνηεκέλα ηξφθηκα + θαζηζηηθή δσή = δηαβήηεο. 

Γειαδή, ε δηάιπζε ηεο θνηλσλίαο ηεο πεξηθέξεηαο κε ηελ αζηπθηιία θαη ηε κεηαλάζηεπζε, απηφ 

πνπ ιέκε κεηαπνιεκηθή αλάπηπμε νδεγεί ζε λέα ζνβαξά πξνβιήκαηα. Έλα απφ απηά είλαη ηεο 

πγείαο. Σν δάραξν, ε ρνιεζηεξίλε, ηα θαξδηαθά λνζήκαηα, νη αιιεξγίεο απμάλνληαη δξακαηηθά.  

Οπζηαζηηθά, ε απνκάθξπλζε ησλ αλζξψπσλ απφ ηνπο ηφπνπο ηνπο είρε ζα ζπλέπεηα λα 

θπξηαξρήζεη ε λέα παγθνζκηνπνηεκέλε αγνξά, πξψηα ζηηο πφιεηο, θαη ζήκεξα παληνχ, κέρξη ην 

ηειεπηαίν ρσξηφ, κε ηε δηείζδπζε ηεο αγνξάο ζην ρσξηφ θαη ηελ θαηάξξεπζε ησλ ηνπηθψλ 

ζπζηεκάησλ παξαγσγήο. 

Ζ επαλαηνπηθνπνίεζε, ζηελ νπνία αλαθέξεηαη θαη ν έξδ Λαηνχο, κηιψληαο γηα «ην ζηνίρεκα ηεο 

απναλάπηπμεο», θαίλεηαη λα βξίζθεηαη ζηελ αηρκή ησλ ιχζεσλ. 

Ζιίαο Γηαλλίξεο   

 

 

Ο Γηαβήηεο είλαη κηα λφζνο πνπ πιήηηεη έλαλ ζηνπο 10 Έιιελεο. Έλα πεξίπνπ εθαηνκκχξην άηνκα 

πάζρνπλ απφ απηή ηελ αζζέλεηα ζηελ Διιάδα, ελψ έλαο ζηνπο ηέζζεξηο ελήιηθεο βξίζθεηαη ζε 

πξν-δηαβεηηθφ ζηάδην.  

Ο δηαβήηεο είλαη ην ζπρλφηεξν κεηαβνιηθφ λφζεκα, ην νπνίν έιαβε απηέο ηηο δηαζηάζεηο ζρεηηθά 

πξφζθαηα. Ζ αχμεζε ηεο επίπησζεο ηνπ δηαβήηε κέζα ζηα ηειεπηαία 50 ρξφληα ππεξβαίλεη ην 

700%! 

χκθσλα κε ηνλ ελδνθξηλνιφγν Ρνλ Ρνδληέηι, εξεπλεηή ζε ζέκαηα πνπ αθνξνχλ ηνλ δηαβήηε, 

απηή ε παξαηήξεζε, καο νδεγεί ζηα εμήο ζπκπεξάζκαηα: 

1.    ηη πξφθεηηαη γηα Ϋλα πξφβιεκα πνπ δελ νθεέιεηαη θαηΪ βΪζε ζε γελεηηθΪ αέηηα (γνλέδηα), 

γηαηί ην θαηλφκελν εκθαλίζηεθε κέζα ζηελ ίδηα γεληά.  

2.    ηη ην πξφβιεκα ζρεηίδεηαη κε ηελ ξηδηθά αιιαγά ηνπ ηξφπνπ δσάο θαη δηαηξνθάο πνπ 

ζπληειέζηεθε ζε απηά ηα 50 ρξφληα.  

Ζ ζηξνθή καο ζηελ καδηθή θαηαλάισζε επεμεξγαζκέλσλ πδαηαλζξάθσλ θαη ν κεγάινο βαζκφο 

επεμεξγαζίαο ησλ ηξνθψλ γεληθφηεξα, έρεη σο απνηέιεζκα νη ηξνθέο καο λα έρνπλ πνιχ ρακειά 

ζξεπηηθά αμέα (ζπζηαηηθά) ελψ παξέρνπλ πνιιΫο ζεξκέδεο. ια ηα παξαπάλσ καδί κε ηελ 

έληνλε κεέσζε ηεο ζσκαηηθάο θέλεζεο, έθεξαλ ηα ζψκαηα καο ζηα βηνρεκηθά ηνπο φξηα. 

Σν αλζξψπηλν ζψκα είλαη γελεηηθά πξνγξακκαηηζκέλν λα ιεηηνπξγεί ππφ ζπγθεθξηκέλεο 

πξνδηαγξαθέο. Δκείο έρνπκε αιιάμεη πιήξσο απηέο ηηο πξνδηαγξαθέο «ρξήζεο» θαη ιεηηνπξγίαο κε 

απνηέιεζκα λα εκθαλίδνληαη ζνβαξέο δπζιεηηνπξγίεο φπσο ν δηαβήηεο…(απφζπαζκα) 

ιν ην άξζξν ηνπ  Dr. Γεκήηξε Σζνπθαιά ζην http://www.drtsoukalas.com/subject.php?id=111  
 

επηζηξνθή 

 

ΓΡΑΜΜΖ SOS γηα γπλαέθεο ζχκαηα βέαο ιφγσ θχινπ  

 

Νέα ΣΖΛΔΦΧΝΗΚΖ ΓΡΑΜΜΖ SOS γηα γπλαίθεο ζχκαηα βίαο ιφγσ θχινπ 15900 

ΖΛΔΚΣΡΟΝΗΚΖ ΓΡΑΜΜΖ sos15900@isotita.gr 

Ζ γξακκή SOS απεπζχλεηαη ζε γπλαίθεο ζχκαηα βίαο. Δίλαη παλειιαδηθάο εκβέιεηαο, 24σξεο 

ιεηηνπξγίαο 365 κΫξεο ην ρξφλν, κε αζηηθή ρξέσζε. 

 
 

Πξνηεηλφκελα 
 

Πξνηεηλφκελε ειεθηξνληθά ςεθνθνξέα: OXI ζηα ΠπξεληθΪ ΔξγνζηΪζηα Αθνχγηνπ & 

ηλψπεο (Σνπξθέα) 
 

 Αμίδεη λα ππνγξάςνπκε! 

Πξνσζήζηε ην ζε θίινπο & γλσζηνχο! 

OXI ζηα Ππξεληθά Δξγνζηάζηα Αθνχγηνπ & ηλψπεο (Σνπξθία) ! // STOP Nuclear Plants in 

Akkuyu & Sinop (Turkey) ! 

Dr.%20Δημήτρη%20Τσουκαλά
http://www.drtsoukalas.com/subject.php?id=111


Σν Παλεπηζηήκην Αηγαίνπ έιαβε ηελ πξσηνβνπιία ζπιινγήο ππνγξαθψλ, πξνθεηκέλνπ λα 

ζηακαηήζεη ε αλέγεξζε ησλ δπν ππξεληθψλ εξγνζηαζίσλ ζε πεξηνρέο ηεο Σνπξθίαο. Ζ επηηπρία 

απηνχ ηνπ εγρεηξήκαηνο εμαξηάηαη ηφζν απφ ηελ ζπκκεηνρή ζαο φζν θαη απφ ηε δηάδνζε ηνπ 

παξφληνο κελχκαηνο.  

ηελ δηεχζπλζε  http://petition.aegean.gr/stopnuclearplants/  ζα βξείηε ην αλαιπηηθφ θείκελν θαη 

ζα έρεηε ηε δπλαηφηεηα ππνγξαθήο απηνχ.  

 
επηζηξνθή 
 

Πξνηεηλφκελν βέληεν: Ο θαζ. Εάζεο Παπαδεκεηξένπ γηα ηελ νηθνλνκηθά θξέζε 
 

 
Γείηε ην –είλαη πνιχ θαιφ. Ζ θξίζε δελ είλαη ησλ αγνξψλ, είλαη θξίζε ηνπ θαπηηαιηζκνχ 

http://youtu.be/bYRqlRnRw4o  
 

Ο θαζεγεηάο Εάζεο Γ. Παπαδεκεηξένπ ζπνχδαζε αξρηθά ειεθηξνιφγνο κεραληθφο ζην Σερληθφ 

Παλεπηζηήκην ηνπ Βεξνιίλνπ (Technische Universitat Berlin) θαη ζηε ζπλέρεηα Κνηλσληνινγία ζην Σκήκα 

Οηθνλνκηθψλ θαη Κνηλσληθψλ Δπηζηεκψλ ηνπ παλεπηζηεκίνπ ηνπ Ακβνχξγνπ. Δθπφλεζε δηδαθηνξηθή 

δηαηξηβή κε ζέκα «Ζιεθηξνληθνί ππνινγηζηέο θαη νξγάλσζε ηεο εξγαζίαο: Ζ πεξίπησζε ηνπ ηξαπεδηθνχ 

ζπζηήκαηνο» θαη αλαγνξεχηεθε δηδάθηνξαο ηεο Φηινζνθίαο (Dr. Phil.) ηνπ παλεπηζηεκίνπ Johann 

Wolfgang von Goethe ηεο Φξαλθθνχξηεο ηνπ Μάηλ.  Δμεηδηθεχηεθε ζε ζέκαηα Βηνκεραληθήο 

Κνηλσληνινγίαο θαη εξγάζηεθε γηα δψδεθα πεξίπνπ ρξφληα σο εξεπλεηήο ζην δηεζλνχο θήκεο Ηλζηηηνχην 

Κνηλσληθήο Έξεπλαο ηεο Φξαλθθνχξηεο, γλσζηφ θαη σο «ρνιή ηεο Φξαλθθνχξηεο». Σν εξεπλεηηθφ ηνπ 

έξγν αθνξά ηνλ ηερλνινγηθφ θαη νξγαλσηηθφ εθζπγρξνληζκφ ζε επηιεγκέλνπο θιάδνπο ηεο γεξκαληθήο 

βηνκεραλίαο θαη ζπγθεθξηκέλα ζηε ραιπβνπξγία θαη ζηηο βηνκεραλίεο παξαγσγήο απηνθηλήησλ, 

εξγαιεηνκεραλψλ θαη ειεθηξηθψλ εηδψλ θαζψο θαη ζηνλ ηνκέα ησλ ηξαπεδψλ. Παξάιιεια κε ηηο 

εξεπλεηηθέο ηνπ δξαζηεξηφηεηεο δίδαμε, κε ηελ ηδηφηεηα ηνπ εληεηαικέλνπ δηδαζθαιίαο, Βηνκεραληθή 

Κνηλσληνινγία θαη Θεσξία ησλ Δξγαζηαθψλ ρέζεσλ ζην Σκήκα Κνηλσληθψλ Δπηζηεκψλ ηνπ 

Παλεπηζηεκίνπ ηεο Φξαλθθνχξηεο (1975-1985). 

Απφ ην ρεηκεξηλφ εμάκελν 1985/86 δηδάζθεη Γεληθή θαη Πνιηηηθή Κνηλσληνινγία θαζψο θαη Πνιηηηθή 

Δπηζηήκε ζην πιαίζην ηνπ κεηαπηπρηαθνχ πξνγξάκκαηνο ζπνπδψλ ζην Σκήκα Ννκηθήο ηνπ Αξηζηνηειείνπ 

Παλεπηζηεκίνπ Θεζζαινλίθεο. Σν 1992 δηεηέιεζε επηζθέπηεο θαζεγεηήο ζην παλεπηζηήκην Σohoku ηεο 

πφιεο Sendai ηεο Ηαπσλίαο, πξνζθεθιεκέλνο απφ ηελ Ηαπσληθή Δηαηξεία Πξνψζεζεο ησλ Δπηζηεκψλ 

(Japan Society for the Promotion of Science), θαζψο θαη ζην Πάληεην Παλεπηζηήκην Κνηλσληθψλ θαη 

Πνιηηηθψλ Δπηζηεκψλ ηεο Αζήλαο (1993-1996), φπνπ δίδαμε Κνηλσληνινγία ηεο Δξγαζίαο. Δπίζεο, απφ ην 

ρεηκεξηλφ εμάκελν 1999/2000, δηδάζθεη κε ηελ ηδηφηεηα ηνπ επηζθέπηε θαζεγεηή Γεληθή Κνηλσληνινγία, 

Πνιηηηθή Δπηζηήκε θαη Βηνκεραληθή Κνηλσληνινγία ζην Σκήκα «Γηεζλψλ Οηθνλνκηθψλ ρέζεσλ θαη 

Αλάπηπμεο» (Γ.Ο..Α.) ηνπ Γεκνθξίηεηνπ Παλεπηζηεκίνπ Θξάθεο ζηελ Κνκνηελή. Απφ ην 1995 θαη 

εληεχζελ αζρνιείηαη κε ζέκαηα μελνθνβίαο, ξαηζηζκνχ θαη θνηλσληθνχ απνθιεηζκνχ. Έρεη πινχζην 

ζπγγξαθηθφ έξγν ζηα ειιεληθά, γεξκαληθά θαη αγγιηθά. Μεηαθξάζεηο εξγαζηψλ ηνπ θπθινθφξεζαλ επίζεο 

ζηα ηηαιηθά θαη ηαπσληθά. 

(Απφ ηνλ Γξ. Μαιηέδν-επραξηζηνχκε) 

 

επηζηξνθή 

 

Πξνηεηλφκελε ηζηνζειέδα: ΔΠΗΣΡΟΠΖ ΛΟΓΗΣΗΚΟΤ ΔΛΔΓΥΟΤ ΔΠΗ ΣΟΤ 

ΔΛΛΖΝΗΚΟΤ ΓΖΜΟΗΟΤ ΥΡΔΟΤ www.elegr.gr 
 

 

Ζ Δπηηξνπή απηή πξαγκαηνπνίεζε κηα ηξηήκεξε δηεζλή ζπλάληεζε ζηελ Αζήλα. Παξαζέηνπκε ην 

πξφγξακκα ηεο ζπλάληεζεο γηα λα πιεξνθνξεζνχλ νη αλαγλψζηεο ηνπ πεξηνδηθνχ καο ηε 

ζεκαηνινγία ηεο ζπλάληεζεο. ηελ Ηζηνζειίδα απηή αλαξηψληαη πνιχ ρξεζηκεο αλαιχζεηο γηα ην 

ρξένο. 

Ζιίαο Γηαλλίξεο 

    

ΓΗΔΘΝΖ  ΤΝΑΝΣΖΖ  ΣΖΝ   ΑΘΖΝΑ 

ΥΡΔΟ  ΚΑΗ  ΛΗΣΟΣΖΣΑ: ΑΠΟ ΣΟΝ  ΠΑΓΚΟΜΗΟ  ΝΟΣΟ  ΣΖΝ   ΔΤΡΧΠΖ 

http://petition.aegean.gr/stopnuclearplants/
http://youtu.be/bYRqlRnRw4o
http://www.elegr.gr/


6, 7 θαη 8 ΜΑΨΟΤ, ΝΟΜΗΚΖ   ΥΟΛΖ   (φισλνο 57 θαη Μαζζαιέαο ), ΑκθηζΫαηξν 1, 1νο 

φξνθνο  

ΓΙΟΡΓΑΝΩΣΔ 

 Διιεληθή Πξσηνβνπιία γηα ηε ζπγθξόηεζε Δπηηξνπήο Λνγηζηηθνύ Διέγρνπ επί  ηνπ ειιεληθνύ 

δεκόζηνπ ρξένπο θαη  European Network on Debt and Development (Eurodad), Committee for the 

Abolition of Third World Debt (CADTM), Bretton Woods Project, , Research on Money and 

Finance (RMF), Ηλσκέλν Βαζίιεην , Debt and Development Coalition Ireland, Afri Action from 

Ireland, Ιξιαλδία, Jubilee Debt Campaign, Ηλσκέλν Βαζίιεην, WEED (World Economy 

Environment Development), Γεξκαλία,  Observatorio de la Deuda en la Globalización, Ιζπαλία  

 

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΡΓΑΗΧΝ 

 

Παξαζθεπά 6 Μαΐνπ 

17.15: Άλνηγκα : νθία αθνξάθα (αλεμάξηεηε βνπιεπηήο)  

17.30 – 19.00: Η πξαγκαηηθόηεηα ηεο θξίζεο ζηελ Διιάδα  

Οκηιεηέο: 

 Λεσλίδαο Βαηηθηψηεο (δεκνζηνγξάθνο θαη ιέθηνξαο Πνιηηηθήο Οηθνλνκίαο, Varna Free 

University of Cyprus ):   Αηηίεο ηεο θξίζεο ρξένπο. 

 Νάληηα Βαιαβάλε (ζπγγξαθέαο, νηθνλνκνιφγνο ): Δμσνηθνλνκηθέο όςεηο ηεο θξίζεο. 

 Υξήζηνο Παπαζενδψξνπ (αλαπιεξσηήο θαζεγεηήο Κνηλσληθήο Πνιηηηθήο,  Γεκνθξίηεην 

Παλεπηζηήκην Θξάθεο): Κνηλσληθέο επηπηώζεηο ηεο θξίζεο  ρξένπο ζηελ Διιάδα: 

Δμαζζέλεζε ηεο θνηλσληθήο πξνζηαζίαο θαη επηδείλσζε ηεο θηώρεηαο. 

 Νφηεο Μαξηάο (αλαπιεξσηήο θαζεγεηήο Δπξσπατθψλ Θεζκψλ, Παλεπηζηήκην Κξήηεο): 

Αλαζεώξεζε ηεο Σπλζήθεο ηεο Ληζζαβώλαο θαη ζπληεηαγκέλε ρξενθνπία 

Σπληνληζηήο: Δξίθ Τνπζέλ (πξόεδξνο ηεο CADTM, Βέιγην) 

19.30 – 21.00: Τν ρξένο ζηελ Δπξώπε – βαζηθνί παξάγνληεο θαη ηξέρνπζα πνιηηηθή 

Οκηιεηέο 

 Άληη ηφξετ (παλεπηζηεκηαθφο, Παλεπηζηήκην Γνπβιίλνπ,  επηθεθαιήο ηεο  Action from 

Ireland). 

 Νηάξηνπο Εαιέγθα (ζπλδηθαιηζηήο, δεκνζηνγξάθνο ηεο Le Monde Diplomatique, 

Πνισλία) 

 Αληξέη Υνχλθν (βνπιεπηήο ηνπ Die Linke, Γεξκαλία) 

 Νηελί Νηηξάλ (γ.γ. ηνπ ζπλδηθάηνπ ηεο  CGT ζηελ Σξάπεδα ηεο Γαιιίαο) 

 Παξεκβάζεηο απφ ηελ αίζνπζα εθ κέξνπο εθπξνζψπσλ απφ άιιεο ρξεσκέλεο ρψξεο ηεο 

Δπξψπεο. 

Σπληνληζηήο: Σηάζεο Χαηδόπνπινο (λνκηθόο) 

Πξνβνιή ηνπ ληνθηκαληέξ  Debtocracy, παξνπζία ησλ ζπληειεζηώλ ηνπ, Καηεξίλαο Κηηίδε θαη Άξε 

Υαηδεζηεθάλνπ 

 

Ϊββαην 7 Μαΐνπ 
11.30 – 12.00: Τπνδνρή θαη ελεκέξσζε γηα ηελ πξνεγνχκελε εκέξα 

12.00 – 13.30: Τν παγθόζκην πξόβιεκα ηνπ ρξένπο: Οη θξίζεηο ρξένπο ζηνλ παγθόζκην Νόην 

Οκηιεηέο: 

 Λίληη Ναζπίι  (Δπηηξνπή Λνγηζηηθνχ Διέγρνπ Φηιηππίλσλ, πλαζπηζκφο Φηιηππίλσλ γηα 

ηελ Απαιιαγή απφ ην Υξένο): Δηζαγσγή ζηηο θξίζεηο ρξένπο ηνπ Νόηνπ. 

 Μηκνχλ Ραρκάλη (ATTAC/CADTM, Μαξφθν): Η πεξίπησζε ηεο πεξηνρήο Μαγθξέκπ-

Μαζξέθ 

 Φάηη Σζακθί (RAID/ATTAC/CADTM, Σπλεζία): Η πεξίπησζε ηεο Τπλεζίαο.  

 Νίθ Νηίαξληελ (επηθεθαιήο ηεο  Jubilee Debt Campaign, Ζλσκέλν Βαζίιεην): ΓΝΤ, ρξένο 

θαη θνξνινγία: Μαζήκαηα από ην Νόην. 

Σπληνληζηήο: Γηώξγνο Μεηξαιηάο (Διιεληθή Δπηηξνπή θαηά ηνπ Χξένπο) 

13.30: Γηάιεηκκα 

15.00 – 16.30: Δλαιιαθηηθέο ιύζεηο αληηκεηώπηζεο ηνπ ρξένπο – δηεζλή δηδάγκαηα 

Οκηιεηέο: 



 ζθαξ Οπγθαξηέηζε (Ηλζηηηνχην Οηθνλνκηθήο Έξεπλαο, Απηφλνκν Παλεπηζηήκην 

Μεμηθνχ): Παξνπζίαζε  δίθαησλ ιύζεσλ γηα ηα πξνβιήκαηα ρξένπο. 

 Άιαλ ίκπηιο (Αξγεληηλφο παλεπηζηεκηαθφο, αλψηαηνο ζχκβνπινο ηνπ Κέληξνπ Έξεπλαο 

Οηθνλνκηθήο Πνιηηηθήο, Οπάζηγθηνλ): Η πεξίπησζε ηεο Αξγεληηλήο. 

 Φηφλα Σζηπνχλδα (Αθξηθαληθφ Γίθηπν θαη Φφξνπκ γηα ην Υξένο θαη ηελ Αλάπηπμε – 

AFRODAD): Η πεξίπησζε ησλ ρσξώλ κε ρακειό εηζόδεκα. 

Σπληνλίζηξηα: Χελξίθε Άιεληνξθ (Bretton Woods Project, Ηλσκέλν Βαζίιεην) 

17.00 – 18.30: Δκπεηξίεο ησλ  Δπηηξνπώλ Λνγηζηηθνύ Διέγρνπ ηνπ ρξένπο από όιν ηνλ θόζκν 

Οκηιεηέο: 

 Μαξία-Λνπζία Φαηνξέιη  (Δπηηξνπή Λνγηζηηθνχ Διέγρνπ ηνπ ρξένπο, Βξαδηιία). 

 Δξίθ Σνπζέλ (πξφεδξνο ηεο  CADTM, Βέιγην). 

 Λίληη Ναζπίι (Δπηηξνπή Λνγηζηηθνχ Διέγρνπ Φηιηππίλσλ, πλαζπηζκφο Φηιηππίλσλ γηα 

ηελ Απαιιαγή απφ ην Υξένο). 

Σπληνληζηήο: Μσπζήο Λίηζεο (νηθνλνκηθόο ζπληάθηεο) 

18.30: Γηάιεηκκα 

19.30 – 21.00: Δλαιιαθηηθέο ιύζεηο γηα ην ρξένο ζηελ Δπξσδώλε 

 

Οκηιεηέο: 

●   Άληη ηφξετ (παλεπηζηεκηαθφο, Παλεπηζηήκην ηνπ Γνπβιίλνπ, επηθεθαιήο ηεο Action from 

Ireland) 

●  Κψζηαο Λαπαβίηζαο (θαζεγεηήο Οηθνλνκηθψλ, Παλεπηζηήκην ηνπ Λνλδίλνπ,  Research on 

Money and Finance, Ζλσκέλν Βαζίιεην) 

●  Δπθιείδεο Σζαθαιψηνο (θαζεγεηήο Οηθνλνκηθψλ, Οηθνλνκηθφ Παλεπηζηήκην Αζήλαο) 

Σπληνληζηήο: Άξεο Χαηδεζηεθάλνπ (δεκνζηνγξάθνο) 

 

Κπξηαθά  8 Μαΐνπ 

11.00– 13.30: Δξγαζηήξηα θαη ζπλαληήζεηο γηα ην ζρεδηαζκό ηεο δξάζεο κεηαμύ ησλ 

ζπκκεηερόλησλ.    

11.00 Δξγαζηήξη “Γελ Υξσζηάκε-Γελ Πιεξψλνπκε”, νκηιήηξηα Μαξία-Λνπζία Φαηνξέιη 

Πξσηνβνπιία Γπλαηθψλ ελάληηα ζην Υξένο θαη ηα Μέηξα Ληηφηεηαο 

13.30: Γηάιεηκκα 

14.00 Πξνβνιή ληνθηκαληέξ ηεο Πξσηνβνπιίαο Γπλαηθψλ ελάληηα ζην Υξένο θαη ηα Μέηξα 

Ληηφηεηαο 

14.30 -15.00:  πλφςηζε ησλ εξγαζηψλ ησλ πξνεγνχκελσλ εκεξψλ 

15.00 – 16.30: Αηηήκαηα θαη θηλήκαηα γηα κηα δίθαηε ιύζε ζην πξόβιεκα ηνπ ρξένπο 

Οκηιεηέο:  

 Γέζπνηλα παλνχ (κέινο ηεο Δ.Δ. ηεο ΑΓΔΓΤ) 

 Πέηξνο Φηιίππνπ (δήκαξρνο αξσληθνχ)  

 Νίθνο Γνπξιάο (πξφεδξνο ηνπ πλδηθάηνπ ηνπ Αεξνδξνκίνπ «Διεπζέξηνο 

Βεληδέινο») 

 Γηψξγνο Θενδσξφπνπινο (“Δπηβάηεο Θεζζαινλίθεο” -- Κηλήκαηα “Γελ 

Πιεξψλσ”) 

 Ησάλλα Γατηάλε  (Πξσηνβνπιία Γπλαηθψλ ελάληηα ζην Υξένο θαη ηα Μέηξα 

Ληηφηεηαο) 

 Βάηνο Γθαλήο (πξφεδξνο Αγξνηηθνχ πιιφγνπ Βφξεηαο Φζηψηηδαο) 

 Μαξία-Λνπζία Φαηνξέιη ( Δπηηξνπή Λνγηζηηθνχ Διέγρνπ ηνπ ρξένπο, Βξαδηιία -- 

ζπλνπηηθή παξνπζίαζε ησλ δξάζεσλ θαηά ηνπ ρξένπο ζηηο ρψξεο ηνπ Νφηνπ) 

 Οχηγθνπλ Μπξηλίιληζελ (Δπξσπατθφ Γίθηπν γηα ην Υξένο θαη ηελ Αλάπηπμε – 

ζπλνπηηθή παξνπζίαζε ησλ δξάζεσλ ζηελ Δπξψπε) 

Σπληνληζηέο: 

Άξηο Καδάθνο (θαζεγεηήο Δξγαηηθνύ Γηθαίνπ,  Αξηζηνηέιεην Παλεπηζηήκην Θεζζαινλίθεο). 

Μίξηακ Μπνύξγθη (CADTM, Βέιγην) 

17.00 – 18.30: Γηαθήξπμε ηεο Αζήλαο γηα ην Χξένο 

Οκηιεηέο: 



 Γηψξγνο Καηξνχγθαινο (ζπληαγκαηνιφγνο, αλαπιεξσηήο θαζεγεηήο,  Γεκνθξίηεην 

Παλεπηζηήκην Θξάθεο). 

 Παλαγηψηεο σηήξεο (παλεπηζηεκηαθφο, κέινο ηεο . Δ. ηεο ΑΝΣΑΡΤΑ). 

 Γηάλλεο Σφιηνο (δξ νηθνλνκηθψλ επηζηεκψλ, κέινο ηεο Π.Γ. ηνπ πλαζπηζκνχ) 

 Κψζηαο Λαπαβίηζαο (θαζεγεηήο Οηθνλνκηθψλ, Παλεπηζηήκην ηνπ Λνλδίλνπ) 

 Νέζα Νη Σζαζάηληη (Action from Ireland) 

 Παζθάι Φξαλζέ (αληηπξφεδξνο ηεο CADTM, Γαιιία) 

Σπληνληζηήο: Λεσλίδαο Βαηηθηώηεο, δεκνζηνγξάθνο, νηθνλνκνιόγνο 

Παξεκβάζεηο εθπξνζψπσλ θνκκάησλ θαη πνιηηηθψλ νξγαλψζεσλ, ζπλδηθάησλ, ιατθψλ 

νξγαλψζεσλ, θηλεκάησλ  θαη ηνπ θνηλνχ. 

Θα αθνινπζήζεη ε παξάζηαζε “I Love Mnemonium”,  ηνπ Γηάγθνπ Αλδξεάδε, κηα παξαγσγή ηνπ 

Κέληξνπ Γξάκαηνο ηνπ Παληείνπ Παλεπηζηεκίνπ. 

** ηε Γηεζλή πλάληεζε ζπκκεηέρνπλ θαη νη Καιιηηέρλεο ελάληηα ζην Μλεκόλην κε ζρεηηθή 

εηθαζηηθή εγθαηάζηαζε ζηελ είζνδν ηεο Ννκηθήο, απφ ην απφγεπκα ηεο Παξαζθεπήο. 

Αζήλα 5 Μαΐνπ 2011 

 
επηζηξνθή 

 

Πξνηεηλφκελε ηαηλέα: DEPTOCRACY 

 

http://debtocracy.gr/ 

 

Έρνληαο πξαγκαηνπνηήζεη γπξίζκαηα ζηελ Διιάδα θαη ην εμσηεξηθφ, αιιά θαη κέζα απφ 

θηλνχκελα ζρέδηα θαη animation ην Debtocracy παξαθνινπζεί ηελ πνξεία ηεο παγθφζκηαο 

νηθνλνκίαο απφ ηε δεθαεηία ηνπ '70 θαη εμεγεί ηηο έλλνηεο ηνπ απερζνχο θαη ηνπ παξάλνκνπ ρξένπο 

πνπ βαξαίλνπλ θαη ηελ Διιάδα. 

 

ην Debtocracy κηινχλ, κεηαμχ άιισλ, νη αθαδεκατθνί Νηέηβηλη Υάξβετ, ακίξ Ακίλ, Κψζηαο 

Λαπαβίηζαο θαη Εεξάξ Νηηκελίι, ν θηιφζνθνο  Αιέλ Μπαληηνχ, ν επηθεθαιήο ηεο επηηξνπήο 

ινγηζηηθνχ ειέγρνπ ηνπ Ηζεκεξηλνχ Οχγθν Αξίαο, ν πξφεδξνο ηνπ CADTM Δξίθ Σνπζέλ, 

δεκνζηνγξάθνη φπσο  o Άβη Ληνχηο (ζπγγξαθέαο/ζθελνζέηεο ηνπ ληνθηκαληέξ The Take - Ζ 

θαηάιεςε) θαη ν Εαλ Καηξκέξ (Liberation). Αθφκε πξνζσπηθφηεηεο φπσο ν Μαλψιεο Γιέδνο θαη 

ε αληηπξφεδξνο ηνπ γεξκαληθνχ θφκκαηνο Die Linke Εάξα Βάγθελθλερη.  

Σε κνπζηθή ππνγξάθεη ν Γηάλλεο Αγγειάθαο θαη ην κνληάδ ν Αξεο Σξηαληαθχιινπ ελψ ηελ 

παξαγσγή αλέιαβε ε εηαηξεία BitsnBytes ηνπ Κψζηα Δθήκεξνπ. 

 

Ζ δεκηνπξγία ηνπ Debtocracy νθείιεηαη απνθιεηζηηθά ζηνπο εθαηνληάδεο αλψλπκνπο θαη 

επψλπκνπο «ζπκπαξαγσγνχο» καο πνπ θάιπςαλ κέζα ζε ιίγεο εκέξεο ηα έμνδα παξαγσγήο θαη 

ζπλέρηζαλ λα ζπλεηζθέξνπλ γηα ηα έμνδα δηαλνκήο. Παξαθνινπζείζηε ην εδψ απφ απφςε, ή 

θαηεβάζηε ην γηα λα ην δείηε κε ηελ εζπρία ζαο φπνηε ζειήζεηε θαη θξαηήζηε ην ζαλ ζεκείν 

αλαθνξάο ζε απηά πνπ καο ζπκβαίλνπλ είηε πξφθεηηαη λα καο ζπκβνχλ : 

 http://debtocracy.gr/ και http://www.yupi.gr/apopsi/c27863/Debtocracy:_Ena_Review.html  

 
επηζηξνθή 

 

Πξνηεηλφκελε ηαηλέα: Αθέξα ΚνπξνζΪβα: ¨λεηξα" (Yume / Dreams) πνλδπισηά,  1990 

 
Γείηε ην, είλαη ζπγθινληζηηθφ 
 

Σν βνπλφ Φνχηδη ζηα θφθθηλα, Ολεηξα, 1990  

http://www.youtube.com/watch?v=XV01GZTNTTg&feature=related  

 

http://debtocracy.gr/
http://debtocracy.gr/
http://www.yupi.gr/apopsi/c27863/Debtocracy:_Ena_Review.html
http://www.youtube.com/watch?v=XV01GZTNTTg&feature=related


Σν 1990 ν ππέξγεξνο Αθίξα Κνπξνζάβα γχξηζε κία απφ ηηο αγαπεκέλεο κνπ ηαηλίεο: ¨λεηξα" 

(Yume / Dreams), ζπνλδπισηή, θαηέγξαςε ζ' απηήλ νθηψ φλεηξα θη εθηάιηεο ηνπ. Οη θξηηηθνί ηεο 

επνρήο δελ ελζνπζηάζηεθαλ, νη ζπκπαηξηψηεο ηνπ δελ θαηάιαβαλ (ή δελ ζέιεζαλ λα 

θαηαιάβνπλ...) ηη ηνπο έιεγε ζηελ πξνηειεπηαία ηνπ δεκηνπξγία: πκλνχζε ηελ αλζξψπηλε 

απιφηεηα, ηελ νκνξθηά θαη δχλακε ηεο θχζεο, ηνλ πνιηηηζκφ ηεο παξάδνζεο, ηελ ηέρλε, ηελ 

αζσφηεηα ηεο παηδηθήο καηηάο ηνπ ρζεο, αιιά έζηειλε θαη ζήκαηα θηλδχλνπ γηα ηελ αγξηφηεηα ηνπ 

αχξην. ηε δεχηεξε θαηεγνξία, ην φλεηξν-εθηάιηεο "ην βνπλφ Φνχηδη ζηα θφθθηλα". 

Ξαλαθνηηψληαο ην κεηά απφ ηφζα ρξφληα θαη κε ηελ απεηιή ν εθηάιηεο ηνπ Κνπξνζάβα λα γίλεη 

πξαγκαηηθφηεηα, αλαξσηήζεθα γηα ην αλ είλαη κηα κπζνπιαζία ηνπ κεγάινπ δεκηνπξγνχ ή 

ελφξαζε. ρη, δελ πηζηεχσ ζε απηά, κα... "νη 6 αληηδξαζηήξεο", "-πνπ ράζεθαλ νη άλζξσπνη; ζηνλ 

πάην ηεο ζάιαζζαο", ηα νξγηζκέλα ιφγηα ηεο έληξνκεο κάλαο γηα φζα ςέκαηα ηνπο είπαλ ηα δφκπη 

ηνπ ππξεληθνχ ιφκπη θαη νη θπβεξλήζεηο καξηνλέηεο ηνπο... 
 

 

επηζηξνθή 

 

Δηδάζεηο απφ ηε γεηηνληΪ καο 
 

 

ΠισηΫο αλεκνγελλάηξηεο-αθαιΪησζε- εζληθά βηνκεραλέα πξνηεέλεη ην δέθηπν λεζησηηθψλ 

επηκειεηεξέσλ Insuleur 

 

νκηιία ηνπ θ. Μπελέηνπ (πξφεδξνπ ηνπ επαγγεικαηηθνχ επηκειεηεξίνπ,  πξνέδξνπ ηεο ΑΝΔΠ θαη 

Γξακκαηέα ηνπ Γηθηχνπ Eπηκειεηεξίσλ INSULEUR ζε εκεξίδα πνπ είρε νξγαλψζεη ν 

ΟΗΚΟΛΟΓΗΚΟ ΑΝΔΜΟ Ννηίνπ Αηγαίνπ ζηε χξν.   

ζρεηηθή αλάξηεζε βίληεν απν ηελ εκεξίδα ζηε χξν (2/11/2010) ζην  

http://ecoanemos.wordpress.com/2010/11/04/%CE%B5%CE%BA%CE%B4%CE%AE%CE%BB

%CF%89%CF%83%CE%B7-

%CE%B4%CE%B9%CE%B1%CE%BB%CF%8C%CE%B3%CE%BF%CF%85-

%CF%83%CF%84%CE%B7-%CF%83%CF%8D%CF%81%CE%BF-

%CF%80%CF%81%CE%AC%CF%83%CE%B9%CE%BD%CE%B5%CF%82-%CE%BB/ 

 

Σν κεγαιχηεξν πξφβιεκα πνπ ζα αληηκεησπίζνπκε εμ αηηίαο ηεο νηθνλνκηθήο θαηάζηαζεο είλαη ε 

ΑΝΔΡΓΗΑ. 

πσο επαλεηιεκκέλα έρεη εηπσζεί απφ πνιινχο αξκνδίνπο θαη απφ ηνλ ίδην ηνλ πξσζππνπξγφ ε 

ιχζε θαη ε αλάθακςε κπνξεί λα πξνθχςεη κφλν κέζα απφ ηελ αλάπηπμε θαη κάιηζηα πεξηζζφηεξν 

απφ ηελ Πξάζηλε Αλάπηπμε. 

 

Ση εέλαη φκσο ΠξΪζηλε ΑλΪπηπμε; 

Αο δνχκε πξψηα ηη ΓΔΝ εέλαη Πξάζηλε Αλάπηπμε. 

Πξνθαλψο δελ είλαη λα γεκίζνπκε ηα λεζηά θαη ηα βνπλά κε αλεκνγελλήηξηεο, φπνπ μέλνη 

«επελδπηέο» ρξεζηκνπνηψληαο μέλεο ηερλνινγίεο θαη μέλα πξντφληα ζα καο παξέρνπλ αθξηβφηεξε 

θαζαξή ελέξγεηα, ηελ νπνία φινη καο ζα πιεξψλνπκε γηα δεθαεηίεο. Οχηε ιχζε είλαη ηα κεγάια 

θσηνβνιηατθά πάξθα κεγάισλ επελδπηψλ (πνπ ζηελ νπζία ηα πινπνηνχλ κε ρξήκαηα απφ ηηο 

ηξάπεδεο) κε ειάρηζηε Διιεληθή πξνζηηζέκελε αμία θαη ειάρηζηεο ζέζεηο εξγαζίαο, ηελ ζηηγκή 

πνπ φινη καο ζα πιεξψλνπκε απηφ ην ξεχκα παλάθξηβα γηα ηελ επφκελε εηθνζαεηία ηνπιάρηζηνλ. 

Οχηε λα γεκίζνπκε αθαιαηψζεηο ηα λεζηά πνπ λα θαίλε ξεχκα ΓΔΖ (δει. νπζηαζηηθά πεηξέιαην), 

γηαηί πάιη φρη κφλν πεηάκε ηα ιεθηά ζην εμσηεξηθφ αγνξάδνληαο πεηξέιαην, αιιά είλαη ζαλ λα ηα 

θαίκε (γηαηί ράλνληαη απφ ηελ εζληθή νηθνλνκία) γηα λα κνιχλνπκε ην πεξηβάιινλ. Καη επη πιένλ 

κε ηηο επεξρφκελεο απμήζεηο ηνπ ξεχκαηνο ην λεξφ πνπ είλαη ην βαζηθφηεξν αγαζφ, ζα γίλεη 

παλάθξηβν.  

Απηφ πνπ πξέπεη λα θάλνπκε είλαη λα Διιεληθνπνηήζνπκε ηελ παξαγσγή φπνησλ ιχζεσλ 

εθαξκφζνπκε. 

http://ecoanemos.wordpress.com/2010/11/04/%CE%B5%CE%BA%CE%B4%CE%AE%CE%BB%CF%89%CF%83%CE%B7-%CE%B4%CE%B9%CE%B1%CE%BB%CF%8C%CE%B3%CE%BF%CF%85-%CF%83%CF%84%CE%B7-%CF%83%CF%8D%CF%81%CE%BF-%CF%80%CF%81%CE%AC%CF%83%CE%B9%CE%BD%CE%B5%CF%82-%CE%BB/
http://ecoanemos.wordpress.com/2010/11/04/%CE%B5%CE%BA%CE%B4%CE%AE%CE%BB%CF%89%CF%83%CE%B7-%CE%B4%CE%B9%CE%B1%CE%BB%CF%8C%CE%B3%CE%BF%CF%85-%CF%83%CF%84%CE%B7-%CF%83%CF%8D%CF%81%CE%BF-%CF%80%CF%81%CE%AC%CF%83%CE%B9%CE%BD%CE%B5%CF%82-%CE%BB/
http://ecoanemos.wordpress.com/2010/11/04/%CE%B5%CE%BA%CE%B4%CE%AE%CE%BB%CF%89%CF%83%CE%B7-%CE%B4%CE%B9%CE%B1%CE%BB%CF%8C%CE%B3%CE%BF%CF%85-%CF%83%CF%84%CE%B7-%CF%83%CF%8D%CF%81%CE%BF-%CF%80%CF%81%CE%AC%CF%83%CE%B9%CE%BD%CE%B5%CF%82-%CE%BB/
http://ecoanemos.wordpress.com/2010/11/04/%CE%B5%CE%BA%CE%B4%CE%AE%CE%BB%CF%89%CF%83%CE%B7-%CE%B4%CE%B9%CE%B1%CE%BB%CF%8C%CE%B3%CE%BF%CF%85-%CF%83%CF%84%CE%B7-%CF%83%CF%8D%CF%81%CE%BF-%CF%80%CF%81%CE%AC%CF%83%CE%B9%CE%BD%CE%B5%CF%82-%CE%BB/
http://ecoanemos.wordpress.com/2010/11/04/%CE%B5%CE%BA%CE%B4%CE%AE%CE%BB%CF%89%CF%83%CE%B7-%CE%B4%CE%B9%CE%B1%CE%BB%CF%8C%CE%B3%CE%BF%CF%85-%CF%83%CF%84%CE%B7-%CF%83%CF%8D%CF%81%CE%BF-%CF%80%CF%81%CE%AC%CF%83%CE%B9%CE%BD%CE%B5%CF%82-%CE%BB/


Αλαθέξσ επηγξακκαηηθά βαζηθέο θαηεπζχλζεηο πνπ ππάξρνπλ θαη ζην πξφγξακκα ηνπ ΠΑΟΚ 

θαη ζηηο νπνίεο λνκίδσ νη πεξηζζφηεξνη ζπκθσλνχκε γηα λα δείηε ηη ελλννχκε πξάζηλε αλάπηπμε. 

§46 Αλάπηπμε κηαο πξάζηλεο νηθνλνκίαο δελ είλαη απιά ε αγνξά ησλ θσηνβνιηατθψλ. Δίλαη ε 

πξφβιεςε γηα εθπαίδεπζε ζε λέεο δεμηφηεηεο, είλαη ε ελίζρπζε εγρσξίσλ κνλάδσλ θαηαζθεπήο, 

είλαη ε αλάπηπμε πξνηχπσλ, εέλαη ε απφθηεζε θαη αλΪπηπμε ηερλνγλσζέαο ζε θαηλνηφκεο 

δξαζηεξηφηεηεο πνπ κεηΪ εκεέο ζα πξνζπαζάζνπκε λα εμΪγνπκε. 
ειίο 28 

Πξάζηλε ελέξγεηα 

Πξνηεξαηφηεηα – ηφρνο  

Ζ εμνηθνλφκεζε ηεο ελέξγεηαο θαη ε πξνψζεζε ησλ ΑΠΔ, κε παξΪιιειε αλΪπηπμε ηερλνινγέαο 

θαη ηερλνγλσζέαο ζηνλ θιΪδν πξνζβιΫπνληαο θαη ζε εμαγσγηθά δξαζηεξηφηεηα, ε αχμεζε 

ησλ ζΫζεσλ απαζρφιεζεο. ….Θα κπνξέζεη λα γίλεη κεηαμχ άιισλ κε επαλαζρεδηαζκφ ηνπ 

ΔΠΑ 
ειίο 59 

Θέινπκε ε ηηκή ηεο ελέξγεηαο λα αληαλαθιά ην πξαγκαηηθφ θφζηνο…..Ζ ηηκή ηεο ελέξγεηαο, 

βαζηζκέλε ζηελ ελζσκάησζε φισλ ησλ παξαγφλησλ θφζηνπο, ζα δεκηνπξγήζεη ηα απαξαίηεηα 

νηθνλνκηθά θίλεηξα γηα ηελ πξνψζεζε ησλ ΑΠΔ, ηελ αλάπηπμε θαηλνηνκηψλ θαη εθαξκνγή λέσλ 

ηερλνινγηψλ…. 

ειίο 45 

Σν λεξφ είλαη δεκφζην αγαζφ θαη σο ηέηνην ε δηαρείξηζε ηνπ δελ κπνξεί παξά λα γίλεηαη απφ 

επηρεηξήζεηο ζηξαηεγηθήο ζεκαζίαο ππφ δεκφζην έιεγρν. 

Αλάθηεζε ηνπ θφζηνπο ηνπ λεξνχ, ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ θαη ηνπ πεξηβαιινληηθνχ θφζηνπο 

ειίο 77  

Ζ θπβέξλεζε πξέπεη λα βάιεη ηνπο θαλφλεο ηνπ παηρληδηνχ κε 5 ηξφπνπο. Πξψην, λα επηβΪιιεη 

νινθιεξσκΫλε θαη ζσζηά ηηκνιφγεζε ηεο ρξάζεο ησλ θπζηθψλ πφξσλ, θαη ηδηαέηεξα ηεο 

ελΫξγεηαο – πξΪγκα πνπ ζεκαέλεη λα δψζεη Ϋλα ηΫινο ζε επηδνηάζεηο πνπ αιινηψλνπλ ηελ 

ιεηηνπξγέα ηεο αγνξΪο ππΫξ ηερλνινγηψλ θαη πεγψλ πνπ επηβαξχλνπλ ην 

πεξηβΪιινλ….Πέκπην, λα δψζεη ην παξάδεηγκα ζην δεκφζην ηνκέα… 

ειίο 64 

ΔΠΑ  Σν ΔΠΑ πξέπεη λα κεηαζρεκαηηζηεί ζε αηκνκεραλή ηεο πξάζηλεο αλάπηπμεο θαη απηφ 

πξνυπνζέηεη ελαξκφληζε φισλ ησλ επηρεηξεζηαθψλ πξνγξακκάησλ ηνπ κε ηηο πξνηεξαηφηεηεο θαη 

ηνπο ζηφρνπο ηνπ αλαπηπμηαθνχ πξνηχπνπ ηεο Πξάζηλεο Αλάπηπμεο 

 

ΤΓΚΔΚΡΗΜΔΝΔ ΔΝΔΡΓΔΗΔ 

ηελ ΑΝΔΠ ζηελ νπνία είκαη πξφεδξνο, θάλακε κηα ζεκαληηθή κειέηε ιίγν πξηλ μεζπάζεη ε 

θξίζε, γηα ηα πξνβιήκαηα ηεο λαππεγνεπηζθεπαζηηθήο βηνκεραλίαο πνπ βιέπακε λα έξρνληαη. Σα 

επξήκαηα αθνξνχλ θαη ην λαππεγείν ζην Νεψξην θαη κπνξείηε λα ηα δείηε ζηνλ δηθηπαθφ ηφπν 

www.anep.gr . Καηαιήμακε θαη ζε ζπγθεθξηκέλεο πξνηάζεηο κε πξννπηηθή. 

Γηα λα γίλσ πηφ ζπγθεθξηκέλνο αο δνχκε 2 εθαξκνγέο πνπ πιεξνχλ ηα θξηηήξηα πνπ αλέθεξα 

πξνεγνπκέλσο θαη θπξίσο αληηκεησπίδνπλ ην Νν1 πξφβιεκα ηεο ρψξαο πνπ είλαη ε αλεξγία θαη ε 

χθεζε εηδηθά ζηα λαππεγεία καο ηηο λαππεγνεπηζθεπαζηηθέο θαη ηηο ζπλαθείο εηαηξείεο. 

 

1. Αλαλεψζηκεο ΠεγΫο ΔλΫξγεηαο. 

 πσο είπε θαη ε επίηξνπνο θ. Γακαλάθε κηιψληαο εθ κέξνπο ηεο Δπξσπατθήο Δπηηξνπήο πξηλ 

ιίγεο κέξεο ζε ζπλέδξην ζηε Βνπιηαγκέλε, γηα ηηο ΑΠΔ «…Οη ζάιαζζέο καο  απνηεινχλ πηα ην 

πηφ πξφζθνξν πεδίν γηα ηελ αλάπηπμε ηνπ θιάδνπ απηνχ. Ζ ρσξνζέηεζε ησλ ζρεηηθψλ έξγσλ 

κέζα ζηε ζάιαζζα απειεπζεξψλεη ηε ρξήζε ηεο γεο θαη ήδε θεξδίδεη έδαθνο ζ‟ φιε ηελ 

Δπξψπε.» 

Καη ζπλέρηζε αλαθέξνληαο ηερλνινγίεο πνπ ζα πξέπεη λα αλαπηπρζνχλ θαη λα αμηνπνηεζνχλ, φπσο 

Θαιάζζηα Αηνιηθή, Κπκαηηθή ελέξγεηα θαη άιιεο. 

Δκείο έρνπκε ήιην, αέξα θαη ζάιαζζα. Έρνπκε θαη κπνξνχκε λα αλαπηχμνπκε ηερλνινγίεο 

Πισηψλ Αλεκνγελλεηξηψλ θαη θπκαηηθήο ελέξγεηαο. πσο είπε θαη ν δηαπξεπήο θαζεγεηήο ηνπ 

ΜΗΣ θ. θιαβνχλνο (ζε ζπλέληεπμή ηνπ ζηελ Καζεκεξηλή) ην Αηγαίν είλαη ηδαληθφο ηφπνο γηα 

http://www.anep.gr/


πισηέο αλεκνγελλήηξηεο γηαηί έρεη κεγάια βάζε, θαιφ αηνιηθφ δπλακηθφ θαη φρη ηεξάζηηα θχκαηα 

(φπσο ζηνπο σθεαλνχο). 

Πνιινί απφ εζάο ζα έρνπλ δεί ηελ πξψηε ζηνλ θφζκν Πισηή Αλεκνγελλήηξηα λα ιεηηνπξγεί εδψ 

θαη 4 ρξφληα ζηε ζάιαζζα ησλ κηθξψλ Κπθιάδσλ. Μέξα λχρηα αθφκα θαη κε αθξαίν θαηξφ λα 

παξάγεη ελέξγεηα. 

Δίλαη κηα απφδεημε ηη κπνξνχκε λα θάλνπκε θαη ηδηαίηεξα εζείο ηα λαππεγεία. 

Καη είλαη θαηά βάζε δνπιεηά γηα ηα λαππεγεία. 

 

2. ΝΔΡΟ.  

Έρνπκε πξφβιεκα ζηα λεζηά. Αλ πάκε λα ην ιχζνπκε βάδνληαο θιαζζηθέο Αθαιαηψζεηο, ηφηε 

κεηαθέξνπκε ην πξφβιεκα λεξνχ ζε πξφβιεκα ελέξγεηαο. Απμάλνπκε ηελ κφιπλζε ηνπ αέξα απφ 

ηελ ΓΔΖ (ην λέθνο πνπ θαη εδψ έρεηε πνιιέο θνξέο), απμάλνπκε ηηο δηαθνπέο θαη πηψζεηο ηάζεο 

ξεχκαηνο πνπ θαηαζηξέθνπλ ςπγεία, ειεθηξηθέο ζπζθεπέο, ηξφθηκα θαη εκπνξεχκαηα (ρσξίο 

θαλείο λα ζαο απνδεκηψλεη), θαη ηειηθά ην λεξφ θνζηίδεη αθξηβά θαη ζα γίλεη παλάθξηβν (πάξηε 

ππφςε φηη ην ξεχκα ζηα λεζηά επηδνηείηαη απφ ηα ηηκνιφγηα θνηλσληθήο παξνρήο). Καη φπσο είπα 

θαη πξνεγνπκέλσο θαίκε ηα ιεθηά καο γηα λα κνιχλνπκε ην πεξηβάιινλ.  

Ση ζα κπνξνχζακε λα θάλνπκε;  

Αθαιαηψζεηο κε ΑΠΔ. Δηδηθά αλ ην ζπλδπάζνπκε κε πισηά ζπζηήκαηα (κε αλεκνγελλήηξηεο θαη 

θσηνβνιηατθά), ηφηε ζα είρακε φθεινο πεξηβαιινληηθφ, νηθνλνκηθφ, εξγαζίαο θιπ. 

Καη έρεη απνδεηρζεί (φπσο επεζήκαλε ζε πξφζθαηε θιαδηθή ηεο έθζεζε γηα ηηο αθαιαηψζεηο ε 

Σξάπεδα Πεηξαηψο ζ.26) φηη «……………………………Δθηφο απφ ηελ θάιπςε ησλ αλαγθψλ 

χδξεπζεο νξηζκέλσλ κηθξψλ λεζηψλ θαη ηελ επειημία πνπ παξέρνπλ νη πισηέο αηνιηθέο κνλάδεο 

αθαιάησζεο, ππάξρεη έλα πνιχ κεγαιχηεξν ψθεινο πνπ ζρεηέδεηαη κε ηε αλΪπηπμε ηεο ρψξαο 

καο θαη ηε βειηέσζε ηεο αληαγσληζηηθφηεηαο ηεο. Ζ αμηνπνίεζε ησλ ζπγθξηηηθψλ 

πιενλεθηεκάησλ πνπ δηαζέηεη ε ρψξα καο γηα ηελ αλάπηπμε ηεο ζπγθεθξηκέλεο ηερλνινγίαο 

(ζεκαληηθέο εγρψξηεο αλάγθεο, χπαξμε θαηάιιεινπ επηζηεκνληθνχ δπλακηθνχ θαη λαππεγηθήο 

βηνκεραλίαο, εηδηθέο ζπλζήθεο πνπ επηθξαηνχλ ζην Αηγαίν, επηδνηήζεηο ΑΠΔ, θ.η.ι.) ζα επηηξέςεη 

ηε δεκηνπξγία ελφο βηνκεραληθνχ ππνθιάδνπ κε εμαηξεηηθά ειπηδνθφξεο πξννπηηθέο (offshore 

πισηά αηνιηθά πάξθα, εμαγσγέο πισηψλ κνλάδσλ αθαιάησζεο ζε άιιεο λεζησηηθέο ρψξεο ή ζε 

αλαπηπζζφκελεο πεξηνρέο πνπ αληηκεησπίδνπλ ζνβαξά πξνβιήκαηα πνηφηεηαο ηνπ πφζηκνπ 

λεξνχ). Ζ πξφζθαηε εκπεηξία απφ ηελ αλάπηπμε ηεο αηνιηθήο ελέξγεηαο ζηε Γαλία, ησλ ΑΠΔ ζε 

Γεξκαλία, Ηζπαλία θαη ηεο αθαιάησζεο ζε ρψξεο φπσο ην Ηζξαήι θαη ε Ηζπαλία, απνδεηθλχεη φηη 

ηα νθέιε γηα ηε βηνκεραληθή δξαζηεξηφηεηα ήηαλ πνιιαπιάζηα απηψλ πνπ πξνέθπςαλ απφ ηελ 

απιή θάιπςε ησλ αλαγθψλ ζε ειεθηξηζκφ ή πφζηκν λεξφ. Σα ζπγθξηηηθά πιενλεθηήκαηα ( ή θαη 

κεηνλεθηήκαηα ζε θάπνηεο πεξηπηψζεηο) αμηνπνηήζεθαλ γηα ηε δεκηνπξγία ηζρπξψλ βηνκεραληθψλ 

θιάδσλ παγθφζκηαο εκβέιεηαο, κε ηδηαίηεξα ζεηηθέο επηπηψζεηο ζηελ απαζρφιεζε, ηηο εμαγσγέο 

θαη ηελ έξεπλα –αλάπηπμε….» 

Σέινο ζέισ λα ζαο πσ φηη ν γεληθφηεξνο πξνβιεκαηηζκφο ζρεηηθά κε ηελ αλάπηπμε θαη ηελ 

αλάγθε λα ζπγθεθξηκελνπνηήζνπκε ηηο έλλνηεο «πξάζηλε αλάπηπμε» θιπ, αθνξά φια ηα λεζησηηθά 

επηκειεηήξηα ηεο Δ.Δ. 

ην Παλεπξσπατθφ πλέδξην ηνπ Γηθηχνπ Νεζηψηηθσλ Δπηκειεηεξίσλ Δπξσπατθήο Έλσζεο 

θαηαιήμακε ζηελ παξαπάλσ δηαθήξπμε απφ ηελ νπνία πνπ ζαο δηαβάδσ κεξηθά ζεκεία: 

 

ΓΗΑΚΖΡΤΞΖ ΣΟΤ ΠΔΗΡΑΗΑ ΓΗΑ ΣΖΝ ΚΛΗΜΑΣΗΚΖ ΑΛΛΑΓΖ ΔΝ ΟΦΔΗ ΣΖ 

ΤΝΟΓΟΤ ΣΖ ΚΟΠΔΓΥΑΓΖ 

ινη εκείο ( 9
ν
 Forum Γηθηχνπ Νεζησηηθψλ Δπηκειεηεξίσλ Δπξσπατθήο Έλσζεο Insuleur) πνπ 

δνχκε, εξγαδφκαζηε θαη δξαζηεξηνπνηνχκαζηε επηρεηξεκαηηθά ζηα λεζηά ηεο Δπξψπεο, 

εθθξάδνπκε ηηο βαζηέο καο αλεζπρίεο  γηα ηηο πξνεηδνπνηήζεηο επηζηεκφλσλ αιιά θαη δηεζλψλ 

νξγαληζκψλ ζρεηηθά κε ηηο ελδερφκελεο ζπλέπεηεο ηεο θιηκαηηθέο αιιαγήο ζηνλ πιαλήηε, αιιά θαη 

εηδηθά ζηηο πεξηνρέο καο.  

………………. 

……..δηαπηζηψλνπκε φηη νη λεζησηηθέο πεξηνρέο, νη νπνίεο απνηεινχλ πξνλνκηαθά πεδία γηα ηελ 

εθαξκνγή πνηθίισλ κνξθψλ αλάπηπμεο αλαλεψζηκσλ πεγψλ ελέξγεηαο θαη πξνψζεζεο ηεο 



αεηθφξνπ αλάπηπμεο, δελ έρνπλ ηχρεη αθφκα ηεο αληίζηνηρεο πξνζνρήο θαη ηεο απνηειεζκαηηθήο 

ζηήξημεο γηα ηελ εθαξκνγή ηέηνησλ πνιηηηθψλ απφ εζληθνχο θαη θνηλνηηθνχο πφξνπο.     

……………………….. 

Αλ δελ κπνξνχκε λα ιχζνπκε ηα πξνβιήκαηα ζηα λεζηά πνπ είλαη κηθξέο θνηλσλίεο  απνθιείεηαη 

λα βξνχκε ιχζεηο πνπ λα εθαξκφδνληαη ζε κεγάιεο πφιεηο . 

Αληίζεηα νη εκπεηξίεο θαη ηα απνηειέζκαηα απφ πξνζεγγίζεηο πνπ ζα εθαξκνζηνχλ ζηα λεζηά ζα 

καο νδεγήζνπλ ζην δξφκν ηεο επίιπζεο ησλ κεγάισλ παγθφζκησλ ζεκεξηλψλ πξνβιεκάησλ .  

Σα λεζηά κπνξνχλ θαη πξέπεη λα ρξεζηκνπνηεζνχλ ζαλ κνληέια αλάπηπμεο θαη ζαλ ηφπνη 

εθαξκνγήο ησλ κνληέισλ αλάπηπμεο πνπ επηζπκνχκε . 

Οη θχξηνη άμνλεο πξέπεη λα είλαη :  

 Αμηνπνίεζε ησλ θπζηθψλ πφξσλ ησλ λεζηψλ πνπ είλαη αέξαο , ήιηνο θαη ζάιαζζα.  

 Άκεζεο δξάζεηο πνπ νδεγνχλ ζηε ζηαδηαθή απεμάξηεζε ησλ λεζηψλ απφ ηηο ζπκβαηηθέο θαη 

ξππνγφλεο πεγέο ελέξγεηαο, πνπ ρξεζηκνπνηνχληαη θαηά θφξνλ. Παξαδείγκαηα είλαη : 

απνθιεηζηηθή ρξήζε ΑΠΔ γηα παξαγσγή ελέξγεηαο θαη ζε Αθαιαηψζεηο . 

 Τινπνίεζε θαηά πξνηεξαηφηεηα ζηα λεζηά Οινθιεξσκέλσλ ιχζεσλ Οηθνινγηθήο Αλάπηπμεο 

κε εθαξκνγή ησλ θαηλνηφκσλ ηερλνινγηψλ θαη ιχζεσλ πνπ ππάξρνπλ ή αλαπηχζζνληαη , ψζηε 

λα εθαξκνζηνχλ επηδεηρηνχλ εμειηρζνχλ θαη αμηνινγεζνχλ νη αλαπηπζζφκελεο λέεο ηερλνινγίεο 

ιχλνληαο ηαπηφρξνλα ππαξθηά πξνβιήκαηα ζε κηθξήο θιίκαθαο απηφλνκεο θνηλσλίεο , φπσο 

απηέο ησλ λεζηψλ . Απηφ ζα επηηξέςεη ηελ επηινγή ησλ πιένλ θαηάιιεισλ κεζφδσλ θαη 

πξαθηηθψλ θαη ηελ ππνζηήξημε θαη ελίζρπζε εθαξκνγψλ κεγάιεο θιίκαθαο ζε εζληθφ θαη 

δηεζλέο επίπεδν . Δπίζεο ζα νδεγήζεη ζηελ  δεκηνπξγία Οηθνινγηθψλ λεζηψλ – βηνπεξηθεξεηψλ 

ζηα νπνία  ζα εθαξκφδεηαη ην κνληέιν ηεο αλάπηπμεο ηεο λέαο Οηθνλνκίαο , δειαδή λέεο 

ηερλνινγίεο ζπλδπαζκέλεο κε Πξάζηλε Οηθνλνκία . 

 Απνηίκεζε πεξηβαιινληηθνχ θφζηνπο εθαξκνδφκελσλ ιχζεσλ θαη ελεξγεηψλ θαη Δθαξκνγή 

πνιηηηθψλ θαη κέηξσλ γηα λα ζηακαηήζνπλ επηηέινπο νη θξπθέο επηδνηήζεηο ζε ιχζεηο νξπθηψλ 

θαπζίκσλ θαη ζε βάξνο Οηθνινγηθψλ πξνζεγγίζεσλ . Αλαγλσξίδνπλ φινη φηη ζήκεξα 

ρξεηάδεηαη κία δηαθνξεηηθή πξνζέγγηζε ζηνλ ηξφπν πνπ βιέπακε ηα πξάγκαηα . Οη 

εθαξκνδφκελεο ιχζεηο δελ πξέπεη λα απνηηκψληαη κε ηελ ζηελή απφιπηε νηθνλνκηθή 

ζπληζηψζα ηνπο , φπσο ππνινγηδφηαλ κέρξη ρηεο ζε παγθφζκην επίπεδν ζην επηθξαηνχλ 

νηθνλνκηθφ κνληέιν πνπ καο νδήγεζε ζηελ θξίζε . Θα πξέπεη λα εθαξκφζνπκε κία πξνζέγγηζε 

κε θνηλσληθή δηάζηαζε πνπ ππνινγίδεη θαη ην πεξηβαιινληηθφ θφζηνο θαη ην θφζηνο ηεο 

αλεξγέαο θαη ηελ θαηαζπαηΪιεζε ησλ θπζηθψλ πφξσλ θαη ηηο ηδηαηηεξφηεηεο ησλ ηνπηθψλ 

ζπλζεθψλ .        
 

ΤΜΠΔΡΑΜΑ: 

Υξεζηκνπνηείζηε ηηο δπλαηφηεηεο ηνπ ΔΠΑ γηα λα Διιεληθνπνηήζεηε ηελ παξαγσγή ζπζηεκάησλ 

πνπ ιχλνπλ ηα άκεζα πξνβιήκαηα (λεξφ + ελέξγεηα), έρνπλ κεγάιε Διιεληθή πξνζηηζέκελε αμία, 

αθνξνχλ λέεο πξάζηλεο Διιεληθέο ηερλνινγίεο θαη έρνπλ ηεξάζηηεο πξννπηηθέο πνπ λνκίδσ ζα 

αλαιπζνχλ ζηε ζπλέρεηα ζήκεξα απφ άιινπο ζπκκεηέρνληεο. 

Ζ δηαρεηξηζηηθά Ϋρεη απηά ηε ζηηγκά θνλδχιηα πνπ κπνξνχλ λα ρξεζηκνπνηεζνχλ ζε απηή ηελ 

θαηεχζπλζε, κε δνπιεηέο ζηα λαππεγεία φπσο Πισηά Οηθνινγηθά πζηήκαηα Αθαιάησζεο. 

Δπίζεο νη ΠισηΫο αλεκνγελλάηξηεο είλαη κηα θαηεχζπλζε κε ηεξάζηηεο πξννπηηθέο, ζηελ νπνία ε 

Διιάδα κπνξεί λα παίμεη ζεκαληηθφ ξφιν δηεζλψο. Πξέπεη λα αμηνπνηήζνπκε ηελ επθαηξία. Γελ 

είλαη φκσο εχθνιν. 

 

Απφ ηελ κία πιεπξά είκαζηε φινη εκείο ηεο πξαγκαηηθήο νηθνλνκίαο θαη δπζηπρψο πνιιέο θνξέο 

απφ ηελ άιιε (κε δηαθνξεηηθή άπνςε) είλαη κηα ζηξαηηά ζπκβνχισλ πνπ απφ ηα γξαθεία θαη 

ρσξίο λα έρνπλ δήζεη ηελ αγνξά θαη ηα πξνβιήκαηα ή ηηο δπλαηφηεηεο ηεο, πξνηείλνπλ θαη 

πξνθξίλνπλ ιαλζαζκέλεο ιχζεηο. Δγψ δελ ζα πψ φηη ην θάλνπλ γηα λα εμππεξεηήζνπλ 

ζπγθεθξηκέλα κεγάια νηθνλνκηθά ζπκθέξνληα, αιιά ην απνηέιεζκα είλαη λα κελ ππάξρεη 

αλάπηπμε φζν απηέο νη απφςεηο επηθξαηνχλ. Γελ είλαη δπλαηφλ λα ιέλε φηη φιεο νη θαηλνηφκεο 

ηερλνινγίεο (π.ρ. πισηέο αλεκνγελλήηξηεο, ζπζηήκαηα θπκαηηθήο ελέξγεηαο θιπ) είλαη αλψξηκεο 

θαη λα πείζνπλ ηα ππνπξγεία λα ηηο απνθιείνπλ, ηελ ζηηγκή πνπ ζε πνιιέο άιιεο Δπξσπατθέο θαη 

κε ρψξεο φρη κφλν  αλαπηχζζνληαη ηαρχηαηα αιιά θαη ππνζηεξίδνληαη θεληξηθά θαη πνιηηηθά. 



 

επηζηξνθή 
 

Γηα 16ε ρξνληΪ ε εθζηξαηεέα ηεο ΜΔΟΓΔΗΟ SOS ΚΑΘΑΡΗΣΔ ΣΖ ΜΔΟΓΔΗΟ 
 

Σν Γίθηπν ΜΔΟΓΔΗΟ SOS, φπσο θάζε ρξφλν έηζη θαη θέηνο, δηνξγαλψλεη ηελ  

16
ε
 Παλειιαδηθά Δθζηξαηεέα Καζαξηζκνχ ησλ Αθηψλ θαη Ϊιισλ Φπζηθψλ Πεξηνρψλ! 

 

Δπηηέινπο Άλνημε θαη κε αλάινγε δηάζεζε ζεθψλνπκε ηα καλίθηα! Έθηαζε άιισζηε ε ψξα λα 

δψζνπκε άιιε κηα δπλακηθή «κάρε» κε έλαλ δχζθνιν, αιιά πνιχ γλψξηκν αληίπαιν… ηα 

ζθνππίδηα καο! «Μηα αλνηθηή, ζύγρξνλε πιεγή γηα ηε βηνπνηθηιόηεηα, ηα νηθνζπζηήκαηα θαη ηειηθά 

γηα ηνλ άλζξσπν θαη ηνλ πνιηηηζκό καο», φπσο αλαθέξεη θαη ε Δπίηξνπνο Θαιαζζίσλ Τπνζέζεσλ 

θαη Αιηείαο ηεο ΔΔ πνπ πξφζθαηα εμήγγεηιε κέηξα γηα ηελ απνξξχπαλζε ηεο Μεζνγείνπ, 

ρξεηάδεηαη πνιιά ρέξηα θαη βάζνο ρξφλνπ γηα λα επνπισζεί θαη ζηαδηαθά λα θιείζεη. Θα ηα 

θαηαθέξνπκε; 

Οη αηηήζεηο ζπκκεηνρήο γηα ηελ παλειιαδηθή εθζηξαηεία καο ΚΑΘΑΡΗΣΔ ΣΖ ΜΔΟΓΔΗΟ, 

θέηνο κε έκθαζε πέξα απφ ηηο αθηέο θαη ζηηο πξνζηαηεπφκελεο πεξηνρέο ηεο ρψξαο, θαηαθζάλνπλ 

ήδε θαζεκεξηλά κε γεσκεηξηθή πξφνδν ζηα γξαθεία καο, επηηξέπνληάο καο λα αηζηνδνμνχκε πσο 

νη ρηιηάδεο εζεινληέο ζα δψζνπλ γηα 16
εο

 ζπλερή ρξνληά, δπλακηθά ην παξψλ γηα λα απνδείμνπλ 

εκπξάθησο πσο ε πξνζηαζία ηνπ πεξηβάιινληνο είλαη κηα πξνζσπηθά ππεχζπλε ζηάζε πνπ 

ελδπλακψλεη ην ξφιν θαη ηα δηθαηψκαηά καο σο ελεξγψλ πνιηηψλ. Τπεπζπλφηεηα, ηφικε θαη 

απνθαζηζηηθφηεηα πνπ αλακέλνπκε λα επηδείμνπλ επηπιένλ ηφζν ην επίζεκν θξάηνο, φζν θαη νη 

αξκφδηεο πεξηθέξεηεο θαη ηνπηθέο απηνδηνηθήζεηο πηνζεηψληαο θαη εθαξκφδνληαο ηελ «πξάζηλε» 

ζπλαηλεηηθή, σο επί ην πιείζηνλ, πξφηαζε πνπ έρνπκε θαηαζέζεη απφ θνηλνχ κε άιιεο νξγαλψζεηο 

γηα ηελ νινθιεξσκέλε δηαρείξηζε ησλ απνξξηκκάησλ κε πξνηεηλφκελεο δξάζεηο πξφιεςεο, 

αλαθχθισζεο, ελαιιαθηηθήο δηαρείξηζεο θαη θνκπνζηνπνίεζεο. Αδηέμνδα δελ ππάξρνπλ. Αξθεί 

σο θνηλσλία θαη σο πνιηηεία λα πξνθξίλνπκε ηηο θαηάιιειεο επηινγέο θαη λα αλαιάβνπκε ηηο 

επζχλεο καο. 

Δλεκεξσζείηε απφ ην www.medsoscleanup.gr θαη δειψζηε έγθαηξα ηε ζπκκεηνρή ζαο γηα λα 

δηνξγαλψζεηε ηνλ δηθφ ζαο εζεινληηθφ θαζαξηζκφ ή λα ελψζεηε ηηο δπλάκεηο ζαο κε άιινπο 

θνξείο. 

 

επηζηξνθή 

 

Ζ Δ.Δ ΡΗΥΝΔΗ ΣΖΝ ΔΤΘΤΝΖ ΣΗ ΔΛΛΖΝΗΚΔ ΚΤΒΔΡΝΖΔΗ ΓΗΑ ΣΖΝ 

ΑΓΗΑΦΟΡΗΑ ΠΟΤ ΔΓΔΗΞΑΝ ΑΠΔΝΑΝΣΗ ΣΟΤ ΔΡΑΗΣΔΥΝΔ ΦΑΡΑΓΔ ΚΑΗ 

ΠΡΟΣΔΗΝΔΗ ΛΤΖ. 

 

ΠΑΝΔΛΛΖΝΗΑ ΟΜΟΠΟΝΓΗΑ  ΠΑΡΑΓΟΗΑΚΧΝ ΔΡΑΗΣΔΥΝΧΝ ΑΛΗΔΧΝ (ΠΟΠΔΑ) 

ΑΘΖΝΑ 21 ΚΑΛΛΗΠΟΛΖ 185 39 ΠΔΗΡΑΗΑ 

ΣΖΛ. ΚΑΗ ΦΑΞ:  210-4185069   ΚΗΝ. 6977562981 

E.MAIL:  popea.omospondia@hotnmail.com BLOG: http://popea-omospndia.blogspot.com 

 

Ζ Παλειιήληα Οκνζπνλδία Παξαδνζηαθψλ Δξαζηηερλψλ Αιηέσλ (ΠΟΠΔΑ), κε επηζηνιή ηεο 

ζηελ Δπίηξνπν ηεο Δ.Δ. θ. Μαξία Γακαλάθε, κε έληνλα επηθξηηηθφ χθνο, θαηεγφξεζε ηελ 

ειιελίδα Δπίηξνπν γηα αιαδνλεία θαη αδηαιιαμία. Ο ιφγνο είλαη φηη  δελ έιαβε ππ‟ φςε ηεο ηα 

ηεθκεξησκέλα ζηνηρεία ηεο ΠΟΠΔΑ πνπ είρε απνζηείιεη γηα ηα αίηηα κείσζεο ησλ 

ηρζπναπνζεκάησλ ψζηε λα ιεθζνχλ ηα θαηάιιεια κέηξα γηα ηελ αληηκεηψπηζε ηνπ θαηλνκέλνπ. 

Παξάιιεια, θαπηεξηάδεη ηελ πνιηηηθή πνπ αθνινπζεί ε Δ.Δ. αλαθέξνληαο φηη πξνσζεί ΣΑ 

ΤΜΦΔΡΟΝΣΑ ΣΧΝ ΗΥΤΡΧΝ. 
Ζ ζθιεξή απηή επηζηνιή πξνβιεκάηηζε ηελ ειιελίδα Δπίηξνπν θαη έζηεηιε απφ ηεο Βξπμέιιεο 

ζπλεξγάηεο ηεο νη νπνίνη είλαη αξκφδηνη γηα ηνλ ΚΑΝΟΝΗΜΟ 1967/2006 ηεο Δ.Δ. πνπ ζθνπφ 

έρεη ηελ πξνζηαζία ηεο Μεζνγείνπ Θάιαζζαο. 

ηελ ζπλάληεζε απηή ζπκκεηείραλ απφ πιεπξάο Οκνζπνλδίαο ν Πξφεδξνο, ν Αληηπξφεδξνο, ν 

Γελ. Γξακκαηέαο θαζψο θαη άιια κέιε ηνπ Γ.. Απφ πιεπξάο Δ.Δ. ν ν Ηηαιφο θ. ΦΑΜΠΡΗΣΗΟ 

http://medsos.gr/medsos/2008-08-12-07-14-43/2008-08-28-11-24-19/2008-08-28-11-55-31/1117------2011.html
http://www.medsoscleanup.gr/
mailto:popea.omospondia@hotnmail.com
http://popea-omospndia.blogspot.com/


ΝΣΟΝΑΣΔΛΛΑ (δηεπζπληάο ηεο γεληθάο δηεχζπλζεο MARE  γηα ηε Μεζφγεην). Απφ ην 

επηηειείν ηεο Δπηηξφπνπ  θ. Μαξίαο Γακαλάθε ζπκκεηείραλ νη θ.θ. ΑΝΓΡΔΑ 

ΠΑΠΑΚΧΝΣΑΝΣΗΝΟΤ ΚΑΗ ΓΖΜΖΣΡΖ ΓΗΧΣΑΚΟ θαζψο θαη ε θ. ΚΤΡΗΑΚΖ 

ΠΔΣΡΟΝΗΚΟΛΟΤ. Σέινο, ζπκκεηείρε ε ζπλεξγάηεο ηεο θ. Γακαλάθε θ. ΚΑΣΔΡΗΝΑ 

ΠΑΠΑΓΖΜΖΣΡΗΟΤ. 
Ο Πξφεδξνο ηεο ΠΟΠΔΑ θ. Δπάγγεινο Βακβαθάξεο, θαηαγφκελνο απφ ηηο Κπθιάδεο θαη κάιηζηα 

απφ νηθνγέλεηα παξάθηησλ επαγγεικαηηψλ ςαξάδσλ, κε ηελ κεγάιε ηνπ εκπεηξία θαη κε ηα ηζρπξά  

επηρεηξήκαηά ηνπ άθεζε ΑΦΧΝΟΤ ηνπο αληηπξνζψπνπο ηεο Δ.Δ. 

Αλαθέξνπκε κεξηθέο απφ ηηο πνιιέο επηζεκάλζεηο ηνπ:  

1) Πξφηεηλε λα ρσξηζηεί ε αιηεία ζε 4 θαηεγνξίεο. 

 α) ΔΠΑΓΓΔΛΜΑΣΗΚΖ 

 β) ΖΜΗΔΠΑΓΓΔΛΜΑΣΗΚΖ  

 γ) ΠΑΡΑΓΟΗΑΚΖ ΔΡΑΗΣΔΥΝΗΚΖ 

 δ) ΑΘΛΖΣΗΚΖ  

πσο ηφληζε ν θ. Βακβαθάξεο, ζα πξέπεη λα θαηαιάβνπλ νη αξκφδηνη θνξείο φηη ε Διιάδα είλαη 

απφ ηηο ιίγεο ρψξεο ηεο Δ.Δ. ε νπνία αθφκε δελ έρεη κεηξψν ςαξάδσλ. Απνηέιεζκα, λα αλήθνπλ 

ζηελ ίδηα θαηεγνξία επαγγεικαηίεο θαη ςεπηνεπαγγεικαηίεο, φπσο παξαδνζηαθνί εξαζηηέρλεο 

ςαξάδεο θαη ςεπηνεξαζηηέρλεο. 

2) Πξνηνχ θαλ ζπληαρζεί ν ΚΑΝΟΝΗΜΟ 1967/2006 ΣΖ Δ.Δ. απφ ην 2002 κέρξη πνπ 

ζπληάρζεθε θαη εθαξκφζηεθε, κε 7 επηζηνιέο καο (5 ζηνλ ηφηε Δπίηξνπν Αιηείαο θ. BORG θαη 2 

ζηνλ Πξφεδξν ηεο Δπξσπατθήο Δπηηξνπήο θ. BARROZO) είρακε πξνηείλεη λα πξνεγεζνχλ 

αμηφπηζηεο κειέηεο νη νπνίεο ζα απνδείθλπαλ πνηά αιηεπηηθά εξγαιεία θαηαζηξέθνπλ πεξηζζφηεξν 

ηελ Μεζφγεην ζάιαζζα. Ο ιφγνο άηαλ λα κελ παξαζπξζνχλ απφ παξΪθηηνπο επαγγεικαηέεο 

ςαξΪδεο νη νπνένη επηζπκνχζαλ ην παξακεξηζκφ ησλ Ϊιισλ ςαξΪδσλ γηα λα Ϋρνπλ απηνέ ηελ 

απνθιεηζηηθά θπξηφηεηα ηεο ζΪιαζζαο. 

Δπίζεο, είρακε δεηήζεη απφ ηνπο ζπληάθηεο ηνπ ΚΑΝΟΝΗΜΟΤ λα κειεηήζνπλ κε 

ππεπζπλφηεηα θαη ζνβαξφηεηα κειέηεο αμηφπηζησλ θνξέσλ φπσο ηεο WWF, ηνπ ΚΟΤΣΧ, θ.α. 

νη νπνίνη αλαθέξνπλ παξάγνληεο ζεκαληηθφηεξνπο αθφκε θαη απφ ηελ ππεξαιίεπζε. 

Γπζηπρψο, ε Δ.Δ καο αγλφεζε θαη επεξεαδφκελε θαη πηεδφκελε απφ ηα ηζρπξΪ Λφκππ ησλ 

επαγγεικαηηψλ αιηΫσλ, ζεψξεζε σο θχξηνπο ππεχζπλνπο ηεο θαηαζηξνθάο ηεο ζΪιαζζαο 

ηνπο παξαδνζηαθνχο εξαζηηΫρλεο ςαξΪδεο. Υσξίο ινηπφλ λα ιάβεη ππ‟  φςε ηεο φηη ην δίρηπ 

είλαη ΠΑΡΑΓΟΗΑΚΟ ΑΛΗΔΤΣΗΚΟ ΔΡΓΑΛΔΗΟ  θαη αγλνψληαο ηηο ηδηαηηεξφηεηεο ησλ 

λεζηψλ καο θαη ηηο νηθνλνκηθέο επηπηψζεηο,  ΣΟ ΚΑΣΑΡΓΖΔ.   

Ζ Οκνζπνλδία, φπσο αλέθεξε ν Πξφεδξφο ηεο, είρε ελεκεξψζεη ηελ Δ.Δ. πνηνί ζεκαληηθνί 

παξάγνληεο ζπκβάιινπλ ζηελ θαηαζηξνθή ηνπ ζαιάζζηνπ πινχηνπ πνπ είλαη θαηά  ζεηξά: 

1) Ζ ΘΑΛΑΗΑ ΡΤΠΑΝΖ: Γελ γλσξίδεη ε Δ.Δ. θαη ηδηαίηεξα ε επηζηεκνληθή ηεο επηηξνπή 

φηη ρηιηάδεο βηνκεραλίεο πνπ βξίζθνληαη ζε παξάθηηεο πεξηνρέο ζε 21 ρψξεο ηεο κεζνγείνπ 

ξππαίλνπλ ηε Μεζφγεην ΜΔ ΔΚΑΣΟΜΜΤΡΗΑ ΣΟΝΟΤ ΣΟΞΗΚΧΝ ΑΠΟΒΛΖΣΧΝ θάζε 

ρξφλν, ηα νπνία έρνπλ ΚΑΗ ΓΤΜΔΝΔΗ ΔΠΗΠΣΧΔΗ ΣΟΝ ΑΝΘΡΧΠΟ, ΓΗΑΣΗ 

ΜΔΣΑΦΔΡΟΝΣΑΗ ΜΔΧ ΣΖ ΓΗΑΣΡΟΦΗΚΖ ΑΛΤΗΓΑ; Δπίζεο, δελ γλσξίδνπλ φηη νη 

ηρζπνθαιιηέξγεηεο ζηελ ζάιαζζα νδεγνχλ ζηελ απφζεζε κεγάισλ πνζνηήησλ νξγαληθήο χιεο 

ζηνλ ζαιάζζην ππζκέλα θαη νη ζπγθεληξψζεηο αδψηνπ θαη θσζθφξνπ επηβαξχλνπλ ηε ζαιάζζηα 

ρισξίδα θαη παλίδα; 

Ζ Μεζφγεηνο είλαη κία θιεηζηή ζάιαζζα ε νπνία επηθνηλσλεί κε ηνλ Αηιαληηθφ Χθεαλφ, ηε 

Μαχξε Θάιαζζα θαη ηελ Δξπζξά Θάιαζζα. Ο πεξίθιεηζηνο ραξαθηήξαο ηεο ηελ θαζηζηά 

ηδηαίηεξα επαίζζεηε ζηελ ξχπαλζε. Οη ειιεληθέο αθηέο, θαζψο βξίζθνληαη ζην αλαηνιηθφηεξν 

άθξν απηήο ηεο θιεηζηήο ιεθάλεο, είλαη πεξηζζφηεξν επάισηεο ζε κία ζεηξά ζνβαξψλ θηλδχλσλ. 

ηε Μεζφγεην έρνπλ επηζεκαλζεί 115 πεξηνρέο φπνπ παξαηεξνχληαη πςειά επίπεδα ξχπαλζεο.  

πσο έρεη δηαπηζησζεί, νχηε ε Δ.Δ νχηε νη επαγγεικαηίεο ςαξάδεο έρνπλ αζρνιεζεί θαη 

αλαθεξζεί γηα ην ζέκα απηφ παξ‟ φιν πνπ είλαη ν ππ‟ αξηζκφλ έλαο θίλδπλνο γηα ηελ θαηαζηξνθή 

ηεο Μεζνγείνπ. Γηαηί ινηπφλ φινη ζησπνχλ;  

2) ΚΛΗΜΑΣΗΚΔ ΑΛΛΑΓΔ: Δίλαη ν δεχηεξνο θαηά ζεηξά θίλδπλνο γηα ην ζαιάζζην πινχην 

κε ηνλ νπνίν θαλέλαο θνξέαο δελ αζρνιήζεθε εθηφο απφ ηελ Οκνζπνλδία καο. Δίλαη κία απφ ηηο 

ηδηαηηεξφηεηεο ησλ λεζηψλ καο θαη ην γλσξίδνπκε ζηελ πξάμε. 



Ο Πξφεδξνο θ. Δπάγγεινο Βακβαθάξεο παξέδσζε θαη γηα ηνπο δχν απηνχο παξάγνληεο 

επηζηεκνληθέο κειέηεο ηνπ Κνπζηψ θαη ηεο WWF.  

3) ΥΡΟΝΗΚΖ ΑΠΑΓΟΡΔΤΖ ΑΛΗΔΗΑ: Έλαο αθφκε βαζηθφο παξάγνληαο πνπ ζα έπξεπε λα 

αλαθέξεηαη ζηνλ ΚΑΝΟΝΗΜΟ θαη πνπ απνδεηθλχεη ΠΔΡΗΣΡΑΝΑ φηη ζηφρνο ηεο Δ.Δ. δελ 

είλαη Ζ ΠΡΟΣΑΗΑ ΣΖ ΜΔΟΓΔΗΟΤ ΘΑΛΑΑ ΑΛΛΑ Ζ ΤΠΟΣΖΡΗΞΖ ΣΧΝ 

ΤΜΦΔΡΟΝΣΧΝ ΣΧΝ ΗΥΤΡΧΝ  είλαη, φηη δελ ππάξρεη θακία ρξνληθή πεξίνδνο 

απαγφξεπζεο ιφγσ αλαπαξαγσγήο ησλ αιηεπκάησλ. Δίρακε πξνηείλεη ΜΟΝΟΝ ΔΜΔΗ, ιφγσ 

σνηνθίαο ησλ αιηεπκάησλ λα απαγνξεχνληαη φια ηα αιηεπηηθά εξγαιεία επαγγεικαηηψλ θαη 

εξαζηηερληθψλ, απφ 15 Μαΐνπ έσο ηέινο Ηνπλίνπ. ρη  κφλν  καο αγλφεζαλ, αιιά καο πξνθαινχλ 

αθνχ αθήλνπλ ην δηάζηεκα απηφ ηνπο επαγγεικαηίεο ςαξάδεο θαη ηδηαίηεξα ηα ζπξφκελα εξγαιεία 

λα θαηαζηξέθνπλ ην βπζφ. 

4) ΑΠΑΓΟΡΔΤΖ ΟΝΑΡ ΚΑΗ ΚΑΛΧΜΑ ΓΗΥΣΤΧΝ: Πξηλ απφ 25 ρξφληα ππήξραλ 

ακέηξεηνη ηφλνη κπαιάδσλ. κσο, απφ ηνλ θαηξφ πνπ νη παξάθηηνη επαγγεικαηίεο ςαξάδεο 

ρξεζηκνπνηνχλ ηα φλαξ αληί γηα θαζεηέο, αιηεχνπλ κε εθαηνκκχξηα κέηξα δίρηπ, κε απνηέιεζκα 

λα έρνπλ κεησζεί θαηά 80%. ε απηφ, δελ επζχλεηαη κφλν ε ππεξαιίεπζε, αιιά ην ρεηξφηεξν είλαη 

φηη ιφγσ ησλ ζαιάζζησλ ξεπκάησλ  ζθαιψλνπλ ζηα  βξάρηα ηνπ βπζνχ εθαηνκκχξηα κέηξα δίρηπα 

ηα νπνία πξνθαινχλ κεγάιε θαηαζηξνθή. Πάιη ε Οκνζπνλδία καο είλαη ή ΜΟΝΖ πνπ ην έζημε 

θαη πνπ ε Δ.Δ ΑΓΗΑΦΟΡΖΔ.  

5) ΠΑΡΑΜΟΝΖ ΓΗΥΣΤΟΤ ΣΖΝ ΘΑΛΑΑ: Ζ Δ.Δ.  γλσξίδεη πνιχ θαιά φηη νη παξάθηηνη 

επαγγεικαηίεο ςαξάδεο, γηα λα αιηεχνπλ ΑΣΑΚΟΤ, ρξεζηκνπνηνχλ παιηά δίρηπα ζθφπηκα γηα 

ηελ αιηεία ηνπο. Ο ιφγνο είλαη φηη αθ‟ ελφο κελ ηα αθήλνπλ 3-4 κέξεο ζηνλ βπζφ φπνπ ηα ςάξηα 

πνπ πηάλνληαη γίλνληαη δφισκα ζηνπο αζηαθνχο θαη αθ‟ εηέξνπ, ηηο πεξηζζφηεξεο θνξέο ηα δίρηπα 

ζθαιψλνπλ ζηα βξάρηα ηνπ βπζνχ. Έλαο πνπ γλσξίδεη ην αληηθείκελν, ζα θαηαιάβεη ηε κεγάιε 

δεκηά πνπ πξνθαινχλ νη παξάθηηνη επαγγεικαηίεο. 

6) ΤΡΟΜΔΝΑ ΑΛΗΔΤΣΗΚΑ ΔΡΓΑΛΔΗΑ: ην κφλν πνπ φινη νη ςαξάδεο ζπκθσλνχκε είλαη, 

φηη ηα ζπξφκελα εξγαιεία είλαη εθείλα πνπ πξνθαινχλ ηελ κεγαιχηεξε θαηαζηξνθή. Δθφζνλ ε 

Δ.Δ. επέηξεςε ηε ρξήζε ηηο κεραλφηξαηαο ζα έπξεπε απηή λα γίλεηαη γηα απφζηαζε ηνπιάρηζηνλ 5 

κηιίσλ απφ ηηο αθηέο ηεο λεζησηηθήο Διιάδαο θαη λα απαγνξεπζεί ε αιηεία απηήο ηηο λπρηεξηλέο 

ψξεο. Ο ιφγνο είλαη φηη ην θέληξν παξαθνινχζεζεο ζθαθψλ δελ κπνξεί λα ειέγρεη ηηο παξάλνκεο 

αιηεπηηθέο δξαζηεξηφηεηεο. Γελ είλαη θαηάιιεια ζηειερσκέλα θαη ηα δεδνκέλα πνπ ζπγθεληξψλεη 

ην ζχζηεκα δελ δηαζηαπξψλνληαη κε ηα πξαγκαηηθά δεδνκέλα ηεο ζέζεο ησλ αιηεπηηθψλ ζθαθψλ, 

γεγνλφο πνπ απνδεηθλχεηαη απφ ηηο ζπλερείο παξαβάζεηο πνπ παξαηεξνχληαη ηδηαίηεξα ζηελ 

λεζησηηθή Διιάδα θαηά ηελ δηάξθεηα ηεο λχρηαο . Δπίζεο, ζα πξέπεη νη κεραλφηξαηεο εθηφο ησλ 

άιισλ, λα αιηεχνπλ ηνπο κήλεο ΝΟΔΜΒΡΗΟ-ΑΠΡΗΛΗΟ. 

ζνλ αθνξά ηψξα ηα γξη-γξη, ζα πξέπεη λα κεγαιψζνπλ ην άλνηγκα καηηνχ ζηα δίρηπα ηνπο γηαηί 

είλαη απαξάδεθην, ηδηαίηεξα ηνπο ζεξηλνχο, κήλεο λα αιηεχνπλ κε δίρηπ κε άλνηγκα καηηνχ 4-5 

ρηιηνζηά θαηαζηξέθνληαο ην γφλνο.  

Μεηά απφ απηά, ν Πξφεδξνο ηεο Παλειιήληαο Οκνζπνλδίαο Παξαδνζηαθψλ Δξαζηηερλψλ αιηέσλ 

δήηεζε απφ ηνπο αληηπξνζψπνπο ηεο Δ.Δ. νη παξαδνζηαθνί εξαζηηέρλεο ςαξάδεο (πεξίπνπ 10-14 

ρηιηάδεο ) λα εληαρζνχλ ζε κία θαηεγνξία επαγγεικαηηψλ αιηέσλ, φπσο ζπκβαίλεη κε άιια θξάηε 

ηεο Δ.Δ. 

ηελ θαηεγνξία απηή δελ ζα έρνπλ ηα ίδηα πξνλφκηα κε ηνπο επαγγεικαηίεο θαη ζα αιηεχνπλ κε 

300 κέηξα καλσκέλν δίρηπ θαη κφλν ηξεηο θφξεο ηελ εβδνκάδα. 

Γελ είλαη δπλαηφλ ε Δ.Δ. λα ρξεζηκνπνηεί δχν δηαθνξεηηθά κέηξα θαη ζηαζκά. Πξέπεη ινηπφλ 

ΔΠΔΗΓΟΝΣΧ ΝΑ ΓΗΝΔΗ ΣΡΟΠΟΠΟΗΖΖ ΣΟΤ ΚΑΝΟΝΗΜΟΤ, ΓΗΑΣΗ ΖΜΔΡΑ 

ΤΠΑΡΥΔΗ ΜΔΓΑΛΖ ΑΝΗΟΣΖΣΑ ΚΑΗ ΑΓΗΚΗΑ ΜΔΣΑΞΤ ΣΧΝ ΔΤΡΧΠΑΗΧΝ 

ΠΟΛΗΣΧΝ.  

Έζησ θαη θαζπζηεξεκέλα, ΑΝ Ζ Δ.Δ. ΛΔΗΣΟΤΡΓΔΗ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΚΑ, ΑΝΣΗΚΔΗΜΔΝΗΚΑ  

ΚΑΗ ΟΥΗ ΑΤΣΑΡΥΗΚΑ,  ζα πξέπεη λα θαηαιάβεη απηή θαη νη επαγγεικαηίεο ςαξάδεο, φηη είλαη 

θαηξφο  λα ζηακαηήζνπλ λα ρξεζηκνπνηνχλ επηρεηξήκαηα πνπ δελ έρνπλ ινγηθή βάζε θαη 

επηζηεκνληθή ηεθκεξίσζε. Γηαηί ηα ηζρπξά επηρεηξήκαηά καο ηα νπνία είλαη ηεθκεξησκέλα, 

θαλέλαο πιένλ ΓΔΝ ΜΠΟΡΔΗ ΝΑ ΑΜΦΗΒΖΣΖΔΗ ΚΑΗ ΣΑ ΟΠΟΗΑ ΣΖΡΗΕΟΝΣΑΗ 

ΑΠΟ ΔΠΗΣΖΜΟΝΗΚΔ ΑΞΗΟΠΗΣΔ ΜΔΛΔΣΔ. 



Απαληψληαο, ν ζπλεξγάηεο ηεο θ. Γακαλάθε, θ. Αλδξέαο Παπαθσλζηαληίλνπ  παξαπνλέζεθε ζηνλ 

θ. Βακβαθάξε γηα ηελ ζθιεξή επηζηνιή πνπ έζηεηιε ζηελ Δπίηξνπν. πγρξφλσο, γηα λα 

δηθαηνινγήζεη ηελ θ. Γακαλάθε, έξημε ηηο επζχλεο ζηνλ πξνεγνχκελν επίηξνπν θ. Borg κε ηελ 

αηηηνινγία φηη απηφο ηφηε ήηαλ Δπίηξνπνο. Δπέζεο, αλΪθεξε Ϋλα ζεκαληηθφ ζηνηρεέν ην νπνέν 

δελ γλψξηδε ε Οκνζπνλδέα θαη άηαλ φηη ε Δ.Δ. εέρε δψζεη ζηα θξΪηε κΫιε Ϋλα 

ΜΔΣΑΒΑΣΗΚΟ ΓΗΑΣΖΜΑ απφ 1/1/2007 – 31/12/2010. ην δηΪζηεκα απηφ, θΪζε θξΪηνο 

κΫινο ηεο Δ.Δ., κπνξνχζε λα πξνηεέλεη αλΪινγα κε ηηο ηδηαηηεξφηεηεο ηεο πεξηνράο ηνπ 

ηνπηθΫο δηαθνξνπνηάζεηο, θΪηη φκσο πνπ δελ Ϋθαλε ε πξνεγνχκελε θπβΫξλεζε ηεο Ν.Γ θαη ε 

ησξηλά ηνπ ΠΑΟΚ. 

Σψξα πιένλ δελ κπνξεί λα γίλεη θακία ηξνπνπνίεζε αθφκε θαη αλ ζπκθσλνχζαλ θαη ηα 27 κέιε 

ηεο Δ.Δ. Άξα φπσο ηφληζε ν θ. Παπαθσλζηαληίλνπ δελ επζχλεηαη νχηε ε θ. Γακαλάθε νχηε ε Δ.Δ.  

Δθλεπξηζκέλνο ν θ. Βακβαθάξεο απφ απηά πνπ άθνπζε, απάληεζε  ζηνλ θ. Παπαθσλζηαληίλνπ: 

Σν έληνλα επηθξηηηθφ χθνο ηεο επηζηνιήο καο, εγψ ζα ην ραξαθηεξίζσ πνιχ ήπην ΜΔΣΑ ΣΖΝ 

ΑΓΗΑΦΟΡΗΑ ΣΟΟ ΣΖ Δ.Δ. ΟΟ ΚΑΗ ΣΧΝ ΔΛΛΖΝΗΚΧΝ ΚΤΒΔΡΝΖΔΧΝ. 
Γελ κπνξνχκε πιένλ ΝΑ ΑΝΔΥΘΟΤΜΔ ΝΑ ΜΑ ΚΤΒΔΡΝΟΤΝ ΠΟΛΗΣΗΚΟΗ ΚΑΗ 

ΣΔΥΝΟΚΡΑΣΔ ΑΥΔΣΟΗ, ΑΓΗΑΦΟΡΟΗ, ΔΦΑΡΜΟΕΟΝΣΑ ΚΑΝΟΝΗΜΟΤ ΚΑΗ 

ΝΟΜΟΤ ΟΗ ΟΠΟΗΟΗ ΚΑΣΑΡΓΟΤΝ ΣΖΝ ΔΛΔΤΘΔΡΗΑ ΜΑ ΚΑΗ ΣΖ ΠΑΡΑΓΟΔΗ 

ΜΑ.  

Δπίζεο, ηνπο ζεσξνχκε ππεχζπλνπο γηα ηελ θαηαζηξνθή ηνπ ζαιάζζηνπ πινχηνπ. ΚΑΗ ΣΟ 

ΥΔΗΡΟΣΔΡΟ ΔΗΝΑΗ ΟΣΗ ΑΠΟΦΑΗΕΟΤΝ ΓΗΑ ΜΑ ΥΧΡΗ ΔΜΑ ΜΔ ΑΤΣΑΡΥΗΚΟ 

ΣΡΟΠΟ, ΓΗΑ ΝΑ ΔΞΤΠΖΡΔΣΖΟΤΝ ΣΑ ΤΜΦΔΡΟΝΣΑ ΣΧΝ ΗΥΤΡΧΝ.  

Καη ζαο εξσηψ, νη επξσπαίνη πνιίηεο πνπ ζα βξνπλ ην δίθηφ ηνπο; Πιεξψλνπκε εκείο νη πνιινί 

γηα λα επσθεινχληαη νη ιίγνη; Δκείο δελ ζεσξνχκε  ηνλ θ.Borg  σο κφλν ππεχζπλν γηα ηνλ 

Καλνληζκφ, αιιά θαη πεξηζζφηεξν ηελ ειιελίδα Δπίηξνπν γηαηί σο βνπιεπηήο είρε ελεκεξσζεί γηα 

ηηο ζέζεηο ηεο Οκνζπνλδίαο καο. Μάιηζηα γηα ην ζέκα απηφ ην 2008 είραλ γίλεη απφ βνπιεπηέο 

φισλ ησλ θνκκάησλ εξσηήζεηο ζηε Βνπιή,  φπσο ηνπ πξψελ Τθππνπξγνχ Αγξνηηθήο Αλάπηπμεο 

θαη ζεκεξηλφο γεληθφο γξακκαηέαο ηνπ ΠΑΟΚ θ. ΜΗΥΑΛΖ ΚΑΡΥΗΜΑΚΖ, ν νπνίνο 

πνιηηεχεηαη ζηε Κξήηε, θαη ηνπ Τθππνπξγνχ θαη Πξφεδξνπ εηδηθήο κφληκεο επηηξνπήο 

πεξηθεξεηψλ ηεο Βνπιήο θαη ηεο ππνεπηηξνπήο λεζησηηθψλ θαη νξεηλψλ πεξηνρψλ θ. 

ΠΑΝΑΓΗΧΣΖ ΡΖΓΑ, ν νπνίνο πνιηηεχεηαη ζηηο Κπθιάδεο.  

Δθ‟ φζνλ ινηπφλ γλψξηδε ην ζέκα, αλ πξαγκαηηθά ελδηαθεξφηαλ γηα ην πξφβιεκά καο, κέρξη ην 

ηέινο ηνπ 2010 ζα κπνξνχζε λα είρε ηξνπνπνηήζεη ην ΚΑΝΟΝΗΜΟ θαη λα κελ πεξηκέλεη ηελ 

ηφηε Τπνπξγφ θ. Μπαηδειά θαη ηνλ θ. ΚαξρηκΪθε, λα ελδηαθεξζνχλ. 

Δμ‟ άιινπ δελ ππάξρεη θακία δηθαηνινγία απφ πιεπξάο Δ.Δ. αθνχ κε επηά επηζηνιέο καο ζηνλ θ. 

Βarrozo θαη θ. Borg ηνπο είρακε επαλειιεηκέλσο ελεκεξψζεη γηα φια απηά ηα πξνβιήκαηα πνπ 

ζαο αλαθέξακε. Βεβαίσο, κεγάιε επζχλε γηα φηη έρεη γίλεη θέξνπλ νη θπβεξλήζεηο ηεο Ν.Γ. 

(Τπνπξγνέ, ΜΠΑΗΑΚΟ, ΚΟΝΣΟ, ΚΗΛΣΗΓΖ) θαη ε  θπβέξλεζε ηνπ ΠΑΟΚ (Τπνπξγνέ 

ΜΠΑΣΔΛΖ, ΚΑΡΥΗΜΑΚΖ, ΓΗΑΜΑΝΣΗΓΖ). Δπίζεο, ζπλππεχζπλνη είλαη θαη φινη νη 

επξσβνπιεπηέο.  

Βιέπνληαο ηνλ εθλεπξηζκφ ηνπ Πξνέδξνπ ηεο ΠΟΠΔΑ, νη ζπλεξγάηεο ηεο θ. Γακαλάθε 

ζπκθψλεζαλ κε ηα ηζρπξά επηρεηξήκαηά ηνπ θαη ζεψξεζαλ δίθαην ην αίηεκα ησλ παξαδνζηαθψλ 

εξαζηηερλψλ αιηέσλ. κσο, φπσο αλέθεξαλ, ν ΚΑΝΟΝΗΜΟ είλαη πιένλ Νφκνο ηεο Δ.Δ. θαη 

φια ηα θξάηε κέιε είλαη ππνρξεσκέλα  λα ηνλ εθαξκφζνπλ. 

Μεηά ηνλ ιφγν  πήξε ν Ηηαιφο θ. ΝΣΟΝΑΣΔΛΛΑ ν νπνίνο κε ηξφπν ΣΔΥΝΟΚΡΑΣΖ θαη κε 

γεληθφινγα, επαλέιαβε ηα ίδηα θαη ηα ίδηα ρσξίο βέβαηα λα απαληήζεη επί ηεο νπζίαο ζηα 

επηρεηξήκαηα ηνπ θ. Βακβαθάξε. 

ΣΫινο, ε ζπλεξγΪηεο ηεο θ. ΓακαλΪθε, θ. Παπαδεκεηξένπ, αλΫθεξε ΥΧΡΗ ΚΑΝΔΝΑ 

ΑΠΟ ΣΟΤ ΑΝΣΗΠΡΟΧΠΟΤ ΝΑ ΓΗΑΦΧΝΖΔΗ φηη ε Δ.Δ. δελ ζα Ϋθεξε αληέξξεζε αλ 

ν Τπνπξγφο Δκπνξηθάο Ναπηηιέαο θ. Γηακαληέδεο εθαξκφζεη ζε εζληθφ επέπεδν κΫηξα 

αληέζηνηρα κε απηΪ ηεο Κχπξνπ θαη ηεο Ηζπαλέαο.  ΜεηΪ απφ απηΪ, δηαπηζηψλεηαη φηη 

ΜΠΟΡΔΗ ΝΑ ΛΤΘΔΗ ΣΟ ΠΡΟΒΛΖΜΑ ΣΧΝ ΠΑΡΑΓΟΗΑΚΧΝ ΔΡΑΗΣΔΥΝΧΝ 

ΑΛΗΔΧΝ, ΦΣΑΝΔΗ ΜΟΝΟ ΝΑ ΤΠΑΡΥΔΗ Ζ ΠΟΛΗΣΗΚΖ ΒΟΤΛΖΖ ΚΑΗ ΔΝΓΗΑΦΔΡΟΝ 

ΑΠΟ ΣΖ ΚΤΒΔΡΝΖΖ. 



Θα πξέπεη λα ζεκεησζεί φηη ε επηζηνιή ηεο ΠΟΠΔΑ κε ηα ηζρπξά επηρεηξήκαηα ηεο, ε νπνία 

δεκνζηεχηεθε ζηνλ ειεθηξνληθφ  θαη ζηνλ έληππν ηχπν, είρε σο απνηέιεζκα    ρηιηάδεο 

εξαζηηέρλεο ςαξάδεο απφ  Αηηηθή θαη επαξρία επηθνηλψλεζαλ κε ηελ Οκνζπνλδία θαη πνιιέο 

εθεκεξίδεο γηα λα εθθξάζνπλ ηελ ππνζηήξημή ηνπο. 

 

επηζηξνθή 

 

Ατ ηξΪηεο: ην πξψην πξΪζηλν λεζέ 
  
 

Ξέξνπκε φηη ππάξρεη αληίζηνηρε κειέηε θαη γηα ηνπο Φνχξλνπο. Άληε, κε ην θαιφ. ΖΓ 
 

Αζήλα, 14 Μαξηίνπ 2011 

Οινθιεξψζεθαλ νη δηεξγαζίεο ζρεηηθά κε ην έξγν «Τπνζηήξημε ησλ Πνιηηηθψλ θαη θάιπςε 

κειινληηθψλ αλαγθψλ- Πξάζηλν Νεζί» θαη εθδφζεθε ε πξφζθιεζε ρξεκαηνδφηεζεο ησλ 

ζρεηηθψλ έξγσλ πξνο ηνλ Γήκν Αγίνπ Δπζηξαηίνπ. Πξνθεηκέλνπ λα γίλεη ν Ατ- ηξάηεο ην πξψην 

πξάζηλν λεζί ζηελ Διιάδα, φπνπ ε ειεθηξηθή ελέξγεηα ζα παξάγεηαη απνθιεηζηηθά απφ 

αλαλεψζηκεο πεγέο, αηνιηθά, ειηαθά πάξθα θαη βηνκάδα, έπξεπε λα ζρεδηαζηεί ε πινπνίεζε ηνπ 

έξγνπ ζε πην νξζνινγηθή βάζε, κεηψλνληαο ηηο ηερληθέο θαη νηθνλνκηθέο επηζθάιεηεο, δηαηεξψληαο 

σζηφζν ηνλ θαηλνηνκηθφ ηνπ ραξαθηήξα. ηφρνο ηνπ Τπνπξγείνπ Πεξηβάιινληνο Δλέξγεηαο θαη 

Κιηκαηηθήο Αιιαγήο (ΤΠΔΚΑ), ζε ζπλεξγαζία κε ηε Γεληθή Γξακκαηεία Έξεπλαο & 

Σερλνινγίαο (Γ.Γ.Δ.Σ) ηνπ Τπνπξγείνπ Παηδείαο, Γηα Βίνπ Μάζεζεο & Θξεζθεπκάησλ πνπ ζα 

είλαη ε ρξεκαηνδνηνχζα Αξρή, ήηαλ ε εμάιεηςε ησλ γξαθεηνθξαηηθψλ εκπνδίσλ πνπ αθνξνχζαλ 

ηνπο Φνξείο Τινπνίεζεο & Γηαρείξηζεο ηνπ έξγνπ θαη ηε δηαδηθαζία ρξεκαηνδφηεζήο ηνπο. Σα 

ζπγθεθξηκέλα εκπφδηα απνηέιεζαλ θαη ην βαζηθφ ιφγν γηα ηνλ νπνίν δελ είρε πξνρσξήζεη ε 

πινπνίεζε ηνπ έξγνπ. Ο πξνυπνινγηζκφο ηνπ έξγνπ αλέξρεηαη ζε 8.903.498,57 επξψ θαη 

πεξηιακβάλεη ηηο αθφινπζεο παξεκβάζεηο: 

  

1.     Έξγα ΑΠΔ θαη απνζήθεπζεο ελέξγεηαο: Δγθαηάζηαζε ζην λεζί αλεκνγελλεηξηψλ ηζρχνο 500 

kW θαη θσηνβνιηατθνχ πάξθνπ ηζρχνο 100 kW, ζε ζπλδπαζκφ κε κνλάδεο απνζήθεπζεο ηεο 

πεξίζζεηαο ελέξγεηαο πνπ παξάγεηαη ζε ζπζζσξεπηέο, αιιά θαη ζε κνξθή πδξνγφλνπ. 

2.     Παξεκβάζεηο εμνηθνλφκεζεο ελέξγεηαο θαη θάιπςε ζεξκηθψλ θαη ςπθηηθψλ θνξηίσλ κε 

ρξήζε Γεσζεξκηθψλ Αληιηψλ Θεξκφηεηαο (ΓΑΘ) ζε δεκφζηα θηήξηα. 

3.     Απηφλνκεο ζηαζεξέο εθαξκνγέο παξνρήο ελέξγεηαο βαζηζκέλεο ζε θσηνβνιηατθά θαη 

θπςέιεο θαπζίκνπ ζε θηελνηξνθηθέο κνλάδεο ηνπ λεζηνχ, νη νπνίεο δελ έρνπλ ζήκεξα πξφζβαζε 

ζην ειεθηξηθφ δίθηπν ηεο ΓΔΖ. 

4.     Έξγα πξάζηλσλ κεηαθνξψλ (ειεθηξηθψλ νρεκάησλ θαη νρεκάησλ πδξνγφλνπ), θαζψο θαη 

αληίζηνηρσλ ζηαζκψλ αλεθνδηαζκνχ. Πην ζπγθεθξηκέλα ζα εγθαηαζηαζεί ζην λεζί ζηαζκφο 

θφξηηζεο ειεθηξηθψλ νρεκάησλ κε ελέξγεηα πξνεξρφκελε απφ θσηνβνιηατθά, θαζψο θαη ζηαζκφο 

αλεθνδηαζκνχ νρεκάησλ κε πδξνγφλν («πδξνγνλάδηθν»), ν νπνίνο ζα είλαη θαη ν πξψηνο 

αληίζηνηρνο ζηαζκφο πνπ πινπνηείηαη ζηελ Διιάδα. 

5.     Λνηπέο πξάζηλεο παξεκβάζεηο, φπσο πδξνπνληθά ζεξκνθήπηα, βηνινγηθή γεσξγία, αιηεία θαη 

θηελνηξνθία. 

 

 Σν Τπνπξγείν Πεξηβάιινληνο Δλέξγεηαο θαη Κιηκαηηθήο Αιιαγήο ζρεδίαζε ην έξγν, κε Φνξέα 

Υξεκαηνδφηεζεο ηε Γεληθή Γξακκαηεία Έξεπλαο & Σερλνινγίαο ηνπ Τπνπξγείνπ Παηδείαο, Γηα 

Βίνπ Μάζεζεο & Θξεζθεπκάησλ θαη Φνξέα Τινπνίεζεο ην Κέληξν Αλαλεψζηκσλ Πεγψλ θαη 

Δμνηθνλφκεζεο Δλέξγεηαο (ΚΑΠΔ), κε ηελ ππνζηήξημε αθαδεκατθψλ ηδξπκάησλ. Παξάιιεια, ζα 

ηδξπζεί άκεζα ν Φνξέαο Γηαρείξηζεο ζηνλ νπνίν ζα ζπκκεηέρνπλ ε Κνηλφηεηα Αγ. Δπζηξαηίνπ, ε 

ΓΔΖ, ΓΔΖ Αλαλεψζηκεο θαη ην ΚΑΠΔ. 

 ε πξψην ζηάδην, ν ζηφρνο δηείζδπζεο ησλ ΑΠΔ ζα αγγίμεη ην πνζνζηφ ηνπ 85%, ελψ ζε δεχηεξν 

ζηάδην ζα εθαξκνζηνχλ κέηξα εμνηθνλφκεζεο ελέξγεηαο ζε θηήξηα θαη ζα αλαπηπρζνχλ έμππλα 

δίθηπα, κε ζηφρν ηελ επίηεπμε ηεο δηείζδπζεο ησλ ΑΠΔ ζε πνζνζηφ ηεο ηάμεο ηνπ 100%. Σν έξγν, 

ην νπνίν είρε πξναλαγγειζεί ηνλ Μάξηην ηνπ 2009, δίλεη πξνηεξαηφηεηα ζηε δηαζθάιηζε ηεο 



παξνρήο ειεθηξηζκνχ ζηνπο θαηνίθνπο ηνπ Ατ ηξάηε, ηφζν θαηά ηε δηάξθεηα, φζν θαη κεηά ηελ 

νινθιήξσζε ησλ έξγσλ, ψζηε λα ηξνθνδνηνχληαη απφ έλα αμηφπηζην ζχζηεκα παξνρήο 

ειεθηξηθήο ελέξγεηαο. 

 

 Ο Ατ ηξάηεο, φληαο ην πξψην κε δηαζπλδεδεκέλν λεζί ηεο Δπξψπεο κε ηφζν πςειφ πνζνζηφ 

δηείζδπζεο πξάζηλεο ελέξγεηαο, ζα απνηειέζεη ππφδεηγκα γηα ην «πξαζίληζκα» φισλ ησλ 

ειιεληθψλ λεζηψλ. Δπηπιένλ, ζα ζπκβάιιεη ζηελ αλάπηπμε ειιεληθήο ηερλνγλσζίαο θαη εκπεηξίαο 

ζηελ πινπνίεζε νινθιεξσκέλσλ λεζησηηθψλ ζπζηεκάησλ κε πςειφηαηα πνζνζηά δηείζδπζεο 

ΑΠΔ, αιιά θαη εθαξκνγέο κέηξσλ εμνηθνλφκεζεο ελέξγεηαο, θαζψο θαη «πξάζηλσλ» κεηαθνξψλ. 

Με ηελ νινθιήξσζε ηνπ έξγνπ, ν Φνξέαο Γηαρείξηζεο ζα είλαη νηθνλνκηθά βηψζηκνο, κε ίδηνπο 

πφξνπο πνπ ζα πξνέξρνληαη θπξίσο απφ ηελ πψιεζε ειεθηξηθήο ελέξγεηαο απφ ΑΠΔ. Σν έξγν ζα 

ζπκβάιιεη θαζνξηζηηθά ζηε γεληθφηεξε αλάπηπμε ηνπ λεζηνχ, θαζηζηψληαο ηνλ Ατ ηξάηε έλα 

«αλνηρηφ εξγαζηήξην» δνθηκψλ θαη αλάπηπμεο ειιεληθήο ηερλνγλσζίαο ζηνπο ηνκείο ηεο πξάζηλεο 

ελέξγεηαο θαη νηθνινγίαο κε παγθφζκηα αλαθνξά. 
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επηζηξνθή 

 

θέγγεη ν λνκηθφο θινηφο γηα ηελ αλΫιθπζε ηνπ Sea Diamond   

 

θίγγεη θαζεκεξηλά ν θινηφο γηα ηελ αλέιθπζε ηνπ Sea Diamond απφ ηελ Καιληέξα ηεο 

αληνξίλεο κε ηελ πξνζθπγή ηνπηθψλ θνξέσλ, θαηνίθσλ θαη ηνπ Αξρηπειάγνπο ζην ΣΔ, 

ηελ εκπινθή ηνπ παλεπηζηεκίνπ ηνπ Yale ζηε λνκηθή έξεπλα ηεο ππφζεζεο θαη ηελ παξνπζίαζε 

ηνπ ηειεπηαίνπ κέξνπο ηεο κειέηεο ηνπ Πνιπηερλείνπ Κξήηεο γηα ηηο πεξηβαιινληηθέο επηπηψζεηο 

ηνπ λαπαγίνπ. 

Έπεηηα απφ πνιχκελε πξνεξγαζία, θαη ζην πιαίζην ηεο ζπλεξγαζίαο ηνπ Αξρηπειάγνπο ζε ζέκαηα 

πεξηβαιινληηθνχ δηθαίνπ κε ηε ακεξηθαληθή λνκηθή ρνιή ηνπ Yale, νκάδα εξεπλεηψλ απφ ην 

Environmental Protection Clinic ηνπ Παλεπηζηεκίνπ βξίζθεηαη απηέο ηηο κέξεο ζηελ Διιάδα θαη 

πξαγκαηνπνηεί ζεηξά επαθψλ πξνθεηκέλνπ λα νινθιεξσζεί ν θάθεινο ηεο ππφζεζεο. Ζ νκάδα 

εξεπλεηψλ ηνπ Yale, ε λνκηθή ζρνιή ηνπ νπνίνπ απνηειεί κία απφ ηηο θνξπθαίεο ζηνλ θφζκν, ζα 

θαηαζέζεη ζην ακέζσο επφκελν ρξνληθφ δηάζηεκα ζπγθεθξηκέλεο πξνηάζεηο πνπ ζα 

θαηνρπξψλνπλ πιήξσο ηελ αλαγθαηφηεηα ηεο αλέιθπζεο βάζεη ηνπ ειιεληθνχ, ηνπ επξσπατθνχ 

θαη ηνπ δηεζλνχο δηθαίνπ. 

 

Σα ζηνηρεία πνπ έρνπλ ζπγθεληξσζεί κέρξη ηψξα δελ ζα αθήλνπλ θαλέλα πεξηζψξην άιιεο 

επηινγήο, πιελ εθείλεο ηεο αλέιθπζεο γηα ηελ νπνία αγσλίδνληαη ην Αξρηπέιαγνο – πνπ βξέζεθε 

απφ ηελ πξψηε ζηηγκή ζηε αληνξίλε - νη θάηνηθνη ηνπ λεζηνχ, αιιά θαη φινη φζνη ζίγνληαη απφ 

κία θαηάζηαζε πνπ πξνζβάιεη φρη κφλν ηελ Διιάδα, αιιά θαη ηελ θνηλή ινγηθή. 

Παξάιιεια, κε ηε δξαζηεξηφηεηα ηεο εξεπλεηηθήο νκάδαο λνκηθψλ ηνπ Yale, θαηαηέζεθε ηηο 

πξνεγνχκελεο κέξεο πξνζθπγή ζην ηΔ γηα ηελ αλέιθπζε ηνπ πινίνπ. Σν Ηλζηηηνχην 

Αξρηπέιαγνο, νη ηνπηθνί θνξείο θαη θάηνηθνη πνπ θαηέζεζαλ ηελ πξνζθπγή επηθαιέζηεθαλ ηελ 

ειιεληθή θαη δηεζλή λνκνζεζία ε νπνία ππνρξεψλεη ην ειιεληθφ θξάηνο λα απνθαηαζηήζεη ηε 

βιάβε ηνπ ζαιάζζηνπ πεξηβάιινληνο, αθφκε θαη αλ νη ππεχζπλνη ηνπ λαπάγηνπ θσιπζηεξγνχλ. 

ηελ πξνζθπγή ππνζηεξίδεηαη, φηη θαλέλαο αξκφδηνο θξαηηθφο θνξέαο δελ πξνέβε ζηηο αλαγθαίεο 

ελέξγεηεο γηα ηελ αλέιθπζε ηνπ λαπαγίνπ, παξά ην γεγνλφο φηη έρνπλ ππνβιεζεί πξνηάζεηο 

εκεδαπψλ θαη αιινδαπψλ νίθσλ γηα ην θφζηνο απαληιήζεσο ησλ θαπζίκσλ θαη πεηξειαηνεηδψλ 

ηνπ «Sea Diamond» θαη ηνπ θφζηνπο αλειθχζεσο ηνπ. εκεηψλεηαη επίζεο, φηη ε παξακνλή ηνπ 

θξνπαδηεξφπινηνπ ζην βπζφ πξνθαιεί κείδνλα θαη πνιιαπιή βιάβε ηνπ ζαιάζζηνπ 

πεξηβάιινληνο, ε νπνία επηδεηλψλεηαη δηαξθψο απφ ηε ζπλερηδφκελε δηαξξνή επηβιαβψλ νπζηψλ 

ζηε ζάιαζζα. 

 

Σα αλαθεξφκελα ζηελ πξνζθπγή απνηεινχλ θαη ηηο αηηηάζεηο ηνπ Αξρηπειάγνπο απφ ηελ πξψηε 

ζηηγκή ηνπ λαπαγίνπ ηνπ «Sea Diamond» πεξί ζηαδηαθήο δηάβξσζεο ηεο κεηαιιηθήο δνκήο θαη 
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απειεπζέξσζεο εγθισβηζκέλσλ ηνμηθψλ νπζηψλ απφ ην πινίν (ζσιήλεο, κεηαιιηθά δνρεία, 

απνζήθεο θαπζίκσλ, ειεθηξηθέο ζπζθεπέο θ.α). Οη αηηηάζεηο απηέο, πνπ έδσζαλ ην έλαπζκα γηα 

ζεηξά απεηιψλ θαη εμσδίθσλ ελαληίνλ ηνπ Αξρηπειάγνπο ηα πξνεγνχκελα ρξφληα, δπζηπρψο 

επηβεβαηψλνληαη θαη απφ ηε κειέηε πεξηβαιινληηθψλ επηπηψζεσλ πνπ δηελήξγεζε ην Δξγαζηήξην 

Γηαρείξηζεο Σνμηθψλ θαη Δπηθίλδπλσλ Απνβιήησλ ηνπ Πνιπηερλείνπ Κξήηεο (θαηφπηλ αλάζεζεο 

ηεο Ννκαξρίαο Κπθιάδσλ) θαη παξνπζηάζηεθε πξφζθαηα ζηε αληνξίλε. Γηαξθήο δηαξξνή 

πεηξειαίνπ θαη ηνμηθψλ νπζηψλ, πςειή ζπγθέληξσζε βαξέσλ κεηάιισλ ζε νζηξαθνεηδή θαη 

ςάξηα θαη απμεκέλνο θίλδπλνο κεηαηφπηζεο ηνπ λαπαγίνπ δεδνκέλεο ηεο κεηέσξεο ζέζεο ηνπ ζε 

βξαρψδε πεξηνρή ηνπ βπζνχ απνηεινχλ νξηζκέλα κφλν απφ ηα ζπκπεξάζκαηα ηεο κειέηεο. 

Σν Αξρηπέιαγνο, πνπ έρεη ζπγθξνπζηεί επαλεηιεκκέλα ηφζν κε ηα ζπκθέξνληα ηεο πινηνθηήηξηαο 

εηαηξείαο φζν θαη κε πνιηηηθνχο πνπ έδσζαλ κέρξη ζήκεξα αλέμνδεο ππνζρέζεηο πεξί αλέιθπζεο, 

ζπλερίδεη ηελ πξνζπάζεηα ηφζν ζε εξεπλεηηθφ φζν θαη λνκηθφ επίπεδν. Με ηελ εκπινθή ηνπ 

Παλεπηζηεκίνπ θαη ηεο εξεπλεηηθήο νκάδαο ηνπ Yale (ε νπνία έρεη θαηά θαηξνχο ζπκβάιιεη 

θαίξηα ζηελ επίιπζε πεξηβαιινληηθψλ ππνζέζεσλ αλά ηνλ θφζκν) δηεζλνπνηείηαη ην δήηεκα ηνπ 

δίθαηνπ αγψλα θαη ηνπ λφκηκνπ αηηήκαηνο ηεο αλέιθπζεο. Δπηδηψθνπκε φηη έζησ θαη κε απηφλ 

ηξφπν ζα ηεζνχλ ζε εθαξκνγή νη λφκνη ηνπ θξάηνπο, ην επξσπατθφ θαη δηεζλέο λαπηηιηαθφ δίθαην 

θαη παξάιιεια ζα δεκηνπξγήζνπκε ζεηηθά πξνεγνχκελα γηα ηελ επίιπζε πνιπάξηζκσλ 

πεξηβαιινληηθψλ πξνβιεκάησλ ζηελ Διιάδα. 

 Eθηφο απφ ηε λνκηθή δηάζηαζε ηνπ ζέκαηνο, ν Απξίιηνο αλακέλεηαη λα είλαη κήλαο εμειίμεσλ θαη 

ζε εξεπλεηηθφ επίπεδν. 

  

Θνδσξήο Σζηκπίδεο 

Γηεπζπληήο Αξρηπειάγνπο Η.Θ.Π  

 info@archipelago.gr        www.archipelago.gr 
 

επηζηξνθή 

 

 

Δηδάζεηο απφ ηελ Δπαξρέα Ηθαξέαο 
 

Ζ πεξηθΫξεηα Βνξ. Αηγαένπ ππεξςεθηζε ηε ζπκκεηνρά ηεο ζην δέθηπν ΓΑΦΝΖ.  

 

Μέρξη ζήκεξα απφ ηελ Πεξηθέξεηα Β. Αηγαίνπ ζπκκεηερνπλ θαη νη δήκνη Λήκλνπ, Λέζβνπ θαη 

Υίνπ.  

Ηζσο λα ελδηαθεξεη θαη ακν - Ηθαξία 

 

Ο Οηθνινγηθφο Άλεκνο ζην Βφξεην Αηγαίν ππεξςήθηζε. Ζ Αλεμάξηεηε πζπείξσζε θαηαςήθηζε. 

θνπφο ηεο ΓΑΦΝΖ είλαη ε πξνψζεζε ηεο αεηθφξνπ αλάπηπμεο ζηα λεζηά ηνπ Αηγαίνπ. 

χκθσλα κε ην θαηαζηαηηθφ ε αεηθφξνο αλάπηπμε ζπλδέεηαη άκεζα:  

(α) κε ηεληζφξξνπε αλάπηπμε ησλ λεζηψλ  

(β) κε ηελ πξνψζεζε ησλ ήπησλ πεγψλ ελέξγεηαο  

(γ) κε ηε ρσξηθή νξγάλσζε θαη ηνλ έιεγρν ηεο δφκεζεο  

(δ) κε ηε δηαηήξεζε ηεο θχζεοθαη ησλ κε αλαλεψζηκσλ θπζηθψλ πφξσλ  

(ε) κε ηε ζηήξημε ηνπ πνηνηηθνχ ηνπξηζκνχ θαη ησλ κνξθψλ ελαιιαθηηθνχ ηνπξηζκνχ  

(ζη) κε ηνλ πξνγξακκαηηζκφ βαζηθψλ έξγσλ ππνδνκήο ζην λεζησηηθφ ρψξν φπνπ 

ε πεξηβαιινληηθή ζπληζηψζα ζα είλαη νπζηαζηηθή  

(δ) κε ηελ πξνψζεζε ησλ λέσλ ηερλνινγηψλ, ηεο θαηλνηνκίαο θαη ηεοεπηρεηξεκαηηθφηεηαο  

(ε) κε ηελ ελζάξξπλζε ηεο ζπκκεηνρήο ησλ πνιηηψλ  

(ζ) κε ηελ ελίζρπζε ηεο θνηλσληθήο αιιειεγγχεο  

(η) κε ηελ ζπκκεηνρή ζε δηεζλείο νξγαληζκνχο θαη ζρήκαηα. 

http://www.dafni.net.gr/gr/home.htm 
 

επηζηξνθή 
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Γηαηέ λα παέξλεη 5% ε ΔΓΝΑΣΗΑ Α.Δ. γηα ηα Ϋξγα ζηελ Ηθαξέα; 

Δπηζηνιά ησλ ΔξγνιΪβσλ Γ.Δ. πνπ δξαζηεξηνπνηνχληαη ζηε λάζν Ηθαξέα 

 

Σν πεξηνδηθφ καο έρεη αζρνιεζεί κε ην ζέκα ηεο ηδησηηθήο ΔΓΝΑΣΗΑ Α.Δ, ζηελ νπνία 

αλαηέζεθαλ ηά δεκφζηα έξγα ζην Βφξεην θαη Νφηην Αηγαίν, απφ ηνπο δηνξηζκέλνπο 

πεξηθεξεηάξρεο, ιίγν πξηλ αλαιάβεη ε αηξεηή πεξηθεξεηαθή δηνίθεζε.  

http://www.asda.gr/ikariaka/hlekd25.htm#Δγλαηία 

http://www.asda.gr/ikariaka/hlekd26.htm#εθρψξεζε 

http://www.asda.gr/ikariaka/hlekd26.htm#Δγλαηία2 

Τπήξμαλ έληνλεο δηακαξηπξίεο απφ ην ηνπηθφ ΣΔΔ, απφ ην Δπαξρείν Ηθαξίαο, απφ ηνλ Οηθνινγηθφ 

Άλεκν ζην Βφξεην Αηγαίν,  θαη άιινπο θνξείο.  Δπραξίζησο αλαδεκνζηεχνπκε ηε δηακαξηπξία ησλ 

εξγνιάβσλ δεκνζίσλ έξγσλ ηεο Ηθαξίαο. Ζ.Γ.  

 

Πξνο ηνλ Γήκαξρν Ηθαξίαο θ.  Υξ. ηαπξηλάδε,  

Κνηλνπνίεζε          1) πξνο ηνλ θ. Τπνπξγφ Τπνδνκψλ, κεηαθνξψλ θαη Γηθηχσλ θ. Ρέππα  

                                  2) Βνπιεπηή λ. άκνπ θ. Ππζαγφξα Βαξδίθν 

                                  3) Πεξηθεξεηάξρε βνξείνπ Αηγαίνπ θ. Γηαθαιή Νάζν  

 

Κχξηε Γήκαξρε 

Θέινπκε θαη αξρήλ λα ζαο ζπγραξνχκε γηα ηηο πξνζπάζεηεο πνπ θάλαηε εζείο σο Γήκνο Ηθαξίαο 

θαη  ην έξγν   „‟ Απνθαηάζηαζε ησλ πξνθιεζεηζψλ δεκηψλ ζην επαξρηαθφ νδηθφ δίθηπν ηεο 

Ηθαξίαο απφ ηελ πξφζθαηε  ζενκελία» πξνυπνινγηζκνχ 3.935.300,00 επξψ πνπ εληάρζεθε ζην 

Πξφγξακκα Γεκνζίσλ   Δπελδχζεσλ , αιιά παξάιιεια   λα εθθξάζνπκε ηελ πιήξε αληίζεζε καο 

θαη ηελ δπζαξέζθεηα καο, ζην φηη  ηηο κειέηεο , ηηο δεκνπξαηήζεηο  αιιά θαη ε  παξαθνινχζεζε 

ησλ έξγσλ , αλαηέζεθαλ  ζηελ ΔΓΝΑΣΗΑ Α.Δ.  

Καη απηφ ,γηαηί έηζη αθπξψλεηε ην έξγν ησλ Σερληθψλ Τπεξεζηψλ ηεο Πεξηθεξηθήο Γηνίθεζεο  θαη 

ηελ δπλαηφηεηα εθηέιεζεο έξγσλ απφ ηνπο ληφπηνπο θαηαζθεπαζηέο. 

Με απηφ ηνλ ηξφπν ε αληίιεςε γηα ηελ επηηπρία ηεο „‟απνθέληξσζεο‟‟ ηνπ Καιιηθξάηε είλαη 

ζίγνπξν φηη ζα απνηχρεη. 

Με ηελ παξνχζα επηζηνιή ζαο θάλνπκε γλσζηφ φηη ε ζπγθεθξηκέλε εηαηξεία είλαη έλαο 

ηδησηηθνπνηεκέλνο θνξέαο ηνπ Γεκνζίνπ , <<ππεξρξεσκέλνο θαηά 1,1 δηο επξψ εμαηηίαο ηεο 

άζθεζεο θαθήο πνιηηηθήο ζηε δηαρείξηζε ησλ έξγσλ πνπ είρε αλαιάβεη, αιιά θαη απφ ηα ππέξνγθα 

ιεηηνπξγηθά έμνδα (58 εθαη. Δπξψ γηα 600 πεξίπνπ ππαιιήινπο, κε απξνζδηφξηζην θφζηνο γηα 

ηνπο θάζε είδνπο ζπκβνχινπο πνπ ρξεζηκνπνηεί θαηά θφξνλ, έλαληη 106 εθαη. Δπξψ ηεο Γεληθήο 

Γξακκαηείαο Γ.Δ. ηνπ ΤΠΤΜΔΓΗ γηα 3.000 πεξίπνπ ππαιιήινπο>>- (Απφ ηελ επηζηνιή ηεο 

Π.Ο.Δ.Μ.Γ.Τ.Γ.Α.. πξνο ηνλ Τπνπξγφ ΤΠΤΜΔΓΗ). 

Ζ ζπλεζηζκέλε πξνκήζεηα ηεο εηαηξίαο αλέξρεηαη ζην 5% πάλσ ζην πξνυπνινγηζκφ θάζε 

έξγνπ!!!!!!!! 

Θα πξέπεη λα εθηηκήζεηε πφζν επίζεο ζα είλαη εθηθηή  ε επίβιεςε απφ ηελ Θεζζαινλίθε π.ρ. γηα 

ηα έξγα ζην Καξθηλάγξη; Δλψ νη Σερληθέο ππεξεζίεο απφ ην λεζί καο αιιά θαη απφ ηελ άκν 

έρνπλ λα επηδείμνπλ αμηφινγν έξγν κέρξη ζήκεξα. 

Παξάιιεια ζα ζέιακε λα επηζεκάλνπκε ην θαηά πφζν είλαη λφκηκε ε απνδνρή ησλ ζεκεξηλψλ 

Γεληθψλ Γξακκαηέσλ Πεξηθέξεηαο, γηα ηελ αλάζεζε κειέηεο θαη θαηαζθεπήο ησλ έξγσλ ζηε 

πεξηνρή ηνπο ζηε ΔΓΝΑΣΗΑ Α.Δ. ρσξίο αληίζηνηρεο γλσκνδνηήζεηο. 

Πηζηεχνληαο φηη ζα ιάβεηε ζνβαξά ππ φςε ζαο ηε δχζθνιε νηθνλνκηθή θαηάζηαζε πνπ βξίζθεηαη 

ν θιάδνο καο  απηή ηελ πεξίνδν – κε ήδε κεγάια πνζά λα ρξσζηά ν Γήκνο  απφ δηάθνξα 

πξνγξάκκαηα – θαη ην φηη δελ ππάξρνπλ λέα έξγα ζην λεζί, καξηπξνχλ έλα δπζνίσλν κέιινλ γηα 

φινπο ηνπο εξγαδφκελνπο ζην θιάδν . 

Πξφζπκνη γηα θαιή ζπλεξγαζία , ζέινπκε λα ζηαζνχκε ζην πιεπξφ ζαο , φπσο θαη εζείο ζην δηθφ 

καο, επραξηζηνχκε. 

 

Ηθαξία  12/4/2011 

Οη ππνγξάθνληεο   Μεραληθνί Δ.Γ.Δ.  

http://www.asda.gr/ikariaka/hlekd25.htm#Εγνατία
http://www.asda.gr/ikariaka/hlekd26.htm#εκχώρηση
http://www.asda.gr/ikariaka/hlekd26.htm#Εγνατία2


Καξλαβάο Γαληήι , Καξξά Κσλ/λα , Καιηκνγηάλλεο Παχινο , Μσξαΐηεο Γηψξγνο, Παπαζηκάθεο 

Λεπηέξεο , Παπαζηκάθεο Θνδσξήο , Υνληξνπδάθεο Μαλψιεο 

 

επηζηξνθή 

 

Φάθηζκα ησλ ζπιιφγσλ δεκνηηθνχ δηακεξέζκαηνο Ραρψλ Ηθαξέαο ζρεηηθΪ κε ηελ θαηαζθεπά 

ηνπ Τβξηδηθνχ – Δλεξγεηαθνχ Έξγνπ Ηθαξέαο 

 

Έρνπκε δεκνζηεχζεη ζε πξνεγνχκελα ηεχρε δεηήκαηα πνπ αθνξνχλ ην πξσηνπνξηαθφ απηφ έξγν, 

κε πην ραξαθηεξηζηηθφ ην δεκνζίεπκα: http://www.asda.gr/ikariaka/hlekd8.htm#μεθίλεζε   

ήκεξα αλαδεκνζηεχνπκε ην ςήθηζκα 5 ζπιιφγσλ ηεο πεξηνρήο. Ζ.Γ. 

 

πσο είλαη γλσζηφ, ζηελ Ηθαξία θαηαζθεπάδεηαη ην πξσηνπνξηαθφ απηφ έξγν ην νπνίν ζα παξάγεη 

νηθνινγηθή ελέξγεηα ζπλδπάδνληαο πδαηφπησζε θαη αλεκνγελλήηξηεο, κε πνιιαπιά θαη ζεκαληηθά 

νθέιε γηα ηελ Ηθαξία, ελψ παξάιιεια ζα ζπκβάιεη ζηελ απεμάξηεζε απφ ηα εηζαγφκελα νξπθηά 

θαχζηκα θαη ην πεηξέιαην πνπ δεκηνπξγνχλ ην γλσζηφ θαηλφκελν ηνπ ζεξκνθεπίνπ θαη ζε θακία 

πεξίπησζε ην έξγν απηφ δελ είλαη δπλαηφλ λα ζεσξεζεί φηη ζπληζηά «πεξηβαιινληηθφ έγθιεκα πνπ 

εθηπιίζζεηαη ζην Νεζί», ζχκθσλα κε φζα αλαθέξνληαη ζηηο θαηαγγειίεο ηνπ “Αξρηπειάγνπο” πνπ 

ππνγξάθνληαη απφ ηνλ Θ. Σζηκπίδε θαη δεκνζηεχζεθαλ ζηνλ Ηθαξηαθφ θαη ακηαθφ ηχπν, νη 

νπνίεο ζηξέθνληαη επζέσο ελαληίνλ ηνπ έξγνπ. 

Δηδηθφηεξα καο πξνβιεκαηίδεη ζνβαξά θαη καο δεκηνπξγεί εχινγα εξσηεκαηηθά ζε ηη άξαγε 

απνβιέπεη ε ελνξρεζηξσκέλε απηή επίζεζε ηνπ Αξρηπειάγνπο θαη ελδερνκέλσο ησλ φπνησλ 

θαζνδεγεηψλ ηνπ θαη πνηνπο ζθνπνχο εμππεξεηεί, φηαλ κάιηζηα νη δηάθνξεο θαηαγγειίεο ηνπ γηα 

ηελ δήζελ θαηαζηξνθή ηνπ πεξηβάιινληνο ζηελ πεξηνρή ηεο Πξνεζπέξαο φπνπ θαηαζθεπάδεηαη ην 

έξγν, απνδεέρζεθαλ αβΪζηκεο, φπσο αλαθέξεηαη ζηηο πξφζθαηεο θαηαζέζεηο ηνπ Ληκεληθνχ 

ψκαηνο, ηεο Γαζηθήο θαη ηεο Ππξνζβεζηηθήο Τπεξεζίαο, θαζψο θαη ζην πφξηζκα ηεο Δπηηξνπήο 

ηνπ Γήκνπ Ηθαξίαο πνπ ζπλεζηήζε γηα ηνλ ζθνπφ απηφ. 

Δπηζεκαίλεηαη φηη νη παξαπάλσ ππεξεζίεο πξνέβεζαλ πξφζθαηα ζε απηνςίεο ζηνπο ρψξνπο 

θαηαζθεπήο ηνπ έξγνπ θαη δηεπίζησζαλ ην αβάζηκν ησλ θαηαγγειηψλ. 

Δίλαη πξνθαλέο φηη, φηαλ θαηαζθεπάδεηαη έλα ηέηνην έξγν ζηελ πεξηνρή κε ηελ δηάλνημε δχν 

ιηκλνδεμακελψλ, ρσξεηηθφηεηαο 80.000m3 λεξνχ εθάζηε, ηνπ Γεκνηηθνχ δξφκνπ φπσο θαη ησλ 

βνεζεηηθψλ δξφκσλ πξνθχπηνπλ πνιιά πξντφληα εθζθαθήο (ρψκαηα θαη πέηξεο) ηα νπνία 

ελαπνηίζεληαη θαη‟ αξρήλ πξνζσξηλά πιεζίνλ ηεο εθζθαθήο θαη ζε ζπλέρεηα ζε ρψξνπο πνπ 

πξνβιέπνληαη απφ ηηο εγθεθξηκέλεο πεξηβαιινληηθέο κειέηεο, δειαδή ζε δεκνηηθνχο ρψξνπο θαη 

ζε ηδησηηθά γεηηνληθά αγξνηεκάρηα πνπ έρνπλ αγνξαζζεί ή ελνηθηαζζεί απφ ηνλ Αλάδνρν ηνπ 

Έξγνπ. Σα πξντφληα εθζθαθήο πξνθαλψο δελ θαηαζηξέθνπλ ην πεξηβάιινλ, αθνχ κεηά ην πέξαο 

ησλ ρσκαηνπξγηθψλ εξγαζηψλ, νη ρψξνη απφζεζεο πξνβιέπεηαη λα δηακνξθσζνχλ θαηάιιεια θαη 

λα δελδξνθπηεπζνχλ. 

Τπάξρνπλ βεβαίσο ζνβαξά θαη ρξνλίδνληα πεξηβαιινληηθά πξνβιήκαηα πνπ πιεγψλνπλ θαη 

θαηαζηξέθνπλ ζηαδηαθά ην Νεζί καο, φπσο νη παξάλνκνη ζθνππηδφηνπνη (ΥΑΓΑ) πνπ 

ιεηηνπξγνχλ δηάζπαξηνη ζην Νεζί, κέρξη λα θαηαζθεπαζζεί θαη λα ιεηηνπξγήζεη έλαο θεληξηθφο 

ΥΤΣΤ γηα φιε ηελ Ηθαξία. Ζ ππεξβφζθεζε ησλ Γεκνηηθψλ θαη Γαζηθψλ εθηάζεσλ απφ ηελ 

αδέζπνηε θηελνηξνθία πνπ θαηαζηξέθεη ηελ ρακειή θαη ζακλψδε βιάζηεζε κε ζπλέπεηα ηηο 

ρεηκαξψδεηο θαηνιηζζήζεηο θαη θαηαζηξνθέο απφ ηηο έληνλεο βξνρνπηψζεηο θαη απφ ηα αθξαία 

θαηξηθά θαηλφκελα πνπ έπιεμαλ θπξίσο ηελ πεξηνρή ηεο Γπηηθήο Ηθαξίαο ηελ 18/10/2010. Οη 

ππξθαγηέο ησλ δαζψλ, ε κφιπλζε ησλ παξαιηψλ ιφγσ απνπζίαο βηνινγηθψλ θαζαξηζκψλ, νη 

αλεμέιεγθηεο αλεκφηξαηεο πνπ νξγψλνπλ ζπρλά ηνλ ζαιάζζην βπζφ θνληά ζηελ αθηνγξακκή θαη 

πξνθαινχλ αλεπαλφξζσηεο θαηαζηξνθέο ζην ζαιάζζην νηθνζχζηεκα ην νπνίν πξνθαλψο δελ 

θαηαζηξέθεηαη απφ ηηο κεγάιεο πνζφηεηεο ησλ ρσκάησλ πνπ παξαζχξζεθαλ ζηελ ζάιαζζα ζε 

φιε ηελ έθηαζε ηνπ λεζηνχ ιφγσ ηεο αλαθεξφκελεο πιεκκχξαο. 

Δμαθνινπζνχκε ινηπφλ λα πξνβιεκαηηδφκαζηε θαη δελ θαηαλννχκε ηνπο ιφγνπο, γηαηί νη 

ππεχζπλνη ηνπ Αξρηπειάγνπο αληηπαξέξρνληαη ζησπεξψο ηα παξαπάλσ ζνβαξά πξνβιήκαηα ρσξίο 

λα δείμνπλ θακία πεξηβαιινληηθή επαηζζεζία ή δηακαξηπξία, αιιά ην κφλν πνπ επηιεθηηθΪ ηνπο 

ελνριεέ είλαη ε θαηαζθεπή ηνπ Δλεξγεηαθνχ Έξγνπ ηεο Ηθαξίαο, αθνχ πξνβαίλνπλ ζε αβάζηκεο 

http://www.asda.gr/ikariaka/hlekd8.htm#ξεκίνησε


θαηαγγειίεο, φπσο θαίλεηαη απφ ην πφξηζκα ηεο Δπηηξνπήο ηνπ Γήκνπ Ηθαξίαο θαη ηηο θαηαζέζεηο 

ησλ αξκφδησλ Τπεξεζηψλ. 

Καηά ηελ γλψκε καο, αθνινπζνχλ ιάζνο πνξεία κε ζηφρνπο πνπ κφλν απηνί γλσξίδνπλ, ελψ ζα 

έπξεπε λα ηνπο αηηηνινγήζνπλ ζηελ Ηθαξηαθή θνηλσλία. 

Ζ πξνψζεζε θαη επίιπζε ησλ ζνβαξψλ πξνβιεκάησλ ηεο Ηθαξίαο πξνυπνζέηεη φξακα, γλψζε θαη 

ζσζηφ ζρεδηαζκφ, κε πξσηεξγάηεο θπξίσο ηελ ηνπηθή Απηνδηνίθεζε κε ηελ ζπκκεηνρή φισλ ησλ 

Ηθαξίσλ πνπ πξαγκαηηθά αγσληνχλ γηα ην κέιινλ απηνχ ηνπ ηφπνπ. Οη αξλεηηθέο θξηηηθέο θαη νη 

αβάζηκεο θαηαγγειίεο ηνπ Αξρηπειάγνπο πνπ ελαληηψλνληαη ζηελ θαηαζθεπή ηνπ Δλεξγεηαθνχ 

Έξγνπ ζε θακία πεξίπησζε δελ ζπκβάιινπλ ζηελ επίιπζε ησλ πξνβιεκάησλ ηνπ Νεζηνχ, 

απελαληίαο δεκηνπξγνχλ ζχγρπζε θαη παξαπιεξνθφξεζε ζηνπο θαηνίθνπο ηεο Ηθαξίαο, νη νπνίνη 

ζηελ ζπληξηπηηθή ηνπο πιεηνςεθία ζηεξίδνπλ ηελ θαηαζθεπή ηνπ ελ ιφγσ έξγνπ. 

ΜΪξηηνο 2011-03-28 

Α)χιινγνο «ΔΝΧΖ» (ΒξαθΪδσλ-ΚνπληΪδνπ-ΠξνεζπΫξαο) ΗΚΑΡΗΑ 

Β) Πξννδεπηηθφο χιινγνο ΒξαθΪδσλ ΗΚΑΡΗΑ 

Γ) χιινγνο Ηθαξέαο ν «ΚΑΒΟ ΠΑΠΠΑ» 

Γ) χιινγνο Ραρησηψλ Ηθαξέαο «ΟΗ ΡΑΥΔ»  

ΠΗΝΑΚΑ ΑΠΟΓΔΚΣΧΝ 
1) Πεξηθέξεηα Βνξείνπ Αηγαίνπ : Τπ‟φςηλ Πεξηθεξεηάξρε θ. Αζ. Γηαθαιή, Κνπληνπξηψηνπ 1, 

81100 Μπηηιήλε 

2) Αληηπεξηθεξεηάξρε θ. Θ. Παπαζενθάλνπο, Γηνηθεηήξην, 83100 άκνο 

3) Γήκαξρν Ηθαξίαο: θ. Υξ. ηαπξηλάδε, 83300 Αγ. Κήξπθνο Ηθαξία 

4) Δηζαγγειία άκνπ: 83100 άκνο 

5) Α/Σ Αγίνπ Κεξχθνπ 83300 Ηθαξία 

6) Ληκεληθφο ηαζκφο Δπδήινπ 83302 Ηθαξία 

7) Δηδηθή Γξακκαηεία Δπηζεψξεζεο Πεξηβάιινληνο & Δλέξγεηαο : Τπ‟φςηλ θαο. Καξαβαζίιε 

Μαξγαξίηαο Δηδηθήο Γξακκαηέαο 
(αλαδεκνζίεπζε απφ ην 

http://www.ikariamag.gr/index.php?option=com_content&view=article&id=1087%3A2011-04-11-21-35-

36&catid=48%3A2010-02-26-18-23-35&Itemid=60)  

 

επηζηξνθή 

 

Πιεξνθνξηθά & ΠεξηβΪιινλ - ΝΫν πξφγξακκα ζπνπδψλ ζηε Ϊκν κε ηε ζπλεξγαζέα 

ΑξρηπειΪγνπο, Παλ.ΣΫμαο, Γεκφθξηηνπ, Παλ. Αηγαένπ 

To ΑξρηπΫιαγνο, Ηλζηηηνχην Θαιάζζηαο Πξνζηαζίαο, ζε ζπλεξγαζία κε ην Σκήκα Πιεξνθνξηθήο 

ηνπ Παλεπηζηεκίνπ Texas at Arlington, ην Δζληθφ Κέληξν Δξεπλψλ «Γεκφθξηηνο» θαη ην Σκήκα 

Πιεξνθνξηθήο ηνπ Παλεπηζηεκένπ Αηγαένπ μεθηλάεη έπεηηα απφ πνιχκελε πξνεξγαζία, έλα λέν 

πξφγξακκα ζπνπδψλ ζηελ Διιάδα. Αληηθείκελφ ηνπ πξνγξάκκαηνο είλαη ε αμηνπνίεζε ησλ 

εθαξκνγψλ ηεο πιεξνθνξηθήο ζηελ έξεπλα γηα ηελ πξνζηαζία ηνπ ζαιάζζηνπ θαη ρεξζαίνπ 

πεξηβάιινληνο. 

Ζ δηδαζθαιία ηνπ πξνγξάκκαηνο ζα γίλεη ζηε ζαιάζζηα εξεπλεηηθή βάζε ηνπ Αξρηπειάγνπο 

ζηε Ϊκν θαη ζηα εξγαζηήξηα ηνπ Γεκφθξηηνπ ζηελ Αζήλα. Σν πξφγξακκα ζπνπδψλ ζα 

βαζηζηεέ ζηελ πνιπεηά Ϋξεπλα θαη δξΪζε ηνπ ΑξρηπειΪγνπο γηα ηελ πξνζηαζία ηνπ κνλαδηθνχ 

πεξηβάιινληνο ησλ ειιεληθψλ ζαιαζζψλ, θαζψο θαη ζηηο πξνζπάζεηεο ηνπ Ηλζηηηνχηνπ γηα λα 

αλαδεηρζεί ζην παγθφζκην θνηλφ ε μερσξηζηή ζεκαζία ηνπ θπζηθνχ πινχηνπ ηνπ Αηγαίνπ. 

Ζ δηνξγάλσζε ηνπ θαηλνηφκνπ εθπαηδεπηηθνχ πξνγξάκκαηνο είλαη ηδηαίηεξα ζεκαληηθή, θαζψο ζα 

πξνζθΫξεη ηερλνγλσζέα θαη εμεηδέθεπζε απφ δηεζλψο αλαγλσξηζκέλνπο επηζηήκνλεο 

πιεξνθνξηθήο. Ζ ζπκβνιή εηδηθψλ απφ: 

ην Παλεπηζηήκην ηνπ Texas at Arlington – εθ ησλ θνξπθαίσλ παλεπηζηεκίσλ παγθνζκίσο ζηνλ 

ηνκέα ηεο πιεξνθνξηθήο -, 

ηνλ Γεκφθξηην πνπ εγείηαη ζηνλ ηνκέα ηεο έξεπλαο ζηελ Διιάδα, θαζψο θαη 

http://www.ikariamag.gr/index.php?option=com_content&view=article&id=1087%3A2011-04-11-21-35-36&catid=48%3A2010-02-26-18-23-35&Itemid=60
http://www.ikariamag.gr/index.php?option=com_content&view=article&id=1087%3A2011-04-11-21-35-36&catid=48%3A2010-02-26-18-23-35&Itemid=60


ην Παλεπηζηάκην Αηγαένπ, πνπ δείρλεη ηαρεία αλάπηπμε ζηνλ ηνκέα ηεο πιεξνθνξηθήο, ζα δψζεη 

ζεκαληηθή ψζεζε ζηελ αλΪπηπμε πνιχηηκσλ εξγαιεέσλ πνπ ζα ζπκβΪιινπλ ζηελ πξνζηαζέα 

ηεο ειιεληθάο θχζεο. 

Σηο πξνζερείο εκέξεο αλακέλεηαη ζηε άκν νκάδα Διιελνακεξηθαλψλ θαζεγεηψλ γηα ηηο ηειηθέο 

πξνεηνηκαζίεο ηνπ εθπαηδεπηηθνχ πξνγξάκκαηνο, ην νπνίν μεθηλάεη ηνλ Ηνχλην κε ηε ζπκκεηνρή 

εξεπλεηψλ θαη θνηηεηψλ απφ ηηο ΖΠΑ. 

επηζηξνθή 

 

Ζ Ηθαξηαθά Ραδηνθσλέα Ϊιιαμε ην φλνκα ηεο νκΪδαο Ikariaki blogspot  

 
Ζ Ηθαξηαθή Ραδηνθσλία άιιαμε ην φλνκα ηεο νκάδαο Ikariaki blogspot (Ηθαξηαθή Ραδηνθσλία) ζε 

Ηθαξηαθή Δλεκέξσζε απφ ηελ Ηθαξηαθή Ραδηνθσλία.: 
http://www.facebook.com/n/?group.php&gid=358008458047&mid=40267a9G5af36ee65ab8G31b904G4
0&bcode=CwIevKNj&n_m=igiann%40tee.gr 
 

επηζηξνθή 

 

ΑΤΣΟΝΟΜΖ   ΤΠΔΗΡΧΖ  ΠΟΛΗΣΧΝ  ΗΚΑΡΗΑ 

ΟΡΓΑΝΧΣΗΚΟ  ΠΛΑΗΗΟ (ΚΑΣΑΣΑΣΗΚΟ) 

                   

Γεκνζηεχνπκε ην νξγαλσηηθφ πιαίζην ιεηηνπξγίαο ηεο ΑΠΗ, σο ππφδεηγκα δεκνθξαηηθήο 

ιεηηνπξγίαο. Βέβαηα έλα θαηαζηαηηθφ δελ θηάλεη, πξέπεη λα ππάξρεη θαινπηζηία θαη νκνζπκία 

κεηαμχ ησλ κειψλ. Καη εκείο ζηνλ Οηθνινγηθφ Άλεκν ζην Βφξεην Αηγαίν ζα πξέπεη λα θάλνπκε 

θάηη ηέηνην, φκσο ε πνιπλεζία ηεο Πεξηθέξεηαο πεξηνξίδεη ζεκαληηθά ηηο ζπλεπξέζεηο ησλ κειψλ 

καο. Μέρξη λα νξγαλσζνχκε, αο αξθεζηνχκε ζην φηη δειεχνπκε ηελ ΑΠΗ. Ζ.Γ. 

 

Σν νξγαλσηηθφ πιαέζην ηεο Απηφλνκεο  πζπεέξσζεο  Πνιηηψλ  Ηθαξέαο  (ΑΠΗ) 

αληηθαηνπηξέδεη θαη πινπνηεέ ηελ πνιηηηθά ηεο θηινζνθέα. Πξνσζεέ δειαδά ηελ Ϊκεζε 

ζπκκεηνρά ησλ πνιηηψλ ηεο Ηθαξέαο ζηηο δηαδηθαζέεο ιάςεο απνθΪζεσλ θαη ζηελ πινπνέεζά 

ηνπο. 
Άξζξν 1 

ΔΠΧΝΤΜΗΑ 

Δπσλπκία ηεο Απηνδηνηθεηηθήο Κίλεζεο είλαη: «Απηφλνκε πζπείξσζε Πνιηηψλ Ηθαξίαο»  

θαη έκβιεκα ε ζπείξα ζηελ νπνία αλαγξάθνληαη νλφκαηα ρσξηψλ ηεο Ηθαξίαο, 

Άξζξν 2 

ΔΓΡΑ 

Έδξα ηεο ΑΠΗ νξίδεηαη ε Ηθαξία. 

Άξζξν 3 

ΑΡΥΔ 

  Βαζηθέο αξρέο πνπ δηέπνπλ ηε ιεηηνπξγία ηεο είλαη: 

Α) Ζ απηφλνκε πνιηηηθή ηεο θπζηνγλσκία κε ηελ έθθξαζε πνιηηηθνχ ιφγνπ, 

αθεδεκφλεπηνπ θαη αλεμάξηεηνπ, πνπ ζα πξνσζεί ηνπο ζθνπνχο ηεο ΑΠΗ, ελάληηα ζηα δηάθνξα 

ηνπηθά κηθξνζπκθέξνληα. 

Β) Ζ  δηαθάλεηα ζε φιεο ηηο  ελέξγεηέο ηεο. 

Γ) Ζ ηζφηεηα κεηαμχ ησλ πνιηηψλ, αλεμαξηήησο θπιεηηθψλ, εζληθψλ, ζξεζθεπηηθψλ, 

πνιηηηζκηθψλ ή άιισλ δηαθνξψλ.  

Γ) Ζ αιιειεγγχε κεηαμχ ησλ κειψλ ηεο θαη ηνπ θνηλσληθνχ ζπλφινπ.  

Δ) Ζ ζπιινγηθφηεηα θαη νη δεκνθξαηηθέο δηαδηθαζίεο ζηε ιήςε απνθάζεσλ. 

Σ) Ζ πνιηηηθή αμηνπξέπεηα, ε πξνάζπηζε ηεο πξνζσπηθήο ειεπζεξίαο θαη ν ζεβαζκφο ηεο 

ηδησηηθήο δσήο. 

Άξζξν 4 

ΚΟΠΟΗ 

http://www.facebook.com/n/?group.php&gid=358008458047&mid=40267a9G5af36ee65ab8G31b904G40&bcode=CwIevKNj&n_m=igiann%40tee.gr
http://www.facebook.com/n/?group.php&gid=358008458047&mid=40267a9G5af36ee65ab8G31b904G40&bcode=CwIevKNj&n_m=igiann%40tee.gr


Α) Ζ ελεκέξσζε θαη ελεξγνπνίεζε ησλ πνιηηψλ ηεο Ηθαξίαο θαη ε νπζηαζηηθή ζπκκεηνρή 

ηνπο ζηα ηνπηθά δξψκελα, κε βάζε ηηο αλάγθεο ηνπο, ηηο αξρέο ηεο δεκνθξαηίαο, ηεο ειεπζεξίαο 

θαη ηεο αλζξψπηλεο αμηνπξέπεηαο. 

Β) Ζ απνηειεζκαηηθή αμηνπνίεζε ηεο κέρξη ηψξα αλέθθξαζηεο δεκηνπξγηθφηεηαο πνιιψλ 

πνιηηψλ, θαζψο θαη ε επαηζζεηνπνίεζε, φζν γίλεηαη πεξηζζφηεξσλ, ζε δεηήκαηα πνπ απαζρνινχλ 

ηελ θνηλσλία καο. Μέζα απφ ηηο δηαδηθαζίεο θαη ηε ιεηηνπξγία καο  πξέπεη λα κάζνπκε λα 

παξεκβαίλνπκε, λα πξνηείλνπκε θαη λα καρφκαζηε ελάληηα ζε φζα ππνβαζκίδνπλ ηε δσή καο.  

Γ) Ζ ελδπλάκσζε θαη αλαβάζκηζε ηνπ ξφινπ ηεο ηνπηθήο απηνδηνίθεζεο. 

Γ) Ζ θάζε κνξθήο ζπκκεηνρή ζηηο δεκνηηθέο εθινγέο θαη ζηηο δεκνηηθέο δξαζηεξηφηεηεο: 

δεκνηηθά ςεθνδέιηηα, νκάδεο εξγαζίαο, νκάδεο πξσηνβνπιίαο, εζεινληηθέο δξάζεηο, 

κεκνλσκέλεο θαηά ηφπνπο θαη θαηά ζέκα θηλήζεηο. ηφρνο καο πάληνηε λα βειηηψλεηαη ε πνηφηεηα 

δσήο ησλ θαηνίθσλ ηεο Ηθαξίαο. 

Δ) Ζ πξνψζεζε θάζε είδνπο ζπλεξγαζίαο κε νκάδεο ή άιινπο θνξείο, ψζηε λα 

πξνβιεζνχλ αηηήκαηα θαη λα πξνηαζνχλ ιχζεηο, κε ππεχζπλν θαη ζπγθξνηεκέλν ηξφπν. 

Σ) Ζ δηαηήξεζε θαη πξνζηαζία ηεο πνιηηηζκηθήο  καο θιεξνλνκηάο θαη ηνπ θπζηθνχ - 

δνκεκέλνπ πεξηβάιινληνο ζηελ θαηεχζπλζε ηεο αεηθφξνπ αλάπηπμεο Ζ πξνψζεζε θαη πινπνίεζε 

βηψζηκσλ ιχζεσλ γηα ηα πξνβιήκαηα ηνπ Γήκνπ Ηθαξίαο κε ζεβαζκφ ζην πεξηβάιινλ θαη ζηνλ 

άλζξσπν. 

Άξζξν 5 

ΜΔΛΖ 

Μέιε ηεο ΑΠΗ κπνξνχλ λα είλαη φινη νη ελήιηθνη δεκφηεο ηεο Ηθαξίαο, κεηά απφ αίηεζή 

ηνπο θαη δήισζε φηη ζπκθσλνχλ κε ηηο αξρέο θαη ηνπο ζηφρνπο ηεο ΑΠΗ, φπσο απηέο 

δηαηππψλνληαη ζηελ πνιηηηθή δηαθήξπμε, ζηηο πξνγξακκαηηθέο ζέζεηο, ηα θείκελά ηεο θαη ηηο 

απνθάζεηο ησλ Γ.. Σα κέιε κε ηελ εγγξαθή ηνπο ππνγξάθνπλ φηη απνδέρνληαη ηε δνκή θαη 

ιεηηνπξγία ηεο ΑΠΗ, φπσο απηή πεξηγξάθεηαη ζην παξφλ Οξγαλφγξακκα – Καηαζηαηηθφ. Γε 

γίλνληαη δεθηά σο κέιε  εθείλνη πνπ έκπξαθηα δξνπλ αληίζεηα κε ηηο ζέζεηο θαη ηηο απνθάζεηο ηεο.  

Δγγεγξακκέλα κέιε πνπ έκπξαθηα ή κε δειψζεηο ηνπο δεκηνπξγνχλ δπζκελείο επηπηψζεηο 

ζηε δεκφζηα εηθφλα, ηε ιεηηνπξγία θαη ηε δξαζηεξηφηεηα ηεο ΑΠΗ,  δηαγξάθνληαη κεηά απφ 

απφθαζε ηεο Γ..  Δπίζεο δηαγξαθή κέινπο γηα ηνπο παξαπάλσ ιφγνπο ή άιινπο ηεθκεξησκέλνπο, 

κπνξνχλ λα εηζεγεζνχλ ζηε Γ..  ηνπιάρηζηνλ 7 κέιε.  

Άξζξν 6 

ΓΟΜΖ ΚΑΗ ΟΡΓΑΝΑ 

 Γηα ην ζπληνληζκφ ηεο ΑΠΗ δεκηνπξγείηαη:  

1. Μία 9κειήο .Δ. (πληνληζηηθή Δπηηξνπή), ζηελ νπνία ζπκκεηέρνπλ ν επηθεθαιήο ηνπ 

δεκνηηθνχ ςεθνδειηίνπ (ππνρξεσηηθά) θαη 3 (ηξία) κέιε απφ θάζε γεσγξαθηθή ελφηεηα ηεο 

Ηθαξίαο. 

2. Μία 7κειήο Δπηηξνπή Γεκνηηθήο ηήξημεο, κε απνθιεηζηηθή δνπιεηά ηελ επεμεξγαζία 

δεκνηηθψλ ζεκάησλ.   

  Σα κέιε ηεο .Δ. θαη ηεο Δπηηξνπήο ηήξημεο, εθιέγνληαη απφ ηε Γεληθή πλέιεπζε. 

Κάζε κέινο ηεο .Δ. έρεη ζπγθεθξηκέλεο αξκνδηφηεηεο νη νπνίεο νξίδνληαη κε ηελ πξψηε 

ζπλεδξίαζή ηνπ. ε απηήλ νξίδεηαη α) ν Πξφεδξνο, β) ν Γξακκαηέαο – ππεχζπλνο ηχπνπ θαη 

ελεκέξσζεο, γ) ν νξγαλσηηθφο Γξακκαηέαο κε επζχλε ηελ ελεκέξσζε, ην ζπληνληζκφ ησλ κειψλ 

ηεο ΑΠΗ, ηε ζχγθιηζε πλειεχζεσλ θαη δ) ν Σακίαο. 

ηελ Δπηηξνπή Γεκνηηθήο ηήξημεο ζπκκεηέρνπλ θαηαξράο νη εθιεγκέλνη ηεο ΑΠΗ ζην 

Γεκνηηθφ πκβνχιην. 

  Σα κέιε ησλ παξαπάλσ επηηξνπψλ έρνπλ ζεηεία ελφο ρξφλνπ θαη κπνξνχλ λα 

αλαθιεζνχλ κε απφθαζε ηεο Γ.. κεηά απφ πξφηαζε 5 κειψλ ηεο ΑΠΗ. 

 3. Οκάδεο Δξγαζίαο γηα ηελ επεμεξγαζία ζέζεσλ επί ζπγθεθξηκέλσλ ζεκάησλ πνπ 

απαζρνινχλ ηελ θνηλσλία ηεο Ηθαξίαο. Θεζκνζεηνχληαη θαη ιεηηνπξγνχλ εζεινληηθά ζπλνιηθά γηα 

ην λεζί ή θαηά ηνπηθφ ζέκα εξγαζίαο θαη εηζεγνχληαη πξνηάζεηο θαη ζέζεηο ζην .Ο., ηε Γ.., 

αιιά θαη γηα ηηο ζπλεδξηάζεηο ηνπ Γεκνηηθνχ πκβνπιίνπ.  

4. Σνπηθά πκβνχιηα πνπ απαξηίδνληαη θαηά πξνηεξαηφηεηα απφ ηνπο ηνπηθνχο 

ζπκβνχινπο ηεο πξψελ θνηλφηεηαο γηα ηελ θαηαγξαθή πξνβιεκάησλ θαη ηελ επεμεξγαζία 



πξνηάζεσλ. ηα Σ.. κπνξεί λα ζπκκεηέρεη θαη λα θαηαζέηεη ηζφηηκα ηηο απφςεηο ηνπ θαη 

νπνηνζδήπνηε πνιίηεο. 

5. Σνπηθνί χλδεζκνη νξίδνληαη ζηνπο νηθηζκνχο πνπ δελ απνηεινχλ έδξεο πξψελ 

θνηλνηήησλ,  γηα λα θαηαγξάθνπλ ηα πξνβιήκαηα θαη ηηο αλάγθεο  ηνπο. 

Άξζξν 7 

ΓΔΝΗΚΖ  ΤΝΔΛΔΤΖ 

Κπξίαξρν ξγαλν ηεο ΑΠΗ είλαη ε Γ.. ησλ κειψλ ηεο.  

Ζ Γ.. πξαγκαηνπνηείηαη ηνπιάρηζηνλ κία θνξά ην ηεηξάκελν (ππνρξεσηηθά 3 θνξέο ην 

ρξφλν θαη 1 αλά γεσγξαθηθφ δηακέξηζκα) γηα λα θάλεη πξνγξακκαηηζκφ – απνινγηζκφ ηεο δξάζεο 

ηεο, λα επεμεξγάδεηαη – δηαηππψλεη ην πνιηηηθφ πιαίζην, ηηο ζέζεηο ηνπ δεκνηηθνχ ζρήκαηνο θαη λα 

ζπδεηά  άιια έθηαθηα ζέκαηα.   

Δπίζεο Γ.. ζπγθαιείηαη έθηαθηα κεηά απφ αίηεκα ηνπιάρηζηνλ 7 κειψλ ηεο ΑΠΗ.  

Γηα ηελ ηξνπνπνίεζε ηνπ παξφληνο Οξγαλσηηθνχ ρεδίνπ – Καηαζηαηηθνχ απαηηείηαη 

ζχγθιηζε ηεο Γ.. κεηά απφ γξαπηφ αίηεκα ηνπ ¼ ησλ κειψλ.  

Οη απνθάζεηο ησλ Γ.. παίξλνληαη κε πιεηνςεθία ηνπ 50% +1 ησλ παξφλησλ κειψλ. 

Άξζξν 8 

ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΑ 

Γηα ηελ θάιπςε ησλ εμφδσλ ηεο ιεηηνπξγίαο ηεο ΑΠΗ νξίδεηαη εηήζηα ζπλδξνκή ησλ 

κειψλ ηεο πνζνχ 10 €. Πξναηξεηηθή έθηαθηε ζπλδξνκή επίζεο πξνβιέπεηαη φηαλ απηφ θξίλεηαη 

αλαγθαίν. Ο ππεχζπλνο ησλ νηθνλνκηθψλ ινγνδνηεί ζηελ Γ.. θάζε 4 κήλεο. 

Άξζξν 9 

ΤΠΟΥΡΔΧΔΗ ΓΖΜΟΣΗΚΧΝ ΤΜΒΟΤΛΧΝ 

Οη δεκνηηθνί ζχκβνπινη ππνρξενχληαη θαη δεζκεχνληαη λα πξνσζνχλ  ηηο πξνγξακκαηηθέο 

ζέζεηο ηεο ΑΠΗ ζηα Γεκνηηθά πκβνχιηα γηα ηα κεγάια δεηήκαηα φπνπ ππάξρνπλ 

επεμεξγαζκέλεο ζέζεηο. Γεζκεχνληαη λα παξαηηεζνχλ, αλ, ρσξίο λα ζπληξέρεη ζνβαξφο ιφγνο 

πγείαο, απνπζηάζνπλ απφ ηξία ζπλερφκελα Γεκνηηθά πκβνχιηα. Αιιά αθφκε θαη ζηελ 

πεξίπησζε πνπ ζπληξέρνπλ ιφγνη πγείαο, ην δηάζηεκα απνρήο ηνπο απφ ηα Γεκνηηθά πκβνχιηα 

δελ κπνξεί λα ππεξβαίλεη ηνπο 6 (έμη) κήλεο. Δπίζεο νη δεκνηηθνί ζχκβνπινη, εθηφο απφ ηνλ 

επηθεθαιήο ηνπ ςεθνδειηίνπ, ελαιιάζζνληαη ζην κηζφ ηεο ζεηείαο ηνπο.  

  

Σν παξφλ Οξγαλσηηθφ Πιαίζην - Καηαζηαηηθφ ζπδεηήζεθε θαη εγθξίζεθε απφ ηε Γεληθή 

πλέιεπζε ηεο ΑΠΗ ζηνλ Άγην Γεκήηξην Ραρψλ ζηηο 3/4/2011. 
 

 

Δλεκεξσηηθά ζπλΪληεζε ζηελ Ηθαξέα –  

απνινγηζκφο ηεηξακάλνπ ζην πεξηθεξεηαθφ ζπκβνχιην  

 

Οηθνινγηθφο Άλεκνο ζην Βφξεην Αηγαέν-Πεξηθεξεηαθφο χκβνπινο: Ζιέαο Γηαλλέξεο 
www.oikoanemos.wordpress.com 

email: oikologikos.anemos@gmail.com 

11 Μαΐνπ 2011  
 Σελ πξνεγνχκελε εβδνκΪδα ζε θαθελεέν ηνπ ΚαξαβνζηΪκνπ ηεο ΗθΪξηαο, Ϋγηλε 

ελεκεξσηηθά ζπλΪληεζε/απνινγηζκφο ηεηξακάλνπ, γηα ηηο ζπλεδξηάζεηο ηνπ Πεξηθεξεηαθνχ 

πκβνπιίνπ θαη ηηο ζέζεηο ηνπ ζπλδπαζκνχ "Οηθνινγηθφο Άλεκνο ζην Βφξεην Αηγαίν". Σελ 

παξαθνινχζεζαλ πεξίπνπ 35 άηνκα, κεηά απφ πξφζθιεζε πνπ είρε αλαθνηλσζεί ζηνλ Δχδειν θαη 

ζηνλ Αγ. Κήξπθν. Ζ δηπιή λεζησηηθφηεηα, πνπ ραξαθηεξίδεη ηελ απνκφλσζε ησλ κηθξψλ λεζηψλ 

ηνπ Βνξείνπ Αηγαίνπ, πξνθαιεί έιιεηςε ελεκέξσζεο, θαζηζηά ηνπο πνιίηεο αδχλακνπο θαη ηνπο 

δεκηνπξγεί εληνλφηεξν ην αίζζεκα απνκφλσζεο καθξηά απφ ηα «θέληξα εμνπζίαο». Παξάιιεια 

κε ηελ εηζήγεζε ηνπ Ζιία Γηαλλίξε έγηλε θαη πξνβνιή δηαθαλεηψλ ζηελ ηειεφξαζε ηνπ θαθελείνπ 

απφ θνξεηφ ππνινγηζηή, κηα θαηλνηνκία πνπ βνήζεζε πνιχ ηνπο παξεπξηζθφκελνπο θαη ηε 

ζπδήηεζε πνπ αθνινχζεζε. Σν ελδηαθέξνλ ήηαλ πνιχ κεγάιν.  

Σελ επνκέλε κέξα ην πξσί, κε αθνξκή απηή ηε ζπλάληεζε, ε ΔΡΑ Αηγαίνπ κεηέδσζε δσληαλά 

ζπλέληεπμε ηνπ.  

Ο Ζιέαο Γηαλλέξεο Ϋθαλε ηελ παξαθΪησ δάισζε:  

mailto:oikologikos.anemos@gmail.com


«Με ην θιείζηκν ηεζζάξσλ κελώλ ζεηείαο ζην λέν πεξηθεξεηαθό ζπκβνύιην αηζζαλζήθακε ηελ 

αλάγθε λα θάλνπκε έλαλ απνινγηζκό ηεο δξάζεο καο θαη λα ελεκεξώζνπκε ηνπο πνιίηεο γηα ηελ 

πνξεία ηνπ λένπ ζεζκνύ ηνπ πεξηθεξεηαθνύ ζπκβνπιίνπ. Δπηιέμακε λα μεθηλήζνπκε απηέο ηηο 

ελεκεξώζεηο από έλα απνκαθξπζκέλν ρσξίν ηεο Πεξηθέξεηαο γηα λα ηνλίζνπκε ην έιιεηκκα 

ελεκέξσζεο θαη ηε δηπιή λεζησηηθόηεηα θαη απνκόλσζε πνπ αληηκεησπίδνπλ απηέο νη πεξηνρέο. 

Δκείο ζηνλ Οηθνινγηθό Άλεκν ζην Βόξεην Αηγαίν πηζηεπνύκε όηη ν ελεκεξσκέλνο θαη ελεξγόο 

πνιίηεο κπνξεί λα απνηειέζεη ζεκαληηθό παξάγνληα γηα λα νπζηαζηηθνπνηεζεί ν λένο ζεζκόο ηνπ 

Πεξηθεξεηαθνύ πκβνπιίνπ θαη πξνο απηή ηελ θαηεύζπλζε πξνγξακκαηίδνπκε αλάινγεο εθδειώζεηο 

θαη ζηα άιια λεζηά.»  

 
επηζηξνθή 

 

Πξνο ηη ην κέζνο θαη ν αιιεινζπαξαγκφο; 

Παξαιεηπφκελα ηεο ζεηηθάο Ϋθβαζεο ηνπ ιηκεληθνχ Ϋξγνπ ηνπ Δπδάινπ 

 

Σνπ Ζιία Γηαλλίξε 

Πξνεγνχκελα δεκνζηεχκαηα:  

Γηα ην κπάδσκα ηνπ Ληκαληνχ ηνπ Δπδήινπ 

Γηακαξηχξνληαη πεξηζζφηεξνη απφ 400 θάηνηθνη ηνπ Δπδήινπ Ηθαξίαο γηα ζρέδηα αιινίσζεο ηνπ 

γξαθηθνχ ιηκαληνχ. 

ΓΗΑΒΖΜΑ ΓΗΑΜΑΡΣΤΡΗΑ ΣΧΝ ΚΑΣΟΗΚΧΝ ΔΤΓΖΛΟΤ  ΗΚΑΡΗΑ 

Θέζεηο γηα ην κπάδσκα ηνπ Ληκαληνχ ηνπ Δπδήινπ 

χζζσκε ε απηνδηνίθεζε ηεο Ηθαξίαο ππέξ ηνπ κπαδψκαηνο ηνπ ιηκαληνχ ηνπ Δπδήινπ  

Πξναπαηηνχκελν ε κειέηε πεξηβαιινληηθψλ επηπηψζεσλ  

 

 Σν λνκαξρηαθφ ιηκεληθφ έξγν ηνπ Δπδήινπ (πξνζέμηε: (α) ΓΔΝ ήηαλ ηνπ Γήκνπ (β) ήηαλ έλα 

έξγν πνπ αθνξνχζε ην Ληκεληθφ Σακείν Δπδήινπ, θαη (γ) ήηαλ έλα απνζπαζκαηηθφ ιηκεληθφ έξγν, 

ρσξίο λα ππάξρνπλ κειέηεο γηα ηελ έληαμή ηνπ ζηνλ παξαδνζηαθφ νηθηζκφ ηνπ Δπδήινπ) έγηλε. 

Σειηθά ε Ννκαξρία πείζηεθε απφ ηηο αληηδξάζεηο ησλ πνιηηψλ θαη ην έθαλε επηφηεξν σο πξνο ηελ 

έθηαζε πνπ κπαδψζεθε, έθηηαμε ην ζθαιάθη γηα ηηο βάξθεο (πνπ δελ ππήξρε ζην αξρηθφ ζρέδην), 

θαη ην πιαθφζηξσζε αληί λα κείλεη ζθέην ηζηκέλην (θάηη πνπ δελ πξνβιεπφηαλ-απφ φζν μέξσ- απφ 

ηε κειέηε).  Οη αληηδξΪζεηο ησλ πνιηηψλ Ϋπηαζαλ ηφπν θαη ην Ϋξγν Ϋγηλε πνιχ θαιχηεξν απφ 

ην αξρηθφ ζρΫδην. Οη αληηδξάζεηο ηνπ Γήκνπ Δπδήινπ θαη ε νμχηεηα πνπ δεκηνπξγήζεθε ήηαλ 

αθαηαλφεηεο ζε εκάο, φπσο έρνπκε γξάςεη ζε πξνεγνχκελα ηεχρε ηνπ πεξηνδηθνχ καο.  

Θα πεξηκέλακε λα ππάξμεη ηειηθά κηα θάπνηα αλαγλψξηζε ηνπ ξφινπ ησλ ελεξγψλ πνιηηψλ ηνπ 

Δπδήινπ, θαζψο ην απνηέιεζκα ΓΔΝ έγηλε κε βάζε ην αξρηθφ ζρέδην ηνπ λνκαξρηαθνχ ιηκεληθνχ 

έξγνπ, θάηη πνπ ηειηθά ήηαλ πξνο ην ζπκθέξνλ ηνπ ίδηνπ ηνπ Δπδήινπ.  

Βέβαηα, δελ απνθεχρζεθε ην ηέξαο ηεο γέθπξαο, νχηε ε κεηαηξνπή ηνπ κέξνπο πνπ κπαδψζεθε ζε 

πάξθηλγθ ΗΥ απηνθηλήησλ. Δπίζεο, δελ δφζεθε θακκία κάρε νχηε ηέζεθε πνηέ δηεθδίθεζε λα 

πεξάζεη ην παιηφ ιηκάλη ζην Γήκν, φπσο έρνπκε πξνηείλεη,  θαη ην ιηκεληθφ ηακείν λα θξαηήζεη 

κφλν ηελ αλαηνιηθή επέθηαζε -φπνπ ζα πξνζδέλνπλ ηα πινία- θαη ην ηεξάζηην πάξθηλγθ πνπ έγηλε 

εθεί. Πφζσ κάιινλ πνπ ηα ιηκεληθά ηακεία ζα δνζνχλ ζε ηδηψηεο, φπσο θαη ηα αεξνδξφκηα. 

Κηλδπλεχνπκε δειαδή λα κελ έρεη ν Δχδεινο δεκφζηα θαη θνηλφρξεζηε ιηκεληθή δψλε- αθφκε θαη 

θάγθεια ζα κπνξνχζε λα βάιεη ν ηδηψηεο, θαη βέβαηα λα ρηίζεη, λα βάιεη ηξαπεδνθαζίζκαηα 

παληνχ, λα θάλεη ειεγρφκελε ζηάζκεπζε. Δπίζεο, ζα πξέπεη λα εμεηαζηνχλ ηα πιηθά ηεο 

θαηαζθεπήο θαη κειινληηθά λα αληηθαηαζηαζνχλ απφ «καιαθά» πιηθά πνπ δελ αληαλαθινχλ ηε 

ζεξκφηεηα, θαη, θπξίσο,  λα θπηεπηνχλ δέληξα ψζηε ην ιηκάλη λα κελ είλαη αβίσην αιιά λα 

δξνζίδεηαη κε θπζηθφ ηξφπν –θαη λα θξπθηεί φζν γίλεηαη θαη ε αζρήκηα ηεο γέθπξαο.   

Γειαδά, ππΪξρνπλ αθφκα δεηάκαηα θξέζηκα, φπνπ ελδΫρεηαη λα ρξεηαζηεέ λα δνζεέ απφ 

θνηλνχ κΪρε, απφ ηνπο Δπδειηψηεο, γηα ην ζπκθΫξνλ ηνπ ηφπνπ. 

Γπζηπρψο φκσο, θαίλεηαη φηη θάπνηνη ζπλερίδνπλ ηελ αληηπαξάζεζε, πξνζδίδνληάο ηεο 

ραξαθηεξηζηηθά  βεληέηαο. Μάζακε φηη ν ηδηνθηήηεο ηνπ ηνπηθνχ ιαηνκείνπ ζηνλ Δχδειν-ην 

ιαηνκείν μερσξίδεη απφ καθξπά, απφ ηα κπάδα πνπ έρεη ξίμεη ζε φιε ηελ πιαγηά- ζίρηεθε θαη 

ππέβαιε κήλπζε θαηά ηεο πνιηηηζηηθήο εηαηξείαο MOnuMENTA, γλσζηήο γηα ηηο κάρεο ηεο γηα ηε 
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δηάζσζε ηνπ πνιηηηζηηθνχ πεξηβάιινληνο, δεηψληαο έλα κπζψδεο πνζφ γηα απνδεκίσζε, επεηδή 

δεκνζίεπζε έλα θείκελν πνπ δελ ήηαλ δηθφ ηεο αιιά ηεο ζηάιζεθε γηα δεκνζίεπζε θαη έθεξε ηελ 

ππνγξαθή «Πνιίηεο ηνπ Δπδήινπ». Μάιηζηα, κεηά απφ ηε κήλπζε, ε  MOnuMENTA απέζπξε ην 

θείκελν απφ ηελ ηζηνζειίδα ηεο, ππνζέησ γηαηί δελ έρεη ζθνπφ λα πξνζβάιεη ή λα πξνθαιεί, αιιά 

λα ζπκβάιεη ζηελ πνιηηηζηηθή πξνζηαζία. Μάζακε φηη δηθεγφξνο αλέιαβε ν Γ. Σζαθαιίαο, πνπ 

είλαη κεγαινζηέιερνο ηνπ ΚΚΔ, Ννκαξρηαθφο χκβνπινο θαη ζήκεξα Γεκνηηθφο χκβνπινο ηνπ 

Γήκνπ Ηθαξίαο. Οπδέλ κεκπηφλ, ηε δνπιηά ηνπ θάλεη ν άλζξσπνο. Γελ μέξνπκε ηελ έθβαζε ηεο 

ππφζεζεο. Θα ζαο ελεκεξψζνπκε. 

Γηα ιφγνπο ειεπζεξνηππίαο αλαδεκνζηεχνπκε ηo θείκελν ην νπνίν είρε δεκνζηεπηεί ζην πεξηνδηθφ 

MOnuMENTA, αθαηξψληαο  φκσο ην επίκαρν ζεκείν, απφ ηξφκν θαη θφβν, κελ ηπρφλ θαη 

κπλήζνπλ θαη εκάο θαη ηξέρνπκε ρσξίο ιφγν. Ναη, δελ ην δεκνζηεχνπκε νιφθιεξν γηαηί 

θνβεζήθακε! Αλ ζέιεηε ην πιήξεο θείκελν παξαθαινχκε λα απεπζπλζείηε ζην κπλεηή θαη ην 

δηθεγφξν ηνπ.   

 

«Η δεκηνπξγία πάξθηλ απεηιεί ην ιηκάλη ηνπ Δπδήινπ Ιθαξίαο 

Οη θσζηήξεο ηεο „άλαξρεο‟ αλάπηπμεο πινπνηνύλ ην µπάδσµα ελόο ζεµαληηθνύ µλεµείνπ ηήο 

λαπηηθήο παξάδνζεο ηεο Ιθαξίαο γηα λα παξθάξνπλ ηα ηξνρνθόξα!!! Η αξµνλία ηνπ ιηµαληνύ ζηνλ 

Δύδειν Ιθαξίαο δνθηµάδεηαη µε ην ζρέδην θαη ηελ πινπνίεζε ηνπ µπαδώµαηόο ηνπ. ρέδην ην νπνίν 

„απηνζρεδηάζζεθε‟ επηηόπνπ ρσξίο θακία ζνβαξή κειέηε πεξηβαιινληηθώλ επηπηώζεσλ ώζηε λα 

εθκεηαιιεπηνύλ θάπνηα πεξηζζεπνύκελα ρξήκαηα ηεο Δ.Δ. ...  

Πεξίπνπ 5 ρηι. θπβηθά κέηξα ηζηµέληνπ ζα µπαδώζνπλ ην παξαδνζηαθό ιηµάλη, κε ηελ δηαπιάηπλζε 

ηεο πξνθπµαίαο από 10 έσο 25 θαη πιένλ κέηξα, µε ζπλνιηθό εµβαδόλ 2,5 ρηι. ηεηξαγσληθώλ 

µέηξσλ, όπνπ ζα ζηνηβαρηνύλ ηξαπεδάθηα θαη απηνθίλεηα. Σξαπεδάθη θαη απηνθίλεην, θαηά ηηο 

ζπλήζεηεο ηνπ θαηλνύξγηνπ ηνπξηζηηθνύ ζηηι ή ηεο παιαηάο ηζπαληθνύ ηύπνπ ηζηκεληνπνηεκέλεο 

ηνπξηζηηθήο „αλάπηπμεο‟. 

Οη Ιθαξηώηεο θαη νη θίινη ηεο Ιθαξίαο έρνπλ μεζεθσζεί γηα λα εµπνδίζνπλ ην µπάδσµα ηνπ 

ιηµαληνύ. Δκείο νη πνιίηεο ηνπ Δπδήινπ, δηεθδηθνύκε δηαηήξεζε θαη επηζθεπή ηνπ ιηζόθηηζηνπ 

θξεπηδώµαηνο ζηηο ζεµεξηλέο ηνπ δηαζηάζεηο θαη πεδόδξνµν ρσξίο απηνθίλεηα ζην παιηό ηνπο 

ιηµάλη. 

Έρεη ήδε θαηαηεζεί αίηεζε αζθαιηζηηθώλ κέηξσλ θαη πξνζθπγή ζην ηΔ αιιά κε γξήγνξνπο ξπζκνύο 

ν εξγνιάβνο πξνζπαζεί λα κπαδώζεη όζν πην πνιιή έθηαζε κπνξεί ώζηε λα δπζθνιέςεη ε 

επαλαθνξά ζηελ πξνηέξα θαηάζηαζε!!! 

Παξάιιεια έρεη μεθηλήζεη πξνζπάζεηα ηξνκνθξάηεζεο θαη ζπθνθάληεζεο ησλ θαηνίθσλ πνπ 

πξνζέθπγαλ κε απξόβιεπηεο ζπλέπεηεο γηα ηελ δσή θαη ηελ θαζεκεξηλόηεηα ηνπο κε επαλάιεςε ησλ 

θαηλνκέλσλ ηεο Νάμνπ. 

Η δεκνζηνπνίεζε ηνπ εγθιήκαηνο ηνπο είλαη ν κεγαιύηεξνο ερζξόο ηνπο όζν ην ηΔ αξγεί… 

Πνιίηεο ηνπ Δπδήινπ» 

 
επηζηξνθή 

 

Πψο αλαθαιχθζεθε ην παλέ- Ση γξΪθεη ν Παπζαλέαο γηα ην Γαέδαιν θαη ηνλ Ίθαξν 

 

Ση γξάθεη ν Παπζαλίαο γηα ην Γαίδαιν θαη ηνλ Ίθαξν θαη ηε δηαθπγή ηνπο απφ ηελ Κξήηε. Σν 

βξήθε ν Γηάλλεο Γηαλλίξεο, θαη ηνλ επραξηζηνχκε πνπ καο ην επηζήκαλε. Ζ.Γ.  

 

ην έξγν ηνπ "Διιάδνο πεξηήγεζηο" ζην βηβιην "Βνησηηθά" πνπ έγξαςε ην έηνο 175κ.Υ. (ζει 62 

ζηελ έθδνζε θαη κεηάθξαζε απφ ηηο εθδφζεηο "Οδπζζέαο Υαηδφπνπινο" παιαηφηεξα Κάθηνο) ν 

Παπζαλίαο αλαθέξεη: 

 

[4] ἐληαῦζα Ἡξαθιεῖφλ ἐζηηλ, ἄγαικα δὲ ηὸ κὲλ ιίζνπ ιεπθνῦ Πξφκαρνο  

θαινχκελνλ, ἔξγνλ δὲ Ξελνθξίηνπ θαὶ Δὐβίνπ Θεβαίσλ: ηὸ δὲ μφαλνλ ηὸ  

ἀξραῖνλ Θεβαῖνί ηε εἶλαη Γαηδάινπ λελνκίθαζη θαὶ αὐηῷ κνη παξίζηαην  

ἔρεηλ νὕησ. ηνῦηνλ ἀλέζεθελ αὐηφο, ὡο ιέγεηαη, Γαίδαινο ἐθηίλσλ  

εὐεξγεζίαο ράξηλ. ἡλίθα γὰξ ἔθεπγελ ἐθ Κξήηεο πινῖα νὐ κεγάια αὑηῷ θαὶ  



ηῷ παηδὶ Ἰθάξῳ πνηεζάκελνο, πξὸο δὲ θαὶ ηαῖο λαπζίλ, ὃ κή πσ ηνῖο ηφηε  

ἐμεχξεην, ἱζηία ἐπηηερλεζάκελνο, ὡο ηνῦ Μίλσ λαπηηθνῦ ηὴλ εἰξεζίαλ  

θζάλνηελ ἐπηθφξῳ ηῷ ἀλέκῳ ρξψκελνη, ηφηε αὐηὸο κὲλ ζψδεηαη Γαίδαινο,  

[5] Ἰθάξῳ δὲ θπβεξλῶληη ἀκαζέζηεξνλ ἀλαηξαπῆλαη ηὴλ λαῦλ ιέγνπζηλ:  

ἀπνπληγέληα δὲ ἐμήλεγθελ ὁ θιχδσλ ἐο ηὴλ ὑπὲξ άκνπ λῆζνλ ἔηη νὖζαλ  

ἀλψλπκνλ.  

ἐπηηπρὼλ δὲ Ἡξαθιῆο γλσξίδεη ηὸλ λεθξφλ, θαὶ ἔζαςελ ἔλζα θαὶ λῦλ ἔηη  

αὐηῷ ρῶκα νὐ κέγα ἐπὶ ἄθξαο ἐζηὶλ ἀλερνχζεο ἐο ηὸ Αἰγαῖνλ. ἀπὸ δὲ ηνῦ  

Ἰθάξνπ ηνχηνπ ὄλνκα ἥ ηε λῆζνο θαὶ ἡ πεξὶ αὐηὴλ ζάιαζζα ἔζρεθε. 

θείκελν από ην http://el.wikisource.org/wiki/Διιάδνο_πεξηήγεζηο/Βνησηηθά 

 

Ο Παπζαλίαο αλαθέξεη φηη ν Γαίδαινο κε ην γηφ ηνπ έθηηαμαλ δπφ βάξθεο θαη ν Γαίδαινο 

επηλφεζε ην παλέ, θαη κε ηε βνήζεηα ηνπ αλέκνπ έθπγαλ, γηαηί δελ κπνξνχζε λα ηνπο θηάζεη ν 

θσπήιαηνο ζηφινο ηνπ Μίλσα. Ο Γαίδαινο ζψδεηαη, ελψ ε βάξθα ηνπ ακαζέζηεξνπ Ίθαξνπ 

αλαηξάπεθε θαη ν Ίθαξνο πλίγεθε.  Σα θχκκαηα ηνλ έθεξαλ ζε αλψλπκν λεζί δίπια ζηε άκν. Ο 

Ζξαθιήο, πνπ πεξλνχζε απφ εθεί, ηνλ αλαγλψξηζε θαη ηνλ έζαςε ζηελ άθξε ηνπ λεζηνχ, πάλσ απφ 

ην Αηγαίν. Απφ ην φλνκα ηνπ Ηθάξνπ απέθηεζε ην φλνκά ηεο ε λήζνο θαη ε ζάιαζζα γχξσ απφ 

απηήλ. ΖΓ 

 
επηζηξνθή 

 

Αο μαλαθΪλνπκε γηα ηΫηαξηε θνξΪ ηελ έδηα επηζάκαλζε, πεξηκΫλνληαο θΪπνηα απΪληεζε. Ο 

Γάκνο αθνχεη; 

 

αθνχζακε, αιιά δελ ππήξρε νχηε επηβεβαίσζε νχηε δηαςεπζε. Δζείο, αθνχζαηε ηίπνηε; 
 

επηζηξνθή 
 

Δθδειψζεηο: Έγηλαλ-Θα γέλνπλ  
Αλ καο ζηέιλεηε εηδήζεηο ηηο δεκνζηεχνπκε-Αλ δελ καο ζηέιλεηε ηη ζέιεηε: Να κπξίζνπκε ηα λχρηα καο; 

 

«Ο ΑΓΝΧΣΟ ΔΠΗΚΔΠΣΖ» ΝηθνιΪνπ Γ. Καξέκαιε 

 

Απφ ΑΡΣΔΜΗ ΣΑΤΡΟΠΟΛΟ 

Πνιηηηζηηθφο χιινγνο γηα ηε Γηάζσζε θαη Γηάδoζε ηεο Λατθήο Ηθαξηαθήο Παξάδνζεο 

Κνδάλεο 25Α Βνηαληθφο, Αζήλα ΣΚ 11855 

Σει Δπηθνηλσλίαο: 6977957600 6934506744 6937618342 6977636863 

www.tavropolos.gr , artemistavropolos@gmail.com  

«Ο ΑΓΝΧΣΟ ΔΠΗΚΔΠΣΖ» 

Νηθνιάνπ Γ. Καξίκαιε 

πνηνο έρεη ηελ ηχρε λα μεθηλήζεη ηε δσή ηνπ κέζα ζ‟ έλα πινχζην, ζε θπζηθφ πεξηβάιινλ θαη 

ζπλαηζζήκαηα ρψξν, φπσο απηφ ησλ ρσξηψλ ηεο πξνπνιεκηθήο Ηθαξίαο, έρεη ηαπηφρξνλα ηελ 

αηπρία, απηφ ην πεξηβάιινλ λα ηνλ ζπλνδεχεη γηα ην ππφινηπν ηεο δσήο ηνπ θαη λα ηνλ πξνθαιεί 

αζέιεηα ζε ζπγθξίζεηο, πνπ πάληα ζα ηνλ ζπξψρλνπλ ζηελ επηζηξνθή 

Έλαλ ηέηνην θχθιν δσήο έρεη θάλεη θαη ν Νίθνο Καξίκαιεο θαη ηνλ απνηππψλεη ζην κπζηζηφξεκα 

ηνπ κε ηίηιν : Ο ΑΓΝΧΣΟ ΔΠΗΚΔΠΣΖ. 

Ο Νέζηνξαο θαη ε Μέιπσ είλαη δπν λέα παηδηά πνπ ηα ρσξίδνπλ πνιιά, αιιά ηα ελψλεη  ε θνηλή 

παηξίδα. Απηφ είλαη αξθεηφ γηα λα δηαηεξήζεη ζην βάζνο ηεο ςπρήο, ζηε δηάξθεηα ηεο ππφινηπεο 

ζπκβαηηθήο δσήο ηνπο, κηα ζρέζε πνπ απνδεηθλχεηαη ηφζν αλζεθηηθή, ψζηε λα θξαηήζεη κηα δσή 

θαη λα ηεξκαηηζηεί κφλν πάλσ απφ ην θξχν κάξκαξν ηνπ ηάθνπ. 

Ο κηθξφθνζκνο ηνπ ρσξηνχ ηεο Ηθαξίαο πξηλ ην πφιεκν, νη απζεληηθνί θαη πνιχ μερσξηζηνί 

ραξαθηήξεο, ε ζρέζε θαη εμάξηεζε απφ ηε θχζε, ηα έζηκα θαη νη εζηθέο λφξκεο πνπ απνηεινχλ 

ζηνηρεία ηεο ηδηαίηεξεο ηαπηφηεηαο ηνπ λεζηνχ, ζπκπιέθνληαη ζε έλα πξσηφηππν θαη ελδηαθέξνλ 

πιαίζην δηαηεξψληαο απ‟ ηελ αξρή σο ην ηέινο ακείσην ην ελδηαθέξνλ ηνπ αλαγλψζηε. 

 

http://el.wikisource.org/wiki/
http://www.asda.gr/ikariaka/hlekd22.htm#ακούσαμε
http://www.tavropolos.gr/
mailto:artemistavropolos@gmail.com


Μηα θαιαίζζεηε έθδνζε κε ηελ επηκέιεηα ηνπ Παληθάξηνπ Πνιηηηζηηθνχ πιιφγνπ «Άξηεκηο 

Σαπξνπφινο», ε νπνία δηαηίζεηαη απφ ην θεληξηθφ  βηβιηνπσιείν «Παξ‟ Τκηλ» ηνπ θ. Σδαλαθάθε 

(Υαξ. Σξηθνχπε 11 – Αζήλα ), απφ ελεκεξσκέλα βηβιηνπσιεία θαη κε έλα ηειέθσλν 

ηαρπδξνκηθψο ζην ζπίηη ζαο ρσξίο θακία επηπιένλ επηβάξπλζε απφ ην «Νφηην Άλεκν»(ηει. 

παξαγγειηψλ 210 – 4412989 / 6979108310). 

Έλα βηβιίν πνπ αμίδεη λα βξίζθεηαη ζηε βηβιηνζήθε ζαο. 
 

ΣΟ ΒΗΒΛΗΟ ΘΑ ΠΑΡΟΤΗΑΣΔΗ ΣΗ 20 ΜΑΗΟΤ ΚΑΗ ΧΡΑ 19.00 ΣΟ ΠΟΛΗΣΗΣΗΚΟ 

ΚΔΝΣΡΟ ΣΟΤ ΓΖΜΟΤ ΑΘΖΝΑΗΧΝ, ΑΚΑΓΖΜΗΑ 50, ΑΗΘΟΤΑ «ΑΝΣΧΝΖ ΣΡΗΣΖ». 

ΔΗΟΓΟ ΔΛΔΤΘΔΡΖ 
 

Étienne Cabet "Σαμέδη ζηελ Ηθαξέα" 
 

Ζ Δηαηξεία Ηθαξηαθψλ Μειεηψλ παξνπζίαζε ην βηβιίν ηνπ Étienne Cabet "Σαμίδη ζηελ Ηθαξία". 

(Μεηάθξαζε Ζξψ Σζαξλά Κφρπια, επίκεηξν Μάθεο Καβνπξηάξεο) ηελ ΠΑΡΑΚΔΤΖ 18 

ΦΔΒΡΟΤΑΡΗΟΤ 2011 ζην ΜΟΤΔΗΟ ΜΠΔΝΑΚΖ   ΟΓΟ ΠΔΗΡΑΗΧ 138 

επηζηξνθή 
 

Ζκεξέδα: ΓΤΝΑΣΟΣΖΣΔ ΔΝΔΡΓΔΗΑΚΖ ΔΚΜΔΣΑΛΛΔΤΖ ΓΔΧΘΔΡΜΗΚΟΤ 

ΠΔΓΗΟΤ ΝΖΟΤ ΗΚΑΡΗΑ  
 

Πξαγκαηνπνηήζεθε θαη κάζακε φηη πήγε πνιχ θαιά. πγραξεηήξηα ζηελ Δηαηξεία Ηθαξηαθψλ 

Μειεηψλ, πνπ ζπλερίδεη ην πνιχ δεκηνπξγηθφ έξγν ηεο. 

Ζ Μπηηιήλε θαη ε Υίνο βξίζθνληαη ζε ηξνρηά αμηνπνίεζεο ησλ γεσζεξκηθψλ ηνπο πεδίσλ. 

Μαθάξη, κε αθνξκή απηή ηελ εκεξίδα λα μεθηλήζεη θαη ε αμηνπνίεζε ηνπ γεσζεξκηθνχ πεδίνπ ηεο 

Ηθαξίαο. 

Πξφθεηηαη γηα κηα ελαιιαθηηθή πεγή ελέξγεηαο πνπ δελ έρεη απμνκεηψζεηο παξαγσγήο, φπσο 

έρνπλ νη αλεκνγελλήηξηεο θαη ηα θσηνβνιηατθά πνπ εμαξηψληαη απφ ηνλ άλεκν θαη ηνλ ήιην.  

εκαληηθφ είλαη φηη έλα κέξνο ηεο ελέξγεηαο πνπ θαηαλαιψλεηαη ζηελ Ηθαξία ζα κπνξνχζε λα 

παξάγεηαη απφ ηελ απηνδηνίθεζε, νπφηε ζα ππάξρνπλ ζεκαληηθά ηνπηθά έζνδα πνπ ζήκεξα ηα 

παίξλεη ε ΓΔΖ. Με ηελ ίδηα ινγηθή έρνπκε ππνζηεξίμεη ζην παξειζφλ φηη ζα πξέπεη λα κπεί ε 

Ηθαξηαθή απηνδηνίθεζε πεξηζζφηεξν ζηα νηθνλνκηθά ηνπ πβξηδηθνχ-αλαζηξέςηκνπ έξγνπ ηεο 

Πξνεζπέξαο θαη λα δηεθδηθήζεη πνζνζηά κεγαιχηεξα απφ ην 3% πνπ ζα παίξλεη (αλ ηειηθά ζα ηα 

παίξλεη) απφ ην δηαρεηξηζηή ηνπ έξγνπ (πνπ ηειηθά κπνξεί λα είλαη θαη νπνηαδήπνηε ηδησηηθή 

εηαηξεία), αιιά θαη ην δεκφζην έιεγρν ζηελ ηηκνιφγεζε ηνπ ξεχκαηνο.    

Αλαδεκνζηεχνπκε ηελ πξφζθιεζε, γηα λα γίλεη αληηιεπηή ε ζεκαηνινγία ηεο εκεξίδαο. Οη 

αλαγλψζηεο καο ζα πξέπεη λα αλαδεηήζνπλ ηα πνξίζκαηα ηεο εκεξίδαο ζην πεξηνδηθφ ηεο 

Δηαηξείαο Ηθαξηαθψλ Μειεηψλ. Ζ.Γ. 
 

Ζ Δηαηξεία Ηθαξηαθψλ Μειεηψλ (ΔΗΜ) θαη ν Γήκνο Ηθαξίαο έρνπλ ηελ ηηκή λα ζαο πξνζθαιέζνπλ ζηηο   

εξγαζίεο ηεο Ζκεξίδαο κε ζέκα: 

„„ΓΤΝΑΣΟΣΖΣΔ ΔΝΔΡΓΔΗΑΚΖ ΔΚΜΔΣΑΛΛΔΤΖ ΓΔΧΘΔΡΜΗΚΟΤ ΠΔΓΗΟΤ ΝΖΟΤ 

ΗΚΑΡΗΑ‟‟ πνπ ζα ιάβεη ρψξα ζηηο 30 Απξηιίνπ 2011 ζηνλ      Άγην Κήξπθν Ηθαξίαο (Αίζνπζα παιαηνχ 

Γεκαξρείνπ) 

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΖΜΔΡΗΓΑ(30 -4-2011)  

09:30–10:30 Έλαξμε θαη Υαηξεηηζκνί 

Πξνεδξείν: Υ. Ξελάθεο,  Πξφεδξνο ΔΗΜ, Μ. Φπηίθαο, Πξφεδξνο Οξγ. Δπηηξνπήο, Π. Μπνχξθαο, 

Πξφεδξνο Δπηηξνπήο Δλέξγεηαο ΔΗΜ, Γ. Ρφδνο, Γξακκαηέαο ΔΗΜ  

Υαηξεηηζκνί: 

 Υαηξεηηζκφο απφ ηνλ θν Υξηζηφδνπιν Ξελάθε, Πξφεδξν ΔΗΜ, 

 Υαηξεηηζκφο απφ ηνλ  θν Φ. Υαηδεκηράιε Γ.Γ. Β&Ν Αηγαίνπ θαη Κξήηεο 

 Υαηξεηηζκφο απφ ηνλ θν Γηαθαιή, Πεξηθεξεηάξρε Β. Αηγαίνπ, 

 Υαηξεηηζκφο απφ ηνλ θν Παπαζενθάλνπο, Αληηπεξηθεξεηάξρε άκνπ  

 Υαηξεηηζκφο απφ ηνλ θν ηαπξηλάδε, Γήκαξρν Ηθαξίαο  

 Υαηξεηηζκφο απφ ηνλ θαζ. θν Παπαβαζηιείνπ, Γεληθφ Γ/ληή ηνπ ΗΓΜΔ 

Ζ Ζκεξίδα ζα πξαγκαηνπνηεζεί ζηελ αίζνπζα ηνπ παιαηνχ Γεκαξρείνπ Αγ. Κεξχθνπ Ηθαξίαο 

Πξνεδξείν:  Μ. Φπηίθαο, Π. Μπνχξθαο, Γ. Κξεηηθφο 



10:30-11:00 Μηρ. Φπηίθαο Οκ. Καζ. Γεσζεξκίαο ΑΠΘ: „‟Δηζαγσγή –Γεσζεξκία ζηνλ θφζκν - Γεσζεξκηθέο 

ζπλζήθεο  ζηελ   Διιάδα – Πξννπηηθέο θαη δπλαηφηεηεο„‟ 

11:00-11:30 Ν. Αλδξίηζνο Αλ. Καζ. Παλ/κίνπ Θεζζαιίαο: „‟Άκεζεο γεσζεξκηθέο εθαξκνγέο ηεο 

Γεσζεξκίαο  ζηνλ θφζκν θαη ηελ Διιάδα„‟ 

11:30-12:00 Ν. Κνιηφο Γξ Γεσζεξκίαο – Πξ. Τπ. ΙΓΜΔ: „‟Δθαξκνγή ηεο Γεσζεξκίαο ζηνλ αγξνηηθφ Σνκέα 

– Δπηρεηξεκαηηθέο δπλαηφηεηεο  -  Παξαδείγκαηα απφ ηελ Διιάδα„‟   

Πξνεδξείν: Κ. Παπαβαζηιείνπ, Γ. Ρφδνο Γ. Μαιαρίαο 

12:30-13:00 Απ. Αξβαλίηεο Γξ Γεσζεξκίαο – ΙΓΜΔ: „‟Παξάθηηεο ζεξκέο πεγέο – πκβνιή ζηελ 

Σνπξηζηηθή θαη Οηθνλνκηθή αλάπηπμε„‟ 

13:00-13:30  Κσλ/λνο Θενθχιαθηνο Μερ. Μεραληθφο: „„Γεσζεξκία θαη θηήξηα„‟. 

13:30-14:00  Ν. Αλδξίηζνο Αλ. Καζ. Παλ/κίνπ Θεζζαιίαο: „‟Υξήζε  γεσζεξκηθψλ αληιηψλ ζεξκφηεηαο  γηα 

Θέξκαλζε – Φχμε ζηα Κηίξηα θαη ηελ Γεσξγία„‟. 

Πξνεδξείν: Ν Αλδξίηζνο, Ν Κνιηφο, Κ. Θενθχιαθηνο 

15:00-15:30  Κ. Αζαλαζνχιεο Γεσιφγνο ΗΓΜΔ: „‟Απνηειέζκαηα  πξφζθαηεο γεσρεκηθήο έξεπλαο ηνπ 

ΗΓΜΔ ζηελ Ηθαξία„‟ 

15:30-16:00  Μ. Ξελάθεο Γεσιόγνο ΙΓΜΔ: „‟Πξφγξακκα Γεσζεξκηθήο Έξεπλαο ηνπ ΗΓΜΔ ζηελ Ηθαξία 

ζηα πιαίζηα ηνπ ΔΠΑ 2010-2013„‟ 

16:30-16:45 Υξ. Φνπληνχιεο, PhD: „‟Έλα έμππλν ζρέδην γηα ηελ παγθφζκηα νηθνγέλεηα „‟ 

16:45-18:30 ηξνγγπιφ ηξαπέδη (πδήηεζε – ζπκπεξάζκαηα – πξννπηηθέο) 

Οξγαλσηηθή Δπηηξνπή Μ. Φπηίθαο, Οκ. Καζ. ΑΠΘ, Πξφεδξνο 

Απφ ΔΗΜ: Π. Μπνχξθαο, Οκ. Καζ. ΔΜΠ, Γ. Ρφδνο,  Δπ. Καζ. ΔΜΠ, Γ. Μαιαρίαο, Καζ. ρνιήο Ναπηηθψλ 

Γνθίκσλ. Απφ Γήκν Ηθαξίαο:  Γ. Κξεηηθφο Αληηδήκαξρνο Ηθαξίαο 
 

επηζηξνθή 
 

πλΪληεζε ελεκΫξσζεο-δξαζηεξηνπνέεζεο ηνπ πιιφγνπ ΗθΪξησλ Δπηζηεκφλσλ 
 

Ζ εθδήισζε ήηαλ επηηπρήο. Αλαδεκνζηεχνπκε ηελ πξφζθιεζε γηα λα αληηιεθζνχλ νη αλαγλψζηεο 

ηνλ πξνβιεκαηηζκφ ηνπ ΗΔ. Ζ.Γ. 
 

 «Αγαπεηνί ζπκπαηξηψηεο,  

Σν Γ. ηνπ πιιφγνπ Ηθάξησλ Δπηζηεκφλσλ θαιεί ηα κέιε θαη θίινπο ηνπ ζε ζπλάληεζε ελεκέξσζεο-

δξαζηεξηνπνίεζεο, ηε Κπξηαθή 03/04/2011, ζην  café HIVE, ζηε πιαηεία ηνπ ζηαζκνχ Μεηξφ Κεξακεηθφο 

ζηηο 12:00 π.κ. θνπφο ηεο ζπλάληεζεο είλαη ε ελεκέξσζε ζαο γηα ηελ δξαζηεξηφηεηα ηνπ ζπιιφγνπ, ηελ 

ρξνληά πνπ πέξαζε, θαη ε πξνζπάζεηα γηα δξαζηεξηνπνίεζε ησλ κειψλ ζε νκάδεο εξγαζίαο ή επηηξνπέο κε 

ζθνπφ ηελ θαιχηεξε θαη απνηειεζκαηηθφηεξε δξάζε ηνπ ζπιιφγνπ.  

ινη αληηιακβαλφκαζηε ηα πνιιά θαη κεγάια πξνβιήκαηα πνπ αληηκεησπίδεη ην λεζί καο θαη φινη ζα 

ζπκθσλνχζακε πσο ε επίιπζε ηνπο απαηηεί ηελ καδηθή θαη ζπληνληζκέλε δξάζε  φισλ ησλ Ηθαξηαθψλ 

θνξέσλ. Σα ηειεπηαία ρξφληα έρεη αξρίζεη λα δηακνξθψλεηαη ζεηηθφ θιίκα ζπλεξγαζίαο ηφζν κεηαμχ ησλ 

Ηθαξηαθψλ ζπιιφγσλ φζν θαη κεηαμχ ησλ ζπιιφγσλ θαη ηεο  ηνπηθήο απηνδηνίθεζεο ηνπ λεζηνχ καο. Αο 

βνεζήζνπκε φινη λα δνζεί νπζηαζηηθφ πεξηερφκελν, φξακα θαη πξννπηηθή ζε απηφ ην ζεηηθφ θιίκα.  

Ζ ζπλεηζθνξά ζηελ αλάπηπμε ηεο Ηθαξίαο, ζηε πξνζηαζία ηνπ πεξηβάιινληνο θαη ηεο δεκφζηαο πγείαο, 

ζηε βειηίσζε ηεο πνηφηεηαο δσήο ηνπ Ηθαξηαθνχ ιανχ θαη γεληθφηεξα ε πξνάζπηζε ησλ ζπκθεξφλησλ ηνπ 

λεζηνχ καο, απνηειεί ηνπο θχξηνπο ζηφρνπο ηνπ πιιφγνπ, γηα ηελ επίηεπμε ησλ νπνίσλ ρξεηάδνληαη νη 

δπλάκεηο φισλ καο. 

αο πεξηκέλνπκε κε ηδέεο, πξνηάζεηο θαη ζπκκεηνρηθή δηάζεζε!» 

Με εθηίκεζε γηα ην Γ. 

Ο πξφεδξνο  Γαγιίαο Ησάλλεο, Ζ Γελ. Γξακκαηέαο Κπξιαγθίηζε Ηζηδψξα 
 

επηζηξνθή 
 

Αιιεινγξαθέα 
 

Γελ είρακε αιιεινγξαθία 
επηζηξνθή 

Καιή αληάκσζε ζην επφκελν ηεχρνο. 

ηείιηε καο άξζξα ή ζρφιηα δηθά ζαο γηα δεκνζίεπζε. 

ηείιηε καο ην θείκελφ ζαο ή ηε γλψκε ζαο γηα δεκνζίεπζε: igiann@tee.gr 

Γηαδψζηε ζε θίινπο θαη γλσζηνχο ηνλ ηζηφηνπφ καο.  

mailto:igiann@tee.gr

