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ηέινο αθηεξψκαηνο 

 

Δλεκεξσηηθά θείκελα - Υξήζηκεο πιεξνθνξίεο 

 

Ώπφ ην 2012 επηηξέπεηαη ζηνπο παξαγσγνχο βηνινγηθνχ νίλνπ λα ρξεζηκνπνηνχλ ηνλ φξν 

«βηνινγηθφο νίλνο» ζηηο εηηθέηεο ησλ πξντφλησλ ηνπο 

2 Φιεβάξε, Παγθφζκηα Δκέξα Τγξνηφπσλ: κεγάιν έιιεηκκα πξνζηαζίαο ησλ πεξηνρψλ Ναηνχξα 

ησλ λεζηψλ καο 

ΥΡΔΜΏΣΟΑΟΣΔΔ: «ΒΝΏΛΛΏΚΣΕΚΟ ΣΟΤΡΕΜΟ» Πξνζεζκία έσο 15-2-2012 

Ξεθίλεζε ην πξψην πξφγξακκα γηα ηηο αλαπηπμηαθέο πκπξάμεηο- Αήκσλ  θαη νξγαλψζεσλ ηεο 

θνηλσλίαο Πνιηηψλ  

Πνπ πξέπεη λα γίλνληαη θακίληα; Σν πξφβιεκα-Δ απάληεζε ηεο Βηδ. Γξακκαηέσο 

Δ ΏΤΣΟΑΕΟΕΚΔΔ ΚΏΕ Ο ΚΏΛΛΕΚΡΏΣΔ…..  ΒΝΏ ΥΡΟΝΟ ΜΒΣΏ. Δ ΏΝΏΓΚΔ ΒΝΟ 

ΒΝΏΛΛΏΚΣΕΚΟΤ ΘΒΜΕΚΟΤ ΠΛΏΕΕΟΤ ηνπ π. Σδφθα 

ΜΒΣΏΛΛΏΓΜΒΝΏ ΠΡΟΨΟΝΣΏ – SOS - GREENPEACE: θαηάινγνο κε γελεηηθά 

κεηαιιαγκέλεο νπζίεο 

Νφκηκα φια ηα θαηαπαηεκέλα-Γεληθφ μεπνχιεκα 

 

Πξνηεηλφκελα 

 

Πξνηεηλφκελε εκεξίδα γηα ηα θνππίδηα ΔΜΒΡΕΑΏ Σ.Β.Β κε φιεο ηηο εηζεγήζεηο 

Πξνηεηλφκελν βίληεν: Κξήηε-Ώπνπεγάδη: ήκεξα εκείο αχξην εζείο  

Πξνηεηλφκελεο ηζηνζειίδεο Ώλεκνγελλήηξηεο θαη ζφξπβνο, Ώλεκνγελλήηξηεο θαη ςέκαηα, ην 

ecoikaria  

Πξνηεηλφκελν βηβιίν: Γηα  ηελ Εθαξία-πεξάληδα Οπηνπηθή Κνηλσλία ηεο Καιηθφξληαο 

Πξνηεηλφκελν θείκελν: Υξφλεο Μίζζηνο: H θνηλσλία δείρλεη λα έρεη πάζεη εγθεθαιηθφ! 

 

Δηδήζεηο απφ ηε γεηηνληά καο 

 

Οη Οηθνιφγνη Πξάζηλνη γηα ηελ επηθείκελε θαηάξγεζε ηεο Γεληθήο Γξακκαηείαο Ώηγαίνπ θαη 

Νεζησηηθήο Πνιηηηθήο 
Γηα ηελ αλαζηνιή ιεηηνπξγίαο Σεισλείσλ απφ 1ε Φεβξνπαξίνπ 2012 
ΓΕΏ ΣΏ ΠΡΟΐΛΔΜΏΣΏ ΥΒΣΕΚΏ ΜΒ ΣΔ ΜΒΣΏΦΟΡΏ ΣΧΝ ΜΏΘΔΣΧΝ 
Υξήκαηα γηα ηνπο κεηαθνξείο ησλ καζεηψλ Εθαξίαο & άκνπ 
 

Δηδήζεηο απφ ηελ Δπαξρία Ηθαξίαο 

 
Ώθηνπιντθέο πλδέζεηο Νήζσλ άκνπ, Εθαξίαο θαη Φνχξλσλ 
Πξνηάζεηο-πξνζζήθεο γηα ην θαιάζη αγξνηηθψλ πξντφλησλ ΐνξείνπ Ώηγαίνπ, ηνπ Διία Γηαλλίξε  
Βλεκέξσζε γηα ηνλ ΥΤΣΏ ΕΚΏΡΕΏ, ηνπ Διία Γηαλλίξε  
ΏΠΕ: Βίκαζηε θαηά ηεο κεηαηφπηζεο ηνπ πξνβιήκαηνο ησλ ζθνππηδηψλ απφ ην έλα ζεκείν ηνπ 
λεζηνχ ζην άιιν 
Πνηα είλαη ε γλψκε ζαο γηα ην Φεζηηβάι Πνιηηηζκηθψλ Αηαιφγσλ "Ίθαξνο";  
 

αιιεινγξαθία 

 

 
  



εκείσκα ηεο ζχληαμεο 
 

 

 

Ώγαπεηνί αλαγλψζηεο 

 

Με ην ζεκεξηλφ ηεχρνο [Νν 30] θιείλνπκε έμε ρξφληα ειεθηξνληθήο έθδνζεο θαη 13 ρξφληα 

ζπλνιηθήο πξνζπάζεηαο ζηνλ πεξηνδηθφ ηχπν ηεο Εθαξίαο, πνπ μεθίλεζε ην Ννέκβξε ηνπ 1998, 

φηαλ πξσηνθπθινθφξεζε ην πεξηνδηθφ ΕΚΏΡΕΏΚΏ ΚΏΕ ΦΟΤΡΝΕΧΣΕΚΏ ΝΒΏ ζε έληππε κνξθή. 

 

ε απηφ ην ηεχρνο ππάξρεη πινχζηα χιε 99 ζειίδσλ: 

 Γηα ην λέν ΜΝΔΜΟΝΕΟ 2 θαη ηηο ζπλέπεηέο ηνπ, ηδηαίηεξα ζην λεζησηηθφ ρψξν.  

 Γηα ηηο αλεκνγελλήηξηεο ηεο Εθαξίαο κε ην 3
ν
 πνιπζέιηδν αθηέξσκα κε 19 θείκελα. 

 Γηα ρξήζηκα ζέκαηα ηεο επηθαηξφηεηαο θαη πνιχηηκεο πιεξνθνξίεο. 

 Γηα ηελ ηξέρνπζα επηθαηξφηεηα ζηελ Εθαξία θαη ζηε «γεηηνληά» καο.  

 

ΐέβαηα, ην κεγάιν ζέκα, εθηφο απφ ην ΜΝΔΜΟΝΕΟ 2  είλαη νη αλεκνγελλήηξηεο.  

Πάεη πνιχ θαιά ην ςήθηζκα «ΕΚΏΡΕΏ: ΤΠΟΓΡΏΦΟΤΜΒ ΚΏΣΏ ΣΧΝ 110 

ΏΝΒΜΟΓΒΝΝΔΣΡΕΧΝ» ηεο Πξσηνβνπιίαο θαηά ησλ Ώ/Γ Εθαξίαο. Τπνγξάςηε, φζνη δελ έρεηε 

αθφκε ππνγξάςεη, θαη δηαδψζηε ην: 
 http://www.gopetition.com/petitions/%CE%B9%CE%BA%CE%B1%CF%81%CE%B9%CE%B1-

%CF%85%CF%80%CE%BF%CE%B3%CF%81%CE%B1%CF%86%CE%BF%CF%85%CE%BC%CE%B5-

%CE%BA%CE%B1%CF%84%CE%B1-%CF%84%CF%89%CE%BD-11.html  
Βλδηαθεξζείηε, ελεκεξσζείηε. Τπάξρεη πιεζψξα δεκνζηεπκάησλ γηα ηηο αλεκνγελλήηξηεο, φρη 

κφλν ζηε δηθή καο ειεθηξνληθή έθδνζε αιιά θαη ζηνλ ειεθηξνληθφ ηχπν θαη ζε πνιιά έληππα 

(θαη φρη κφλν ηεο Εθαξίαο). Ο πξνβιεκαηηζκφο είλαη πινχζηνο. Σα ηξία αθηεξψκαηα ησλ ηξηψλ 

ηειεπηαίσλ ηεπρψλ ζα παξαδνζνχλ ζην Αήκν Εθαξίαο, σο ζπκβνιή ζηε δηαβνχιεπζε πνπ έρεη 

εμαγγειζεί απφ ην Αήκν Εθαξίαο. 

 

Χζηφζν, πξέπεη λα επηζεκάλνπκε θαη ηξία ρξήζηκα θείκελα πνπ είλαη «ρακέλα» κέζα ζηηο ζειίδεο: 

 ΥΡΔΜΏΣΟΑΟΣΔΔ: «ΒΝΏΛΛΏΚΣΕΚΟ ΣΟΤΡΕΜΟ» Πξνζεζκία έσο 15-2-2012 

 Ξεθίλεζε ην πξψην πξφγξακκα γηα ηηο αλαπηπμηαθέο πκπξάμεηο- Αήκσλ  θαη νξγαλψζεσλ ηεο 

θνηλσλίαο Πνιηηψλ  

 Πνπ πξέπεη λα γίλνληαη θακίληα; Σν πξφβιεκα-Δ απάληεζε ηεο Βηδ. Γξακκαηέσο 

 

Οη θαηξνί πνπ έξρνληαη είλαη φιν θαη πην δχζθνινη γηα φιν θαη πεξηζζφηεξνπο. Ώλ ν έλαο ζηνπο 

δχν λένπο είλαη άλεξγνο, ζηελ Εθαξία ζα πξέπεη ε αλαινγία απηή λα είλαη κεγαιχηεξε. Σν ίδην 

εθηηκάηαη φηη ζπκβαίλεη θαη κε ηε γπλαηθεία αλεξγία. Ίζσο ε θαηάζηαζε απηή λα κελ είλαη ίδηα 

ζηνπο Φνχξλνπο, γηαηί νη Φνπξληψηεο είλαη πεξηζζφηεξν δξαζηήξηνη, αιιά θαη πεξηζζφηεξν 

ζπγθεληξσκέλνη ζε δπν ηξία κέξε. Ώπηφ δηεπθνιχλεη ηε κεηαμχ ηνπο ζπλλελφεζε, θάηη πνπ δελ 

γίλεηαη εχθνια ζηελ Εθαξία γηα γεσγξαθηθνχο θαη άιινπο ιφγνπο.  

Σν κφλν πνπ καο κέλεη είλαη ε παξαθαηαζήθε ησλ παιηφηεξσλ Καξησηψλ γηα ηνλ ηξφπν πνπ 

δνχιεπαλ ηε γή, γηα ηνπο ηξφπνπο πνπ θξφληηδαλ ην πεξηβάιινλ ηνπο, γηα ηνπο ηξφπνπο πνπ 

θαιιηεξγνχζαλ ηε κεηαμχ ηνπο θνηλσληθή ζπλνρή, γηα ηνπο ηξφπνπο πνπ αληηκεηψπηδαλ ηνπο 

θαηαθηεηέο. 

Ώο ζθεθηφκαζηε πεξηζζφηεξν, θαη αο γηλφκαζηε πεξηζζφηεξν ζπλεξγαηηθνί απφ φηη πξηλ. Ίζσο κε 

απηνχο ηνπο δπν ηξφπνπο  λα θαηαθέξνπκε λα βγάινπκε ηε καθξνρξφληα έλδεηα πνπ έξρεηαη κε 

αμηνπξέπεηα. 

 

Δ ζχληαμε 
 
 επηζηξνθή   

http://www.gopetition.com/petitions/%CE%B9%CE%BA%CE%B1%CF%81%CE%B9%CE%B1-%CF%85%CF%80%CE%BF%CE%B3%CF%81%CE%B1%CF%86%CE%BF%CF%85%CE%BC%CE%B5-%CE%BA%CE%B1%CF%84%CE%B1-%CF%84%CF%89%CE%BD-11.html
http://www.gopetition.com/petitions/%CE%B9%CE%BA%CE%B1%CF%81%CE%B9%CE%B1-%CF%85%CF%80%CE%BF%CE%B3%CF%81%CE%B1%CF%86%CE%BF%CF%85%CE%BC%CE%B5-%CE%BA%CE%B1%CF%84%CE%B1-%CF%84%CF%89%CE%BD-11.html
http://www.gopetition.com/petitions/%CE%B9%CE%BA%CE%B1%CF%81%CE%B9%CE%B1-%CF%85%CF%80%CE%BF%CE%B3%CF%81%CE%B1%CF%86%CE%BF%CF%85%CE%BC%CE%B5-%CE%BA%CE%B1%CF%84%CE%B1-%CF%84%CF%89%CE%BD-11.html


Δπίθαηξα Θέκαηα 
 

Ση ςήθηζαλ νη λεζηψηεο βνπιεπηέο γηα ην Μλεκφλην 2 

 

Έρεη ηδηαίηεξε ζεκαζία ηη ςήθηζαλ νη λεζηψηεο βνπιεπηέο. Σν κλεκφλην 2 θαηαβαξαζξψλεη ηα 

λεζηά γηαηί: 

 Ο ΦΠΏ εμνκνηψλεηαη κε ην ζηεξηαλφ ΦΠΏ. Σα πξντφληα θαη νη ππεξεζίεο ζα αθξηβήλνπλ. Οη 

λεζηψηεο, νη επηζθέπηεο, νη ηνπξίζηεο ζα πιεξψλνπλ πεξηζζφηεξα. 

 Καηαξγείηαη ε θνξναπαιιαγή γηα ηα κηθξά λεζηά (θάησ ησλ 3000 θαηνίθσλ) 

 Οη επηπηψζεηο ηνπ ζα είλαη πνιχ εληνλψηεξεο ζην λεζησηηθφ ρψξν κε ηελ θαηάξγεζε ηνπ 

θνηλσληθνχ ηνπξηζκνχ θαη ηεο Βξγαηηθήο Βζηίαο. 

ην πξνεγνχκελν δηάζηεκα, ιφγσ ηνπ Μλεκνλίνπ 1 θαη ηνπ Βθαξκνζηηθνχ Πιαηζίνπ έθιεηζαλ 

ζρνιεία, κεηψζεθαλ θιίλεο, έθιεηζαλ πεξηθεξεηαθά ηαηξεία θαη θέληξα πγείαο, θαηαξγήζεθαλ 

ππεξεζίεο (εθνξίεο, ηεισλεία, θιπ), κεηψζεθε ην πξνζσπηθφ κε απνηέιεζκα λα κε ιεηηνπξγνχλ 

θαιά νη δεκφζηεο ππεξεζίεο, ρεηξνηέξεςαλ νη αθηνπιντθέο ζπγθνηλσλίεο. Δ θαηάζηαζε ζηα λεζηά 

πάεη απφ ην θαθφ ζην ρεηξφηεξν θαη ζα ρεηξνηεξέςεη δξαζηηθά κε ην Μλεκφλην 2. Καηαξγήζεθε ην 

Τπνπξγείν Ώηγαίνπ θαη κεηά αλαζπζηάζεθε ε ΓΓ Ώηγαίνπ. Ώπηή, εμαγγέιζεθε κέζα ζην Γελάξε 

2012 φηη ζα θαηαξγεζεί αληί λα αλαβαζκηζηεί ζε Τπνπξγείν ή Τθππνπξγείν Νεζησηηθφηεηαο πνπ 

λα πεξηιακβάλεη Ώηγαίν, Κξήηε, Εφλην.  

Οη 36 λεζηψηεο βνπιεπηέο ζα έπξεπε λα ςεθίζνπλ ΟΥΕ θαη λα έρνπλ πείζεη θαη άιινπο. 

Ώθνινπζεί ν θαηάινγνο κε επηζεκαζκέλνπο εθείλνπο ηνπο 6 βνπιεπηέο πνπ ςήθηζαλ ΟΥΕ. ε 

απηνχο ηνπο 6 βνπιεπηέο ην πεξηνδηθφ καο ζηέιλεη ζεξκέο επραξηζηίεο. Απζηπρψο θαλέλαο 

βνπιεπηήο δελ ςήθηζε ΟΥΕ έζησ κφλν ζηα άξζξα πνπ έρνπλ ζέκαηα λεζησηηθφηεηαο. 

Βληππσζηαθά είλαη ηα «ΝΏΕ ζε φια»  νξηζκέλσλ βνπιεπηψλ πνπ έρνπλ μεζπαζψζεη ππέξ ηεο 

λεζησηηθφηεηαο (π.ρ. θαηά ηεο εμνκνίσζεο ηνπ ΦΠΏ) φπσο ησλ Ν. εθνπλάθε (ΠΏΟΚ), Β. 

Σζνπξή (ΠΏΟΚ), Κ. Μνπζνπξνχιε (ΝΑ), Π. ΐαξδίθνπ (ΠΏΟΚ). ηαλ αχξην ζα θαηαξγεζεί ε 

ΓΓ Ώηγαίνπ, ζα ρχζνπλ πάιη θξνθνδείιηα δάθξπα φινη απηνί πνπ ςήθηζαλ ΝΏΕ. ην πίζσ κπαιφ 

νξηζκέλσλ κπνξεί λα ππάξρεη ε ζθέςε φηη ηειηθά δελ ζα εθαξκνζηεί απηφ πνπ ςήθηζαλ. πσο 

έγηλε θαη κε πάξα πνιινχο λφκνπο αδψ θαη ρξφληα. Βίλαη φκσο απηφ πνιηηηθή; Έπξεπε λα ππάξρεη 

έλα ηξαληαρηφ ΟΥΕ, έζησ ζηα άξζξα πνπ ζίγνπλ ηε λεζησηηθφηεηα. ΔΓ   

 

Βφξεην Αηγαίν 

Λέζβνπ 

1. εθνπλάθεο Οδπζζέα Νηθφιανο ΠΏΟΚ ΝΏΕ 

2. Γαιελφο Μηραήι ππξίδσλ (πχξνο) ΝΑ ΟΥΕ 

3. θνπειίηεο Γεσξγίνπ ηαχξνο ΚΚΒ ΟΥΕ  

Υίνπ 

4. Σζνπξή ηεθάλνπ Βιπίδα ΠΏΟΚ ΝΏΕ 

5. Μνπζνπξνχιεο Αεκεηξίνπ Κσλζηαληίλνο ΝΑ ΝΏΕ  

άκνπ 

6. ΐαξδίθνο Υαξαιάκπνπο Ππζαγφξαο ΝΏΕ 

Νφηην Αηγαίν 

Κπθιάδσλ 

7. Ρήγαο Θενθάλε Παλαγηψηεο ΠΏΟΚ ΝΏΕ 

8. Παπακαλψιεο Νηθνιάνπ Γεψξγηνο ΠΏΟΚ ΠΏΡΧΝ αξρή, ΟΥΕ ζην1 λαη ππνι 

9. ΐξνχηζεο ΐαζηιείνπ Εσάλλεο ΝΑ ΝΏΕ 

Ασδεθαλήζνπ 

10. Καζζάξαο Εσάλλε Γεψξγηνο ΠΏΟΚ αξζξν 1νρη, 4΄ΝΏΕ, 2θαη 3 ΝΏΕ 

11. Κξεκαζηηλφο Θσκά Αεκήηξηνο ΠΏΟΚ ΝΏΕ 

12. Νηθεηηάδεο Νηθνιάνπ Γεψξγηνο ΠΏΟΚ ΝΏΕ 

13. Γσίδεο Διία Νηθφιανο ΠΏΟΚ ΝΏΕ 

14. Εαηξίδε Εσάλλε Σζακπίθα (Μίθα) ΝΑ ΟΥΕ 

Κξήηε 



Υαλίσλ 

15. Αακηαλάθεο Νηθνιάνπ Βπηχρηνο  ΠΏΟΚ ΝΏΕ 

16. ΐαιπξάθεο Εσαλ. Εσζήθ ΠΏΟΚ - 

17. Κνπξνππάθε ηαχξνπ Βπαγγειία ΠΏΟΚ ΝΏΕ 

18. Μαξθνγηαλλάθεο Βκκαλνπήι Υξήζηνο  Ώλεμάξηεηνο (Μπαθνγηάλλε) ΝΏΕ  

Ρεζχκλνπ 

19. ζσλαο ζσλα Βκκαλνπήι ΠΏΟΚ ΝΏΕ 

20. Κεθαινγηάλλε Εσάλλε ΄Οιγα ΝΑ ΝΏΕ  

Δξαθιείνπ 

21. Μηρεινγηαλλάθεο Αεκεηξίνπ Εσάλλεο ΠΏΟΚ ΟΥΕ 

22. Κεγθέξνγινπ Ώιεμάλδξνπ ΐαζίιεηνο ΠΏΟΚ ΝΏΕ ΏΡΥΔ, ΟΥΕ1, ΝΏΕ ππφι. 

23. Παξαζχξεο Γεσξγίνπ Φξαγθίζθνο ΠΏΟΚ ΝΏΕ 

24. ηξαηάθεο νθνθιή Βκκαλνπήι ΠΏΟΚ ΝΏΕ 

25. θξαθλάθε Γξεγνξίνπ Μαξία ΠΏΟΚ ΝΏΕ 

26. Κεθαινγηάλλεο Κσλζηαληίλνπ Βκκαλνπήι ΝΑ - 

27. Κξηηζσηάθεο Γεσξγίνπ Μηραήι ΤΡΕΓΏ ΟΥΕ 

28. Ώπγελάθεο Kσλζηαληίλνπ Βιεπζέξηνο (Ώλεμάξηεηνο) - 

Λαζηζίνπ 

29. Καξρηκάθεο Βιεπζεξίνπ Μηραήι ΠΏΟΚ ΝΏΕ 

30. Πιαθησηάθεο Εσζήθ Εσάλλεο ΝΑ ΝΏΕ 

Ηφληα Νεζηά 
Κεξθχξαο 

31. Γθεξέθνπ Εσάλλε Ώγγειηθή ('Ώληδεια) ΠΏΟΚ ΝΏΕ 

32. Αέλδηαο ππξίδσλνο Νηθφιανο-Γεψξγηνο ΝΑ ΝΏΕ 

33. Υαξαιάκπνπο Μηραήι Υαξάιακπνο ΚΚΒ ΟΥΕ 

Λεπθάδαο 

34. Μαξγέιεο Νηθνιάνπ ππξνπάλνο ΠΏΟΚ ΝΏΕ 

Κεθαιινληάο 

35. Μνζρφπνπινο Ώγαζαγγέινπ ππξίδσλαο ΠΏΟΚ ΝΏΕ 

Γαθχλζνπ 

36. Κιαπδηαλνχ Μαξία ΠΏΟΚ ΝΏΕ 
 

επηζηξνθή 

 

Πσο εηνηκάζηεθε ε πνιηηηθή ηεο πηψρεπζεο 

 

Γξάθακε ζην ηεχρνο Νν 28 (ζήκεξα είκαζηε ζην 30) φηη "Ο Παπαθσλζηαληίλνπ θνχζθσλε ην 

έιιεηκκα γηα λα ιεθζνχλ ηα κέηξα!" http://www.asda.gr/ikariaka/hlekd28.htm#έιεηκκα. Έηζη 

κπήθακε αλαγθαζηηθά ζην ΑΝΣ. Έρεη ελδηαθέξνλ φκσο ην επφκελν δεκνζίεπκα, πνπ αθνξά ηνλ 

Πξσζππνπξγφ θ. Παπαδήκν θαη ηα πεπξαγκέλα ηνπ ην 2000, κε ηίηιν ΣΟ ΜΒΓΏΛΟ ΒΓΚΛΔΜΏ 

ΣΟΤ ΠΏΠΏΑΔΜΟΤ Β ΐΏΡΟ ΣΔ ΥΧΡΏ!  

Τπήξρε θαίλεηαη κηα νιφθιεξε γξακκή πιεχζεο, κηα εληαία πνιηηηθή φισλ ησλ θπβεξλήζεσλ απφ 

ην εκίηε κέρξη ζήκεξα, γηα λα θηάζνπκε εδψ πνπ θηάζακε. εκαληηθφ ξφιν έπαημαλ νη 

ηδησηηθνπνηήζεηο (έηζη κπήθε ε Γεξκαλία, θαη φρη κφλν, κέζα ζηελ Βιιάδα-ΟΣΒ, Ναππεγεία, 

θιπ, θιπ) αιιά θαη ε Οιπκπηάδα 2004 (φρη κφλν γηα ην ηεξάζηην ρξένο πνπ δεκηνχξγεζε θαη γηαηί 

αθαίξεζε πνιχηηκνπο πφξνπο απφ ηελ πεξηθέξεηα θαη ηα λεζηά, αιιά θαη γηαηί έζεζε ηηο 

νιπκπηαθέο εγθαηαζηάζεηο ζε πνξεία μεπνπιήκαηνο (Βιιεληθφ, Μνζράην θιπ). ηελ ίδηα γξακκή 

πξέπεη λα εληαρζεί θαη ν «Καιιηθξάηεο».  

Αηαβάζηε ην παξαθάησ δεκνζίεπκα θαη ζθεθηείηε ην εμήο: Σν ΑΝΣ, ε Βπξσπατθή Κεληξηθή 

Σξάπεδα, Δ Λέζρε Μπίιληεξκπέξγθ, ην Νηαβφο, ην Chatham House θαη ηφζνη άιινη δηεζλείο 

νξγαληζκνί δνπιέβνπλ κε πείζκα γηα λα θαηεπζχλνπλ ηνλ παγθφζκην λενθηιειεχζεξν 

θαπηηαιηζκφ, ηελ ΒΒ ζηε λενθηιειεχζεξε πνιηηηθή ηνπ Μάαζηξηρη, ην ΑΝΣ ζηελ Βπξψπε, ηελ 

Βιιάδα ζην ΑΝΣ. ΔΓ 

 

http://www.asda.gr/ikariaka/hlekd28.htm#έλειμμα


ΣΟ ΜΔΓΑΛΟ ΔΓΚΛΖΜΑ ΣΟΤ ΠΑΠΑΓΖΜΟΤ Δ ΒΑΡΟ ΣΖ ΥΩΡΑ! 

Ωο Γηνηθεηήο ηεο Σξάπεδαο Διιάδνο ζε ζπλεξγαζία κε ηελ Γεξκαλία ππέζθαςε εζθεκκέλα 

ην ζπκθέξνλ ηεο ρψξαο! 

12 Φεβξνπαξίνπ 2012   

Ο κεηαβαηηθφο Πξσζππνπξγφο Λνπθάο Παπαδήκνο, ν άλζξσπνο πνπ ζήκεξα –ππνηίζεηαη- 

δηαπξαγκαηεχεηαη κε ηε Γεξκαλία  ην κέιινλ ηεο Βιιάδνο θαη ησλ επφκελσλ γελεψλ, είλαη απηφο 

πνπ έκπεγε πξψηνο ην καραίξη ζηε ρψξα, φηαλ απφ ην 1998 έσο ην 2002, σο επηθεθαιήο ηεο 

Σξάπεδαο ηεο Βιιάδνο , δεκηνπξγνχζε πιαζκαηηθέο θαη ζαλαηεθφξεο  ζπλζήθεο  γηα ηελ είζνδν 

ηεο Παηξίδαο καο  ζηελ Βπξσπατθή  Ννκηζκαηηθή Έλσζε. 

Ο Λνπθάο Παπαδήκνο σο Αηνηθεηήο ηεο Σξάπεδαο ηεο Βιιάδνο , ήηαλ ζηελ θαηάιιειε ζέζε, 

ππεξεηψληαο απφ ηφηε ηα ζπκθέξνληα ηεο Γεξκαλίαο ζε βάξνο ηεο ρψξαο καο. Σα ζηνηρεία πνπ 

δεκνζηεχνπκε,  απνηππψλνπλ ηνλ εγθιεκαηηθφ ξφιν πνπ έπαημε απφ ηφηε ν Λνπθάο Παπαδήκνο:  

Χο γλσζηφλ, ε Σξάπεδα ηεο Βιιάδνο θαη ν Αηνηθεηήο ηεο ήηαλ αξκφδηνο γηα ηνλ θαζνξηζκφ ηεο 

ηζνηηκίαο ηεο δξαρκήο ζε ζρέζε κε ηα μέλα λνκίζκαηα. Σνλ Μάξηην ηνπ 1998 θαζνξίζηεθε ε 

ηζνηηκία ηεο δξαρκήο  ζε ζρέζε κε ην ecu, ηελ ινγηζηηθή κνξθή ηνπ επξψ πξηλ απηφ θαηαζηεί 

επξσπατθφ θνηλφ λφκηζκα. Σφηε ινηπφλ, έιαβε ρψξα  ε επηβεβιεκέλε ππνηίκεζε ηεο δξαρκήο ζε 

ζρέζε κε ην ecu. Ώπφ 311 δξρ. αλά ecu ε δξαρκή θαζνξίζηεθε ζε 357 δξρ. αλά ecu.   Μηα ινγηθή 

ππνηίκεζε ηεο ηάμεσο ηνπ 14% αθνινπζνχζα ηηο αληίζηνηρεο ππνηηκήζεηο θαη δηνιηζζήζεηο ηεο 

δξαρκήο απφ ην 1983 θη εληεχζελ, πξνθεηκέλνπ ε ειιεληθή νηθνλνκία  λα παξακείλεη 

αληαγσληζηηθή. 

Ώπφ ην 1998 φκσο, κεηά ηελ ηειεπηαία ππνηίκεζε  κέρξη θαη ην «θιείδσκα» ηεο ηζνηηκίαο 

δξαρκήο- ecu-επξψ,  άξρηζε –φισο παξαδφμσο – λα αλαηηκάηαη ε δξαρκή!!!  Έσο φηνπ θηάζακε 

ζηνλ Ώπξίιην ηνπ 2000 νπφηε  ε ηζνηηκία «θιείδσζε»  (πνχ παξαθαιψ;)  ζε 1 επξψ= 340,75 δξρ. 

Ώληί δειαδή ε δξαρκή λα εμαθνινπζήζεη λα ππνηηκάηαη-δηνιηζζαίλεη…αλαηηκήζεθε ηερλεέλησο 

θαη δνιίσο θαη κάιηζηα θαηά 5%. Κάηη πνπ δελ έρεη ζπκβεί πνηέ ζηελ ηζηνξία ηεο δξαρκήο.  Ο 

Λνπθάο Παπαδήκνο, σο απνιχησο αξκφδηνο,  κε ηελ εγθιεκαηηθή απηή ελέξγεηα ζε βάξνο ηεο 

ρψξαο επέθεξε ηξία κεγάια θαθά: 

1. Έβιαςε ηελ αληαγσληζηηθφηεηα ηεο  ρψξαο, 2. Ώχμεζε ην δεκφζην έιιεηκκά ηεο θαη 3. Ώχμεζε 

ην δεκφζην ρξένο ηεο. Ώθξηβψο απφ απηή ηελ ελέξγεηα Παπαδήκνπ ην έιιεηκκα θαη ην δεκφζην 

ρξένο εθηνμεχζεθαλ αικαησδψο κε απνηέιεζκα λα θηάζνπκε ζηε ζεκεξηλή ηξαγηθή θαηάζηαζε.  

Ώπνδεηθλχεηαη φηη ν ξφινο ηνπ Παπαδήκνπ λα αλαηηκήζεη ηερλεέλησο ηε δξαρκή ζε ζρέζε κε ην 

επξψ, κφλνλ ηπραίνο δελ ήηαλ: Έθαλε ην ραηίξη ηεο Γεξκαλίαο,  ε νπνία ήζειε ηνπο εηαίξνπο ηεο 

ζηελ ΟΝΒ φζν ην  δπλαηφλ ιηγφηεξν αληαγσληζηηθνχο. Σν ίδην επηρείξεζε λα θάλεη ε Γεξκαλία θαη 

κε άιιεο ρψξεο πνπ εηζέξρνληαλ ζηελ ΟΝΒ κε ραξαθηεξηζηηθφ παξάδεηγκα ηελ Εηαιία,  ε νπνία 

φκσο αληηζηάζεθε θαη θαηάθεξε λα «θιεηδψζεη» ην εζληθφ  ηεο λφκηζκα κε ηζνηηκία 1 επξψ= 2000 

ιηξέηεο. Σελ ίδηα ψξα,  ν ηφηε Αηνηθεηήο ηεο Σξάπεδαο ηεο Βιιάδνο, αληί λα ππεξεηήζεη ηα 

ζπκθέξνληα ηεο  ρψξαο καο,  καδί κε ηνλ εκίηε ζηελ Πξσζππνπξγία, ραληάθσλαλ  ηελ Βιιάδα, 

φπσο επηζπκνχζε ε Γεξκαλία! ήκεξα, ν ίδηνο κνηξαίνο άλζξσπνο, ν Λνπθάο Παπαδήκνο,  

ζπλδηαιέγεηαη κε ηελ Γεξκαλία,  γηα λα ξίμεη ηελ ραξηζηηθή βνιή ζηελ Βιιάδα θαη ηνπο Έιιελεο! 

   

Σνλ άλζξσπν απηφ ζήκεξα ηαΎδνπκε απ‟ ην αίκα καο θαη ην πζηέξεκά καο, κε ην κηζζφ ηνπ 

Πξσζππνπξγνχ. Ανμάζηε ηνλ ή θάληε ηνπ φ,ηη άιιν λνκίδεηε εζείο. 

απφ ην “Αηπισκαηηθφο Παξααηεξεηήο“ , ην βξήθακε ζην filologo10 

http://troktiko.eu/2012/02/apokalupsh-bomba-to-megalo-egklhma-tou-papadhmou-se-baros-ths-

choras/ 
 

επηζηξνθή 

http://filologos10.wordpress.com/
http://troktiko.eu/2012/02/apokalupsh-bomba-to-megalo-egklhma-tou-papadhmou-se-baros-ths-choras/
http://troktiko.eu/2012/02/apokalupsh-bomba-to-megalo-egklhma-tou-papadhmou-se-baros-ths-choras/


 

ΜΝΖΜΟΝΗΟ 2: Καη ν Αζέξαο Ηθαξίαο ζα είλαη ζηε δεκφζηα πεξηνπζία πνπ ζα μεπνπιεζεί;  

Ληκάληα, αεξνδξφκηα ζα κπνχλ ζηνλ θαηάινγν ηνπ μεπνπιήκαηνο. 

 

 Αηαβάζηε ην Νέν Μλεκφλην (Νν 2) θαη  Mnimonio_Neo_ellinika.pdf 

 

 

Ώπφ ην απφζπαζκα πνπ αλαδεκνζηεχνπκε παξαθάησ, ηνπ λένπ κλεκνλίνπ (2) πνπ θαινχληαη λα 

εγθξίλνπλ νη ΐνπιεπηέο, πξνθχπηεη φηη ΟΛΔ νη θξαηηθέο εδαθηθέο/νηθνπεδηθέο εθηάζεηο 

δξνκνινγνχληαη γηα μεπνχιεκα. Δ Κπβέξλεζε ππνρξενχηαη λα θάλεη εθθαζάξηζε φισλ ησλ 

λνκηθψλ ηίηισλ, λα θαηαρσξήζεη ηελ θπξηφηεηά ηνπο, λα ηα απνγξάςεη θαη λα ηα κεηαβηβάδεη ζην 

Σακείν πνπ έρεη ζεζπίζεη ην πξνεγνχκελν ΜΒΟΠΡΟΘΒΜΟ ΠΛΏΕΕΟ. Οη αλαγλψζηεο καο ζα 

ζπκνχληαη πξνεγνχκελα ηεχρε ησλ ΕΚΏΡΕΏΚΧΝ ΚΏΕ ΦΟΤΡΝΕΧΣΕΚΧΝ ΝΒΧΝ φπνπ έρνπλ 

δεκνζηεπηεί ην ΜΝΔΜΟΝΕΟ 1 [http://www.asda.gr/ikariaka/hlekd23.htm#κλεκφλην ] θαη ην 

ΜΒΟΠΡΟΘΒΜΟ [http://www.asda.gr/ikariaka/hlekd28.htm#ππξεληθά ] .  

Βίλαη αλεζπρεηηθφ φηη ε Αεκνηηθή πεξηνπζία ηεο Εθαξίαο δελ έρεη αθφκε θαηνρπξσζεί σο ηέηνηα, 

θαη επνκέλσο κπνξεί λα ζεσξεζεί απφ ηελ θπβέξλεζε σο δεκφζηα θαη λα μεπνπιεζεί πξηλ ην 

θαηαιάβνπκε. Ο Αήκνο πξέπεη λα θηλεζεί γηα θαηνρχξσζε ηεο δεκνηηθήο πεξηνπζίαο ΏΜΒΏ κε 

βάζεη ηηο νδεγίεο πνπ έρεη απφ εηδηθνχο επηζηήκνλεο. Ώπηφ αθνξά πξσηίζησο ηνλ Ώζέξα, ηελ 

νξνζεηξά θαη ξαρνθνθθαιηά ηεο Εθαξίαο. Ώλ επηζπεπζηεί θάηη ηέηνην ηφηε νη ππνςήθηνη αγνξαζηέο 

κπνξεί λα είλαη πνιινί (μεθαζάξηζκα ηδηνθηεζηαθνχ θαζεζηψηνο γηα αλεκνγελλήηξηεο, γηα 

εμφξπμε πνιχηηκσλ νξπθηψλ (π.ρ. νπξάλην), εμφξπμε ζρηζηφιηζνπ ή γξαλίηε θιπ.). Μάιηζηα, ην 

ππφ ςήθηζε ΜΝΔΜΟΝΕΟ 2 επηηάζζεη φηη ην Βζληθφ ρσξνηαμηθφ ζα πξέπεη λα πξνζαξκνζηεί ζηα 

ηνκεαθά ρσξνηαμηθά θαη φρη αληίζηξνθα. Βπίζεο, πξέπεη ε Κπβέξλεζε λα επηθαηξνπνηήζεη ηε 

λνκνζεζία γηα ηα δάζε θαη ηηο δαζηθέο εθηάζεηο. ΔΓ 

Ώθνινπζνχλ απνζπάζκαηα (ζει 4, 5 θαη 31), κε ππνγξακκηζκέλα ηα ζεκεία απνθξαηηθνπνηήζεσλ 

πνπ αθνξνχλ θαη ηελ Εθαξία): 

 

Δ Κπβέξλεζε εθαξκφδεη ην πξφγξακκα απνθξαηηθνπνηήζεσλ κε ζθνπφ ηελ είζπξαμε 50 

δηζεθαηνκκπξίσλ Βπξψ κεζνπξφζεζκα. 

Οη ζπλνιηθέο εηζπξάμεηο απφ απνθξαηηθνπνηήζεηο απφ ηνλ Ενχλην ηνπ 2011 ζα πξέπεη λα είλαη 

ηνπιάρηζηνλ 4.500 εθαηνκκχξηα Βπξψ κέρξη ην ηέινο ηνπ 2012, 7.500 εθαηνκκχξηα Βπξψ κέρξη 

ην ηέινο ηνπ 2013, 12.200 εθαηνκκχξηα Βπξψ κέρξη ην ηέινο ηνπ 2014 θαη 15.000 εθαηνκκχξηα 

Βπξψ κέρξη ην 2015. 

Δ Κπβέξλεζε δειψλεη ηελ εηνηκφηεηά ηεο λα πξνζθέξεη πξνο πψιεζε ηα ελαπνκείλαληα κεξίδηά 

ηεο ζηηο θξαηηθέο επηρεηξήζεηο, εάλ παξαζηεί αλάγθε, έηζη ψζηε λα επηηεπρζνχλ νη ζηφρνη 

απνθξαηηθνπνηήζεσλ. Ο έιεγρνο ηνπ δεκνζίνπ ζα πξέπεη λα πεξηνξηζζεί κφλνλ ζε πεξηπηψζεηο 

θξηζίκσλ δηθηπαθψλ ππνδνκψλ. 

Γηα ηελ εμαζθάιηζε ηεο επίηεπμεο ησλ ζθνπψλ ηνπ ζρεδίνπ, ε Κπβέξλεζε ζα κεηαβηβάδεη επί 

ζπλερνχο βάζεσο πεξηνπζηαθά ζηνηρεία ζην Σακείν Ώμηνπνίεζεο ηεο Εδησηηθήο Πεξηνπζίαο ηνπ -

εκνζίνπ [ΣΏΕΠ-]. πγθεθξηκέλα, ε Κπβέξλεζε ζα κεηαβηβάζεη ζην ΣΏΕΠ- φια ηα πεξηνπζηαθά 

ζηνηρεία ηα νπνία αλακέλνληαη λα απνθξαηηθνπνηεζνχλ ην 2012 θαη ην 2013 θαηφπηλ αηηήκαηνο 

ηνπ ΣΏΕΠ-. 

…Πξνζδηνξίδνληαη άκεζα κέηξα γηα ηηο απνθξαηηθνπνηήζεηο, ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ ησλ 

εθθαζαξίζεσλ φισλ ησλ λνκηθψλ ηίηισλ, ηεο εμαζθάιηζεο εγθξίζεσλ θξαηηθήο ελίζρπζεο, ησλ 

απννκαδνπνηήζεσλ πεξηνπζηαθψλ ζηνηρείσλ, ηεο επίδεημεο ζεβαζκνχ πξνο ηνπο θαλφλεο ησλ 

πξνκεζεηψλ ηνπ δεκνζίνπ, ηεο επίηεπμεο κηάο αξηηφηεξεο απνγξαθήο αθηλήησλ πεξηνπζηαθψλ 

ζηνηρείσλ, ηεο αλαθαηαλνκήο ρξήζεσλ γήο, θαη ηεο εθδήηεζεο ησλ εγθξίζεσλ ηνπ πκβνπιίνπ 

ησλ Βκπεηξνγλσκψλσλ θαη ηνπ Βιεγθηηθνχ πλεδξίνπ. 

…Δ Κπβέξλεζε επηζπεχδεη ηελ θαηαρψξεζε ηεο θπξηφηεηαο ησλ θξαηηθψλ 

εδαθηθψλ/νηθνπεδηθψλ εθηάζεσλ. Γηα ηνλ ζθνπφ απηφ, ε Κπβέξλεζε: (i) ζπληάζζεη πιήξε 

απνγξαθή πεξηνπζηαθψλ ζηνηρείσλ, (ii) πξνεηνηκάδεη εηδηθφ λφκν γηα ηελ αμηνπνίεζε ηεο 

Πεξηνρήο ηνπ Βιιεληθνχ, (iii) απνζαθελίδεη ην θαζεζηψο ρξήζεσο γεο γηα ηα κεκνλσκέλα 

Mnimonio_Neo9-2-2012_ellinika%5b1%5d.pdf
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πεξηνπζηαθά ζηνηρεία θαη/ή ηα ραξηνθπιάθηα πεξηνπζηαθψλ ζηνηρείσλ ηα νπνία ζα εθηηκεζνχλ θαη 

ζα επηιεγνχλ πξνο εθκεηάιιεπζε εληφο ηνπ 2012 [ Γεχηεξν Σξίκελν ηνπ 2012]. 

 
[Σελίδα 31] 
Δ Κπβέξλεζε νινθιεξψλεη ηελ αλαζεψξεζε ησλ 12 πεξηθεξεηαθψλ ρσξνηαμηθψλ ζρεδίσλ 

πξνθεηκέλνπ λα ηα θαηαζηήζεη ζπκβαηά πξνο ηα ηέζζεξα θιαδηθά ζρέδηα γηα ηε βηνκεραλία, ηνλ 

ηνπξηζκφ, ηηο ηρζπνθαιιηέξγεηεο θαη ηελ αλαλεψζηκε ελέξγεηα. [4ν ηξίκελν 2012] 

Δ Κπβέξλεζε πηνζεηεί λνκνζεζία πξνθεηκέλνπ (α) λα απινπζηεχζεη θαη λα κεηψζεη ηνλ 

απαηηνχκελν ρξφλν γηα ηηο πνιενδνκηθέο δηαδηθαζίεο, (β) λα επηθαηξνπνηήζεη θαη λα 

θσδηθνπνηήζεη ηε λνκνζεζία γηα ηα δάζε, ηηο δαζηθέο εθηάζεηο θαη ηα πάξθα. [3ν ηξίκελν 2012] 
 
επηζηξνθή  
 

Μαο ρξενθφπεζαλ γηα ηα πεηξέιαηα ηνπ Αηγαίνπ;  

 

Βκείο είκαζηε θαηά ηεο εμφξπμεο πεηξειαίνπ απφ ην Ώηγαίν γηαηί είλαη αληίζεην κε ηα ζπκθέξνληα 

ησλ λεζηψλ καο. (βιέπε: http://oikoanemos.wordpress.com/2011/02/21/%ce%bf-

%ce%bf%ce%b9%ce%ba%ce%bf%ce%bb%ce%bf%ce%b3%ce%b9%ce%ba%cf%8c%cf%82-

%ce%ac%ce%bd%ce%b5%ce%bc%ce%bf%cf%82-%ce%b2%ce%bf%cf%81-

%ce%b1%ce%b9%ce%b3%ce%b1%ce%af%ce%bf%cf%85-%ce%b3%ce%b9%ce%b1-%cf%84/ 

). Έρεη κεγάιν ελδηαθέξνλ ην παξαθάησ δεκνζίεπκα. ΔΓ 

 

Καηαγγέιιεηαη ε χπαξμε νξγαλσκέλνπ ζρεδίνπ απφ μέλνπο θαη ληφπηνπο ζπλεξγάηεο. - Σν ρξένο 

ηεο Βιιάδνο, αληί λα κεησζεί, ζπλερψο κεγαιψλεη. - Έθηαζε ε ψξα γηα ην μεπνχιεκα ηνπ νξπθηνχ 

πινχηνπ ηεο ρψξαο κε ηηο επινγίεο πνιηηηθψλ θαη θαηάπηπζησλ Μ.Μ.Β. ηεο Ώζήλαο. 

Πιεζαίλνπλ ηα κελχκαηα ζηα blogs θαη ηα δεκνζηεχκαηα δηαθφξσλ εθεκεξίδσλ γηα ην ζέκα ησλ 

πεηξειαίσλ πνπ δηαζέηεη ε ρψξα καο. 

Καη φζν ηα δηαβάδνπκε, εδξαηψλεηαη ζηγά – ζηγά ε εθηίκεζε φηη πάκε ζε ζχληνκν ρξφλν γηα ην 

μεπνχιεκά καο. 

Αηαβάζηε ην παξαθάησ θείκελν πνπ δεκνζηεχζεθε ζηελ εθεκεξίδα “Ώθξφπνιηο”. 

Σα θνηηάζκαηα θπζηθνχ αεξίνπ πνπ ππάξρνπλ ζην Αηγαίν απνηεινχλ αζθαιψο ηελ 

βαζηθφηεξε αηηία ηεο ρξενθνπίαο πνπ νδεγείηαη ε ρψξα. 

Γηα ηα πεηξέιαηα πνπ ππάξρνπλ ζηνλ Ώηγαίν ζηήζεθε νξγαλσκέλν ζρέδην απφ ηηο μέλεο δπλάκεηο 

πνπ αθνξνχζε ηε πηψζε ηεο θπβέξλεζεο Καξακαλιή εδψ θαη αξθεηφ θαηξφ (ή θαιχηεξα 

έηε)θαη ζα αλαθεξζνχκε εθηελέζηεξα παξαθάησ. 

Οκάδα μέλσλ, θπξίσο ακεξηθαληθψλ, εηαηξεηψλ κε εγρψξηνπο ζπλεξγάηεο έρνπλ έιζεη ήδε ζε 

επαθή κε αλψηαηνπο θπβεξλεηηθνχο παξάγνληεο θαη είλαη έηνηκεο λα πξνρσξήζνπλ ζε 

ζχλαςεζπκβάζεσλ γηα έξεπλα θαη ζπλεθκεηάιιεπζε ησλ πεηξειαηνθφξσλ θνηηαζκάησλ πνπ 

ππάξρνπλ ζηνλ Βιιαδηθφ ρψξν, φπσο αλαθέξνπλ αζθαιείο πιεξνθνξίεο, κε ηνλ λέν θνξέα 

έξεπλαο θαηπαξαγσγήο πδξνγνλαλζξάθσλ πνπ ζα δεκηνπξγεζεί. 

Ώπηέο νη επαθέο είλαη θαη ε αηηία ηεο ζηξνθήο 180 κνηξψλ ηεο θπβέξλεζεο ζην ζέκα ησλ 

πεηξειαίσλ θαη απφ ηελ απφιπηε άξλεζε ηνπ πξσζππνπξγνχ Γηψξγνπ Παπαλδξένπ ζε 

ζπλέληεπμε ηνπ ζηηο αξρέο Αεθεκβξίνπ ζε φηη αθνξά ηελ χπαξμε αμηνπνηήζηκσλ θνηηαζκάησλ 

πεηξειαίνπ θαη ηηο εηξσλείεο ηνπ αληηπξνέδξνπ ηεο θπβέξλεζεο Θεφδσξνπ Πάγθαινπ ζηελ ΐνπιή 

ζε φζνπο ππνζηήξηδαλ ηελ αλάγθε δηεξεχλεζεο πεηξειαηνθφξσλ πεδίσλ ζηνλ Βιιαδηθφ ρψξν, 

πεξάζακε ζηελ ίδξπζε θνξέα, ζε Ώκεξηθαληθέο εηαηξείεο πνπ ζεσξνχλ θάηη παξαπάλσ απφ βέβαηα 

ηελ χπαξμε κεγάισλ θνηηαζκάησλ πεηξειαίνπ θαη θπζηθνχ αεξίνπ ζηνλ Βιιαδηθφ ρψξν.  ην 

δηάζηεκα 1997-2001 μέλεο εηαηξείεο εξεχλεζαλ ρεξζαίεο πεξηνρέο γχξσ απφ ηα Εσάλληλα, ηελ 

Δγνπκελίηζα, ηελ Πξέβεδα θαη ηελ Ώηησιναθαξλαλία. Βθεί, ζχκθσλα κε ηνλ πξψελ αληηπξφεδξν 

ηεο Shell Ρνκπ Ράνπηο, ππάξρνπλ απνζέκαηα πεξί ηα 2 δηζ. βαξέιηα ηα νπνία ζεσξεηηθψο 

θαιχπηνπλ ηηο αλάγθεο καο γηα 20 ρξφληα.  Σν κεγαιχηεξν θνίηαζκα ή ελ πάζε πεξηπηψζεη ην 

θνίηαζκα κε ηελ πςειφηεξε βεβαηφηεηα χπαξμεο πδξνγνλαλζξάθσλ βξίζθεηαη λνηηναηνιηθά ηεο 

Κέξθπξαο, θνληά ζηνπο Οζσλνχο. 

ην Ώηγαίν ε πεξηνρή ηνπ Μπάκπνπξα θνληά ζηε Θάζν θιπ. 
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Οη Ώκεξηθαλνί γλψξηδαλ ηελ χπαξμε πεηξειαίνπ ζην Ώηγαίν θαη πίεδαλ γηα ηελ 

ζπλεθκεηάιιεπζε ηνπ. Δ θπβέξλεζε Παπαλδξένπ αλαθνίλσζε ηνλ πεξαζκέλν Αεθέκβξην ηελ 

δηάζεζε θξαηηθήο πεξηνπζίαο πξνο εθκεηάιιεπζε απφ ηξίηνπο. 

Σν θαθφ ζελάξην θαίλεηαη φηη έρεη επηιεγεί, γηα λα «βγεη» ε ρψξα καο απφ ηα γξαλάδηα ηεο 

ηξφηθα θαη ησλ ινηπψλ θεξδνζθφπσλ πνπ ζπλεηδεηά ν θ.Παπαλδξένπ καο ελέπιεμε. 

ε πξψηε θάζε εθπνηνχληαη ηα «αζεκηθά», αιιά κε ηνλ θαηξφ ζα δηαπηζηψζνπλ φινη «κε νδχλε», 

φηη ην ρξένο κεγαιψλεη. ( Σν 2009 ήηαλ ζην 115% ηνπ ΏΒΠ. 

Με ηελ «ζσηεξία» καο απφ ην ΑΝΣ θιπ, ην 2013 ζα θζάζεη ζην 155%). Σφηε ζα απνθαζίζνπλ φηη 

πξέπεη λα εθπνηεζνχλ θαη ηα ρξπζαθηθά. 

Σν ρξπζάθη φκσο ζα είλαη καχξν θαη βξίζθεηαη εδψ θαη πάξα πνιιά ρξφληα θάησ απφ ηελ 

ζάιαζζα, ζηνλ βπζφ ηνπ Ώηγαίνπ. 

Σφζα ρξφληα νη Έιιελεο απνθνηκηζκέλνη απφ ηηο πνιηηηθέο ηνπο εγεζίεο θαη ηα θαηάπηπζηα ΜΜΒ, 

αγλννχζαλ ηελ χπαξμε κεγάισλ θνηηαζκάησλ νξπθηνχ πινχηνπ ζε πνιιά ζεκεία ηνπ εζληθνχ 

ρψξνπ καο. 

Ώπφ θαηξνχ εηο θαηξφλ αθνπγφηαλ ε θσλή θάπνηνπ λα ζηγνςηζπξίδεη πεξί θνηηαζκάησλ 

πεηξειαίνπ θαη θπζηθνχ αεξίνπ. Ώκέζσο νη εθηάιηεο ηεο πνιηηηθήο θαη ηεο «ελεκέξσζεο» 

έζπεπδαλ λα ηνλ ραξαθηεξίζνπλ σο γξαθηθφ. 

Σα ρξφληα πέξαζαλ θαη έθζαζε ε ψξα ηνπ νξπθηνχ πινχηνπ ηεο Βιιάδνο. 

Μφλν πνπ ζην δηάζηεκα απηφ, έγηλαλ νη θαηάιιειεο δηεξγαζίεο, έηζη ψζηε ε ειιεληθφηεηα ηνπ 

νξπθηνχ πινχηνπ λα ακθηζβεηείηαη ζήκεξα επζέσο απφ ηελ Σνπξθία.  Πφζνη ήηαλ νη 

αθειείο, θαη ήηαλ πνιινί, πνπ πίζηεςαλ φηη ε Σνπξθία ελδηαθεξφηαλ γηα ηα Ίκηαθαη γηα ηηο 

ηζηηπνχξεο ηνπ Ώηγαίνπ. 

Πφζνη αιήζεηα εμαπαηήζεθαλ, θαη ήηαλ πάξα πνιινί, φηη νη θξαπγέο «βπζίζαηε ην Υφξα», ήηαλ 

ζπκππθλσκέλα δείγκαηα παηξησηηζκνχ. 

ήκεξα φκσο, δελ είλαη ιίγνη απηνί πνπ πηζηεχνπλ φηη ην -βπζίζαηε ην Υφξα- 

ήηαλ εδηθνξνχκελε πνιηηηθή παξαθαηαζήθε ηνπ παηξφο πξνο ηνλ πηφλ, γηα λα βπζίζεη ηελ ρψξα. 

 Σν απνηέιεζκα ηεο λαπαγηαηξέζεσο είλαη γλσζηφ. Υάλνπκε ην κηζφ ζθάθνο. 

Ώμίδεη επίζεο λα ζεκεηψζνπκε φηη, ζχκθσλα κε ηελ ηζηνζειίδα elnews.gr παξνπζηάζηεθαλ 

απνζπάζκαηα απφ ηα πξαθηηθά ησλ ζπλνκηιηψλ ζηνλ Λεπθφ Οίθν, ηελ Παξαζθεπή 25 Ώπξηιίνπ 

1975, ν ηφηε πξφεδξνο Gerald Ford, ν ππνπξγφο εμσηεξηθψλ Henry Kissinger θαη ν ζχκβνπινο 

εζληθήο αζθαιείαο Brent Scowcroft, κε εθπξνζψπνπο ηεο γλσζηήο ειιελνακεξηθαληθήο 

νξγαλψζεσο ΏΔΒΡΏ. 

 

Αεκνζηεχηεθε ζην http://kostasxan.blogspot.com/2011/01/b ... _7044.html  
 
επηζηξνθή 
 

Δμαζζελέο ρξψκην ζε εκθηαισκέλα λεξά επξείαο θαηαλάισζεο  

 

Οηθνιφγνη Πξάζηλνη 

κέινο ηνπ ΒΤΡΧΠΏΨΚΟΤ ΠΡΏΕΝΟΤ ΚΟΜΜΏΣΟ 

01.02.2012 

  

Οι Οικολόγοι Ππάζινοι δημοζιοποιούμε ηα αποηελέζμαηα ηηρ  έπεςνάρ μαρ 

Καλούμε ηο Τποςπγείο Τγείαρ να πποβεί ζε άμεζερ ενέπγειερ για ηην πποζηαζία ηηρ δημόζιαρ 

ςγείαρ 
  

Οη  Οηθνιφγνη Πξάζηλνη δψζακε ζηηο 11 Εαλνπαξίνπ πλέληεπμε Σχπνπ ζηελ νπνία παξνπζηάζακε 

ηα γεληθά απνηειέζκαηα ηεο 4κελεο έξεπλαο πνπ πξαγκαηνπνηήζακε ζρεηηθά  κε ηελ παξνπζία 

εμαζζελνχο ρξσκίνπ ζε εκθηαισκέλα λεξά θαη ηελ αλππαξμία θξαηηθψλ ειέγρσλ γηα ην ζέκα. 

πγθεθξηκέλα, κεηαμχ άιισλ ελεξγεηψλ καο, εμεηάζακε 9 εηηθέηεο εκθηαισκέλσλ λεξψλ, φπνπ 

αληρλεχζακε εμαζζελέο ρξψκην ζε ηξεηο απφ απηέο θαη ζε επίπεδα πνπ ζε κηα πεξίπησζε έθηαζαλ 

ηα 22 ppb. 

http://elnews.gr/
http://kostasxan.blogspot.com/2011/01/blog-post_7044.html


  ιεο νη πξσηφηππεο κεηξήζεηο ζηάιζεθαλ απφ ηηο 23 Αεθεκβξίνπ ζην γξαθείν ηνπ Τπνπξγνχ 

Τγείαο, θ. Λνβέξδνπ, ελψ θνηλνπνηήζεθε ζηνλ ΒΦΒΣ θαη ζηνλ αξκφδην εηζαγγειέα ε ζπλνδεπηηθή 

ηνπο επηζηνιή κε ηελ νπνία επηζεκαίλακε ην ζέκα θαη δεηνχζακε λα δηελεξγεζνχλ άκεζα έιεγρνη 

θαη λα ζεζπηζηεί δηαθξηηφ φξην γηα ην εμαζζελέο ρξψκην, ζηα φξηα ηνπ αληρλεχζηκνπ. Βπηιέμακε λα 

κελ δψζνπκε ζηε δεκνζηφηεηα ηα νλφκαηα ησλ εηαηξηψλ πνπ ειέγμακε, αθελφο δηφηη δελ 

κπνξνχκε λα ππνθαηαζηήζνπκε ηνπο θξαηηθνχο ειεγθηηθνχο κεραληζκνχο πνπ δηεθδηθνχκε λα 

ζεζπηζηνχλ, θαη αθεηέξνπ γηαηί ε έξεπλά καο δελ ήηαλ εμαληιεηηθή, θαζψο γηα ιφγνπο πξαθηηθνχο 

επηιέμακε δεηγκαηνιεπηηθά 9 εηηθέηεο κε πξσηαξρηθφ θξηηήξην ηηο πσιήζεηο ηνπο θαη ηελ 

πξνέιεπζή ηνπο απφ πεγέο πνπ βξίζθνληαη θνληά ζε "χπνπηεο" γηα εμαζζελέο ρξψκην πεξηνρέο.  

Με δεδνκέλν φηη ε απνθάιπςε ησλ 3 νλνκάησλ ζα εζηίαδε ην δεκφζην δηάινγν γχξσ απφ ηηο 

ζπγθεθξηκέλεο εηαηξείεο θαη φρη ζηελ νπζία ηνπ πξνβιήκαηνο, δειαδή ηελ αλάγθε γηα ζέζπηζε 

μερσξηζηνχ, παλειιαδηθνχ νξίνπ ζηα επίπεδα ηνπ αληρλεχζηκνπ γηα φια ηα λεξά αλζξψπηλεο 

θαηαλάισζεο (εκθηαισκέλα θαη κε), επηιέμακε λα δεκνζηνπνηήζνπκε ζε πξψηε θάζε κφλν ηα 

γεληθά απνηειέζκαηα ησλ εξεπλψλ καο. εκεηψλνπκε πσο φιεο νη κάξθεο (θαη απηέο πνπ 

βξέζεθαλ ζεηηθέο ζην εμαζζελέο) βξίζθνληαη εληφο ησλ πθηζηάκελσλ νξίσλ γηα νιηθφ ρξψκην 

(50ppb), ζπλεπψο ε θπθινθνξία ηνπο είλαη λφκηκε. ηελ πεξίπησζε, φκσο ησλ 22ppb ε 

ζπγθέληξσζε εμαζζελνχο ρξσκίνπ είλαη ρίιηεο θνξέο πςειφηεξε απφ ην ζηφρν αζθαιείαο ηεο 

αλζξψπηλεο πγείαο (0,02 ppb) πνπ έζεζε ηνλ Ενχιην ε Τπεξεζία Πεξηβαιινληηθήο Πξνζηαζίαο 

ζηελ Καιηθφξληα θαη δέθα θνξέο πςειφηεξε απφ ην φξην ησλ 2ppb πνπ έζεζε ε πξφζθαηε 

δηθαζηηθή απφθαζε ηνπ Πξσηνδηθείνπ Υαιθίδαο απνθιεηζηηθά θαη κφλνλ φκσο γηα ηνλ πξψελ 

Αήκν Μεζζαπίαο. 

 

Παξά ηηο ελέξγεηέο καο, παξφηη θξνχζακε άκεζα θαη ππεχζπλα ηνλ θψδσλα ηνπ θηλδχλνπ γηα ηε 

δεκφζηα πγεία, έρεη πεξάζεη έλαο κήλαο απφ ηφηε πνπ γλσζηνπνηήζακε ηα απνηειέζκαηα ηεο 

έξεπλάο καο ζηνλ Τπνπξγφ Τγείαο, ν νπνίνο, φρη κφλν δελ θαίλεηαη λα ζνξπβήζεθε, αιιά δελ έρεη 

αθφκε αληηδξάζεη νχηε ζην δειηίν ηχπνπ ηνπ ΒΦΒΣ ηεο 19εο Εαλνπαξίνπ. Ο ΒΦΒΣ, ζηελ 

αλαθνίλσζε απηή πνπ αθνξά ζηα εκθηαισκέλα, αλαγλσξίδεη ηνλ θίλδπλν απφ ην εμαζζελέο 

ρξψκην θαη ηελ αλάγθε ζεζκνζέηεζεο νξίνπ, αιιά μεθαζαξίδεη πσο ηέηνηνπο ειέγρνπο δελ ελεξγεί, 

πξνθαλψο γηαηί ν Τπνπξγφο δελ έρεη επηβάιεη απηή ηελ ππνρξέσζε. 

Οη Οηθνιφγνη Πξάζηλνη, φκσο, νθείινπκε λα είκαζηε ππεχζπλνη απέλαληη ζηνπο πνιίηεο πνπ 

θαηαλαιψλνπλ εκθηαισκέλν λεξφ. Σελ ζηηγκή, φπνπ ε πνιηηεία δελ αλαιακβάλεη ηηο ππνρξεψζεηο 

πνπ ηεο αλαινγνχλ, εκείο δελ κπνξνχκε λα θξαηήζνπκε κπζηηθά ηα απνηειέζκαηα ησλ δηθψλ καο, 

έζησ κε εμαληιεηηθψλ, εξεπλψλ. 

 

 Με ηελ θίλεζε απηή, πξνζδνθνχκε πσο ην Τπνπξγείν Τγείαο ζα πξνβεί επηηέινπο ζε άκεζνπο 

ειέγρνπο ζε φια ηα εκθηαισκέλα λεξά ηεο ρψξαο θαζψο θαη ζε ζέζπηζε παλειιαδηθνχ δηαθξηηνχ 

νξίνπ γηα ην εμαζζελέο ρξψκην γηα φια ηα λεξά δεκφζηα ρξήζεο ζηα φξηα ηνπ αληρλεχζηκνπ.  

Η Δθηειεζηηθή Γξακκαηεία ησλ Οηθνιφγσλ Πξάζηλσλ 

 

 Γηα πεξηζζφηεξεο πιεξνθνξίεο:  

Διεάλλα Ισαλλίδνπ 6932 705289 

Σάζνο Κξνκκχδαο 6945 940916 

 
 

(Ακολοσθεί ο πίνακας των εσρημάτων) 
 
  



Ακολοσθούν τα αναλστικά αποτελέσματα της έρεσνας των Οικολόγων Πράσινων  
 

1
η
 Ανάλςζη δειγμάηων: (Υ11/520), 28/9/2011 

 

 

ΧΑΡΑΚΣΗΡΙΜΟ- 
ΚΩΔΙΚΟ  ΔΕΙΓΜΑΣΟ 

ΤΚΕΤΑΙΑ 
ΔΕΙΓΜΑΣΟ 

Χρώμιο 
εξαςθενζσ 
μg Cr+6/l 

ΔΕΙΓΜΑ Νο 1 --- Χ11/520-1(ΖΑΓΟΡΙ-1) 
ΠΛΑΣΤΙΚΗ ΦΙΑΛΗ 500 

ml 
<1 

ΔΕΙΓΜΑ Νο 2 --- Χ11/520-2 (ΖΑΓΟΡΙ-2) 
ΠΛΑΣΤΙΚΗ ΦΙΑΛΗ 500 

ml 
<1 

ΔΕΙΓΜΑ Νο 3 --- Χ11/520-3 (ΖΑΓΟΡΙ-3) 
ΠΛΑΣΤΙΚΗ ΦΙΑΛΗ 500 

ml 
<1 

ΔΕΙΓΜΑ Νο 4 --- Χ11/520-4 (ΑΤΡΑ-1) 
ΠΛΑΣΤΙΚΗ ΦΙΑΛΗ 500 

ml 
1 

ΔΕΙΓΜΑ Νο 5 --- Χ11/520-5 (ΑΤΡΑ-2)) 
ΠΛΑΣΤΙΚΗ ΦΙΑΛΗ 500 

ml 
<1 

ΔΕΙΓΜΑ Νο 6 --- Χ11/520-6 (ΑΤΡΑ-3) 
ΠΛΑΣΤΙΚΗ ΦΙΑΛΗ 500 

ml 
<1 

ΔΕΙΓΜΑ Νο 7 --- Χ11/520-7 (ΒΙΚΟ-1) 
ΠΛΑΣΤΙΚΗ ΦΙΑΛΗ 500 

ml 
<1 

ΔΕΙΓΜΑ Νο 8 --- Χ11/520-8 (ΒΙΚΟ-2) 
ΠΛΑΣΤΙΚΗ ΦΙΑΛΗ 500 

ml 
<1 

ΔΕΙΓΜΑ Νο 9 --- Χ11/520-9 (ΒΙΚΟ-3) 
ΠΛΑΣΤΙΚΗ ΦΙΑΛΗ 500 

ml 
1 

ΔΕΙΓΜΑ Νο 10 --- Χ11/520-10 (ΚΟΡΠΗ-1) 
ΠΛΑΣΤΙΚΗ ΦΙΑΛΗ 500 

ml 
1 

ΔΕΙΓΜΑ Νο 11 --- Χ11/520-11 (ΚΟΡΠΗ-2) 
ΠΛΑΣΤΙΚΗ ΦΙΑΛΗ 500 

ml 
4 

ΔΕΙΓΜΑ Νο 12 --- Χ11/520-12 (ΚΟΡΠΗ-3) 
ΠΛΑΣΤΙΚΗ ΦΙΑΛΗ 750 

ml 
1 

ΔΕΙΓΜΑ Νο 13 --- Χ11/520-13 (ΗΒΗ Λουτρακίου-
1)   

ΠΛΑΣΤΙΚΗ ΦΙΑΛΗ 500 
ml 

19 

ΔΕΙΓΜΑ Νο 14 --- Χ11/520-14 (ΗΒΗ Λουτρακίου-
2)   

ΠΛΑΣΤΙΚΗ ΦΙΑΛΗ 500 
ml 

19 

ΔΕΙΓΜΑ Νο 15 --- Χ11/520-15 ΗΒΗ Λουτρακίου-
3)  

ΠΛΑΣΤΙΚΗ ΦΙΑΛΗ 500 
ml 

20 

ΔΕΙΓΜΑ Νο 16 --- Χ11/520-16 (ΤΑ) 
ΠΛΑΣΤΙΚΗ ΦΙΑΛΗ 500 

ml 
<1 

ΔΕΙΓΜΑ Νο 17 --- Χ11/520-17AQUA ΑΓΝΟ  
ΠΛΑΣΤΙΚΗ ΦΙΑΛΗ 500 

ml 
<1 

ΔΕΙΓΜΑ Νο 18 --- Χ11/520-18 (ΙΟΛΗ SPORT)  
ΠΛΑΣΤΙΚΗ ΦΙΑΛΗ 500 

ml 
19 

ΔΕΙΓΜΑ Νο 19 --- Χ11/520-19 (ΔΙΡΦΤ 1) 
ΠΛΑΣΤΙΚΗ ΦΙΑΛΗ 500 

ml 
<1 

ΔΕΙΓΜΑ Νο 20 --- Χ11/520-20 (ΔΙΡΦΤ 2) 
ΠΛΑΣΤΙΚΗ ΦΙΑΛΗ 500 

ml 
<1 

ΜΕΘΟΔΟ ΑΝΑΛΤΗ  ΑPHA 3500-Cr B 

 



επηζηξνθή 
 

Ζ δνινθνλία ηνπ ειιεληθνχ θξαζηνχ απφ ηελ ηξφηθα 
 

03/02/2012  

Ήηαλ γεξφ ην θιήκα θαη 

απηνί ην δίλνπλ γηα θαΎ ζην 

γάηδαξν! Δ παξαθζνξά ηνπ 

γλσζηνχ γλσκηθνχ 

επηρεηξείηαη απηέο ηηο κέξεο 

απφ ηελ ηξφηθα. Δ είδεζε φηη 

ζα κπεη εηδηθφο θφξνο 

θαηαλάισζεο ζην ειιεληθφ 

θξαζί δελ είλαη παξά ε 

ζθαίξα ζην θνχηειν ελφο 

πγηνχο ηνκέα ηεο ειιεληθήο 

παξαγσγήο πνπ φκσο θαη 

απηφο είλαη θηππεκέλνο απφ 

ηελ θξίζε. 

Ώο βάινπκε ηα πξάγκαηα 

ζηελ ζέζε ηνπο γηα λα 

θαηαιάβνπκε πεξί ηίλνο 

πξφθεηηαη. Δ αιθνφιε, ην 

πεηξέιαην θιπ πξντφληα 

έρνπλ θφξν θαηαλάισζεο 

φπσο γλσξίδνπκε. Ο θφξνο 

θαηαλάισζεο ζην θξαζί 

είλαη κεδεληθφο γηα ιφγνπο 

πνπ παξαδέρνληαη ηα θξάηε- 

κέιε ηεο επξσπατθήο 

έλσζεο, φπσο φηη απνηειεί 

ζεκέιην ηκήκα ηεο γεσξγηθήο 

παξαγσγήο ησλ ιαψλ απφ 

αηψλεο, φπσο φηη απνηειεί 

αλαπφζπαζην ηκήκα ηεο 

θνπιηνχξαο ηεο 

γαζηξνλνκίαο ησλ ιαψλ ηεο, 

φπσο φηη ζπλέβαιε θαη 

ζπκβάιιεη ζηνλ πνιηηηζκφ 

ηεο Βπξψπεο θιπ. Βλ ηνχηνηο 

εηδηθφο θφξνο θαηαλάισζεο 

ππάξρεη ζηα απνζηάγκαηα 

γηα ηνλ έιεγρν ηεο 

θαηαλάισζεο ησλ 

αιθννινχρσλ πνηψλ (νχδν, 

ηζίπνπξν, νπίζθη, θιπ.). 

Αελ είλαη γλσζηφ φκσο φηη ν 

λφηνο ηεο Βπξψπεο (Βιιάδα, 

Εζπαλία, Πνξηνγαιία) είλαη 

ζε αληηπαξάζεζε κε ην 

βνξξά (Γαιιία, Γεξκαλία) 

ζην ζέκα ηεο ελίζρπζεο ησλ 

«αδχλακσλ» θξαζηψλ. ην 

βνξξά ιφγσ ηεο ειιηπνχο 

σξίκαλζεο ησλ ζηαθπιηψλ, 

επηηξέπεηαη κε λφκν (αχμεζε 

κέρξη 2 αιθννιηθνχο 

βαζκνχο!) ε ελίζρπζε ησλ 

γιεπθψλ πνπ παξάγνληαη απφ 

απηά κε δάραξε (λαη, απηήλ 

πνπ παξάγεηαη απφ 

δαραξφηεπηια θαη πνπ 

βέβαηα δελ έρεη θακηά ζρέζε 

κε ζηαθχιη!). ην λφην φηαλ 

ρξεηάδεηαη απηή ε ελίζρπζε 

(ζε ζπάληεο πεξηπηψζεηο) 

απηή ε ελίζρπζε επηηξέπεηαη 

ηφηε κε ζπκππθλσκέλν 

γιεχθνο, δειαδή κε 

ζηαθπιηθφ παξάγσγν 

(ζσζηά). 

Βπεηδή ν λφηνο ιφγσ 

θιίκαηνο έρεη εχθνια πάληα 

ηα ζηαθχιηα ηνπ πινχζηα ζε 

ζάθραξα, δεηά απφ ην βνξξά 

λα πάςεη λα εληζρχεη ηα 

γιεχθε ηνπ κε δάραξε θαη λα 

ην θάλεη απηφ κε ζηαθπιηθφ 

ζπκπχθλσκα πνπ δηαζέηεη ή 

κπνξεί λα δηαζέζεη εχθνια. 

Ο βνξξάο φκσο δελ ην 

δέρεηαη δηφηη έρεη άθζνλε 

παξαγσγή δαραξφηεπηισλ 

(ζηελ Γαιιία αγγίδεη ην 8% 

ηεο γεσξγηθήο ηεο 

παξαγσγήο) θαη έηζη ιχλεη ην 

πξφβιεκα κέζα ζηηο ρψξεο 

ηνπ κε ηελ δηθή ηνπ 

παξαγσγή. Αειαδή αληί λα 

ιχζεη ην πξφβιεκα κέζα 

ζηνλ ακπειννηληθφ ηνκέα 

(ζηαθχιη δηνξζψλεη 

ζηαθχιη), δέρεηαη ηελ 

παξέκβαζε ελφο άιινπ 

ηνκέα γηα λα ιχζεη ην 

πξφβιεκα πνπ πάληα έρεη 

(δαραξφηεπηιν δηνξζψλεη 

ζηαθχιη!!). Ώπηή είλαη κία 

απφ ηηο πνιιέο πξαθηηθέο 

ζηελ αληίιεςε πεξί θνηλήο 

ζπκβίσζεο ζηελ Βπξψπε! 

ην αίηεκα ηνπ λφηνπ, ν 

βνξξάο απαληά κε ην θπληθφ 

επηρείξεκα... "κελ επηκέλεηε 

δηφηη ηφηε ζα 

ελεξγνπνηήζνπκε ηνλ εηδηθφ 

θφξν θαηαλάισζεο θαη ζην 

θξαζί..." θαη βέβαηα εζείο ζα 

δεκηψζεηε. Ώπηφ πάεη λα 

εθαξκφζεη ηψξα ε ηξφηθα 

ρσξίο λα ην ζπζρεηίδεη κε ην 

φιν πιαίζην ηνπ θξαζηνχ 

ζηελ Βπξψπε, κφλν θαη κφλν 

γηα λα εμνηθνλνκεζνχλ ηα 

4,4 δηο. επξψ πνπ έρεη ζην 

νηθνλνκηθφ ηεο πξφβιεκα ε 

Βιιάδα ηνπ 2012. 

Ώπηή ηε ζηηγκή ε Βιιάδα 

πνιεκάεη λα δεκηνπξγήζεη ην 

ζεηηθφ πξφζεκν ζηελ 

αλάπηπμε ηεο ρψξαο κε φπια 

ηα γεσξγηθά ηεο πξντφληα 

θαη ηνλ ηνπξηζκφ ηεο. Ώο κελ 

επηηξέςνπκε ηε ραξηζηηθή 

βνιή ζην ειιεληθφ θξαζί κε 

ηελ άληζε κεηαρείξηζε ζηελ 

επηπιένλ θνξνιφγεζή ηνπ. 

Ώο αληηζηαζνχκε ζαλ έζλνο. 

Έρνπκε ηνλ ηξφπν. 
 

* Ο Θσκάο Λίγαο είλαη 

νηλνπαξαγσγφο (Κηήκα 

Λίγαο) 

http://www.parallaximag.gr/content/%CE%B7-

%CE%B4%CE%BF%CE%BB%CE%BF%CF%86%CE%BF%CE%BD%CE%AF%CE%B1-

%CF%84%CE%BF%CF%85-

%CE%B5%CE%BB%CE%BB%CE%B7%CE%BD%CE%B9%CE%BA%CE%BF%CF%8D-

%CE%BA%CF%81%CE%B1%CF%83%CE%B9%CE%BF%CF%8D  
 

επηζηξνθή  
 

http://www.ligas.gr/
http://www.ligas.gr/
http://www.parallaximag.gr/content/%CE%B7-%CE%B4%CE%BF%CE%BB%CE%BF%CF%86%CE%BF%CE%BD%CE%AF%CE%B1-%CF%84%CE%BF%CF%85-%CE%B5%CE%BB%CE%BB%CE%B7%CE%BD%CE%B9%CE%BA%CE%BF%CF%8D-%CE%BA%CF%81%CE%B1%CF%83%CE%B9%CE%BF%CF%8D
http://www.parallaximag.gr/content/%CE%B7-%CE%B4%CE%BF%CE%BB%CE%BF%CF%86%CE%BF%CE%BD%CE%AF%CE%B1-%CF%84%CE%BF%CF%85-%CE%B5%CE%BB%CE%BB%CE%B7%CE%BD%CE%B9%CE%BA%CE%BF%CF%8D-%CE%BA%CF%81%CE%B1%CF%83%CE%B9%CE%BF%CF%8D
http://www.parallaximag.gr/content/%CE%B7-%CE%B4%CE%BF%CE%BB%CE%BF%CF%86%CE%BF%CE%BD%CE%AF%CE%B1-%CF%84%CE%BF%CF%85-%CE%B5%CE%BB%CE%BB%CE%B7%CE%BD%CE%B9%CE%BA%CE%BF%CF%8D-%CE%BA%CF%81%CE%B1%CF%83%CE%B9%CE%BF%CF%8D
http://www.parallaximag.gr/content/%CE%B7-%CE%B4%CE%BF%CE%BB%CE%BF%CF%86%CE%BF%CE%BD%CE%AF%CE%B1-%CF%84%CE%BF%CF%85-%CE%B5%CE%BB%CE%BB%CE%B7%CE%BD%CE%B9%CE%BA%CE%BF%CF%8D-%CE%BA%CF%81%CE%B1%CF%83%CE%B9%CE%BF%CF%8D
http://www.parallaximag.gr/content/%CE%B7-%CE%B4%CE%BF%CE%BB%CE%BF%CF%86%CE%BF%CE%BD%CE%AF%CE%B1-%CF%84%CE%BF%CF%85-%CE%B5%CE%BB%CE%BB%CE%B7%CE%BD%CE%B9%CE%BA%CE%BF%CF%8D-%CE%BA%CF%81%CE%B1%CF%83%CE%B9%CE%BF%CF%8D


 

ΠΑΔΓΔ: Ο ειιεληθφο ιαφο δελ ζα πεηλάζεη ζε πεξίπησζε πηψρεπζεο  
 

Ση ζα ηξψκε κεηά ηελ...ρξενθνπία,ζχκθσλα κε έξεπλα ηεο ΠΑΔΓΔ  

Πέκπηε, 2 Φεβξνπαξίνπ 2012 

Σελ εθηίκεζε φηη ν ειιεληθφο ιαφο δελ ζα πεηλάζεη ζε πεξίπησζε πηψρεπζεο εμέθξαζε ν 

πξφεδξνο ηεο ΠΏΒΓΒ Σδαλέηνο Καξακίραο, θαζψο ην πνζνζηφ απηάξθεηαο ηεο ρψξαο ζε κία 

ζεηξά βαζηθψλ αγξνηηθψλ – δηαηξνθηθψλ πξντφλησλ θπηηθήο θαη δσηθήο παξαγσγήο γηα ην 2010 

αλέξρεηαη ζην 94% θαηά κέζν φξν. 

Δ έξεπλα ηεο ΠΏΒΓΒ γηα ηελ απηάξθεηα ησλ ειιεληθψλ πξντφλησλ παξνπζηάζηεθε ζήκεξα 

ζηε Θεζζαινλίθε κε αθνξκή ηελ 24ε Agrotica 

«Πξέπεη λα ζηακαηήζεη ε 

απαμίσζε ηεο ειιεληθήο 

αγξνηηθήο παξαγσγήο θαη ε 

ηξνκνθξαηία φηη ζε 

πεξίπησζε ρξενθνπίαο δελ 

ζα έρνπκε λα θάκε», είπε 

ραξαθηεξηζηηθά ν Σδαλέηνο 

Καξακίραο θαη θαηέιεμε: 

«Μπνξνχκε λα πάκε ζε 

ππεξαπηάξθεηα, λα 

παξάμνπκε λέν πινχην, λα 

ζηεξίμνπκε ηε ρψξα». 
 

Φπηηθή παξαγσγή  
Σν πνζνζηφ απηάξθεηαο ζηε θπηηθή παξαγσγή αλέξρεηαη, θαηά κέζν φξν, ζην 99% πεξίπνπ, αιιά 

δηαθνξνπνηείηαη κεηαμχ επηκέξνπο θαηεγνξηψλ πξντφλησλ, φπσο ηα δεκεηξηαθά, φπνπ ε 

απηάξθεηα αλέξρεηαη ζην 82% πεξίπνπ, κε ην κηθξφηεξν πνζνζηφ λα θαηαγξάθεηαη ζην καιαθφ 

ζηηάξη (32%) θαη ην πςειφηεξν ζην ξχδη (171 %). ην ειαηφιαδν θαη ηηο ειηέο ε απηάξθεηα 

εκθαλίδεη πςειφ πνζνζηφ, 

κηα θαη φπσο είλαη γλσζηφ 

ε ρψξα παξακέλεη έληνλα 

εμαγσγηθή ζηα δχν απηά 

πξντφληα. ηα 

εζπεξηδνεηδή ηε 

κεγαιχηεξε απηάξθεηα 

θαηέρνπλ ηα πνξηνθάιηα 

κε πνζνζηφ 167% ελψ ζηα 

ιεκφληα ε απηάξθεηα 

πεξηνξίδεηαη ζην 63% , ζηα 

θξνχηα ε απηάξθεηα 

παξακέλεη πςειή (128%), 

ελψ πνιχ ρακειή 

απηάξθεηα δηαπηζηψλεηαη ζηελ θαηεγνξία ησλ νζπξίσλ κε πνζνζηφ πνπ θπκαίλεηαη ζην 39%. 
 

Εσηθή παξαγσγή  
Σν πνζνζηφ απηάξθεηαο ζηε δσηθή παξαγσγή αλέξρεηαη, θαηά κέζν φξν, ζην 73% πεξίπνπ, αιιά 

δηαθνξνπνηείηαη κεηαμχ επηκέξνπο θαηεγνξηψλ πξντφλησλ, φπσο ην θξέαο, φπνπ ε απηάξθεηα 

αλέξρεηαη ζην 56% πεξίπνπ, κε ην κηθξφηεξν πνζνζηφ λα θαηαγξάθεηαη ζην βφεην θξέαο (30%) 

θαη ην πςειφηεξν ζην αηγνπξφβεην θξέαο (94%). ηελ θαηεγνξία ησλ γαιαθηνθνκηθψλ – 

ηπξνθνκηθψλ πξντφλησλ, ε θέηα κε πνζνζηφ απηάξθεηαο 147% πεξίπνπ ππεξβαίλεη ην κέζν φξν 

ηεο θαηεγνξίαο, ν νπνίνο θπκαίλεηαη ζην 80%. ην κέιη θαη ζηα απγά θαηαγξάθεηαη πνζνζηφ 

απηάξθεηαο ηεο ηάμεσο 92% θαη 91% αληίζηνηρα. 
 

 



Απηάξθεηα αγξνηηθψλ - δηαηξνθηθψλ πξντφλησλ (ζε ρηι. ηφλνπο, έηνπο 2010) 
Πξντφληα Παξαγσγή Δηζαγσγέο Δμαγσγέο Καηαλάισζε Απηάξθεηα (%) 

 
(1) (2) (3) (4=1+2-3)* (5=1:4*100) 

1 
Βιηέο 

βξψζηκεο 
107 4,94 94,56 17,38 615,48 

2 
ηαθχιηα 

επηηξαπέδηα 
121 6,18 89,64 37,54 322,32 

3 Ώθηηλίδηα 117 4,05 72,81 48,24 242,54 

4 ηαθίδα 43 2,18 24,67 20,51 209,65 

5 Ρχδη 240 23,33 123,20 140,13 171,27 

6 Πνξηνθάιηα 900 7,4 369,65 537,75 167,36 

7 Καξπνχδηα 510 3,02 176,96 336,06 151,76 

8 Βιαηφιαδν 225 4,33 80,85 148,48 151,54 

9 ηηάξη ζθιεξφ 1.278 83,9 508,97 852,93 149,84 

10 Φέηα 102,09 0,40 32,96 69,53 146,84 

11 ΐεξίθνθα 77 0,34 16,87 60,47 127,34 

12 Ώγγνχξηα 120 1,04 24,40 96,64 124,17 

13 Ρνδάθηλα 610 3,67 110,58 503,09 121,25 

14 
Σνκάηεο 

βηνκεραλίαο 
700 21,62 101,64 619,98 112,91 

15 Μήια 240 18,2 42,62 215,58 111,33 

16 Κξαζί 310 12,05 35,34 286,71 108,12 

17 Γηανχξηη 95,22 19,99 26,01 89,20 106,75 

18 Πεπφληα 120 1,33 1,98 119,35 100,54 

19 Σνκάηεο λσπέο 700 17,01 7,31 709,70 98,63 

20 
Γάια 

αηγνπξφβεην 
703 15,02 2,50 715,52 98,25 

21 
Κξέαο 

αηγνπξφβεην 
102 8,79 1,93 108,86 93,70 

22 Μέιη 13 1,95 0,87 14,08 92,33 

23 Ώπγά 109 10,62 0,12 119,50 91,21 

24 ΐξψκε 158 17,55 0,08 175,47 90,04 

25 
Γξαβηέξα - 

Καζέξη 
6,42 1,82 1,04 7,20 89,19 

26 Παηάηεο 800 132,64 24,35 908,29 88,08 

27 Ώριάδηα 68 17,14 7,72 77,42 87,83 

28 
Κξέαο 

πνπιεξηθψλ 
188 54,26 15,09 227,17 82,76 

29 Ώξαβφζηηνο 1.542 363,88 18,42 1.887,46 81,70 

30 Λεκφληα 45 31,66 4,96 71,70 62,76 

31 
Γάια 

αγειαδηλφ 
674 431,00 1,00 1.104,00 61,05 

32 Ρεβχζηα 4,94 4,54 0,09 9,39 52,57 

33 Κξηζάξη 237 228,26 0,66 464,60 51,01 

34 Γάραξε 155,27 303,45 137,12 321,60 48,28 

35 Κεθαινηχξη 3,42 3,90 0,23 7,09 48,22 

36 Φαθέο 7,45 10,87 0,29 18,03 41,32 

37 Υνηξηλφ θξέαο 111,25 189,61 10,49 290,37 38,31 

38 Φαζφιηα 12,34 23,82 0,70 35,46 34,79 

39 ηηάξη καιαθφ 351 751,41 3,40 1.099,01 31,94 

40 Κξέαο βφεην 21 139,58 2,24 158,34 13,26 

 
χλνιν 11.927,40 2.976,75 2.174,32 12.729,82 93,69% 

 
* Ώθνξά ζηε θαηλφκελε  θαηαλάισζε 

    

 
Πεγή: Δπεμεξγαζία ζηνηρείσλ, ΠΑΔΓΔ, ΔΛ.ΣΑΣ. θαη ΔΛΓΟ 
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Αθηέξσκα: Αλεκνγελλήηξηεο θαη Ηθαξία (3

ν
 κέξνο)  

 

ηα δχν πξνεγνχκελα ηεχρε δεκνζηεχηεθαλ ηα αθηεξψκαηα 1 θαη 2.  

 

Γήκαξρνο Ηθαξίαο X.ηαπξηλάδεο: Ναη ζηηο αλεκνγελλήηξηεο, αιιά ππφ φξνπο  

 

Γηα πξψηε θνξά ν Αήκαξρνο αλαθέξεη ην πνζφ ησλ 1,7 εθαη. επξψ θαη φρη ηα 4 ή 5 εθαη πνπ 

έιεγε, θαη κάιηζηα ζε αλνηρηέο ζπγθεληξψζεηο φιν ην θαινθαίξη. Ώληίζεηα, ζηηο 3 ζπγθεληξψζεηο 

ηνπ θαινθαηξηνχ πνπ έγηλαλ ζηελ Εθαξία απφ ηελ ΏΠΕ είρε αλαθεξζεί φηη ην ζεσξεηηθφ κέγηζην 

είλαη 1,7 εθαη. ΐέβαηα, φπσο ζα δηαβάζεη ν αλαγλψζηεο ζε απηφ ην αθηέξσκα, ηα έζνδα ηνπ 

δήκνπ ζα είλαη πνιχ ιηγφηεξα απφ 1,7 εθαη. Ο δήκαξρνο αλαθέξεη θαη άιιεο αλαθξίβεηεο. Ώπηέο 

απαληψληαη κε επφκελα θείκελα. ΔΓ 

09/01/2012 

Ο Αήκνο Εθαξίαο δελ είλαη αληίζεηνο ζηελ ηνπνζέηεζε αλεκνγελλεηξηψλ ζην λεζί, έξγν ην νπνίν 

ζα θάλεη ε εηαηξεία Μπηηιελαίνο, κεηά ηε ζρεηηθά άδεηα απφ ηε ΡΏΒ, «αξθεί λα ππάξρεη ζεβαζκφο 

ζην πεξηβάιινλ», φπσο δειψλεη ραξαθηεξηζηηθά ζηελ aftodioikisi.gr ν δήκαξρνο Υξηζηφδνπινο 

ηαπξηλάδεο. 

Πξνζζέηεη δε φηη ηα θέξδε γηα ηνπο θαηνίθνπο (δσξέαλ ξεχκα αμίαο πεξίπνπ ελφο εθαη. επξψ) θαη 

ην δήκν (1,7 εθαη. επξψ) είλαη πνιιά θαη ζα κπνξνχζαλ λα γίλνπλ πεξηζζφηεξα κε κηα θαιή 

δηαπξαγκάηεπζε. 

Οιφθιεξε ε ζπλέληεπμε ηνπ δεκάξρνπ Εθαξίαο έρεη σο εμήο: 

 

Κχξηε δήκαξρε, φπσο είλαη γλσζηφ ε εηαηξεία Μπηηιελαίνο πήξε ηελ άδεηα γηα ηελ 

ηνπνζέηεζε αλεκνγελλεηξηψλ ζην φξνο Άζεξνο. Δζείο σο δήκνο, είζηε θαηά ή ππέξ ηεο 

επέλδπζεο. 
Αελ είκαζηε θαηά, αξθεί λα ππάξρεη ζεβαζκφο ζην πεξηβάιινλ. Ώπηή είλαη ε φιε κνπ ζθέςε. Ώλ, 

γηα παξάδεηγκα, νη δξφκνη πνπ ζα αλνηρηνχλ λα κελ θαηαζηξέςνπλ ην πεξηβάιινλ ή κέζα ζε 

πξνζηαηεπφκελε πεξηνρή, φπσο είλαη ην δάζνο ηνπ Ράληε, ην νπνίν είλαη ζεκαληηθφ. Ώπφ εθεί θαη 

πέξα, φια ζπδεηηνχληαη. 

 

Απφ ηελ επέλδπζε απηή, ν Γήκνο Ηθαξίαο ηη ζα θεξδίζεη; 
Πεξίπνπ 1 εθαη. επξψ ην ρξφλν ζε δσξεάλ ξεχκα, απηφ πξαθηηθά ζεκαίλεη φηη νη θάηνηθνη ζα 

παίξλνπλ ξεχκα ρσξίο λα πιεξψλνπλ, θαη γχξσ ζηα 1,7 εθαη. επξψ ζχκθσλα κε ην λφκν εηζξνή 

ξεπζηνχ ζην δήκν. Με κηα θαιή δηαπξαγκάηεπζε, απηφ κπνξεί λα πάεη θαη πην πάλσ. 

 

Αληηδξάζεηο γηα ην ζέκα; 
Τπάξρνπλ θάπνηεο θαηδξφηεηεο... 

Γειαδή; 
 

ηη δε ζα γελλάλε ηα θαηζίθηα, δε ζα βξέμεη ζηελ Εθαξία άκα γίλνπλ νη αλεκνγελλήηξηεο, ή αθφκε 

θαη πσο ζα ραζνχλ ηα λεξά απφ ηα ζεκέιηα πνπ ζα κπνπλ θαη άιια ηέηνηα κε ζνβαξά. Σν ζνβαξφ 

είλαη λα κελ ππάξμνπλ επηπηψζεηο ζηελ πγεία ησλ θαηνίθσλ, θάηη ην νπνίν θαίλεηαη πσο δε ζα 

ππάξμεη, εάλ θάλεη ζφξπβν θαη ζα ελνρινχλ, θάηη ην νπνίν επίζεο δε θαίλεηαη λα γίλεηαη δηφηη εθεί 

πνπ ζα είλαη δε ζα θηάλεη ν ζφξπβνο ζηνπο θαηνίθνπο θηι. 

 

Σηο αλεζπρίεο ζαο γηα ην πεξηβάιινλ πσο ηε δέρεηαη ε εηαηξεία. 
Ώπφ κηα πξψηε ζπλάληεζε-εκεξίδα πνπ θάλαλε ηα ζέζακε θαη είπακε λα ζπλεξγαζηνχκε λα 

βξνχκε κηα ιχζε απφ θνηλνχ. Θέινπκε λα θάλνπκε κηα αθφκε εκεξίδα κέζα ή ηέιε Φιεβάξε. Θα 

θαιέζνπκε θνξείο αιιά θαη εθπξνζψπνπο απφ ηελ εηαηξεία Μπηηιελαίνο γηα λα ελεκεξψζνπκε 

ηνλ θφζκν, γηα λα δνχκε θαη εκείο ηη γίλεηαη, πψο πξνρσξάεη ην ζέκα θαη απφ εθεί θαη πέξα ζα 

δνχκε ηη θάλνπκε. 

aftodioikisi.gr 
 



επηζηξνθή 

 

Save Pramnos: Γηα ηε ζπλέληεπμε ηνπ θ.Γεκάξρνπ Ηθαξίαο ζην aftodioikisi.gr  
 

ηε ζπλέληεπμε πνπ παξαρψξεζε ν Αήκαξρνο Εθαξίαο, θ.Υξ.ηαπξηλάδεο ζην aftodioikisi.gr, 

ζηηο 9/1, κάζακε α) φηη ν φκηινο Μπηηιελαίνπ, παξά ηηο κεγάιεο πεξηβαιινληηθέο θαηαζηξνθέο 

πνπ έρεη πξνθαιέζεη ζηνλ θφιπν ηεο Ώληίθπξαο (ππφζεζε „θνθθηλεο ιάζπεο‟), ζηε πεξίπησζε ηεο 

Εθαξίαο κπνξεί λα „ζεβαζηεί ην πεξηβάιινλ‟ β) φηη ε επηρεηξεκαηνινγία πνπ εδψ θαη θαηξφ 

αλαπηχζζεηαη θαηά ηνπ αηνιηθνχ ζηαζκνχ κακνχζ είλαη θαηδξή. Μάζακε επίζεο γηα κηα  εκεξίδα-

ζπλάληεζε πνπ „θάλαλε‟ (πνηνί;…) φπνπ ηα ζέζαλε θαη είπαλε λα ζπλεξγαζηνχλε λα βξνχλε κηα 

ιχζε απφ θνηλνχ. Ώπφ απηή ηε ηειεπηαία απάληεζε ηνπ θ.Αεκάξρνπ εγείξνληαη επηπιένλ 

εξσηεκαηηθά; Πξφθεηηαη γηα θάπνηα εκεξίδα πνπ νξγάλσζε ν φκηινο Μπηηιελαίνπ („θάλαλε‟) ή 

αλαθέξεηαη ζηελ δηεκεξίδα πνπ νξγάλσζε ε Βηαηξεία Εθαξηαθψλ Μειεηψλ; Ώλ πξφθεηηαη γηα ηε 

ηειεπηαία, ππνζηεξίδεη δειαδή φηη εθεί ηέζεθε δεκφζηα ην ζέκα απηφ;;;; 

Βπεηδή  ε επαλάιεςε είλαη ε κεηέξα ηεο καζήζεσο, αλαδεκνζηεχνπκε απνζπάζκαηα απφ 

πξνεγνχκελν άξζξν καο [Γηα ηε ζπλέληεπμε ηνπ θ.Αεκάξρνπ ζην Ράδην Εθαξία (21/10) ζε ζρέζε 

κε ηηο αλεκνγελλήηξηεο] ζπγθξίλνληαο παξάιιεια ηηο δπν ζπλεληεχμεηο. 

(Γηα άιιε κηα θνξά) ν θ. Αήκαξρνο απαμηψλεη ηηο επηπηψζεηο απηνχ ηνπ έξγνπ π.ρ. ζην 

κηθξνθιίκα ηνπ λεζηνχ, ζηνπο πδξνθφξνπο νξίδνληεο ή ζηελ πγεία ησλ αλζξψπσλ θαη ζηηο 

παξαγσγηθέο δξαζηεξηφηεηεο (θαη λα κε μερλάκε ηηο ζπλέπεηεο ζηνλ ηνπξηζκφ), λα ππελζπκίζνπκε 

ηα ζνθά ιφγηα ηνπ θ. Αεκάξρνπ (απφ ηε ζπλέληεπμε ζην Ράδην Εθαξία: ‖Ο θαζέλαο κπνξεί λα έρεη 

φπνηα άπνςε ζέιεη. Όκσο πξέπεη λα έρεη ηελ ππνκνλή λα αθνχζεη ηη ιέλε νη άιινη. Κη αθνχ αθνχζεη 

θαη δηακνξθψζεη γλψκε, λα αληηθξνχζεη ή λα κελ αληηθξνχζεη…έρνληαο φκσο γλψζε ηνπ 

αληηθεηκέλνπ‖.  κσο δελ βνεζάεη ηνλ δηάινγν ν εθ πξστκίνπ απνθιεηζκφο θάζε δπλαηφηεηαο 

αληίινγνπ  α) απαμηψλνληάο ηνλ, β) θάλνληαο επίθιεζε ζηελ επηζηεκνληθή „εγγπξφηεηα‟ ελφο 

ζπλεδξίνπ ηνπ νπνίνπ ην θχξην αληηθείκελν δελ ήηαλ ην ζπγθεθξηκέλν… 

Τπάξρνπλ ζεκαληηθέο επηζηεκνληθέο έξεπλεο πνπ γίλνληαη γηα φια απηά ηα δεηήκαηα 

(κηθξνθιίκα, λεξά, ζφξπβνο θ.α.) πνπ δελ είλαη δίθαην λα απαμηψλνληαη ειαθξά ηε θαξδία (ζε 

απηή ηε ηειεπηαία ζπλέληεπμε σο „θαηδξά„ θαη „κε ζνβαξά‟): νη επηπηψζεηο αηνιηθψλ ζηαζκψλ 

κεγάιεο θιίκαθαο ζηηο δηαδξνκέο ησλ κεηαλαζηεπηηθψλ πνπιηψλ είλαη πεδίν πνπ κειεηάηαη εδψ 

θαη πνιιά ρξφληα απφ ηελ Βιιεληθή Οξληζνινγηθή Βηαηξεία (βι.εδψ), έξεπλεο ζην ΜΕΣ ζηε 

ΐνζηψλε ππνζηεξίδνπλ φηη ππάξρνπλ πξάγκαηη ζπλέπεηεο ζην κηθξνθιίκα ηεο πεξηνρήο θαη θαη‟ 

επέθηαζε ζηνπο πδξνθφξνπο νξίδνληεο (βι.εδψ). ζν γηα ηελ άπνςε πνπ ζέιεη „αλχπαξθηεο‟ ή 

θαηά θαληαζία ηηο επηπηψζεηο ζηελ αλζξψπηλε πγεία (placebo effect), λα ππελζπκίζνπκε φηη 

ππάξρνπλ πεξηζζφηεξν πξφζθαηεο έξεπλεο, νη νπνίεο ακθηζβεηνχλ ηηο ππνζέζεηο εξγαζίαο πάλσ 

ζηηο νπνίεο ζηεξίρζεθαλ νη κεηξήζεηο ηεο ερεηηθήο φριεζεο- πνπ θαηαγξάθεηαη σο ε θχξηα αηηηά 

ησλ ςπρνπαζνινγηθψλ παζήζεσλ  (αδηάθνξν αλ είλαη θαληαζηηθέο ή πξαγκαηηθέο, θαζψο έρνπλ 

πνιχ πξαγκαηηθέο ζπλέπεηεο). [ρεηηθά δηαβάζηε ηε κειέηε ηνπ  G.P. van den Berg απφ ην 

Παλεπηζηήκην ηεο Οιιαλδίαο. ΐι. επίζεο εδψ.] 

Να ππελζπκίζνπκε γηα άιιε κηα θνξά ζε φζνπο παξεβξέζεθαλ θαη λα ελεκεξψζνπκε φζνπο δελ 

παξεβξέζεθαλ φηη ζηε δηκεξίδα ηεο Βηαηξείαο Εθαξηαθψλ Μειεηψλ, νη νξγαλσηέο ηνπ καο 

ππελζχκηδαλ δηαξθψο φηη ην παξφλ ζπλέδξην δελ αθνξά ηηο αλεκνγελλήηξηεο εηδηθά, αιιά ηηο 

ελαιιαθηηθέο κνξθέο ελέξγεηαο γεληθά. Ώπηφ ήηαλ θαη ην επηρείξεκα ζε θάζε απφπεηξα λα 

πςσζνχλ θσλέο ζπκπνιηηψλ καο θαη αθαδεκατθψλ πνπ επηρείξεζαλ λα θάλνπλ παξέκβαζε ή 

ζρεηηθή εξψηεζε ζηε „ζηξνγγπιή ηξαπέδε‟ (γηα λα κε κηιήζνπκε γηα ηε δηαδηθαζία ππνβνιήο 

εξσηήζεσλ κε ηηο πξνεηνηκαζκέλεο θφξκεο εξσηήζεσλ…). Βπνκέλσο, δελ ππάξρεη έσο ηψξα 

ππεχζπλε θαη πιήξεο ελεκέξσζε ηεο ηνπηθήο θνηλσλίαο γηα ην ζέκα. 
Δ „θαηαζθεπή‟ κνλφδξνκσλ ή ςεπδν-αδηεμφδσλ (έζνδα γηα Αήκν ή θηψρεηα) είλαη κηα κέζνδνο 

πνπ ρξεζηκνπνίεζε θαηά θφξνλ ε ζεκεξηλή θπβέξλεζε θαη πνπ πξνεηνίκαζε πεξίηερλα κε ηνλ 

„Καιιηθξάηε‟. Δ ζθηά ηεο νηθνλνκηθήο θηψρεηαο πξάγκαηη θξέκεηαη πάλσ απφ ηνλ ιαηκφ ηνπ 

Αήκνπ καο, αιιά κελ μερλάκε φηη ν Αήκνο είκαζηε εκείο. Οη εθιεγκέλνη καο αληηπξφζσπνη καο 

εθπξνζσπνχλ. ζν απεηιείηαη ν Αήκνο άιιν ηφζν απεηινχκαζηε θαη εκείο θάζε κέξα, κε ηνπο 

αβάζηαρηνπο θφξνπο, ηηο δνπιεηέο πνπ ιηγνζηεχνπλ(Γηα ηνλ κχζν ησλ ζέζεσλ εξγαζίαο απφ ηελ 

πξάζηλε αλάπηπμε βι. εδψ)… κσο ε παξαρψξεζε ησλ θνηλνηηθψλ καο εθηάζεσλ θαη άιισλ 

http://www.ikariamag.gr/%CE%B4%CE%AE%CE%BC%CE%B1%CF%81%CF%87%CE%BF%CF%82-%CE%B9%CE%BA%CE%B1%CF%81%CE%AF%CE%B1%CF%82-x%CF%83%CF%84%CE%B1%CF%85%CF%81%CE%B9%CE%BD%CE%AC%CE%B4%CE%B7%CF%82-%CE%BD%CE%B1%CE%B9-%CF%83%CF%84%CE%B9%CF%82-%CE%B1%CE%BD%CE%B5%CE%BC%CE%BF%CE%B3%CE%B5%CE%BD%CE%BD%CE%AE%CF%84%CF%81%CE%B9%CE%B5%CF%82-%CE%B1%CE%BB%CE%BB%CE%AC-%CF%85%CF%80%CF%8C-%CF%8C%CF%81%CE%BF%CF%85%CF%82
http://savepramnos.wordpress.com/2011/10/05/%CE%B5%CE%BB%CE%BB%CE%B7%CE%BD%CE%B9%CE%BA%CE%AD%CF%82-%CE%BA%CF%85%CE%B2%CE%B5%CF%81%CE%BD%CE%AE%CF%83%CE%B5%CE%B9%CF%82-%CE%BA%CE%B1%CE%B9-%CF%8C%CE%BC%CE%B9%CE%BB%CE%BF%CF%82-%CE%BC%CF%85%CF%84/
http://savepramnos.wordpress.com/2011/10/05/%CE%B5%CE%BB%CE%BB%CE%B7%CE%BD%CE%B9%CE%BA%CE%AD%CF%82-%CE%BA%CF%85%CE%B2%CE%B5%CF%81%CE%BD%CE%AE%CF%83%CE%B5%CE%B9%CF%82-%CE%BA%CE%B1%CE%B9-%CF%8C%CE%BC%CE%B9%CE%BB%CE%BF%CF%82-%CE%BC%CF%85%CF%84/
http://savepramnos.wordpress.com/2011/11/08/gia-ti-synenteyksi-toy-dimarxou/
http://savepramnos.wordpress.com/2011/11/08/gia-ti-synenteyksi-toy-dimarxou/
http://www.ornithologiki.gr/page_in.php?tID=2334
http://web.mit.edu/press/2010/wind-economy.html
http://savepramnos.wordpress.com/2011/11/06/%CE%B7%CF%87%CE%B7%CF%84%CE%B9%CE%BA%CE%AE-%CF%8C%CF%87%CE%BB%CE%B7%CF%83%CE%B7-%CE%BC%CE%B9%CE%B1-%CF%83%CF%8D%CE%BD%CE%BF%CF%88%CE%B7-%CF%84%CE%B7%CF%82-%CE%AD%CF%81%CE%B5%CF%85%CE%BD%CE%B1%CF%82/
http://www.electricalpollution.com/windturbines.html
http://www.thegwpf.org/images/stories/gwpf-reports/hughes-green_jobs.pdf


θνηλψλ αγαζψλ (κε πην ζεκαληηθφ απφ απηφ ηα λεξά) ζηα επηρεηξεκαηηθά ζπκθέξνληα ελφο 

νκίινπ, κφλν πξαγκαηηθή θηψρεηα κπνξεί λα θέξεη ζηνπο θαηνίθνπο ηνπ λεζηνχ (θαη δελ κηιάκε 

κφλν γηα νηθνλνκηθή θηψρεηα). 

Σέινο, λα ζαο ππελζπκίζνπκε φηη ζχκθσλα κε ηε δηεζλή ζχκβαζε ηνπ Aarchus, νη απνθάζεηο πνπ 

αθνξνχλ ην πεξηβάιινλ πξναπαηηνχλ ηελ ζπλαίλεζε ηεο ηνπηθήο θνηλσλίαο, κεηά απφ πιήξε θαη 

ππεχζπλε ελεκέξσζε γηα ηηο ζπλέπεηεο ζε απηφ.  Βπνκέλσο, ε απφθαζε γηα ηηο α/γ δελ είλαη 

ππφζεζε κεξηθψλ εηδηθψλ ή επηζηεκφλσλ ή ηεο θάζε „πεθσηηζκέλεο‟ νκάδαο πνπ ζα θιεζεί λα 

απνθαζίζεη γηα ην κέιινλ ησλ ληφπησλ, ζαλ απηνί λα ήηαλ „παηδηά‟ ή „ακαζείο ρσξηθνί‟ πνπ δελ 

μέξνπλ πνηφ είλαη ην θαιφ ηνπο, θαη κάιηζηα γηα έλα ζέκα πνπ ζα ραξάμεη φρη κφλν ην πεξηβάιινλ 

ηνπο, αιιά θαη απηνχο ηνπο ίδηνπο. Σν ζέκα απηφ είλαη πξσηίζησο ππφζεζε ηεο ηνπηθήο 

θνηλσλίαο θαη ζε απηή θαινχκε ηνλ Γήκν Ηθαξίαο λα ζηξαθεί κε ιατθέο ζπλειεχζεηο κε 

απνθιεηζηηθφ ζέκα ηηο αλεκνγελλήηξηεο. 

Οη φπνηεο απνθάζεηο γηα ην ζέκα δε κπνξνχλ λα βαξαίλνπλ απνθιεηζηηθά ηε δεκνηηθή αξρή θαη 

κάιηζηα λα είλαη αληίζεηεο κε ηε ζέιεζε θαη ηε βνχιεζε ηνπ ληφπηνπ πιεζπζκνχ. Εεηάκε ν 

Γήκνο Ηθαξίαο λα αθνπγξαζηεί κε ηηο ιατθέο ζπλειεχζεηο θαη λα εθπξνζσπήζεη ζην 

Γεκνηηθφ πκβνχιην ηε ζέιεζε θαη ηε βνχιεζε ηεο ηνπηθήο θνηλσλίαο, έζησ θη αλ απηή δελ 

ζπλάδεη κε ηηο απφςεηο ησλ „εηδηθψλ‟ ή κε ηνπο νηθνλνκίζηηθνπο ππνινγηζκνχο, νη νπνίνη 

φκσο δελ ιαβαίλνπλ ππφςε επηπηψζεηο πνπ δελ κπνξνχλ λα πνζνηηθνπνηεζνχλ θαη πνπ φκσο, 

φηαλ ζα δηαπηζησζνχλ, ζα είλαη ήδε πνιχ αξγά. 

Πξσηνβνπιία Πνιηηψλ γηα ηε Γηάζσζε ηνπ Πξάκλεηνπ ξνπο 
 

επηζηξνθή 
 

Οη αλεκνγελλήηξηεο ηεο Ηθαξίαο κε απιά ιφγηα 

«Ναη ππφ φξνπο; » Ή «φρη γηαηί δελ κπνξνχλ λα πιεξνχληαη νη φξνη πνπ δηαζθαιίδνπλ ην 

ηνπηθφ ζπκθέξνλ»; 
 

Σνπ Διία Γηαλλίξε
1
 

 

Ήκαζηαλ πξνεηνηκαζκέλνη λα αληηπαξαηεζνχκε κε ην ΤΠΒΚΏ, ηε ΡΏΒ ή ηελ ίδηα ηελ εηαηξεία 

γηα ηηο αλεκνγελλήηξηεο ηεο Εθαξίαο. Ώληί απηψλ φκσο καο πξνέθπςε …ν ίδηνο ν Αήκαξρνο. Ο 

νπνίνο ππνζηεξίδεη ην έξγν θαη ραξαθηεξίδεη ηνπο «αληίπαινπο» σο «θαηδξνχο». Αελ έρεη θάλεη ηε 

ζηνηρεηψδε ελεκέξσζε ηνπ Εθαξηαθνχ ιανχ, θαη ην κφλν ηνπ επηρείξεκα είλαη …ηα έζνδα. Έζνδα 

ινηπφλ πξνζδνθά ν επηρεηξεκαηίαο (γηα ηελ αλάπηπμε ηεο ρψξαο
2
), έζνδα θαη ν δήκαξρνο (γηα ην 

θαιφ ηεο Εθαξίαο). Πιήξεο ηαχηηζε ζπκθεξφλησλ; Ή, λα ην δνχκε θαη αιιηψο;     
 

 «Ναη ππφ φξνπο» ή «φρη γηαηί δελ πιεξνχληαη νη φξνη;» 

Ο δήκαξρνο Εθαξίαο ιέεη «λαη αξθεί λα ππάξρεη ζεβαζκφο ζην πεξηβάιινλ». 

Ώπηή ηε γεληθή ζέζε κπνξεί λα εθθξάζεη θάπνηνο πνπ δελ θέξεη επζχλε. Ο δήκαξρνο φκσο είλαη ε 

ηνπηθή εμνπζία, θέξεη επζχλε θαη δελ κπνξεί λα απαληά κε γεληθφηεηεο. Εδηαίηεξα φηαλ έρεη ζηα 

ρέξηα ηνπ αξθεηά ζηνηρεία,  πιεξνθνξίεο θαη ράξηεο γηα ηηο επηπηψζεηο ηνπ έξγνπ. 

Σν ζπγθεθξηκέλν εξψηεκα πνπ ζέιεη απάληεζε είλαη: «ηελ Ιθαξία κπνξεί λα ππάξρεη ζεβαζκφο 

ζην πεξηβάιινλ απφ 110 αλεκνγελλήηξηεο 330MW ζηα 2/3 ηνπ Αζέξα θαη απφ φια ηα ζπλνδεπηηθά 
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 Πνιενδφκνο-Υσξνηάθηεο, Βπίθνπξνο θαζεγεηήο ηνπ Πνιπηερλείνπ Κξήηεο, Πεξηθεξεηαθφο χκβνπινο ΐ. Ώηγαίνπ 

κε ην ζπλδπαζκφ «Οηθνινγηθφο Άλεκνο ζην ΐφξεην Ώηγαίν», εθδφηεο ηνπ ειεθηξνληθνχ πεξηνδηθνχ «Εθαξηαθά θαη 

Φνπξληψηηθα Νέα» www.asda.gr/ikariaka    

2 Με έθπιεμε δηαβάζακε ην παξαθάησ: «Οη αλαλεψζηκεο πεγέο ελέξγεηαο είλαη ηειείσο αβιαβείο γηα ηνλ άλζξσπν, ηα 

θπηά, ηα δψα θαη γεληθφηεξα ην πεξηβάιινλ. Αληίζεηεο απφςεηο πεξί απηνχ, ελψ ζηεξνχληαη ζνβαξφηεηαο 

…δεκηνπξγνχλ κφλν πξνβιήκαηα…. Οη κειέηεο πεξηβαιινληηθψλ επηπηψζεσλ (ζε φηη αθνξά θηλδχλνπο γηα ηνλ 

άλζξσπν, ηα θπηά, ηα δψα θαη γεληθφηεξα ην πεξηβάιινλ) ζε έξγα αλαλεψζηκσλ πεγψλ ελέξγεηαο, κεηαθνξάο ηεο 

ειεθηξηθήο ελέξγεηαο θαη δηαλνκήο ηεο ειεθηξηθήο ελέξγεηαο κε ηνλ ηξφπν πνπ ζπληάζζνληαη θαη εθαξκφδνληαη 

απνηεινχλ αλνχζηα θαη ρξνλνβφξα γξαθεηνθξαηηθή δηαδηθαζία πνπ καθςζηεπεί ηα έπγα ζε βάπορ ηηρ εθνικήρ 

οικονομίαρ και ηηρ ανάπηςξηρ ηηρ σώπαρ». Βίλαη απφζπαζκα απφ ηα «ζπκπεξάζκαηα απφ ηε Αηεκεξίδα ζηηο 1 θαη 

2 Οθησβξίνπ 2011 ζηνλ Ώξκεληζηή   Εθαξίαο   γηα ηηο   αλαλεψζηκεο   πεγέο   ελέξγεηαο   ζηελ Εθαξία  θαη  ηελ  

πξνζηαζία  ηνπ  αλζξψπνπ  θαη  ηνπ πεξηβάιινληνο». Βπνκέλσο ε εηαηξεία ησλ 110 αλεκνγελλεηξηψλ ηεο Εθαξίαο 

ηαπηίδεηαη κε ηα ζπκθέξνληα ηνπ έζλνπο θαη φινη εκείο πνπ ζέινπκε έλαλ άιιν ελεξγεηαθφ πξνζαλαηνιηζκφ καθξηά 

απφ ην γηγαληηζκφ ζηεξνχκαζηε …ζνβαξφηεηαο.   

http://library.tee.gr/digital/m2045/m2045_dorovinis.pdf
http://www.asda.gr/ikariaka


έξγα (δξφκνη δεθάδσλ ρηιηνκέηξσλ, 110 θηήξηα, θαισδηψζεηο) κέρξη ηελ αθηή φπνπ ζα ππάξρεη ην 

ππνζαιάζζην θαιψδην άλσ ησλ 100 ρηιηνκέηξσλ γηα εμαγσγή φινπ ηνπ παξαγφκελνπ ξεχκαηνο ζηελ 

επεηξσηηθή ρψξα;» 

Αηαβάζηε ηελ παξαθάησ επηρεηξεκαηνινγία θαη απαληήζηε εζείο. ια απηά είλαη ζε γλψζε ηνπ 

δήκαξρνπ.   

1. Ώλ εμαηξεζνχλ νη πξνζηαηεπφκελεο πεξηνρέο θαη δελ ηνπνζεηεζνχλ εθεί αλεκνγελλήηξηεο, απφ 

ηηο 110 κέλνπλ πεξίπνπ ηφζεο φζα είλαη …ηα δάρηπια ησλ δχν ρεξηψλ. Δ «γξακκηθή» δηάηαμε 

110 αλεκνγελλεηξηψλ ζηα 2/3 ηεο Εθαξίαο κε ηνπο αληίζηνηρνπο δξφκνπο ηεκαρίδνπλ ηηο 

πξνζηαηεπφκελεο πεξηνρέο θαη ζα πξνθαιέζνπλ κεγάιε δεκηά ζηνπο νηθφηνπνπο θαη ζηα 

ελδεκηθά είδε ρισξίδαο θαη παλίδαο ηεο Εθαξίαο. Παξάιιεια, ε Οξληζνινγηθή ζεσξεί ζρεδφλ 

φιε ηελ Εθαξία σο «δψλε   απνθιεηζκνχ» απφ ηελ εγθαηάζηαζε αηνιηθψλ ζηαζκψλ
3
. 

2. Οη αλαγλσξηζκέλεο επηπηψζεηο ησλ αλεκνγελλεηξηψλ είλαη: Θφξπβνο, νπηηθή φριεζε, 

επηπηψζεηο ζηε βηνπνηθηιφηεηα, επηπηψζεηο ζηνλ πξσηνγελή ηνκέα, ζηε ρξήζε γεο-

απνθαηάζηαζε,  ζηελ  αμία ηδηνθηεζηψλ,  ζε θαηλφκελα ζθίαζεο, ζε επηπηψζεηο ζηηο 

ηειεπηθνηλσλίεο,  ζε επηπηψζεηο έξγσλ ππνδνκήο. Βκείο ζα πξνζζέηακε θαη ηηο νηθνλνκηθέο 

επηπηψζεηο αιιά θαη ηνλ Κίλδπλν εθκαπιηζκνχ ηνπηθψλ ζπλεηδήζεσλ κέζσ ΏΠΒ
4
. ια πξέπεη 

λα ζπλεθηηκεζνχλ.   

3. Οη επηπηψζεηο (φρη κφλν νη πεξηβαιινληηθέο) απφ κηα γηγαληηαία βηνκεραληθή εγθαηάζηαζε 

παξαγσγήο ξεχκαηνο, δελ έρνπλ εμεηαζηεί αθφκε ιεπηνκεξψο θαη κπνξεί λα είλαη νιέζξηεο. Δ 

δέζκεπζε ηνπ Ώζέξα γηα 25 ρξφληα, κε δηθαίσκα παξάηαζεο άιια 25, εκπνδίδεη φιε ηελ 

Εθαξία γηα πνιιέο κνξθέο ηνπηθήο αλάπηπμεο πνπ δελ ζα κπνξνχλ λα γίλνπλ, θαη πνπ έρεη 

αλάγθε ε νξεηλή Εθαξία. Σέηνηα ζπλνιηθή κειέηε δελ πξνβιέπεηαη απφ ηε λνκνζεζία. Ο Αήκνο 

Εθαξίαο φκσο έρεη θάζε ζπκθέξνλ λα θάλεη κηα ζπλνιηθή κειέηε ζθνπηκφηεηαο ή κειέηε 

θνηλσληθψλ, νηθνλνκηθψλ θαη πεξηβαιινληηθψλ επηπηψζεσλ.  

4. Σα φπνηα νθέιε κπνξεί ηειηθά λα είλαη κηθξφηεξα απφ ηηο απψιεηεο, ηα θφζηε, ηηο δεκηέο, ηηο 

θαηαζηξνθέο, ηε κείσζε ησλ δπλαηνηήησλ αμηνπνίεζεο ηεο νξεηλήο Εθαξίαο. Ώθφκε θαη ζε 

νηθνλνκηθφ επίπεδν ην απνηέιεζκα κπνξεί λα είλαη δεκηνγφλν. Γηα παξάδεηγκα, ε ζενκελία 

ηνπ Οθηψβξε 2010 θφζηηζε 13 εθαηνκκχξηα, θαη πξνθιήζεθε θπξίσο απφ ηηο επηθαλεηαθέο 

ξνέο ησλ δξφκσλ θαη ησλ γπκλψλ ππεξβνζθεκέλσλ εθηάζεσλ. Οη ηζνπεδψζεηο θαη νη δξφκνη 

ησλ 110 αλεκνγελλεηξηψλ είλαη πξνθαλέο φηη ζα απμήζνπλ ηηο επηθαλεηαθέο ξνέο ζε 

πνιιαπιάζην βαζκφ θαη νη επεξρφκελεο ζενκελίεο ζα ππθλψλνπλ.  

5. Καλέλαο δελ κπνξεί λα εγγπεζεί ζήκεξα φηη κεηά απφ 25 ή 50 ρξφληα ζα απνκαθξπλζνχλ νη 

αλεκνγελλήηξηεο, ηα 110 ηεξάζηηα ηζηκεληέληα ζεκέιηα, ηα θηήξηα, ηα δίθηπα. 

6. Δ θπβέξλεζε ζέιεη λα επηβάιεη ην έξγν απνηθηνθξαηηθά αγλνψληαο επηδεηθηηθά ηελ ίδηα ηε 

δεκνηηθή αξρή θαη ηελ ηνπηθή θνηλσλία, δείρλνληαο πψο ζα αληηκεησπίδεη ηηο φπνηεο δίθαηεο 

κειινληηθέο αηηηάζεηο ηεο ηνπηθήο θνηλσλίαο γηα κε ζεβαζκφ ζην πεξηβάιινλ  (θαη ηέηνηεο 

πεξηπηψζεηο θαθήο εθηέιεζεο έξγσλ έρνπκε πνιιέο ζηελ Εθαξία). Ο δήκνο θαη ε ηνπηθή 

θνηλσλία ζα έρνπλ εμαπαηεζεί αιιά ζα είλαη αξγά. 

7. Μηα ηέηνηα επέλδπζε ζηελ Βιιάδα απαηηεί ρξφλν πνπ μεπεξλάεη ηα 4 ρξφληα. Βπνκέλσο, 

μεπεξλάεη ηε ζεκεξηλή ζεηεία ηνπ Αεκνηηθνχ πκβνπιίνπ. Ώλ γίλεη ην έξγν, ηα φπνηα νθέιε 

ζα ππάξρνπλ κεηά ην 2016. Ο Αήκνο δελ λνκηκνπνηείηαη λα πάξεη απφθαζε ηψξα δεζκεχνληαο 

ην κέιινλ ηεο Εθαξίαο.  
8.  

Σν κφλν φθεινο είλαη ην νηθνλνκηθφ  

Ο δήκαξρνο ιέεη γηα ηα νθέιε:  

«Πεξίπνπ 1 εθαη. επξψ ην ρξφλν ζε δσξεάλ ξεχκα, απηφ πξαθηηθά ζεκαίλεη φηη νη θάηνηθνη ζα 

παίξλνπλ ξεχκα ρσξίο λα πιεξψλνπλ, θαη γχξσ ζηα 1,7 εθαη. επξψ ζχκθσλα κε ην λφκν εηζξνή 

ξεπζηνχ ζην δήκν. Με κηα θαιή δηαπξαγκάηεπζε, απηφ κπνξεί λα πάεη θαη πην πάλσ.» 
Μεξηθέο αιήζεηεο πνπ θξχβεη ν δήκαξρνο: 

                                                           
3
 κε βάζε ηελ κειέηε   «Πξνζδηνξηζκφο θαη ραξηνγξάθεζε ησλ νξληζνινγηθά επαίζζεησλ ζηα αηνιηθά   πάξθα 

πεξηνρψλ ηεο Βιιάδαο», ε νπνία ππάξρεη ζην:  

http://files.ornithologiki.gr/docs/politiki/aiolika/prosdiorismos%20kai%20xartografisi.pdf. 
4
 Εθαξηαθά θαη Φνπξληψηηθα Νέα, Ενχληνο-Ενχιηνο-Ώχγνπζηνο 2010. Πξφθεηηαη γηα θείκελν πνπ δεκνζηεχηεθε πξηλ ηηο 

απηνδηνηθεηηθέο εθινγέο ηνπ Ννέκβξε 2010.  

http://www.asda.gr/ikariaka/hlekd24.htm#εκμαυλισμός
http://files.ornithologiki.gr/docs/politiki/aiolika/prosdiorismos%20kai%20xartografisi.pdf


1. Σν ξεχκα είλαη πεξίπνπ ην 1/7 ηνπ ινγαξηαζκνχ ηεο ΑΒΔ θαη γίλεηαη ακειεηέν αλ πξνζηεζεί 

θαη ην ραξάηζη πνπ πάεη λα γίλεη κφληκν. 

2. Οη πξφζθαηεο απμήζεηο ζην ξεχκα γίλνληαη γηα ην ηέινο ππέξ ησλ αλαλεψζηκσλ πεγψλ 

ελέξγεηαο (!) θαη νη θάηνηθνη ζα πιεξψλνπλ ζπλερψο απμαλφκελεο ηηκέο ξεχκαηνο, 

ρξεκαηνδνηψληαο νη ίδηνη θαη ηηο αλεκνγελλήηξηεο, αιιά θαη ην «Μπηειηλφζεκν
5
» πνπ 

πιεξψλνπλ ήδε ζηε ΑΒΔ. «Με δεδνκέλνπο ηνπο εζληθνχο ζηφρνπο γηα ηηο ΑΠΔ θαη ηηο 

πξνβιεπφκελεο πςειέο ηηκέο αγνξάο ειεθηξηζκνχ ε επηβάξπλζε ηνπ ηειηθνχ θαηαλαισηή ζα 

είλαη ζεκαληηθή»
6
. Άξα, ην ηδάκπα ξεχκα ζηνπο δεκφηεο είλαη ηνπιάρηζηνλ παξαπιαλεηηθφ. 

3. Σα 1,7 εθαη. επξψ εηζξνή ξεπζηνχ ζην δήκν αθνξνχλ ην ζεσξεηηθφ κέγηζην. ΐέβαηα ν 

δήκαξρνο ην θαινθαίξη κίιαγε γηα 4 ή 5 εθαηνκκχξηα φηαλ ππνζηεξίδακε φηη δελ κπνξεί λα 

είλαη πάλσ απφ 1,7. Ώο πάξεη ππφςε ηνπ θαη ηα παξαθάησ:  

Πξψην. Ο δήκνο ζα παίξλεη 2% επί ηνπ ξεχκαηνο πνπ ζα αγνξάδεη ε ΑΒΔ κεηά ηε 

κεηαθνξά ηνπ κε θαιψδην ζηελ Ώηηηθή θαη φρη απηφ πνπ ζα παξάγνπλ νη αλεκνγελλήηξηεο. 

Τπάξρνπλ απψιεηεο ζηε κεηαθνξά γηα κεγάιεο απνζηάζεηο άλσ ησλ 100 ρικ. 

Αεχηεξν. Οη αλεκνγελλήηξηεο δελ απνδίδνπλ ηελ αλακελφκελε παξαγσγή θαη ππάξρνπλ 

ζεκαληηθέο απνθιίζεηο πξνο ηα θάησ. «Με ηηο ππάξρνπζεο ηερλνινγίεο, ε πξφβιεςε γηα 

ρξνληθφ νξίδνληα 24 έσο 36 σξψλ, παξνπζηάδεη πεξηζψξηα ζθάικαηνο απφ +30% κέρξη -

40% ηεο πξαγκαηηθήο παξαγσγήο ελφο αηνιηθνχ πάξθνπ
7
». 

Σξίην. Τπάξρνπλ θαη πνιινί άιινη ιφγνη πνπ νη αλεκνγελ-λήηξηεο δελ δνπιεχνπλ φιν 

ην ρξφλν φπσο δείρλεη θαη ην αληίζηνηρν δηάγξακκα γηα ηελ Βχβνηα.  

Βπνκέλσο, ηα έζνδα ηνπ δήκνπ ζα είλαη πνιχ ιηγφηεξα ηνπ 1,7 εθαη. Βπξψ. Σα θφζηε ηεο 

Εθαξίαο πφζα ζα είλαη;    

 

Ση πξέπεη λα γίλεη 

Ο δήκαξρνο λα θηλεζεί γξήγνξα θαη:  

 Να ζηξέςεη ηελ πξνζδνθία ηνπ γηα έζνδα ζε εθηθηέο θαη ακεζφηεξεο θαηεπζχλζεηο: 

Πξψην. Να δηεθδηθήζεη ζπκκεηνρή ζην πβξηδηθφ ηεο Πξνεζπέξαο 20-30%, αληί λα έρεη 

έζνδα κφλν ην 2% απφ ην παξαγφκελν ξεχκα. Δ γε θαη ην λεξφ ηνπ έξγνπ είλαη ε 

ζπκκεηνρή ηνπ Αήκνπ θαη ην αίηεκα είλαη ινγηθφ. Δ θαηαζθεπή ηειεηψλεη ην 2012 θαη ζα 

κπεη ζε ιεηηνπξγία ην 2013.    

Αεχηεξν. Να δηεθδηθήζεη ζπκκεηνρή 20-30% (ή θαη παξαπάλσ) γηα φπνηα έξγα 

παξαγσγήο ξεχκαηνο απφ γεσζεξκία γίλνπλ ζηελ Εθαξία αληί λα έρεη έζνδα κφλν ην 2% 

απφ ηνλ ηδηψηε πνπ ζα εθκεηαιιεχεηαη ηε γεσζεξκία ηεο Εθαξίαο. Με έλα γεσζεξκηθφ 

ζηαζκφ ζα ηεζεί ζε εθεδξεία θαη ν πεηξειατθφο ζηαζκφο ηεο ΑΒΔ. 

Σξίην. Να πξνρσξήζεη ζηελ πινπνίεζε  ηνπ έξγνπ ηειεζέξκαλζεο ηνπ Ώγίνπ 

Κεξχθνπ, φπσο έρνπλ θάλεη άιινη δήκνη αλά ηελ Βιιάδα, γηα εμνηθνλφκεζε ελέξγεηαο θαη 

δεκνηηθά έζνδα.   

 Να δηεθδηθήζεη σο δεκνηηθέο εθηάζεηο φιεο ηηο εθηάζεηο ηνπ Ώζέξα πνχ ζήκεξα ζεσξνχληαη 

δεκφζηεο. Λαλζαζκέλα νη Καξηψηεο πηζηεχνπλ φηη είλαη θνηλνηηθέο-δεκνηηθέο. Υξεηάδνληαη νη 

ελέξγεηεο ηνπ δήκνπ. Βπίζεο, λα αληηκεησπίζεη θαη ηηο θαηαπαηήζεηο-ηδησηηθνπνηήζεηο  απηψλ 

ησλ δεκνηηθψλ εθηάζεσλ. Πξνμελνχλ πνιιά εξσηεκαηηθά νη ελνηθηάζεηο γεο πνπ έθαλε ε 

εηαηξεία ησλ αλεκνγελλεηξηψλ κε ηδηψηεο ζηνλ Ώζέξα.  

 Να αληηκεησπίζεη ηελ ππεξβφζθεζε ηνπ Ώζέξα πνπ πξνθαιεί πιεκκχξεο, εξεκνπνίεζε θαη 

νηθνινγηθή θαηαζηξνθή. Ο Ώζέξαο ρξεηάδεηαη πξνζηαζία θαη φρη θαθνπνίεζε. 

 Να πξνζηαηεχζεη ηελ ηζηνξηθή θαη πνιηηηζηηθή θιεξνλνκηά ηνπ Ώζέξα. Να πξνσζήζεη γηα 

θήξπμε σο πξνζηαηεπφκελα κλεκεία ηα κεζαησληθά κνλνπάηηα θαη ηνπο εγθαηαιειεηκκέλνπο 

νηθηζκνχο πνπ έρνπλ απνκείλεη, ηνπο πξντζηνξηθνχο θαη αξραηνινγηθνχο ηφπνπο ηνπ Ώζέξα, 

ηνπο ηζηνξηθνχο ηφπνπο φπσο ε Βξηθή θαη ην Καθφ Καηαβαζίδη, ην κεγάιν θξαγκφ ηεο 

θνξπθνγξακκήο ηνπ Ώζέξα θαη ηνπο ππφινηπνπο θξαγκνχο. Να πξνσζήζεη ηνλ Ώζέξα σο 

                                                           
5
 http://www.asda.gr/ikariaka/hlekd29.htm#κπηειηλ  

6
 Σξάπεδα Πεηξαηψο, Ώηνιηθά Πάξθα, Κιαδηθή Μειέηε, Ενχληνο 2010 

7
 Σξάπεδα Πεηξαηψο, ίδην. 

http://www.asda.gr/ikariaka/hlekd29.htm#μυτηλιν


ηνπίν θπζηθνχ θάινπο θαη  ην ηνπίν ηεο Πέξα Μεξηάο θαη ησλ Ραρψλ σο γεψηνπν ιφγσ ησλ 

ζηξνγγπιψλ γξαληηφβξαρσλ. 

 Να δξνκνινγήζεη αλάπηπμε κε ελαιιαθηηθέο κνξθέο ηνπξηζκνχ ζηνλ Ώζέξα, ζηεξηδφκελνο 

ηδηαίηεξα ζηνπο νηθηζκνχο ηεο ελδνρψξαο ηεο Εθαξίαο. 

Σέηνηα ζέκαηα ζα έπξεπε λα ζέηεη ε δηαβνχιεπζε πνπ πξνθήξπμε ν δήκνο. Μηα δηαβνχιεπζε πνπ 

γίλεηαη ρσξίο εηζήγεζε ηνπ ίδηνπ ηνπ δήκνπ θαη ρσξίο θαλφλεο. Βιπίδνπκε φηη δελ ζα θαηαληήζεη 

κηα πξφζθιεζε γηα λα πεη ν θάζε πηθξακέλνο ηνλ πφλν ηνπ θαη κεηά ν δήκαξρνο λα πξνρσξήζεη 

ζηηο δηθέο ηνπ πξνεηιεκκέλεο επηινγέο πνπ ήδε έρεη εθθξάζεη.  

Υξεηάδεηαη ελδπλάκσζε ηεο πξνζπάζεηαο γηα αθφκε πεξηζζφηεξεο ππνγξαθέο ζην ςήθηζκα ηεο 

Πξσηνβνπιίαο θαηά ησλ αλεκνγελλεηξηψλ ηεο Εθαξίαο:  
http://www.gopetition.com/petitions/%CE%B9%CE%BA%CE%B1%CF%81%CE%B9%CE%B1-

%CF%85%CF%80%CE%BF%CE%B3%CF%81%CE%B1%CF%86%CE%BF%CF%85%CE%BC%CE%B5-

%CE%BA%CE%B1%CF%84%CE%B1-%CF%84%CF%89%CE%BD-11.html  

 

επηζηξνθή 

 

Κίλδπλνη θαη επηζεκάλζεηο ζρεηηθά κε ηηο αλεκνγελλήηξηεο ζηελ νξνζεηξά ηνπ Αζέξα ηεο 

Ηθαξίαο 

 

Σνπ Διία Γηαλλίξε  

 

Παξέκβαζε ζηελ εθδήισζε ηεο ΏΠΕ ζηνλ Άγην Κήξπθν ζηηο 21-1-2012, φπνπ παξέζηε θαη ν 

Αεκάξρνο Εθαξίαο θ. Υξ. ηαπξηλάδεο. 

 

Δ παξέκβαζε έρεη ηξία κέξε: 

Α.  
Δ κειέηε γηα ηα Ώηνιηθά Πάξθα ηεο Σξάπεδαο Πεηξαηψο (Ααγθαιίδεο Ώζαλάζηνο, ΑΗΟΛΗΚΑ 

ΠΑΡΚΑ, Κιαδηθή Μειέηε, Ενχληνο 2010, Σξάπεδα Πεηξαηψο, ην PDF εδψ) πεξηέρεη ζεκαληηθά 

ζηνηρεία πνπ αθνξνχλ ην δηάινγν γηα ηηο αλεκνγελλήηξηεο ηεο Εθαξίαο. Δ Εθαξηαθή θνηλσλία θαη νη 

αξρέο ζα πξέπεη λα ιάβνπλ ηέηνηεο κειέηεο ππφςε ηνπο πξνθεηκέλνπ  λα δηακνξθψζνπλ γλψκε.   

 

ΣΟΕΥΒΕΟ 1: Τπάξρνπλ ζεκαληηθνί παξάγνληεο πνπ κπνξεί λα επεξεάζνπλ ηελ αδεηνδφηεζε 

ελφο Ώηνιηθνχ Πάξθνπ. Ώπηέο πνπ αθνξνχλ ηνλ ηδηψηε (δίθηπν, εηαηξηθφ,  νιηγσξία, φξνη 

ζχλδεζεο) αλέξρνληαη ζην 48% [ζε MW]! Ώπηέο πνπ αθνξνχλ ηελ ηνπηθή θνηλσλία (πξνζθπγέο, 

αληηδξάζεηο) αλέξρνληαη ζην  30%.  Ώπηέο πνπ αθνξνχλ ηηο θεληξηθέο ππεξεζίεο θαη ηε 

λνκνζεζία (ΤΠΠΟ, ρσξνηαμηθφ, αλάθιεζε, δαζηθά) αλέξρνληαη ζην 22%.  

 

 
 

http://www.gopetition.com/petitions/%CE%B9%CE%BA%CE%B1%CF%81%CE%B9%CE%B1-%CF%85%CF%80%CE%BF%CE%B3%CF%81%CE%B1%CF%86%CE%BF%CF%85%CE%BC%CE%B5-%CE%BA%CE%B1%CF%84%CE%B1-%CF%84%CF%89%CE%BD-11.html
http://www.gopetition.com/petitions/%CE%B9%CE%BA%CE%B1%CF%81%CE%B9%CE%B1-%CF%85%CF%80%CE%BF%CE%B3%CF%81%CE%B1%CF%86%CE%BF%CF%85%CE%BC%CE%B5-%CE%BA%CE%B1%CF%84%CE%B1-%CF%84%CF%89%CE%BD-11.html
http://www.gopetition.com/petitions/%CE%B9%CE%BA%CE%B1%CF%81%CE%B9%CE%B1-%CF%85%CF%80%CE%BF%CE%B3%CF%81%CE%B1%CF%86%CE%BF%CF%85%CE%BC%CE%B5-%CE%BA%CE%B1%CF%84%CE%B1-%CF%84%CF%89%CE%BD-11.html
Eolika_Parka%20Pireus%20Bank%5b1%5d.pdf


ΣΟΕΥΒΕΟ 2: ηελ Βιιάδα γηα λα εθδνζεί ε άδεηα θαηαζθεπήο ελφο Ώηνιηθνχ Πάξθνπ αλέξρεηαη 

ζε πάλσ απφ 4 ρξφληα θαηά κέζν φξν. Μεηά ηελ 4εηία ζα πξέπεη θαηαζθεπαζηηθά λα γίλεη ην ίδην 

ην έξγν.  

 
 

ΣΟΕΥΒΕΟ 3: Τπάξρνπλ κεγάιεο απνθιίζεηο ζηελ απφδνζε θαη επνκέλσο κεγάιεο απνθιίζεηο θαη 

ζηα αλακελφκελα έζνδα.  

 
 

ΣΟΕΥΒΕΟ 4: Δ εηήζηα παξαγσγή έρεη κεγάιεο δηαθπκάλζεηο ιφγσ ηεο κεηαβιεηφηεηαο ηνπ 

αλέκνπ απφ ρξφλν ζε ρξφλν. Βπνκέλσο ηα έζνδα δελ είλαη ζηαζεξά θαη δελ κπνξνχλ λα 

πξνεθηηκεζνχλ θαη λα εληαρζνχλ ζε πξνγξακκαηηζκφ.  

 

 
 

 



ΣΟΕΥΒΕΟ 5: Ώλαθέξεη ε κειέηε: «Αλ θαη νη ζχγρξνλεο Α/Γ κεηαβιεηψλ ζηξνθψλ κπνξνχλ λα 

ιεηηνπξγνχλ κε ζηαζεξφ ζπληειεζηή ηζρχνο, ψζηε λα ειέγρεηαη ε ηάζε ζε ηνπηθφ επίπεδν, ζα 

απαηηεζνχλ επίζεο ζεκαληηθέο πξνζπάζεηεο γηα έιεγρν/επίβιεςε ζε πξαγκαηηθφ ρξφλν (ηάζε, ξεχκα, 

ελεξγφο θαη άεξγνο ηζρχο, κεηεσξνινγηθά δεδνκέλα, θαηάζηαζε δηαθνπηψλ θ.ι.π. ), βειηίσζε ησλ 

ηειεπηθνηλσληαθψλ ππνδνκψλ γηα ακθίδξνκε επηθνηλσλία (Κέληξν Διέγρνπ Δλέξγεηαο – Α/Π), ηειε-

έιεγρν ηεο ιεηηνπξγίαο ησλ Α/Π ζε πεξηθεξεηαθφ επίπεδν, θ.η.ι.» 

Βπνκέλσο, δελ ππάξρεη ζηαζεξή ηζρχο ζην ζεκείν θαηακέηξεζεο ηεο παξαγφκελεο ελέξγεηαο  

ψζηε ζε πξαγκαηηθφ ρξφλν λα ππάξρεη ε κέγηζηε απφδνζε. Σα έζνδα ζα είλαη κηθξφηεξα απφ ηα 

εθηηκψκελα. 

 

ΣΟΕΥΒΕΟ 6: Γξάθεη ε κειέηε:  

«Λειηοςπγικοί Κίνδςνοι Α/Γ: Σα πξψηα ρξφληα ιεηηνπξγίαο κηαο αλεκνγελλήηξηαο (πνπ ζπλήζσο 

θαιχπηνληαη απφ εγγπήζεηο ηνπ θαηαζθεπαζηή), δελ ππάξρνπλ ζνβαξνί ιεηηνπξγηθνί θίλδπλνη νχηε 

ζνβαξέο αλάγθεο ζπληήξεζεο.  

Μεηά ηελ πεξίνδν απηή, ηα πξψηα πξνβιήκαηα εκθαλίδνληαη ζην ζχζηεκα ειέγρνπ θαη ηνπο 

αηζζεηήξεο θαη αθνινπζνχλ ρξνληθά ηα ινηπά ηκήκαηα ή εμαξηήκαηα. Σα θφζηε επίβιεςεο, 

ζπληήξεζεο, αληηθαηάζηαζεο, αζθάιηζεο θαη θπξίσο ηα θφζηε απφ ηνπο λεθξνχο ρξφλνπο (φηαλ ε 

Α/Γ είλαη εθηφο ιεηηνπξγίαο) απμάλνληαη κε ηελ πάξνδν ηνπ ρξφλνπ, ηδίσο ζηα ηειεπηαία ρξφληα ηεο 

δηάξθεηαο δσήο ηεο Α/Γ (20 έηε).»  

 
 

ΣΟΕΥΒΕΟ 7: Σα Ώηνιηθά Πάξθα δελ δνπιεχνπλ ζπλέρεηα. Τπάξρνπλ ζεκαληηθνί ιφγνη δηαθνπήο 

ηεο ιεηηνπξγίαο ηνπο.  Βπνκέλσο, ηα αλακελφκελα νηθνλνκηθά νθέιε ζα είλαη ιηγφηεξα απφ ηα 

εθηηκψκελα.  

 
 



ΣΟΕΥΒΕΟ 8: αλαθέξεηαη ζηε κειέηε: «Η αξλεηηθή ζηάζε ησλ ηνπηθψλ θνηλσληψλ είλαη ζε θάπνην 

βαζκφ δηθαηνινγεκέλε ιφγσ ησλ θφβσλ φηη ε αλαπνηειεζκαηηθφηεηα θαη ραιαξφηεηα ηνπ θξαηηθνχ 

κεραληζκνχ ζα νδεγήζεη ζε αιφγηζηε αλάπηπμε απφ ηελ νπνία δελ ζα θαξπσζνχλ παξά ειάρηζηα 

νθέιε.  

Νεζηά εμαηξεηηθνχ θάιινπο θαη κε ζεκαληηθφ πνιηηηζηηθφ πινχην φπσο ε Άλδξνο, ε Σήλνο, ε 

θχξνο, θ.η.ι. πνπ κέρξη ζήκεξα παξέκεηλαλ ζε κεγάιν βαζκφ αλέπαθα απφ ηελ ζηξεβιή ηνπξηζηηθή 

αλάπηπμε ίζσο θηλδπλεχζνπλ απφ κηα ππέξκεηξε εθκεηάιιεπζε ηνπ άθζνλνπ αηνιηθνχ ηνπο 

δπλακηθνχ. 

Γηα λα απνθεπρζνχλ νη ππεξβνιέο απαηηνχληαη ζνβαξέο κειέηεο ρσξνζέηεζεο πνπ λα ιακβάλνπλ 

ππφςε ηνπο ην εχζξαπζην ηνπίν θαη ηηο επαηζζεζίεο ησλ θαηνίθσλ…» 

 

ΣΟΕΥΒΕΟ 9: «Η αλππαξμία εγρψξηαο θαηαζθεπήο Α/Γ είλαη ην ζεκαληηθφηεξν πξφβιεκα ηνπ 

θιάδνπ δηφηη κειινληηθά εθηφο ησλ θαζπζηεξήζεσλ πινπνίεζεο ίζσο ζέζεη ππφ ακθηζβήηεζε θαη ηελ 

ίδηα ηε ζθνπηκφηεηα ηνπ αηνιηθνχ πξνγξάκκαηνο ηεο ρψξαο καο.  

Λφγσ ησλ ζεκαληηθψλ επελδχζεσλ πνπ ζα απαηηεζνχλ(700-900 MW εηεζίσο) θαη ηεο αδπλακίαο 

ηνπ εγρψξηνπ βηνκεραληθνχ ηζηνχ λα αληαπνθξηζεί, ίζσο ππάξμνπλ ζεκαληηθέο θαζπζηεξήζεηο 

έγθαηξεο πξνκήζεηαο Α/Γ απφ πξνκεζεπηέο ηνπ εμσηεξηθνχ νη νπνίνη ζα δπζθνιεχνληαη λα 

θαιχςνπλ ηελ απμεκέλε δηεζλή  δήηεζε.  

ηε ρψξα καο πνπ ή έλλνηα ηεο βηνκεραληθήο πνιηηηθήο είλαη άγλσζηε θαη ε ζπληεηαγκέλε 

πξνζπάζεηα δχζθνιε, θαίλεηαη φηη νη θχξηνη ζηφρνη ησλ ηδηαίηεξα δαπαλεξψλ πξνγξακκάησλ είλαη ε 

ζπκκφξθσζε κε ηηο ππνρξεψζεηο πνπ έρνπλ αλαιεθζεί (γηα ηελ δηείζδπζε ησλ ΑΠΔ) θαη ε ελίζρπζε 

θάπνησλ κεηνλεθηνχλησλ ελεξγεηαθά πεξηνρψλ (λεζηά, θ.η.ι.).  

Δίλαη ραξαθηεξηζηηθφ φηη ζηνπο ζηφρνπο ηνπ Πξνγξάκκαηνο ΑΠΔ δελ αλαθέξνληαη πνπζελά ή 

ελίζρπζε ηεο εγρψξηαο βηνκεραλίαο ή ηεο ηερλνινγηθήο έξεπλαο. 

Απφ πξφζθαηε κειέηε ηεο EWEA πξνέθπςε φηη γηα θάζε αηνιηθφ MW δεκηνπξγνχληαη 15,1 

εξγαηνέηε απαζρφιεζεο εθ ησλ νπνίσλ φκσο ην 89,4% αθνξά ηελ θαηαζθεπή ηνπ εμνπιηζκνχ(Α/Γ, 

θ.η.ι.), ην 7,9% ηελ εγθαηάζηαζε-θαηαζθεπή ησλ Α/Π θαη ην 2,6% ηε ζπληήξεζε θαη επνπηεία ησλ 

αηνιηθψλ πάξθσλ.»  

 

ΣΟΕΥΒΕΟ 10: «Σν πξνβιεπφκελν θφζηνο αλάπηπμεο ηνπ πξνγξάκκαηνο ΑΠΔ ζα είλαη ζεκαληηθφ 

θαη πηζαλφλ δπζβάζηαρην γηα ηελ Διιεληθή νηθνλνκία πνπ ιφγσ ηεο  δεκνζηνλνκηθήο θξίζεο 

βξίζθεηαη ζήκεξα ζε κηα θξίζηκε θακπή.  

Σν  πξνβιεπφκελν κέρξη ην 2020 πξαγκαηηθφ θφζηνο ηνπ αηνιηθνχ πξνγξάκκαηνο είλαη δχζθνιν λα 

εθηηκεζεί γηαηί ππεηζέξρνληαη θαη άιινη παξάγνληεο φπσο ην θφζηνο ησλ ζπκβαηηθψλ πεγψλ θαη ησλ 

δηθαησκάησλ ξχπσλ, νη ηερλνινγηθέο εμειίμεηο, θ.η.ι.. 

Απφ κειέηεο πνπ έγηλαλ γηα ην θφζηνο θαη ηελ απφδνζε ηνπ Γαιιηθνχ αηνιηθνχ πξνγξάκκαηνο 

εθηηκήζεθε φηη γηα ηε 10εηία 2010-20 ηα απνηειέζκαηα ζα είλαη κάιινλ αξλεηηθά… 

Η επηβάξπλζε ηνπ ηειηθνχ θαηαλαισηή ζα είλαη ζεκαληηθή. Η ζεκεξηλή επηβάξπλζε ησλ 

θαηαλαισηψλ απφ ηα Σέιε Αλαλεψζηκσλ Πεγψλ είλαη ακειεηέα αιιά κεηά ηελ πινπνίεζε ησλ 

ζηφρσλ ΑΠΔ πξνβιέπεηαη λα είλαη πνιιαπιάζην, πνπ ζεκαίλεη κία πξφζζεηε επηβάξπλζε πεξίπνπ 

7% ζηνλ εηήζην θφζηνο ειεθηξηθνχ ησλ θαηαλαισηψλ. 

Η ππεξθάιπςε ησλ ζηφρσλ ζε επξσπατθφ επίπεδν, πηζαλφλ λα νδεγήζεη ζε κείσζε ησλ εληζρχζεσλ 

ή ηελ θαζπζηέξεζε πξνθήξπμεο λέσλ πξνγξακκάησλ κεηά ην 2010 κε ζνβαξή επίπησζε ζηηο 

πξννπηηθέο αλάπηπμεο ηνπ θιάδνπ. Πνιιά ζα εμαξηεζνχλ απφ ηελ πνξεία ησλ δεκνζηννηθνλνκηθψλ 

κεγεζψλ θαη γεληθφηεξα ηεο νηθνλνκίαο ησλ ρσξψλ ηεο Δ.Δ., δηφηη ζε πεξίνδν ζνβαξήο νηθνλνκηθήο 

θξίζεο ε αλαγθαηφηεηα κείσζεο ησλ ξχπσλ θαη νη δαπάλεο ελίζρπζεο ησλ ΑΠΔ ίζσο πάςνπλ λα 

ζεσξνχληαη άκεζεο πξνηεξαηφηεηαο.»  



 

ΣΟΕΥΒΕΟ 11:  

Σν ζπκπέξαζκα πνπ 

πξνθχπηεη απφ ην 

δηάγξακκα είλαη φηη 

ηα έζνδα απφ 

αληηζηαζκηζηηθά 

νθέιε ιφγσ ησλ 

ΏΠΒ ππφθεηληαη ζε 

δηαθπκάλζεηο πνπ 

είλαη απξφβιεπηεο. 

Δ Εθαξία ζα 

ππφθεηηαη ζε 

απμεκέλα ξίζθα θαη 

εμσηεξηθνχο παξάγνληεο πνπ αλήθνπλ ζην δηεζλέο νηθνλνκηθφ πεξηβάιινλ. Βπνκέλσο, ηα 

αλακελφκελα νηθνλνκηθά νθέιε δελ είλαη εγγπεκέλα. 

 

ΣΟΕΥΒΕΟ 12: Γξάθεη ε κειέηε:  

«Επισοπηγήζειρ Επενδύζεων ζηα Α/Π.  
Μέρξη ζήκεξα νη επηδνηήζεηο ηνπ αλαπηπμηαθνχ Νφκνπ γηα ΑΠΔ αλέξρνληαλ ζε 20-40% ηνπ 

ζπλνιηθνχ θφζηνπο επέλδπζεο αλάινγα κε ηελ πεξηνρή θαη ην κέγεζνο ηεο επηρείξεζεο.  

Σα πνζνζηά επηδφηεζεο ήηαλ 20% κε 40% γηα ηηο Μεγάιεο επηρεηξήζεηο αλάινγα κε ηελ πεξηνρή, 30 

κε 40% γηα ηηο Μεζαίεο θαη 40% γηα ηηο Μηθξέο.  

Οη Μεζαίεο επηρεηξήζεηο κπνξνχζαλ λα ιάβνπλ πξφζζεην πνζνζηφ επηρνξήγεζεο κέρξη 10% θαη νη 

Μηθξέο κέρξη 20%. Απαξαίηεηε πξνυπφζεζε ήηαλ πνζνζηφ ηδίαο ζπκκεηνρήο >= 25% (Κξηηήξην 

Αλεμαξηεζίαο).» 

Βπνκέλσο, ε επέλδπζε ηνπ ηδηψηε ζα πινπνηεζεί κε επηρνξεγήζεηο (δεκφζην ρξήκα) θαη δάλεηα 

θαη φρη κε ίδηα θεθάιαηα.  

[ΣΒΛΟ ΣΔ ΠΏΡΟΤΕΏΔ ΣΟΕΥΒΕΧΝ ΏΠΟ ΣΔ ΜΒΛΒΣΔ ΣΔ ΣΡΏΠΒΓΏ 

ΠΒΕΡΏΕΧ]  

 

Β.  

 
Ο θίλδπλνο π.ρ. λα κείλεη  ζηα κηζά ην έξγν ή λα κείλεη κηζνζθακκέλν ην βνπλφ ηεο Εθαξίαο είλαη 

ππαξθηφο αλ ε εηαηξεία δελ πάεη θαιά. Δ Εθαξία εθηίζεηαη ζε ξίζθα θαη εμσηεξηθνχο παξάγνληεο 

πνπ κπνξεί λα ηε βιάςνπλ. Σν βέβαην είλαη φηη ε Εθαξία κεηαηξάπεθε, κε ηελ άδεηα ηεο ΡΏΒ γηα 

110 Ώ/Γ, ζε ρξεκαηηζηεξηαθφ κέγεζνο (!) αλ δνχκε ην δηάγξακκα.   

 

 



Γ. 
ΐιέπνληαο ηε ραξηνγξάθεζε ηνπ  θξηηεξίνπ απνθιεηζκνχ 3 [απνθιεηζκφο ρσξνζέηεζεο 

αλεκνγελλεηξηψλ] ηεο Οξληζνινγηθήο Βηαηξείαο, δηαπηζηψλνπκε φηη ζηελ Εθαξία ππάξρεη 

απνθιεηζκφο ρσξνζέηεζεο, θάηη πνπ δελ πξνηείλεη ε Οξληζνινγηθή γηα άιια λεζηά (Υίνο, άκνο, 

Νάμνο, Ρφδνο, Λήκλνο, Μχθνλνο, θιπ).   

Βπνκέλσο, ε Εθαξία έρεη κηα ηδηαίηεξε νξληζνινγηθή αμία.  

 

 

Γ. 
ΠΟΏ ΒΟΑΏ ΘΏ ΠΡΒΠΒΕ ΝΏ ΏΝΏΜΒΝΒΕ Ο ΑΔΜΟ; 

Μεηά ηελ άδεηα ηεο ΡΏΒ ν Αήκαξρνο θαη πνιινί παξάγνληεο κίιαγαλ γηα εηήζηα έζνδα ηεο ηάμεο 

ησλ 5 εθαη. επξψ.  

Πξφζθαηα ν Αήκαξρνο θαηέβαζε κε δήισζή ηνπ ην πνζφ ζηα 1,7 εθαη. επξψ. 

Ώιιά απηφ ην πνζφ αθνξά ην ζεσξεηηθφ κέγηζην πνπ κπνξεί λα παξάγεη κηα αλεκνγελλήηξηα 

(απφδνζε 33%).    

Μηα θαλνληθή απφδνζε είλαη 23%, πνπ ζεκαίλεη γηα ην δήκν 1,25 εθαη επξψ.  Ώπηφ ζπκβαίλεη 

φηαλ ιεηηνπξγνχλ φιεο νη αλεκνγελλήηξηεο θαλνληθά. κσο, αλ πάξνπκε ππφςε καο θαη ηα 

παξαθάησ:  

1. Ο δήκνο ζα παίξλεη 2% επί ηνπ ξεχκαηνο πνπ ζα αγνξάδεη ε ΑΒΔ κεηά ηε κεηαθνξά ηνπ κε 

θαιψδην ζηελ Ώηηηθή θαη φρη απηφ πνπ ζα παξάγνπλ νη αλεκνγελλήηξηεο. Τπάξρνπλ απψιεηεο 

ξεχκαηνο  θαηά ηε κεηαθνξά γηα κεγάιεο απνζηάζεηο άλσ ησλ 100 ρικ. 

2. Οη αλεκνγελλήηξηεο δελ απνδίδνπλ ηελ εθηηκψκελε παξαγσγή θαη ππάξρνπλ ζεκαληηθέο 

απνθιίζεηο πξνο ηα θάησ, ηδηαίηεξα φζν πεξλάεη ν ρξφλνο. 

3. Τπάξρνπλ θαη πνιινί άιινη ιφγνη πνπ νη αλεκνγελλήηξηεο δελ δνπιεχνπλ φιν ην ρξφλν, φπσο 

δείρλεη θαη ην αληίζηνηρν δηάγξακκα γηα ηελ Βχβνηα.  

Βπνκέλσο, ηα έζνδα ηνπ δήκνπ ζα είλαη πνιχ ιηγφηεξα  απφ 1,25 εθαη επξψ ην ρξφλν.  

Πξφθεηηαη γηα έζνδα πνπ ζα αληηζηνηρνχλ πεξίπνπ ζην 1/8 -1/10 ηνπ ππάξρνληνο πξνυπνινγηζκνχ  

ηνπ Αήκνπ θαη ζα κεηψλνληαη δηαρξνληθά. Βπίζεο, αλά πάζα ζηηγκή κπνξεί λα κεησζεί ην 

νηθνλνκηθφ φθεινο ηνπ Αήκνπ, φπσο κεηψζεθε απφ ην 2012 ε επηδνηνχκελε παξαγφκελε ελέξγεηα 



ησλ θσηνβνιηατθψλ. ε κηα ηέηνηα πεξίπησζε κπνξεί λα θαηαιήμνπκε λα έρεη δνζεί ην βνπλφ ηεο 

Εθαξίαο ζρεδφλ ηδάκπα γηα 25 ή 50 ρξφληα θαη ρσξίο νπζηαζηηθά αληαιιάγκαηα.   

 

επηζηξνθή 

 

 

Δλεκέξσζε γηα ηελ εθδήισζε „Ζ Δλέξγεηα ζηελ Ηθαξία‟, Ώγ. Κήξπθνο 21-1-2012 

 

Πξσηνβνπιία Πνιηηψλ γηα ηε Αηάζσζε ηνπ Πξάκλεηνπ ξνπο 

Posted on Εαλνπαξίνπ 24, 2012 by savepramnos  

 

Σν άββαην, 21 Ιαλνπαξίνπ, ζην Παιηφ Γεκαξρείν ηνπ Αγίνπ Κεξχθνπ, παξαθνινπζήζακε κε 

κεγάιν ελδηαθέξνλ ηελ ελεκέξσζε-ζπδήηεζε πνπ ζπλδηνξγάλσζε ε Απηφλνκε πζπείξσζε Πφιηηψλ 

Ιθαξίαο θαη ε Κίλεζε Πνιηηψλ Ραρψλ: ηηο εηζεγήζεηο ηνπ θ. Αιέμαλδξνπ Μαβή, πεξηβαιινληνιφγνπ-

βηνηερλνιφγνπ, εθπξφζσπνπ ηνπ Γηθηχνπ Πεξηβαιινληηθψλ Οξγαλψζεσλ Αηγαίνπ, θαη ηνπ θ. 

Νηθφιανπ Γαλαιάηνπ, Δδαθνιφγνπ-Γεσπφλνπ, Καζεγεηή ηνπ Σκήκαηνο Γεσπνλίαο ηνπ Παλ/κίνπ 

ηεο Θεζζαιίαο, θαζψο θαη ηε ζπδήηεζε πνπ αθνινχζεζε. Γηαβάζηε ηα θχξηα ζεκεία ησλ εηζεγήζεσλ 

(κε έκθαζε ζηηο πιεξνθνξίεο πνπ βξήθακε ηδηαίηεξα ελδηαθέξνπζεο θαη ρξήζηκεο), ηα θχξηα ζεκεία 

ηεο ζπδήηεζεο πνπ αλαπηχρζεθε, ηε ηνπνζέηεζε ηνπ θ.Γεκάξρνπ, ηηο ζέζεηο θαη ηνπο 

πξνβιεκαηηζκνχο πνπ εθθξάζηεθαλ απέλαληη ζε κηα ινγηθή ‗νηθνλνκηθνχ ζπκθέξνληνο‘ πνπ ηείλεη 

λα παξαβιέπεη ηηο πεξηβαιινληηθέο θαη θνηλσληθέο επηπηψζεηο ‗αλαπηπμηαθψλ‘ έξγσλ ηέηνηαο 

θιίκαθαο.  

Ο θ. Ώιέμαλδξνο Μαβήο, ζηελ εηζήγεζή ηνπ κε ηίηιν “Μχζνη θαη Πξαγκαηηθφηεηα ηεο Ώηνιηθήο 

ΐηνκεραλίαο”, καο ελεκέξσζε γηα ηα βαζηθά πξνβιήκαηα ησλ α/γ, έηζη φπσο απηά δηαγξάθνληαη 

ζηε δηεζλή βηβιηνγξαθία θαη αξζξνγξαθία: ην γεγνλφο φηη δελ ππνθαζηζηνχλ, αιιά 

ζπκπιεξψλνπλ άιινπο ηξφπνπο παξαγσγήο ελέξγεηαο (π.ρ. πεηξέιαην, πγξαέξην, γεσζεξκία, 

βηνκάδα) ιφγσ ηεο ελεξγεηαθήο ηνπο αζηάζεηαο, ηεο αλαπνηειεζκαηηθφηεηάο ηνπο, ηνπ πςεινχ 

ηνπο θφζηνπο (πνπ δελ είλαη κφλν νηθνλνκηθφ). Μαο ελεκέξσζε γηα ηηο θαηαζηξνθηθέο επηπηψζεηο 

ησλ βηνκεραληθψλ αηνιηθψλ ζηαζκψλ ζηε βηνπνηθηιφηεηα, ζην αλάγιπθν, ζην ηνπίν θαη ζηε 

θιίκαθά ηνπ (εμαηηίαο ησλ ρσκαηνπξγηθψλ έξγσλ, ηεο δηάλνημεο δξφκσλ θαη ησλ δηθηχσλ ηνπ 

ξεχκαηνο πνπ απαηηνχληαη γηα ηε θαηαζθεπή θαη ιεηηνπξγία ησλ βηνκεραληθψλ αηνιηθψλ ζηαζκψλ, 

θαη εμαηηίαο ηνπ φηη κηινχκε γηα α/γ χςνπο 150 κέηξσλ). Μαο ελεκέξσζε γηα ηηο νηθνλνκηθέο 

επηπηψζεηο ησλ βηνκεραληθψλ αηνιηθψλ ζηαζκψλ: γηα ηε κείσζε ηεο αμίαο ηεο γεο, ηε κείσζε ηνπ 

ηνπξηζκνχ θαη ηε θαηαζηξνθή ηεο δπλαηφηεηαο γηα νξγάλσζε ελαιιαθηηθψλ κνξθψλ ηνπξηζκνχ, 

θαη καο αλέθεξε φηη πξνθχπηνπλ ζνβαξά ζέκαηα θνηλσληθήο δηθαηνζχλεο. Σφληζε ηε ζεκαζία ηεο 

εμνηθνλφκεζεο ελέξγεηαο θαηά ηε θαηαζθεπή θηηξίσλ, αιιά θαη ην φηη ηέηνηαο θιίκαθαο έξγα 

αλαπαξάγνπλ ηειηθά ην ππεξ-θαηαλαισηηθφ πξφηππν δσήο κε “θνηκηζκέλε ζπλείδεζε”, ρσξίο λα 

αιιάδεη νπζηαζηηθά ζε ηίπνηα ε ζηάζε δσήο πνπ καο έθεξε ζην ρείινο ηεο νηθνινγηθήο 

θαηαζηξνθήο. 

Ο Καζεγεηήο Νηθφιανο Ααλαιάηνο, ζηελ εηζήγεζή ηνπ κε ηίηιν “Γε θαη Όδσξ”, καο κίιεζε γηα 

ηε ζεκαζία ηνπ εδάθνπο σο πεγήο ηξνθήο θαη λεξνχ θαη γηα ην θαηλφκελν ηεο εξεκνπνίεζεο πνπ 

απεηιεί λα καο ζηεξήζεη απηά πνπ είλαη ηφζν θξίζηκα γηα ηε δσή καο, θαη ην νπνίν απνηειεί 

ππαξθηφ θίλδπλν γηα ην ζχλνιν ησλ εδαθψλ ηεο Εθαξίαο. Ο ίδηνο, πξψελ κέινο ηεο Βζληθήο 

Βπηηξνπήο γηα ηε Καηαπνιέκεζε ηεο Ώπεξήκσζεο, καο κίιεζε γηα ηα αίηηα ηεο εξεκνπνίεζεο 

(πνπ είλαη ε θιηκαηηθή αιιαγή, ε απφηνκε θιίζε ηνπ εδάθνπο, γεσινγηθνί θαη πδξνινγηθνί 

παξάγνληεο, ηδηφηεηεο ηνπ εδάθνπο θαη αλζξψπηλεο δξαζηεξηφηεηεο φπσο θσηηέο, δηαλνίμεηο 

δξφκσλ, ππεξβφζθεζε, άλαξρε νηθνδφκεζε θαη αλάπηπμε ηνπ ηνπξηζκνχ, επηδνηήζεηο). Μαο 

ελεκέξσζε γηα ην ρέδην Αξάζεο ηεο Β.Β. θαηά ηεο Βξεκνπνίεζεο θαη ην ζρεηηθφ ρέδην Αξάζεο 

πνπ θαηέζεζε ε Βιιάδα ην 2001, απφ ην νπνίν πξνθχπηεη φηη ε Ηθαξία αλαγλσξίδεηαη σο 

πεξηνρή „πςεινχ θηλδχλνπ εξεκνπνίεζεο‟, θαη άξα ν ζρεδηαζκφο ή ε αιιαγή ρξήζεο γαηψλ 

πξέπεη λα βαζίδεηαη ζε ιεπηνκεξείο εδαθνινγηθέο θαη πδξνινγηθέο κειέηεο, λα γίλεηαη  κε 

επξεία θνηλσληθή ζπλαίλεζε (θαη φρη κε απιή πιεηνςεθία) θαη κε επξεία πνιηηηθή ζπλαίλεζε 

(κε ηε ζπκκεηνρή ηνπ Τπνπξγείνπ, Ώληηπνιίηεπζεο, ηεο ίδηαο ηεο Βζληθήο Βπηηξνπήο γηα ηε 

Καηαπνιέκεζε ηεο Βξεκνπνίεζεο, Ννκαξρηαθά ζπκβνχιηα θαη αξκφδηεο ππεξεζίεο ηνπ 
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Αήκνπ). Μαο ελεκέξσζε επίζεο γηα ην φηη κε βάζε ηα πνξίζκαηα ησλ εξεπλψλ πνπ έγηλαλ ζηελ 

Εθαξία απφ ηελ Βζληθή Βπηηξνπή θαηά ηεο Ώπεξήκσζεο θαη απφ άιινπο θνξείο, ν ηφπνο καο 

θαηαηάζζεηαη κεηαμχ ησλ πην “επαίζζεησλ νηθφηνπσλ” θαη απηφ αλαγλσξίζηεθε απφ ηε 

χλνδν ηνπ Ρίν ην 1992 φπνπ θαηαξηίζηεθε ε Agenda 21 (πιάλν δξάζεο γηα ηε „βηψζηκε 

αλάπηπμε‟ ζηνλ 21-ν αηψλα). Δπνκέλσο ζα πξέπεη λα αθνινπζεζεί ζηελ Ηθαξία ε δηαδηθαζία 

πνπ νξίδεηαη απφ ην ρέδην Γξάζεο γηα ηνλ ζρεδηαζκφ ή ηηο αιιαγέο ρξήζεο ηεο γεο. 
Ο θ.Ααλαιάηνο καο ελεκέξσζε επίζεο γηα ηηο ζεκαληηθέο επηπηψζεηο πνπ ζα έρεη ε δηάλνημε 

δξφκσλ, ε νπνία επηηαρχλεη θαηά 30-200 θνξέο ηε δηάβξσζε θαη ηελ εξεκνπνίεζε ησλ εδαθψλ. 

Μαο είπε φκσο θαη θαιά λέα: ε εξεκνπνίεζε ησλ γαηψλ ζηελ  Ηθαξία είλαη αλαζηξέςηκε θαη 

καο κίιεζε γηα ηα κέηξα πξφιεςεο θαη αληηκεηψπηζεο ηεο δηάβξσζεο θαη ηεο εξεκνπνίεζεο. 

Κιείλνληαο απηφ ην κέξνο ηεο εηζήγεζήο ηνπ, καο επαλέιαβε φηη ζηελ Εθαξία κπνξεί λα γίλεη 

αιιαγή ρξήζεο ηεο γεο (n.b. βιέπε κεηαηξνπή ηνπ βνπλνχ ζε βηνκεραληθή δψλε γηα ηε παξαγσγή 

αηνιηθήο ελέξγεηαο) ―κφλν κεηά απφ αθξηβή εθηίκεζε ησλ πεξηβαιινληηθψλ επηπηψζεσλ θαη κφλν ζε 

πεξίπησζε ζνβαξψλ θνηλσληθψλ αλαγθψλ πνπ δελ είλαη δπλαηφλ λα ηθαλνπνηεζνχλ κε άιινπο 

ηξφπνπο πεξηζζφηεξν επηθεξδείο γηα ηε θνηλσλία θαη ιηγφηεξν δπζκελείο γηα ην πεξηβάιινλ‖.  

ην δεχηεξν κέξνο ηεο νκηιίαο ηνπ, ν θ.Ααλαιάηνο καο πξφηεηλε ηε παξαγσγή ελέξγεηαο απφ 

βηνκάδα θαη ζπγθεθξηκέλα απφ ζηεξεά βηνθαχζηκα (πέιιεη απφ αγξνηηθά ππνιιείκαηα θαη 

θαιιηέξγεηα γατδνπξάγθαζσλ κε ληφπην ζπφξν), -θάηη πνπ κπνξεί λα γίλεη απφ έλα ή πεξηζζφηεξα 

λνηθνθπξηά (νηθηαθή παξαγσγή) ή αθφκα θαη απφ κηα κηθξή βηνηερλία θαζψο έρεη ζρεηηθά κηθξφ 

θφζηνο επέλδπζεο (πεξί ηα 3.500 επξψ). Με ην ηξφπν απηφ ζπλέβαιιε ελεξγά ζηε ζπδήηεζε γηα 

ηελ νηθνδφκεζε ελαιιαθηηθψλ ιχζεσλ γηα ηε παξαγσγή πξάζηλεο ελέξγεηαο κε ηξφπν πνπ φρη 

κφλν ειαθξχλεη νηθνλνκηθά ηα λνηθνθπξηά (κε κείσζε ηνπ θφζηνπο γηα ηε ζέξκαλζε ή/θαη κε ηε 

δεκηνπξγία εηζνδεκάησλ γηα ηα λνηθνθπξηά απηά), αιιά επηπιένλ έρεη πεξηβαιινληηθά νθέιε 

(κεδεληζκφο δηάβξσζεο, εμνηθνλφκεζε λεξνχ, κείσζε ηεο ληηξνξχπαλζεο, αχμεζε ηεο εδαθηθήο 

γνληκφηεηαο, νπζηαζηηθή ζπκβνιή ζηελ αλαραίηηζε ηνπ θαηλνκέλνπ ηνπ ζεξκνθεπίνπ). Σέινο, 

επέζηεζε ηε πξνζνρή καο ζην κεγάιν πξαγκαηηθφ θφζηνο ηεο ειεθηξνπαξαγσγήο απφ 

θσηνβνιηατθά θαη αλεκνγελλήηξηεο ζε ζρέζε κε ηε παξαγσγή απφ πεηξέιαην, θαζψο ζηε δεχηεξε 

πεξίπησζε ην ζχζηεκα είλαη ήδε εγθαηαζηεκέλν, ελψ γηα ηε πξψηε πεξίπησζε πξέπεη λα 

αγνξάζνπκε (θαη κάιηζηα άκεζα) α/γ θαη θ/β πιεξψλνληαο 185 δηο (130 δηο γηα θ/β θαη 55 δηο γηα 

α/γ, ρψξηα ην θφζηνο δηθηχσζεο). 

ηε ζπλέρεηα έθαλε παξέκβαζε ν ζπκπνιίηεο καο, θ.Διίαο Γηαλλίξεο, Πνιενδφκνο-Υσξνηάθηεο, 

Βπηθ.Καζεγεηήο ηνπ Πνιπηερλείνπ Κξήηεο, ν νπνίνο ζπλφςηζε πιεξνθνξίεο πνπ έρεη δεκνζηεχζεη 

ην ηειεπηαίν δηάζηεκα: ηελ απάληεζε ηεο Βιιεληθήο Οξληζνινγηθήο Βηαηξείαο απφ ηελ νπνία 

πξνθχπηεη φηη ε Εθαξία αλήθεη ζηηο „εκαληηθέο γηα ηα Πνπιηά Πεξηνρέο‟, πνπ είλαη 

αλαγλσξηζκέλεο απφ ηελ Β.Β. θαη κε βάζε ηηο νπνίεο νξίζηεθαλ νη πεξηνρέο Natura 2000 (Γψλεο 

Βηδηθήο Πξνζηαζίαο), πιεξνθνξίεο γηα ηελ πνξεία ηνπ νκίινπ Μπηηιελαίνπ ζην ρξεκαηηζηήξην, 

θαη ζηνηρεία απφ ηε πην πξφζθαηε δεκνζίεπζή ηνπ ζην ikariamag.gr 

 ζε ζρέζε κε ην πςειφ ξίζθν θαη ηε ζνβαξή πηζαλφηεηα λα θαηαιήμεη ε ππφζεζε απηή νηθνλνκηθά 

δεκηνγφλνο γηα ηελ Εθαξία,  γηα ηoλ καθξνπξφζεζκν θαη κε αλαζηξέςηκν ραξαθηήξα απηήο ηεο 

απφθαζεο θαζψο θαη γηα ηα πξαγκαηηθά έζνδα ηνπ Αήκνπ, ηα νπνία ζίγνπξα δελ ππνινγίδνληαη 

επί ησλ 330 MW (δειαδή ην 100% ηεο απφδνζήο ηνπο), απέρνπλ απφ ην ζεσξεηηθφ κέγηζην ηεο 

απφδνζήο ηνπο (33% απφ ην νπνίν πξνθχπηνπλ ηα 1.7 εθαη.) θαη πνπ πην πηζαλφ είλαη λα 

ηζνδπλακνχλ κε ην 1/6 ησλ ζεκεξηθψλ εζφδσλ ηνπ Αήκνπ (1,25 εθαη. πνπ ππνινγίδνληαη επί ηνπ 

25%, πνπ ζεσξείηαη κηα θαλνληθή απφδνζε).  

Σφζν ζηελ αξρή φζν θαη ζηε δηάξθεηα ηεο ζπδήηεζεο, ηνπνζεηήζεθε ν Αήκαξρνο Εθαξίαο, ν θ.Υξ. 

ηαπξηλάδεο, ν νπνίνο γηα κηα άιιε θνξά επαλέιαβε φηη “ζα πξέπεη λα ζρεκαηίζνπκε κηα γλψκε 

ρσξίο παξσπίδεο…θαη λα δνχκε ηα ππέξ θαη ηα θαηά“, “αλ ζπκθέξεη ή φρη ηνλ ηφπν καο“,  θαη λα 

δνχκε κε ζχλεζε θαη λεθαιηφηεηα, “αλ κπνξεί ζε ζπλεξγαζία κε άιιεο εηαηξείεο λα κεησζεί ην 

θφζηνο― ψζηε “λα κπνπλ ιηγφηεξεο αλεκνγελλήηξηεο” (n.b. παξά ην γεγνλφο φηη θαη πάιη ζα 

πξφθεηηαη γηα βηνκεραληθφ αηνιηθφ ζηαζκφ, αιιηψο ηη ζπκθέξνλ κπνξεί λα έρεη κηα εηαηξεία;), “λα 

δνχκε πνπ ζα κπνπλ νη α/γ” (n.b. άζρεηα κε ην γεγνλφο φηη ην κεγαιχηεξν κέξνο ηνπ λεζηνχ είλαη 

πξνζηαηεπφκελν απφ Γηεζλείο πκβάζεηο θαη Δζληθνχο Νφκνπο, φπσο καο εμήγεζαλ νη νκηιεηέο 

καο), “αλ καο ζπκθέξνπλ νη δξφκνη πνπ ζα ραξάμνπλ” (n.b. επίζεο άζρεηα κε ην γεγνλφο φηη ε 

δηάλνημε δξφκσλ επηηαρχλεη θαηά 30-200 θνξέο ην θαηλφκελν ηεο εξεκνπνίεζεο). Μηιψληαο γηα ηε 
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πξνζσπηθή ηνπ ζηάζε, καο είπε φηη ν ίδηνο δελ έρεη απνθαζίζεη αθφκα αλ είλαη ππέξ ή θαηά ηνπ 

έξγνπ απηνχ (n.b. ππελζπκίδνπκε φηη θπζηθά δε πξφθεηηαη γηα πξνζσπηθή απφθαζε ηνπ 

θ.Γεκάξρνπ). Μαο ελεκέξσζε επίζεο γηα ην φηη ν Αήκνο πξνζαλαηνιίδεηαη ζηε δηνξγάλσζε κηαο 

εκεξίδαο κε ην ζέκα απηφ ζηηο αξρέο Μαξηίνπ, φπνπ ζα ζπκκεηάζρνπλ „εηδηθνί‘ επηζηήκνλεο πνπ 

ζα ππνζηεξίμνπλ ηφζν ηα ππέξ φζν θαη ηα θαηά, ”κε αλεμαξηεζία γλψκεο“, θαη ηφληζε φηη δε ζα 

πξέπεη λα δαηκνλνπνηείηαη ε αληίζεηε άπνςε (n.b. θαη παξά ην γεγνλφο φηη είλαη ν ίδηνο πνπ κίιεζε 

γηα θαηδξέο αληηδξάζεηο θαηά ησλ α/γ). 
ηε ζπδήηεζε πνπ αλαπηχρζεθε, εθθξάζηεθαλ ζπκπνιίηεο καο γηα ηε ζεκαζία ηνπ λα 

πξνζηαηεχζνπκε ηνλ ηφπν καο, -πνπ φπσο εηπψζεθε, είλαη ην ζπίηη καο, απηφ πνπ  ζα 

θιεξνδνηήζνπκε ζηα παηδηά καο-, εθθξάζηεθαλ πξνβιεκαηηζκνί γη‟ απηφ ην είδνο ηεο αλάπηπμεο 

(“πνηφο θαη γηα πνηφλ;”), γηα ηε ζηάζε πνπ πξέπεη λα θξαηήζνπλ νη Καξηψηεο απέλαληη ζε 

επηδνηνχκελα επηρεηξεκαηηθά ζπκθέξνληα θαη κε δεδνκέλν φηη ε Γεξκαλία εμάγεη ηελ 

απαξραησκέλε βαξηά ηεο βηνκεραλία ζε ρψξεο, φπσο ε Βιιάδα πνπ είλαη ππφ θαζεζηψο 

ρξενθνπίαο. Βθθξάζηεθαλ επίζεο πξνβιεκαηηζκνί γηα ην πσο νξίδεη ηειηθά ν Αήκνο ην 

„ζπκθέξνλ‟, θαζψο απηφ δελ πξνζδηνξίδεηαη κφλν απφ ην νηθνλνκηθφ, ελψ ζπρλά ην νηθνλνκηθφ 

θξηηήξην εθκεδελίδεηαη κπξνζηά ζηελ αμία ηνπ πεξηβάιινληνο, ζηελ ίδηα ηε δσή θαη ηνλ ηνπξηζκφ. 

ηνλ πξνβιεκαηηζκφ γηα ηελ „θαηαζηξνθή‟ πνπ ήδε έρεη γίλεη ζην βνπλφ „απφ ηα θαηζίθηα‟, (n.b. 

αλ θαη ν θ.Γαλαιάηνο καο είρε ήδε δψζεη ηηο απαληήζεηο κε ηελ εηζήγεζή ηνπ, απφ ηελ νπνία 

πξνθχπηεη φηη ε ππεξβφζθεζε είλαη κηα κφλν εθ ησλ αηηηψλ ηεο εξεκνπνίεζεο, ε νπνία ζηε 

πεξίπησζε ηεο Ιθαξίαο είλαη αλαζηξέςηκε), ε απάληεζε πνπ δφζεθε απφ ηνπο ίδηνπο ηνπο 

ζπκπνιίηεο καο ήηαλ φηη ε θαηαζηξνθή απηή ζε θακία πεξίπησζε δε δηθαηνινγεί λα 

απνηειεηψζνπκε ηε θαηαζηξνθή. πλνιηθά, ζηε ζπδήηεζε εθθξάζηεθε μεθάζαξα ε βνχιεζε ησλ 

ζπκπνιηηψλ καο λα κελ ζπλαηλέζνπκε σο ηνπηθή θνηλσλία θαη σο Αήκνο ζην πξνηεηλφκελν 

επελδπηηθφ ζρέδην ησλ 330 MW. 

Ώπφ ηελ ελεκέξσζε-ζπδήηεζε απηή αληιήζακε ζεκαληηθέο πεξηβαιινληηθέο θαη λνκηθέο 

πιεξνθνξίεο, ηηο νπνίεο θαινχκε ηνλ Αήκν Εθαξίαο λα αμηνπνηήζεη θαηά απηνχ ηνπ επελδπηηθνχ 

ζρεδίνπ. Καινχκε γηα άιιε κηα θνξά ηνλ Αήκν Εθαξηαο λα αθνπγθξαζηεί ηε ζέιεζε θαη ηε 

βνχιεζε ηνπ Εθαξηαθνχ ιανχ κε ιατθέο ζπλειεχζεηο θαη λα πάςεη λα εξσηνηξνπεί κε επελδπηηθά 

ζελάξηα πνπ ζέηνπλ ζε θίλδπλν ηα εδάθε θαη ηα λεξά καο, ηε βηνπνηθηιφηεηα, ηε δηαηξνθηθή καο 

αζθάιεηα, ηελ ίδηα καο ηε δσή πάλσ ζην βνπλφ πνπ είλαη ε Εθαξία. Καη κάιηζηα καο ζέηνπλ ζε 

θηλδχλνπο πνπ δελ κπνξνχλ λα ππνινγηζηνχλ ζε ρξήκα ή πνπ δελ είλαη πνηέ δπλαηφλ λα 

αληηζηαζκηζηνχλ κε νηθνλνκηθά νθέιε. Βπνκέλσο θάζε κνξθήο „δηαπξαγκάηεπζε‟ είλαη ζηε 

πξαγκαηηθφηεηα πνιχ θηελφ παδάξεκα ηεο δσήο θαη ηεο ηζηνξίαο καο, θαη άζρεηε κε ηηο 

πξαγκαηηθέο καο αλάγθεο. 
 

επηζηξνθή 
 

ΗΚΑΡΗΑ ΚΑΗ ΑΝΔΜΟΓΔΝΝΖΣΡΗΔ:  

Ξεπνπινχλ ην λεζί ππνζεθεχνληαο ην κέιινλ ηνπ 

 

Αεπηέξα, 06 Φεβξνπαξίνπ 2012  

Σνπ Ζιία Γηαλλίξε* 
 

Δ πεξίπησζε ηεο θπβέξλεζεο Παπαδήκνπ, 

φπνπ ΠΏΟΚ, ΝΑ θαη ΛΏΟ ζπγθπβεξλνχλ, 

ρσξίδεη εχθνια ηηο κλεκνληαθέο απφ ηηο 

αληηκλεκνληαθέο πνιηηηθέο δπλάκεηο. 

Δ πεξίπησζε, φκσο, ηνπ δήκνπ Εθαξίαο, φπνπ 

δήκαξρνο εμειέγε ν Υξήζηνο ηαπξηλάδεο 

(ΤΝ) απφ έλα θνηλφ ςεθνδέιηην ΝΑ, 

ΠΏΟΚ, ΤΝ είλαη πνιηηηθά πην πεξίπινθε 

θαη πνιιαπιά δηδαθηηθή. Βπηπιένλ, ην ΛΏΟ 

έδσζε ηε ζηήξημή ηνπ ζε απηφ ην ςεθνδέιηην. 

Ώπέλαληί ηνπ ήηαλ ν ζπλδπαζκφο ηνπ ΚΚΒ, 

πνπ είρε θαη ηνπο ηξεηο Καπνδηζηξηαθνχο 

δήκνπο, ην νπνίν ζηήξημε θαη ν βνπιεπηήο ηεο 

ΝΑ θ. Κακκέλνο. Ο ΤΝ Εθαξίαο κε ην 

ςεθνδέιηην ηαπξηλάδε (επηπρψο φρη φινο) 

αγλφεζε ηελ αληηκλεκνληαθή πνιηηηθή ηνπ 

ΤΡΕΓΏ ζηελ ππφινηπε Βιιάδα. ήκεξα, έλα 

ρξφλν κεηά, βξίζθεηαη θπξηνιεθηηθά 

αθνπιηζκέλνο, ακήραλνο θαη κε πνιιά 

αδηέμνδα. Τπάξρεη θαη έλαο ηξίηνο 

ζπλδπαζκφο ε Ώπηφλνκε πζπείξσζε 

Πνιηηψλ Εθαξίαο (ΏΠΕ) πνπ δελ έπαηδε ζην 

δίπνιν ΚΚΒ - ΏληηΚΚΒ αιιά εζηίαδε ζηα 

πξνβιήκαηα, κε πξνηάζεηο θαη εθηεηακέλν 

πξφγξακκα, πνπ πήξε πεξίπνπ 12%. 



πσο φινη νη Καιιηθξαηηθνί δήκνη αλά ηελ 

Βιιάδα, ν δήκνο Εθαξίαο βξέζεθε ρσξίο 

επαξθείο πφξνπο. Άζιηα ε κεηαθνξά καζεηψλ 

θαη ε ιεηηνπξγία ησλ ζρνιείσλ. Σν ζχζηεκα 

αλαθχθισζεο, πνπ κηζνδνχιεπε πξηλ, 

θαηαβαξαζξψζεθε. Οχηε ιάκπεο δελ έρεη ν 

δήκνο γηα ην δεκνηηθφ θσηηζκφ. Σα 

πξνβιήκαηα πνιιά θαη θακία πξσηνβνπιία ή 

έζησ πξφηαζε πνπ λα απεπζχλεηαη απφ ην 

δήκν ζηελ ίδηα ηελ θνηλσλία θαη ηηο δπλάκεηο 

ηεο. Δ πνιηηηθή ηνπ εθηθηνχ θαη ηεο κηδέξηαο 

ζξηακβεχεη θαη ζηελ Εθαξία. 
 
Ο δήμαρχοσ «είδε φωσ»... 
 

ζπνπ, εθδίδεηαη ηνλ Ενχιην 2011 απφ ην 

πνπζελά, ρσξίο θακία ηνπηθή ελεκέξσζε ή 

δηαβνχιεπζε, ε άδεηα ηεο Ρπζκηζηηθήο Ώξρήο 

Βλέξγεηαο πξνο εηαηξεία ζπκθεξφλησλ 

Μπηηιελαίνπ, γηα 110 αλεκνγελλήηξηεο 

330MW ζηα 2/3 ηεο ηθαξηαθήο νξνζεηξάο. 

Ώηθληδηαζκφο πιήξεο. 

Ώιιά ν δήκαξρνο Εθαξίαο θνληνινγίο «είδε 

θσο». Βίλαη πνιιά ηα ιεθηά, έιεγε, δελ 

κπνξείο λα ηα αγλνήζεηο. ΐέβαηα φιν ην 

θαινθαίξη κίιαγε παξαπιαλεηηθά γηα 4 θαη 5 

εθαηνκκχξηα ην ρξφλν πνπ ζα παίξλεη ν δήκνο 

(2% επί ηνπ αγνξαδφκελνπ ξεχκαηνο κέζσ 

ΑΒΜΔΒ) θαη κφιηο ην Γελάξε ηνπ 2012 

πξνζγεηψζεθε ζηα 1,7 εθαη, φπσο ηνπ είραλ 

επηζεκάλεη απφ ην θαινθαίξη σο ηδαληθφ 

κέγηζην δηάθνξνη επηζηήκνλεο. Σα ρξήκαηα 

ηειηθά ππνινγίδνληαη ζε πνιχ ιηγφηεξα, ίζσο 

θαη θάησ απφ ην 1 εθαη. επξψ, ιφγσ 

ζπληήξεζεο αλεκνγελλεηξηψλ, απσιεηψλ ηεο 

κεηαθνξάο ηνπ ξεχκαηνο κε ππνζαιάζζην 

θαιψδην ζηελ Ώηηηθή θ.ιπ. 

Αελ ζψδεηαη ν δήκνο, πνπ έρεη 

πξνυπνινγηζκφ 8-9 εθαη επξψ, κε απηά ηα 

ιεθηά. Μπνξεί λα εμαζθαιίζεη έζνδα θαη απφ 

αιινχ, φπσο ζα δνχκε παξαθάησ. Ώο 

ζεκεησζεί φηη φιν ην παξαγφκελν ξεχκα δελ 

είλαη γηα ηηο αλάγθεο ηεο Εθαξίαο, αιιά γηα… 

εμαγσγή (ιέγεηαη φηη ζα είλαη γηα εμαγνξά 

ξχπσλ ηεο Γεξκαλίαο!). Δ Εθαξία θαιείηαη 

δψζεη ηζάκπα ην βνπλφ, πνπ ηελ έρεη δήζεη 

ρηιηάδεο ρξφληα θαη έρεη ηαπηηζηεί καδί ηεο, λα 

απαξλεζεί ηελ ηζηνξία ηεο, λα γίλεη 

παξαγσγφο ξεχκαηνο απφ κηα βηνκεραληθή 

ρξήζε ηνπ βνπλνχ ηεο γηα λα εμάγεη ξεχκα 

ηδηψηεο, έλαληη πηλαθίνπ θαθήο. 

Ο δήκαξρνο κέρξη ζήκεξα δελ έρεη θάλεη νχηε 

κηα εθδήισζε πξνο ηνπο δεκφηεο γηα ην 

δήηεκα ησλ 110 αλεκνγελλεηξηψλ, πέξα απφ 

ην λα αλαθνηλψλεη φηη παδαξεχεη κε ηνλ φκηιν 

Μπηηιελαίνπ γηα πεξηζζφηεξα ρξήκαηα θαη 

γηα δήζελ εμαίξεζε ησλ πξνζηαηεπφκελσλ 

πεξηνρψλ. Κάλεη φηη δελ μέξεη, παξ‟ φιν πνπ 

ηνπ έρνπλ δηαβηβαζηεί ζηνηρεία θαη ράξηεο 

(Natura, Οξληζνινγηθήο θ.ιπ.), φηη δελ γίλεηαη 

λα κε κπαδσζνχλ, εθζθαθνχλ, δηρνηνκεζνχλ, 

θαηαζηξαθνχλ νη πξνζηαηεπφκελεο πεξηνρέο. 

Ξέξεη φηη αλ εμαηξεζνχλ νη αλεκνγελλήηξηεο 

απφ απηέο ηηο πεξηνρέο, ηφηε… δελ ρσξάεη 

θακία αλεκνγελλήηξηα ζηνλ Ώζέξα! Ο 

δήκαξρνο δελ παξαθνινχζεζε θακία απφ ηηο 

ηξεηο εηδηθέο ελεκεξσηηθέο εθδειψζεηο πνπ 

έγηλαλ ην θαινθαίξη. Πξνζήιζε ζηελ 

εθδήισζε ηεο 21-1-2012, φπνπ ε ελεκέξσζε 

ήηαλ αθφκε πεξηζζφηεξν ιεπηνκεξήο, θαη 

παξφιν πνπ έιεγε κέρξη εθείλε ηε ζηηγκή 

«λαη, αξθεί λα ππάξρεη ζεβαζκφο ζην 

πεξηβάιινλ» δήισζε κεηά ηελ εθδήισζε φηη 

ν ίδηνο δελ έρεη απνθαζίζεη. 

Βίλαη ζεκαληηθφ φηη ηέηνηεο επελδχζεηο 

ρξεηάδνληαη ηνπιάρηζηνλ 4 ρξφληα γηα λα 

αδεηνδνηεζνχλ θαη κεξηθά αθφκε γηα λα 

εγθαηαζηαζνχλ θαη λα ιεηηνπξγήζνπλ. 

Βπνκέλσο, ν δήκνο Εθαξίαο δελ πξφθεηηαη λα 

έρεη έζνδα ζε απηή ηε ζεηεία. Γη‟ απηφ πξέπεη 

λα είλαη πνιχ πξνζεθηηθφο, επεηδή 

ππνζεθεχεηαη γηα 25 ή 50 ρξφληα ην κέιινλ 

ηεο Εθαξίαο (ηφζα αλαθέξεη ε άδεηα). 

 

Αλ φρη αλεκνγελλήηξηεο, ηη; 
 

Φπζηθά, μεθίλεζε δπλακηθή αληίδξαζε, 

αλαθνηλψζεηο νηθνινγηθψλ νξγαλψζεσλ, 

απηνδηνηθεηηθψλ παξαηάμεσλ θαη θνκκάησλ, 

ζπγθέληξσζε ππνγξαθψλ (ειεθηξνληθά ζην 

go-petition θαη ζηα ρσξηά), ελεκεξσηηθέο 

εθδειψζεηο, δχν ελζηάζεηο θαηά ηεο 

απφθαζεο (κάιηζηα ε κηα απφ ζχζζσκν ην 

δεκνηηθφ ζπκβνχιην), ππνκλήκαηα, 

δεκνζηεχκαηα, πνιιέο ζπδεηήζεηο θαη πνιιέο 

αληηπξνηάζεηο. 

Ο γξάθσλ δηαηχπσζε ηνλ Οθηψβξε 2011 

πνιπζέιηδε πξφηαζε κε ράξηεο πξνο ην 

δεκνηηθφ ζπκβνχιην κε αίηεκα λα ζπδεηεζεί 

ν ελεξγεηαθφο ζρεδηαζκφο ηεο Εθαξίαο. Κακία 

απάληεζε, νχηε θαλ φηη «ιάβακε ηελ πξφηαζή 

ζαο»! 

Ώλνίγεη έηζη εθ ησλ πξαγκάησλ ην ζέκα ηνπ 

ελεξγεηαθνχ ζρεδηαζκνχ ηεο Εθαξίαο, φρη 

φκσο απφ ην δήκαξρν αιιά απφ ηελ θνηλσλία 

ησλ πνιηηψλ, αθφκε θαη ησλ ςεθνθφξσλ ηνπ. 

Πξνηάζεθε λα δηεθδηθήζεη ν δήκνο, απφ ην 

παξαγφκελν ξεχκα ηνπ πβξηδηθνχ ησλ Ραρψλ 

κεηά ην 2012 πνπ ζα ιεηηνπξγεί, ην 20-30% 



αληί γηα 2%, γηαηί ε Εθαξία έρεη δψζεη γε θαη 

χδσξ γηα απηφ ην έξγν. Κακηά ηέηνηα 

δηεθδίθεζε δελ θαίλεηαη απφ ην δήκν. 

Πξνηάζεθε ν δήκνο λα πξσηνζηαηήζεη γηα 

κηα πνιπκεηνρηθή εηαηξεία παξαγσγήο 

ξεχκαηνο (φπσο έρνπλ θάλεη άιινη δήκνη ζηελ 

Βιιάδα) απφ ηελ πινχζηα γεσζεξκία ηεο 

Εθαξίαο, φπνπ ν δήκνο ζα κπνξνχζε λα έρεη 

έλα 20-30%. Μεγάιν πιενλέθηεκα γηαηί ζα 

ηεζεί ζε εθεδξεία ν πεηξειατθφο ζηαζκφο θαη 

ε Εθαξία ζα απεμαξηεζεί απφ ην πεηξέιαην. 

Ώληί απηνχ έρεη δξνκνινγεζεί απφ ηελ 

θπβέξλεζε λα δνζεί ε γεσζεξκία ηεο Εθαξίαο 

ζε ηδηψηε, κε θίλδπλν ηειηθά ν δήκνο λα 

παίξλεη κφλν ην 2%. Κακία πξσηνβνπιία απφ 

ην δήκν. 

Πξνηάζεθε λα θάλεη ν δήκνο ηειεζέξκαλζε 

ζηελ πξσηεχνπζα γηα εμνηθνλφκεζε 

ελέξγεηαο, (φπσο έρνπλ θάλεη άιινη δήκνη 

ζηελ Βιιάδα). Κακηά πξσηνβνπιία απφ ην 

δήκν. 

Σν κφλν «λαη» πνπ έρεη πεη εκκέζσο είλαη 

ζηελ επηρείξεζε Μπηηιελαίνπ. Καη φηη ηάρα 

ζα ππνδείμεη ν δήκνο πνχ ζα κπνπλ νη 

αλεκνγελλήηξηεο (κε ηη θξηηήξηα θαη πφηε; Σν 

2016;), ελψ μέξεη φηη δελ ππάξρνπλ ηέηνηεο 

επηινγέο. 

 
 
Πολιτικζσ επιλογζσ ςτην εποχή του μνημονίου 
 

 

Έλαο αξηζηεξφο δήκαξρνο λα κε 

ζπλδηαιέγεηαη; Να επηδηψθεη λα έρεη 

κνλφπιεπξε πιεξνθφξεζε είηε απφ ηελ 

εηαηξεία είηε απφ επηζηήκνλεο ππέξκαρνπο 

ησλ βηνκεραληθψλ εγθαηαζηάζεσλ ΏΠΒ θαη 

λα απνθεχγεη ζπζηεκαηηθά άιινπο 

επηζηήκνλεο πνπ επηζεκαίλνπλ ηα 

πξνβιήκαηα ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ έξγνπ; 

Να βγαίλεη κπξνζηά θαη λα ππνζηεξίδεη έλα 

έξγν πνπ ζα είλαη θαηαζηξνθηθφ βγάδνληαο 

απηφο ην θίδη απφ ηελ ηξχπα, αληί λα θαιέζεη 

δεκφζηα ηνλ ηδηψηε λα δψζεη εμεγήζεηο θαη 

ζηνηρεία; 

Να ιέεη δεκφζηα «λαη» ζηηο αλεκνγελλήηξηεο 

ζηε ρξνληθή πεξίνδν πνπ ν δήκνο Εθαξίαο έρεη 

πξνθεξχμεη δηαβνχιεπζε (ρσξίο φκσο φξνπο 

θαη θαλφλεο) θαη ππνηίζεηαη φηη ηψξα 

ζπγθεληξψλεη θαη αθνχεη απφςεηο θαη γλψκεο 

γηα λα δηακνξθψζεη άπνςε; 

Να κελ έρεη πξνσζήζεη νχηε θαλ ηελ 

ηδηνθηεζία ηνπ δήκνπ επί ηνπ Ώζέξα, κε 

απνηέιεζκα λα κελ μέξεη πνηα είλαη ε 

δεκνηηθή πεξηνπζία; Έηζη είλαη ζαλ λα αθήλεη 

θάζε είδνπο θαηαπαηεηέο ηεο δηθήο ηνπ 

πεξηνπζίαο λα λνηθηάδνπλ ακθηιεγφκελεο 

εθηάζεηο ζηελ εηαηξεία. 

Να απνθιείεη κέρξη ζηηγκήο ην δεκνςήθηζκα, 

ψζηε, έζησ, λα απνθαζίζεη ν Καξηψηηθνο 

ιαφο θαη φρη ην ησξηλφ δεκνηηθφ ζπκβνχιην 

γηα κηα απφθαζε πνπ αθνξά ην κέιινλ ηεο 

Εθαξίαο; (Ώλ θαη δεηήκαηα θαηαζηξνθήο ηνπ 

πεξηβάιινληνο δελ είλαη θαλ ζέκαηα 

δεκνςεθίζκαηνο). 

Δ ζηάζε απηή ηνπ δήκαξρνπ Υξ. ηαπξηλάδε 

εθζέηεη ηελ αξηζηεξά, ηηο δεκνθξαηηθέο 

παξαδφζεηο θαη κπνξεί λα ππνζεθεχζεη 

αλεπαλφξζσηα ην κέιινλ ηεο Εθαξίαο. 

Ο δήκαξρνο ζα πξέπεη λα μεθχγεη απφ ηε 

ινγηθή ηνπ παδαξέκαηνο ηεο Εθαξίαο θαη λα 

πεη: «Δ Εθαξία δελ είλαη γηα μεπνχιεκα».  

Έρνπλ δξνκνινγεζεί απφ ηελ πνιηηηθή ηνπ 

κλεκνλίνπ θαη άιιεο ηέηνηεο απεηιέο 

ηδησηηθνπνίεζεο γηα ηελ Εθαξία: Γηα ηα λεξά 

(ΒΤΑΏΠ Νήζσλ Ώ.Β.), γηα ηε γεσζεξκία, γηα 

ηα ιηκάληα, γηα ην αεξνδξφκην, γηα ηε 

ζπιινγή ζθνππηδηψλ, γηα ηελ αλαθχθισζε ή 

ηελ θαχζε. 

Ο δήκαξρνο πξέπεη λα αμηνπνηήζεη ηηο 

ελαιιαθηηθέο ελεξγεηαθέο πξνηάζεηο θαη λα 

θηλεηνπνηήζεη ηνπο ηθάξηνπο επηζηήκνλεο ζε 

ζαθή θαηεχζπλζε. 

Καη επηπιένλ λα ζσξαθίζεη ηνλ Ώζέξα, πνπ 

είλαη ε ζπιινγηθή πεξηνπζία ησλ Καξησηψλ, 

κε θάζε κνξθή πξνζηαζίαο: Σεο θχζεο, ησλ 

κνλνπαηηψλ, ησλ ηζηνξηθψλ ηφπσλ, ησλ 

αξραηνινγηθψλ θαη βπδαληηλψλ ηφπσλ θαη 

κλεκείσλ, ησλ ηνπίσλ, ησλ γεσκνξθψλ, ησλ 

κνλαδηθψλ ελδεκηθψλ εηδψλ θαη δαζηθψλ 

νηθνζπζηεκάησλ. Καη λα δξνκνινγήζεη κηα 

ελαιιαθηηθή νηθνηνπξηζηηθή αλάπηπμε 

ζηεξηγκέλε ζηα ηεξάζηηα πιενλεθηήκαηα πνπ 

πξνζθέξεη ν Ώζέξαο. 
  

* Ο Διίαο Γηαλλίξεο είλαη δεκφηεο Εθαξίαο, πεξηθεξεηαθφο ζχκβνπινο ΐνξείνπ Ώηγαίνπ 

(Οηθνινγηθφο Άλεκνο) θαη επίθνπξνο θαζεγεηήο Πνιπηερλείνπ Κξήηεο (ζηνπο ηνκείο 

πνιενδνκίαο-ρσξνηαμίαο). 

 

ΒΠΟΥΔ 5-2-2012 



 

επηζηξνθή 
 

Ππμίδα...γηα ηηο αλεκνγελλήηξηεο ζηελ Ηθαξία  
 

26/01/2012  

Σν παξφλ άξζξν δελ πξαγκαηεχεηαη ηελ ¨επηζηεκνληθή¨ ηεθκεξίσζε ηεο ζέζεο καο ζην δήηεκα 

ηεο εγθαηάζηαζεο ησλ αλεκνγελλεηξηψλ ζην λεζί καο. Άιισζηε νη θνπβέληεο πνπ αθεηδψο θαη κε 

επθνιία γίλνληαη ζην λεζί ην ηειεπηαίν δηάζηεκα θαη πνπ αλαιψλνληαη ζην πεδίν ησλ θπζηθψλ 

επηζηεκψλ θξίλνπκε φηη είλαη απνπξνζαλαηνιηζηηθέο θαη ζπρλά ζηεξνχληαη επηζηεκνληθήο 

νξζφηεηαο. ηφρνο ηνπ άξζξνπ είλαη λα θαηαζέζεη έλαλ πνιηηηθφ κπνχζνπια (ππμίδα) γηα ην πψο 

πξέπεη λα ηνπνζεηεζνχκε απέλαληη ζε απηφ ην δήηεκα, αιιά λα απνηειέζεη θαη κηα παξαθαηαζήθε 

γηα θάζε αληίζηνηρν πξφβιεκα ζην κέιινλ. 

Κάζε επηζηεκνληθή αλαθάιπςε, θάζε λέν ηερλνινγηθφ επίηεπγκα, αθελφο καξηπξά ηελ πξφνδν 

ησλ επηζηεκψλ θαη ηηο δπλαηφηεηεο ηεο αλζξψπηλεο ζθέςεο, αθεηέξνπ ε αμηνπνίεζή ηνπ ζε κηα 

θνηλσλία πνπ ζπαξάζζεηαη απφ ηαμηθέο αληηζέζεηο δελ κπνξεί παξά λα θαζξεθηίδεηαη ζε απηέο θαη 

λα ηηο θαζξεθηίδεη! Με απηή ηελ αξρηθή ππνγξάκκηζε επηιέγνπκε λα ηνπνζεηεζνχκε  ζην δήηεκα 

πνπ ην ηειεπηαίν δηάζηεκα έρεη γίλεη αληηθείκελν έληνλσλ αληηπαξαζέζεσλ ζην λεζί καο, φπσο 

άιισζηε ζπκβαίλεη θαη ζε πνιιά αθφκε κέξε ηεο Βιιάδαο. 

Με πην απιά ιφγηα ε αμηνπνίεζε ηεο αηνιηθήο ελέξγεηαο, φπσο θαη θάζε ηερλνινγηθνχ 

επηηεχγκαηνο δελ κπνξεί λα ηδσζεί κε νπδέηεξν ηξφπν. Αελ κπνξεί δειαδή λα είλαη εμ‟ νξηζκνχ 

θαιή, φπσο δηαηείλνληαη ρξφληα ηψξα φζνη ππνθιίλνληαη ζην άθνπζκα θάζε ηη "πξάζηλνπ" 

(πξάζηλε ελέξγεηα, πξάζηλε αλάπηπμε θιπ) θαη πνιχ πεξηζζφηεξν δελ κπνξεί λα είλαη εμ‟ νξηζκνχ 

θαθή, φπσο εζράησο κέζα απφ ζσξεία επηζηεκνληθψλ αλαθξηβεηψλ πξνζπαζνχλ λα απνδείμνπλ 

θάπνηνη άιινη δαηκνλνπνηψληαο  ηε ρξήζε ησλ αλαλεψζηκσλ πεγψλ ελέξγεηαο. Σν πεξηερφκελν 

ηεο "αμηνπνίεζεο" ησλ Ώλαλεψζηκσλ Πεγψλ Βλέξγεηαο (φπσο θαη θάζε άιιεο πξνηεηλφκελεο 

"αμηνπνίεζεο") ζα πξέπεη λα αλαδεηεζεί ζηηο ζεκεξηλέο νηθνλνκηθφ-πνιηηηθέο ζπλζήθεο θαη ζηνπο 

ζθνπνχο πνπ εμππεξεηεί ε εθάζηνηε επέλδπζε. 

Ώπηφ κπνξεί εχθνια λα γίλεη αληηιεπηφ αλ δνχκε ηηο εθαξκνγέο ησλ επηζηεκνληθψλ αλαθαιχςεσλ 

θαη ηηο επηδξάζεηο ηνπο ζηελ θνηλσλία ζηελ πνξεία ηνπ ρξφλνπ. Ώπφ ηελ αλαθάιπςε ηεο ππξίηηδαο 

κέρξη ηελ ηειεφξαζε θαη ηελ δηάζπαζε ηνπ αηφκνπ, ν θάζε έλαο κπνξεί λα θαηαιάβεη φηη ν 

δξφκνο ηεο επηζηήκεο θαη ηεο αλάπηπμεο φρη απιά δελ είλαη νπδέηεξνο, αιιά ραξάζζεηαη 

πάληα κε βάζε ηηο αλάγθεο ηεο νηθνλνκίαο θαη ηεο παξαγσγήο θαη αμηνπνηείηαη κε κνλαδηθφ 

θξηηήξην ηελ ηθαλνπνίεζε ησλ ζθνπψλ ηεο θπξίαξρεο ηάμεο. 
Σξαληαρηφ παξάδεηγκα ζε φια απηά ε αλάπηπμε ηεο βηνηερλνινγίαο θαη νη λέεο γεσξγηθέο 

ηερληθέο, νη νπνίεο νδήγεζαλ ζε κηα ηεξάζηηα αχμεζε ηεο αγξνηηθήο παξαγσγήο ρσξίο φκσο λα 

ζπκβεί ην (γηα πνιινχο) απηνλφεην, λα ιπζεί δειαδή ην πξφβιεκα ηεο πείλαο. Ίζα ίζα, φζν νη 

λέεο αλαθαιχςεηο ζηνλ ηνκέα γηγαληψλνπλ ηελ παγθφζκηα αγξνηηθή παξαγσγή, ηφζν απμάλνληαη 

ηα δηζεθαηνκκχξηα ησλ πεηλαζκέλσλ ζηε Γε, ηελ ίδηα ψξα πνπ ηα πξντφληα πεηηνχληαη ζηηο 

ρσκαηεξέο φινπ ηνπ θφζκνπ. Υσξίο λα θηλδπλνινγνχκε, κπνξνχκε λα πνχκε φηη κε παξφκνην 

ηξφπν ζα αμηνπνηεζεί θη έλα θάξκαθν γηα ηε ζεξαπεία ηνπ θαξθίλνπ, πνπ ζηα ρέξηα θάπνησλ 

θαξκαθεπηηθψλ πνιπεζληθψλ ζα απνηειέζεη γηα ηα εθαηνκκχξηα ησλ αζζελψλ έλαλ σκφ 

νηθνλνκηθφ εθβηαζκφ. 

Με ηνλ ίδην αθξηβψο ηξφπν νη αμηνπνίεζε ηνπ αηνιηθνχ δπλακηθνχ ηνπ Ώηγαίνπ, ζε ζπλζήθεο 

κλεκνλίνπ θαη πξνηεθηνξαηνπνίεζεο ηεο ρψξαο κπνξεί λα ζεκαίλεη πνιχ ζπγθεθξηκέλα 

πξάγκαηα. 

ζνη, ινηπφλ, εδψ θαη ρξφληα βιέπνπλ ην δάζνο θαη ράλνπλ ην δέληξν, απνζεψλνληαο ην κέζν 

(ΏΠΒ), θαη αγλνψληαο ηηο νηθνλνκηθέο ζπλζήθεο ζηηο νπνίεο ζα γίλεη ε εθαξκνγή ηνπ, νθείινπλ 

λα αλαζεσξήζνπλ κε αθνξκή ηα φζα ζπκβαίλνπλ ζηελ Εθαξία, αιιά θαη ζηελ ππφινηπε Βιιάδα. 

Ώπηφ δελ ζεκαίλεη βέβαηα φηη είκαζηε ελαληίνλ ηεο αμηνπνίεζεο απηψλ ησλ κνξθψλ ελέξγεηαο, 

αιιά δελ κπνξεί (ζε απηέο ηηο ζπλζήθεο) λα ηξέθνπκε απηαπάηεο γηα ην αλ ζπληζηνχλ ιχζε ζην 

νηθνινγηθφ πξφβιεκα ή γηα ην αλ ε αμηνπνίεζε ηνπο ζα ζεκάλεη κηα ζεηηθή νηθνλνκηθή εμέιημε 

γηα ηνλ ειιεληθφ ιαφ. 

Καη απηφ γηαηί ε "πξάζηλε αλάπηπμε" θαη ε "ζηξνθή" ζηηο ΑΠΔ πνπ επηβάιιεηαη ζε φιε ηελ 

Δπξψπε, αλεμάξηεηα κε ην ηη επηθαινχληαη νη θπξίαξρνη, δελ ππαθνχεη ζηηο παξαπάλσ αλάγθεο, 



αιιά ζηηο απαηηήζεηο ησλ γηγάληησλ επξσπατθψλ πνιπεζληθψλ πνπ δξαζηεξηνπνηνχληαη ζηνλ 

θιάδν, γηα δηάζεζε ησλ βηνκεραληθψλ ηνπο πξντφλησλ θαη πινπηηζκφ απφ ηελ αμηνπνίεζε θάζε 

ηέηνηαο πεγήο ελέξγεηαο. Οη ΐξπμέιιεο ινηπφλ, φπσο πάληα, θάλνπλ ηηο αλάγθεο ηνπ 

βηνκεραληθνχ θεθαιαίνπ πνιηηηθή, επηβάιινληαο ηελ πνζνζηηαία ζπκκεηνρή ΏΠΒ ζηε ζπλνιηθή 

παξαγσγή ελέξγεηαο, επηδνηψληαο  ηηο "πξάζηλεο επελδχζεηο", εθδίδνληαο νδεγίεο θαη ζπκθσλίεο 

πνπ ραξίδνπλ θαη απηφλ ηνλ ελεξγεηαθφ πινχην ζην κεγάιν θεθάιαην.                                         

ΐαζίιεο Πεηξάθεο - Βθεκεξίδα Ππμίδα 

damalailama@yahoo.gr 
 

επηζηξνθή 
 

Αηνιηθά πάξθα θαη «αηνιηθνί» ζρεδηαζκνί 
 

Πξφθεηηαη γηα κηα δηεηζδπηηθή ζεψξεζε, πνπ πξνζππνγξάθνπκε. Γηα δηεπθφιπλζε ηνπ αλαγλψζηε 

έρνπκε ππνγξακκίζεη κε θίηξηλν ηα ζεκαληηθφηεξα, θαηά ηε γλψκε καο, ζεκεία. ΔΓ 
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Δ αλάπηπμε αμηφπηζησλ ζρεδηαζκψλ κε ζηφρν ηελ απνηειεζκαηηθή πξνζηαζία ηνπ πεξηβάιινληνο 

ή ηε ζπλερή εμαζθάιηζε ησλ ελεξγεηαθψλ αλαγθψλ ηεο Βιιάδαο ππήξμε κηα απφ ηηο 

ραξαθηεξηζηηθφηεξεο αδπλακίεο φισλ ησλ θπβεξλήζεσλ ηεο κεηαπνιίηεπζεο. Ώπφ ηε παηαγψδε 

απνηπρία νξζνινγηθήο δηαρείξηζεο ησλ απνβιήησλ θαη ην ρσξνηαμηθφ αιαινχκ κέρξη ηελ 

αδπλακία λα ππάξμεη αζθαιήο, αδηάιεηπηε θαη αμηφπηζηε θάιπςε ησλ ελεξγεηαθψλ αλαγθψλ φιεο 

ηεο ειιεληθήο επηθξάηεηαο, έλαο ήηαλ πάληα ν θνηλφο παξoλνκαζηήο: πξφρεηξνη, ειιηπείο, 

αλεδαθηθνί θαη αλεθάξκνζηνη ζρεδηαζκνί ή αθφκε θαη πιήξεο αλππαξμία επηρεηξεζηαθψλ 

ζρεδίσλ!  

Σν απνηέιεζκα είλαη ε Βιιάδα λα βξίζθεηαη, ηελ ηειεπηαία εηθνζαεηία, δηαξθψο θάησ απφ ηε 

δακφθιεην ζπάζε ησλ θαηαγγειηψλ θαη ησλ εθβηαζκψλ ηεο Βπξσπατθήο Βπηηξνπήο θαη ησλ 

πξνζηίκσλ απφ ην Βπξσπατθφ Αηθαζηήξην, λα δαπαλά ηεξάζηηα πνζά γηα ππεξηηκνινγεκέλεο θαη 

εηεξνρξνληζκέλεο «ιχζεηο» ηεο ηειεπηαίαο ζηηγκήο, πνπ πξνσζεί ζπζηεκαηηθά ην εγρψξην 

θιεπηνθξαηηθφ ζχζηεκα ηεο δηαθζνξάο θαη ηεο δηαπινθήο, θαη επηπιένλ λα αληηκεησπίδεη ηε 

ριεχε θαη ηε ινηδνξία ππεξεζηαθψλ παξαγφλησλ ησλ ΐξπμειιψλ.  

ήκεξα, θαζψο ε ρψξα εηζήιζε, ππφ θαζεζηψο λέαο μελνθξαηίαο, ζηνλ εξγαζηαθφ κεζαίσλα θαη 

βπζίδεηαη ζε κηα πξσηφγλσξε χθεζε, είλαη ηνπιάρηζηνλ παξαθηλδπλεπκέλν λα αλαθεξφκαζηε ζε 

ξεαιηζηηθνχο ζρεδηαζκνχο, ζε βάζνο δεθαεηίαο ή θαη εηθνζαεηίαο, γηα ηελ πξαγκαηνπνίεζε ησλ 

νπνίσλ ζα απαηηεζνχλ επελδχζεηο δεθάδσλ δηζεθαηνκκπξίσλ επξψ. Υαξαθηεξηζηηθφ παξάδεηγκα, 

ν πξφζθαηνο ζρεδηαζκφο ηνπ ΤΠΒΚΏ γηα ην ελεξγεηαθφ κέιινλ ηεο Βιιάδαο
1
, πνπ 

δεκνζηνπνηήζεθε αθξηβψο ηελ ψξα πνπ: 

•        ε ρψξα βηψλεη ην άδνμν ηέινο ησλ πξφζθαησλ ελεξγεηαθψλ-γεσπνιηηηθψλ αλνηγκάησλ ηεο 

κε ηε Ρσζία, κε θίλδπλν λα κεηαηξαπεί κειινληηθά ζε ελεξγεηαθφ φκεξν ησλ γεηηφλσλ ηεο, θαη  

•        δξνκνινγείηαη, κε ηηο «επινγίεο» ησλ ζπκκάρσλ θαη δαλεηζηψλ καο, ε ζπλεθκεηάιιεπζε ηνπ 

νξπθηνχ πινχηνπ ηνπ Ώηγαίνπ κε ηελ Σνπξθία.  

Βίλαη γλσζηφ πσο, κέρξη ην 2020, ην 18% ηεο ηειηθήο θαηαλάισζεο ελέξγεηαο ηεο ρψξαο πξέπεη 

λα πξνέξρεηαη απφ Ώλαλεψζηκεο Πεγέο Βλέξγεηαο (ΏΠΒ). ηνλ ελεξγεηαθφ ζρεδηαζκφ ηνπ 

ΤΠΒΚΏ (ζελάξην «επίηεπμεο ησλ ζηφρσλ»)
2
, εθηηκάηαη φηη, κέρξη ην 2020, ε επίηεπμε ηνπ 20% 

(2010: 7,17%) ζηελ ελέξγεηα θαη ηνπ 40% (αζχιιεπην παγθφζκην ξεθφξ!) ζηελ ειεθηξνπαξαγσγή 

(2010: 12%) απφ ΏΠΒ είλαη «εθηθηφο» - φπσο θαη ε ζπκκεηνρή, θαηά 10%, ησλ βηνθαπζίκσλ ζηηο 

κεηαθνξέο. Έηζη, ζηελ επφκελε δεθαεηία, πξνβιέπεηαη λα εγθαηαζηαζνχλ επηπιένλ πεξίπνπ 6.000 

MW (!) αηνιηθά (απφ 1042 ζήκεξα), 2.500 MW θσηνβνιηατθά (απφ 184 ζήκεξα) θαη πεξίπνπ 250 

MW κνλάδεο κε ρξήζε βηνκάδαο, ελψ ε εγθαηεζηεκέλε ηζρχο ειεθηξνπαξαγσγήο ζα θηάζεη ζηα 

πεξηζζφηεξα απφ 15.000 MW, απφ πεξίπνπ 4.500 MW ην 2010.  

πσο θαίλεηαη θαη απφ ηα δχν δηαγξάκκαηα, πξφθεηηαη αλακθηβφισο γηα έλα ζρέδην «πξάζηλεο» 

ελεξγεηαθήο «επαλάζηαζεο», φπνπ ζα γίλεη ε πιήξεο αλαηξνπή ηνπ πθηζηάκελνπ ελεξγεηαθνχ 

κείγκαηνο ηεο ρψξαο. Εδηαίηεξε βαξχηεηα δίλεηαη ζηα αηνιηθά, θαζψο ην 2020 πξνβιέπεηαη ε 

παξαγφκελε αηνιηθή ελέξγεηα λα μεπεξάζεη ην θπζηθφ αέξην θαη λα είλαη ππεξδηπιάζηα απφ απηήλ 
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ηνπ ιηγλίηε (Αηαγξ. 1), ν νπνίνο ζα ππφθεηηαη πιένλ ζηελ «πξάζηλε» θνξνιφγεζε! Σνλ ίδην ρξφλν, 

ε ζπλνιηθή παξαγφκελε ελέξγεηα απφ ΏΠΒ ζα ππνιείπεηαη κφλν θαηά πνιχ ιίγν ησλ ζπκβαηηθψλ 

πεγψλ ελέξγεηαο (Αηαγξ. 2)! ΐεβαίσο, φια απηά κε ην αδεκίσην, αθνχ νη απαηηνχκελεο επελδχζεηο 

κφλν ζε ΏΠΒ, θαη κάιηζηα ελ κέζσ νηθνλνκηθήο θξίζεο, πξνβιέπεηαη λα θηάζνπλ ηα 16 δηζ. 

επξψ, ελψ νη ζπλνιηθέο επελδχζεηο ζηνλ ελεξγεηαθφ ηνκέα εθηηκάηαη φηη ζα είλαη 22 δηζ. επξψ. 

Αελ ρσξά ακθηβνιία φηη ε Βιιάδα άξγεζε πνιχ λα δψζεη ηελ πξέπνπζα ζεκαζία ζηηο ΏΠΒ, φπσο 

άιισζηε δελ θαηάθεξε πνηέ λα νξίζεη αμηφπηζηα: 

•    ην κέγηζην φξην ηεο ζπλεηζθνξάο ησλ ΏΠΒ ζηηο ελεξγεηαθέο ηεο αλάγθεο θαη ζηελ φζν ην 

δπλαηφλ κεγαιχηεξε αλεμαξηεηνπνίεζή ηεο απφ εηζαγσγέο ελέξγεηαο θαη νξπθηψλ θαπζίκσλ θαη  

•    ηελ πξαγκαηηθή ζπκβνιή ησλ ΏΠΒ ζηε κείσζε ησλ αεξίσλ ηνπ ζεξκνθεπίνπ. 

Ώπφ ηελ άιιε φκσο θαίλεηαη πσο, ζπγθπξηαθά, έρεη δηακνξθσζεί ζηελ ειιεληθή ελεξγεηαθή 

αγνξά έλα ηζρπξφηαην ιφκππ απφ ηξαπεδίηεο, επηρεηξεκαηίεο θαη ΜΜΒ ηεο δηαπινθήο, απφ 

θαηαθεξηδήδεο Αεκάξρνπο θαη «πξάζηλνπο» παλεπηζηεκηαθνχο, θαζψο θαη απφ ακθηιεγφκελεο 

«πιαζηέ» ΜΚΟ ππέξ ησλ αηνιηθψλ «πάξθσλ», κε απνηέιεζκα λα πξνβάιινληαη νη ΏΠΒ σο ε 

ελεξγεηαθή ζσηεξία ηεο Βιιάδαο θαη λα εθπνλνχληαη ππεξαηζηφδνμα ζρέδηα επί ράξηνπ, πνπ, αληί 

λα ιχζνπλ ην ελεξγεηαθφ δήηεκα, ηειηθά κπνξεί λα βιάςνπλ ηε ρψξα, κε κνλαδηθνχο 

σθειεκέλνπο κεξηθέο πνιπεζληθέο (RWE, Eon, Edison, RF Energy, Gaz de France θ.ά.) θαη ηνπο 

ληφπηνπο ζπλεξγάηεο ηνπο (ΣΒΡΝΏ, κηινο Μπηηιελαίνπ, κηινο Κνπεινχδνπ, θ.ά), νη νπνίνη ζα 

αλαιάβνπλ, σο είζηζηαη, ηα ρσκαηνπξγηθά θαη ηελ ηζηκεληνπνίεζε ηνπ πεξηβάιινληνο. Πξφθεηηαη 

γηα ηνπο ίδηνπο δειαδή επηρεηξεκαηηθνχο θχθινπο πνπ, κε ην πξφζρεκα ηεο απειεπζέξσζεο ηεο 

αγνξάο ελέξγεηαο, εθβηάδνπλ ην ΤΠΒΚΏ, κέζσ ηεο Βπξσπατθήο Βπηηξνπήο θαη θαη‟ επέθηαζε ηεο 

Γεξκαλίαο, γηα ηελ εθπνίεζε - ιαθπξαγψγεζε ηνπ 40% ησλ ιηγληηηθψλ θαη πδξνειεθηξηθψλ 

κνλάδσλ ηεο ΑΒΔ
3
, κε ην ελδερφκελν λα δνχκε ζχληνκα θαη ζηε ΑΒΔ φ,ηη έγηλε κε ηνλ ΟΣΒ θαη 

ηνπο Γεξκαλνχο λα είλαη πνιχ πηζαλφ. 

Μηα απιή αλάγλσζε ηνπ πξφζθαηνπ ελεξγεηαθνχ ζρεδηαζκνχ δείρλεη φηη νη ζπληάθηεο ηνπ ζα 

πξέπεη λα είλαη, αλ κε ηη άιιν, άλζξσπνη άθξσο αηζηφδνμνη θαη κε επζεβείο πφζνπο, πνπ έρνπλ ην 

κνλαδηθφ πιενλέθηεκα λα γλσξίδνπλ άξηζηα πψο λα απνθεχγνπλ φιεο ηηο επηρεηξεκαηηθέο, 

δηνηθεηηθέο, θνηλσληθέο, νηθνλνκηθέο, ςπρνινγηθέο θαη δηαρεηξηζηηθέο θαθνηνπηέο θαη 

δπζιεηηνπξγίεο, πνπ ηαιαηπσξνχλ δηαρξνληθά απηή ηε ρψξα.  

Μπνξεί φκσο κε αηζηνδνμία θαη επζεβείο πφζνπο κφλν λα θαιπθζεί ν βαζηθφο ζηφρνο ελφο 

αμηφπηζηνπ ελεξγεηαθνχ ζρεδηαζκνχ; Να δηακνξθσζεί δειαδή εθείλν ην ελεξγεηαθφ πεξηβάιινλ, 

φπνπ ζα δηαηίζεηαη ζηαζεξά ζηνλ θαηαλαισηή ειεθηξηθφ ξεχκα, απφ δηαθνξεηηθέο πεγέο, ζε 

πξνζηηέο ηηκέο, θαη κε δεδνκέλν πάληα φηη παξαγσγή θαη θαηαλάισζε πξέπεη λα βξίζθνληαη ζε 

ηζνδχγην, ψζηε ην δίθηπν λα είλαη ζηαζεξφ; Μάιινλ φρη. πσο πξνθχπηεη απφ ην Βλεκεξσηηθφ 

Αειηίν ηεο ΑΒΜΔΒ (πηλ. 1) γηα ην πξψην πεληάκελν ηνπ 2010, απφ ηηο ΏΠΒ «θαη άιιεο πεγέο» 

είρακε κφλν 878.386 MWh, ζε ζχλνιν παξαγσγήο 20.623.659 MWh, δειαδή 4,26%, φηαλ π.ρ., 

ζηε Γεξκαλία, ην 2009, ην πνζνζηφ απηφ ήηαλ ζηα 15,6%
5
.  

Δ παξαπάλσ ζχγθξηζε είλαη άθξσο δηαθσηηζηηθή θαη ηα ζπκπεξάζκαηα ζαθέζηαηα. Ώθνχ ε 

επξσπατθή αηνιηθή βηνκεραλία θαη νη ληφπηνη ζπλεξγάηεο ηνπο απέηπραλ κέρξη ηψξα ζηε καδηθή 

εγθαηάζηαζε ρεξζαίσλ αλεκνγελλεηξηψλ ζηελ Βιιάδα, ιφγσ ηζρπξψλ αληηζηάζεσλ θαη 

γξαθεηνθξαηηθψλ δπζρεξεηψλ, ζρεδηάδνπλ ηψξα, ζην πιαίζην ηεο θπβεξλεηηθήο «πξάζηλεο» 

αλάπηπμεο, λα επελδχζνπλ ζηα ζαιάζζηα βηνκεραληθά αηνιηθά «πάξθα». Οη αηηήζεηο ηέηνησλ 

επελδπηηθψλ ζρεδίσλ
6
, ζπλνιηθνχ πξνυπνινγηζκνχ πεξίπνπ 7 δηζ. επξψ, γηα ηζρχ 3.000 - 4.000 

MW, έρνπλ θαηαηεζεί εδψ θαη ρξφληα ζηε Ρπζκηζηηθή Ώξρή Βλέξγεηαο (ΡΏΒ). Δ πνιηηηθή ηνπ 

ΤΠΒΚΏ γηα ηε ρσξνζέηεζε ησλ ζαιάζζησλ «πάξθσλ» έιαβε ππφςε ηεο ηηο αηηήζεηο ησλ 

εηαηξεηψλ αιιά έρεη κεηψζεη ζε ζεκαληηθφ βαζκφ ηελ πξνηεηλφκελε παξαγσγή ζε ΜW. Ώπφ ην 

ΤΠΒΚΏ έρνπλ επηιεγεί 12 ζαιάζζηεο πεξηνρέο, ζπλνιηθήο έθηαζεο 274 km2, φπνπ αλακέλεηαη ε 

αλάπηπμε αηνιηθψλ «πάξθσλ». Πξφθεηηαη γηα ηηο πεξηνρέο: Ώιεμαλδξνχπνιε (ηζρχνο 275 ΜW), 

ακνζξάθε (165), Θάζνο (175), Λήκλνο (245), Άε ηξάηεο (25), Κχκε (45), Πεηαιηνί ζηνλ 

Βπβντθφ Κφιπν (125), Κάξπαζνο (30), Κέξθπξα (40), Κξπνλέξη, Λεπθάδα (40), Φαλάξη (205)
7
. Ο 

ρξνληθφο νξίδνληαο θαηαζθεπήο ηνπο είλαη απφ ην 2012 έσο ην 2017. Οη πεξηνρέο απηέο ζα 

εθκηζζψλνληαη ζε ηδηψηεο θαηφπηλ δηαγσληζκνχ θαη αθνχ πξνεγνπκέλσο έρνπλ εμαζθαιηζηεί απφ 

ην Αεκφζην νη ζρεηηθέο αδεηνδνηήζεηο.  

Ώλάινγε είλαη θαη ε θηινζνθία ηνπ λένπ λφκνπ γηα ηελ επηηάρπλζε ησλ ΏΠΒ. Δ λνκνζεζία απηή: 



• θαηαξγεί ηελ πνιχ ζεκαληηθή ζε κηα πεξηβαιινληηθή λνκνζεζία Μειέηε Πξνθαηαξθηηθήο 

Πεξηβαιινληηθήο Βθηίκεζεο θαη Ώμηνιφγεζεο (ΠΠΒΏ) θαη απαηηεί κφλν ηε ηξαηεγηθή Μειέηε 

Πεξηβαιινληηθψλ Βπηπηψζεσλ (ΜΠΒ), (π.ρ. ζαλ νξηδφληηα δξάζε γηα ηηο δψδεθα πξνεπηιεγείζεο 

ζαιάζζηεο πεξηνρέο αλάπηπμεο αηνιηθψλ «πάξθσλ»), ε νπνία ζα εθπνλείηαη αθνχ πξνεγνπκέλσο ν 

επίδνμνο επελδπηήο νπζηαζηηθά ζα έρεη επηιέμεη ν ίδηνο ηνλ ρψξν εγθαηάζηαζεο πνπ επηζπκεί, 

• πξνβιέπεη πσο ζα ραξαθηεξίδνληαη θαηά πξνηεξαηφηεηα σο δεκφζηεο δαζηθέο, νη εθηάζεηο φπνπ 

ζρεδηάδεηαη λα εγθαηαζηαζνχλ αηνιηθά «πάξθα» θαη ζα ππνρξενχληαη φιεο νη Τπεξεζίεο λα ηα 

αδεηνδνηνχλ, αζρέησο αλ ππάξρνπλ λφκηκεο ελζηάζεηο θαη δηθαζηηθέο πξνζθπγέο απφ ηνπο 

ηδηνθηήηεο γεο.  

• επηηξέπεη λα παξαρσξείηαη ν αηγηαιφο κε πεξηζζή επθνιία ζηνπο επίδνμνπο επελδπηέο, πνπ ζα 

έρνπλ θαη δηθαίσκα απαιινηξηψζεσλ ζηηο γξακκέο κεηαθνξάο,  

Δ λνκνζεζία απηή κπνξεί, εθ πξψηεο φςεσο, λα επηηαρχλεη ηηο δηαδηθαζίεο εγθαηάζηαζεο ΏΠΒ. 

Μάιηζηα, ζηε βάζε απηήο ηεο λνκνζεζίαο, ην ΤΠΒΚΏ έρεη πξνθεξχμεη ζαλ «νξηδφληηα δξάζε» 

ηελ εθπφλεζε ΜΠΒ κε ζηφρν ηε «βέιηηζηε ρσξνζέηεζε ζαιάζζησλ αηνιηθψλ πάξθσλ», θαη 

δηάξθεηα πινπνίεζεο κέρξη ηελ 31-12-2015. Ώλακέλεηαη φηη ηα πξψηα 50 MW απφ ηελ αλάπηπμε 

ζαιάζζησλ αηνιηθψλ «πάξθσλ» ζα εληαρζνχλ ζην ζχζηεκα ην 2016, δειαδή έλα κφιηο ρξφλν κεηά 

ηελ εκεξνκελία νινθιήξσζεο ησλ ΜΠΒ θαη ηέζζεξα πξηλ ηελ θαηαιεθηηθή εκεξνκελία ηνπ 

2020!  

Αελ πξέπεη φκσο λα καο δηαθεχγεη ην γεγνλφο φηη ηέηνηα είδνπο λνκνζεηήκαηα, πνπ κε πεξηζζή 

επθνιία αλαγάγνπλ ηηο ΏΠΒ, θαη ηδηαίηεξα ηηο αλεκνγελλήηξηεο, ζε χςηζην εζληθφ ζηφρν, δίλνπλ 

κεγάιε επθαηξία ζε θάζε ελδηαθεξφκελν πνιίηε ή πεξηβαιινληηθφ θνξέα λα πξνζθεχγεη φρη κφλν 

ζηα ειιεληθά δηθαζηήξηα, κε κεγάιεο πηζαλφηεηεο νη καδηθέο εγθαηαζηάζεηο αλεκνγελλεηξηψλ λα 

δηαθφπηνληαη ή λα γίλνληαη αθφκε πην ρξνλνβφξεο απφ φ,ηη ζήκεξα, αιιά θαη ζην Αηθαζηήξην 

Βπξσπατθψλ Κνηλνηήησλ. Ήδε νη ηνπηθέο θνηλσλίεο (Ν. Ώλ. Ώηηηθήο) θαη πνιιέο πεξηβαιινληηθέο 

νξγαλψζεηο (Αίθηπν Οηθνινγηθψλ Οξγαλψζεσλ Ώηγαίνπ, χιινγνο Ααζνπξνζηαζίαο & 

Πξνζηαζίαο Πεξηβάιινληνο Κχκεο, Βιιεληθή Οξληζνινγηθή Βηαηξεία θ.ά.) αληηδξνχλ ζην 

«κεγάιν θφιπν ηνπ αέξα» (SPIEGEL) θαη πνιινί εηνηκάδνληαη γηα δηθαζηηθνχο αγψλεο
8
, 

πξνβάιινληαο κηα ζεηξά απφ επηρεηξήκαηα, φπσο:  

• Δ βηνκεραληθή εθκεηάιιεπζε ησλ αλεκνγελλεηξηψλ είλαη αθελφο απμνκεησκέλε θαη αθεηέξνπ 

κφληκα επηδνηνχκελε, γη‟ απηφ θαη αθξηβφηεξε
9
 - κε ηνλ παξαγσγφ ειεθηξηθνχ ξεχκαηνο απφ 

ζαιάζζηα αηνιηθά λα εηζπξάηηεη πςειφηεξε εγγπεκέλε ηηκή αλά θηινβαηψξα απφ ηηο 

αλεκνγελλήηξηεο εδάθνπο. εκαληηθά αθξηβφηεξε είλαη θαη ε κεηαθνξά ηνπ παξαγφκελνπ 

ξεχκαηνο. 

• Δ δηαζεζηκφηεηα ηεο «δπλακηθήο», άξα αζηαζνχο, αηνιηθήο ελέξγεηαο είλαη απνδεδεηγκέλα 

ρακειή (25%, κε βάζε ζηνηρεία ηνπ ΑΒΜΔΒ) θαη πξνθαιεί αληζνξξνπία ζην ζχζηεκα δηαλνκήο. 

Οη αλεκνγελλήηξηεο παξάγνπλ πξαγκαηηθή ηζρχ θαηά 25% έσο 30% ρακειφηεξε ηεο 

νλνκαζηηθήο
10

.  

• Δ αηνιηθή ελέξγεηα δελ είλαη αληαγσληζηηθή ζε ζρέζε κε ηα νξπθηά θαχζηκα, νη ηηκέο ησλ 

νπνίσλ ζηελ ειεχζεξε αγνξά δελ επεξεάδνληαη απφ ηα αηνιηθά «πάξθα», αιιά απφ εληειψο 

άιινπο παξάγνληεο (θαηαλάισζε θαη παξαγσγή ελέξγεηαο, πφιεκνη θ.ιπ.).  

• ζν πεξηζζφηεξα αηνιηθά «πάξθα» θαηαζθεπάδνληαη, ηφζν πεξηζζφηεξεο εθεδξηθέο-

ππνζηεξηθηηθέο, ζπκβαηηθέο κνλάδεο απαηηνχληαη
11

, ε παξάιιειε ππνιεηηνπξγία ησλ νπνίσλ 

θνζηίδεη βεβαίσο νηθνλνκηθά θαη πεξηβαιινληηθά, πξάγκα πνπ ζεκαίλεη φηη ηειηθά 

εμνηθνλνκνχληαη κηθξφηεξα πνζά CO2 απφ απηά πνπ πξνπαγαλδίδνπλ ζηα ΜΜΒ νη εηαηξείεο 

αηνιηθήο βηνκεραλίαο
12

. πνπ ππήξμε καδηθή θαηαζθεπή αλεκνγελλεηξηψλ δελ πξνέθπςε θαη‟ 

αλάγθε θαη απεμάξηεζε απφ ζπκβαηηθέο κεζφδνπο παξαγσγήο ελέξγεηαο, νπζηαζηηθή κείσζε ησλ 

ξχπσλ ή παχζε ιεηηνπξγίαο ζπκβαηηθψλ εγθαηαζηάζεσλ.  

• Οη πξνζηαηεπφκελεο πεξηνρέο θαη ν ηνπξηζκφο (ηδηαίηεξα νη ελαιιαθηηθέο κνξθέο ηνπ) 

ππνβαζκίδνληαη, αθνχ πξνθαιείηαη αηζζεηηθή - αιιά θαη ερεηηθή - φριεζε, θαζψο ε καδηθή 

εμάπισζε ησλ κεγάισλ αηνιηθψλ «πάξθσλ» ζα έρεη ηεξάζηηα επίπησζε ζην ειιεληθφ ηνπίν, ηφζν 

εμαηηίαο αζχκβαηνπ κεγέζνπο, φζν θαη εμαηηίαο ησλ εθηεηακέλσλ επεκβάζεσλ (δξφκνη, 

θαισδηψζεηο θαη ζπκπιεξσκαηηθά δίθηπα, θ.ιπ.). Βπηπιένλ νη επηπηψζεηο ζηελ αξρηηεθηνληθή, ζην 

αλάγιπθν θαη ζηελ πνηφηεηα δσήο ησλ ληφπησλ θαηνίθσλ, πνπ ζα δνπλ καδί κε ηηο ηεξάζηηεο 

αλεκνγελλήηξηεο, δελ έρνπλ εθηηκεζεί δεφλησο. 



• Αεκηνπξγνχληαη παξεκβνιέο ζηα ξαληάξ, γεγνλφο πνπ ζρεηίδεηαη κε ηελ εζληθή αζθάιεηα θαη 

ηελ αζθάιεηα πηήζεσλ
13

.  

• Δ αμία γεο θαη αθηλήησλ γχξσ απφ ηα ρεξζαία αηνιηθά «πάξθα» κεηψλεηαη. 

• Οη «πξάζηλεο» ζέζεηο εξγαζίαο ζα δεκηνπξγεζνχλ θπξίσο ζηηο ρψξεο θαηαζθεπήο 

αλεκνγελλεηξηψλ (αλαινγία κε ηηο ρψξεο εγθαηάζηαζεο 30:1)
14

 . 

• Δ επηδνηνχκελε ελέξγεηα ηειηθά ελζαξξχλεη, αληί λα κεηψλεη, ηελ θαηαλάισζε ελέξγεηαο, πνπ 

πξέπεη λα είλαη ν θπξίαξρνο ζηφρνο ηεο ελεξγεηαθήο πνιηηηθήο. 

• Οη πεξηνρέο πνπ εμαηξνχληαη γηα ηελ εγθαηάζηαζε αηνιηθψλ πάξθσλ είλαη ειάρηζηεο, αθνχ 

αθφκε θαη πξνζηαηεπφκελεο πεξηνρέο αλνίγνληαη ζηελ θαηαζθεπή ΏΠΒ, γεγνλφο πνπ θάλεη 

πξνβιεκαηηθή ηελ πξνζηαζία ηεο βηνπνηθηιφηεηαο. 

Σν αμηνζεκείσην είλαη φκσο φηη, ελψ ζηνλ ζρεδηαζκφ ηνπ ΤΠΒΚΏ ε παξαγφκελε αηνιηθή 

ελέξγεηα, κέρξη ην 2020, ζα μεπεξλά ηα 6.000 ΜW, νη θηινδνμίεο γηα ηηο δψδεθα πξνεπηιεγείζεο 

ζαιάζζηεο πεξηνρέο ησλ αηνιηθψλ «πάξθσλ» δελ μεπεξλνχλ ηα 1500 ΜW. Ώπηφ πνπ δελ έρεη 

γλσζηνπνηεζεί αθφκε είλαη απφ πνχ ζα θαιπθζεί ε πξνθαλήο δηαθνξά ζηα αηνιηθά ΜW. Μήπσο 

απφ ηε καδηθή εγθαηάζηαζε λέσλ ρεξζαίσλ αλεκνγελλεηξηψλ; Θα επεθηαζνχλ νη 12 

πξνεπηιεγείζεο πεξηνρέο ή ζα αλαθνηλσζνχλ, ελ επζέησ ρξφλσ, θαη άιιεο πξνεπηιεγκέλεο 

πεξηνρέο, αθνχ φκσο δνθηκαζηνχλ πξνεγνπκέλσο νη αληηζηάζεηο φζσλ δηαθσλνχλ κε ηα κεγάια 

ζαιάζζηα αηνιηθά «πάξθα»;  

Βπεηδή φκσο φια ηα παξαπάλσ είλαη θνηλφο ηφπνο ζηνπο «πξάζηλνπο» ηππφηεο ηεο κειινληηθήο 

ελεξγεηαθήο καο πνξείαο θαη επεηδή, σο γλσζηφλ, νη νηθνλνκηθέο δπλαηφηεηεο ζηα επφκελα ρξφληα 

ζα είλαη πνιχ δχζθνιεο, ψζηε λα αληέμνπλ ζηελ πξάμε ηέηνηα κεγαιεπήβνια ζρέδηα, νη 

ζρεδηαζηέο καο θξφληηζαλ λα αθήζνπλ θαη κηα άθξσο γξαθεηνθξαηηθή δηέμνδν, ζεκεηψλνληαο ζην 

ηέινο ηνπ ζρεδηαζκνχ ηνπο φηη δέρνληαη πσο «ππάξρνπλ πνιινί παξάγνληεο πνπ κπνξεί λα 

απνηειέζνπλ αηηία γηα αξλεηηθέο εμειίμεηο ψζηε ε επίηεπμε ηνπ ζηφρνπ λα θηλδπλεχζεη ή θαη λα 

θαηαζηεί αδχλαηε»! Έηζη φκσο ειινρεχεη ν θίλδπλνο έλαο αθφκε κεγαιφπλννο θαη 

ππεξαηζηφδνμνο ζρεδηαζκφο, πνπ δηέπεηαη απφ ηδενιεςίεο αλαθαηεκέλεο κε επζεβείο πφζνπο, λα 

παίξλεη ηελ άγνπζα πξνο ηα εθεί πνπ πήγαλ θαη πνιινί άιινη ζρεδηαζκνί. ηα ζθνληζκέλα ξάθηα 

ησλ ππνπξγείσλ θαη ζηελ ρεηξφηεξε πεξίπησζε ζηα επξσπατθά δηθαζηήξηα.  

Ώλ πξάγκαηη ε επηδίσμε είλαη λα πξνζηαηεπηεί θαη λα δηαηεξεζεί ε πεξηβαιινληηθή δηάζηαζε ηνπ 

ειιεληθνχ ηνπίνπ, ζε ζηεξηά θαη ζάιαζζα, θαη λα δνζεί ε απαξαίηεηε πξνζνρή ζηε 

βηνπνηθηιφηεηα θαη ζηελ πνηφηεηα δσήο ησλ ζηγφκελσλ θαηνίθσλ, ηφηε ηα αηνιηθά «πάξθα», πνπ 

φλησο απαηηείηαη λα θαηαζθεπαζηνχλ, ζα πξέπεη λα γίλνπλ ζηε βάζε ελφο νινθιεξσκέλνπ θαη 

ξεαιηζηηθνχ ζρεδηαζκνχ γηα ΏΠΒ, κε κέηξν θαη νξζνινγηθή ρσξνηαμηθή πξνζέγγηζε θαη φρη 

επεηδή θάπνηα ζπκθέξνληα θαη ιφκππ πηέδνπλ αθφξεηα γηα δήζελ «πξάζηλε» αλάπηπμε θαη δελ 

δηζηάδνπλ κπξνζηά ζε ηίπνηα, αξθεί λα απμήζνπλ ηα θέξδε ηνπο (κε επηδνηήζεηο) ζε βάξνο ηνπ 

θνξνινγνχκελνπ θαηαλαισηή παλάθξηβνπ ειεθηξηθνχ ξεχκαηνο. 
 

ΔΜΒΕΧΒΕ 
1. ΤΠΒΚΏ. «ρεδηαζκφο γηα ηελ Βπίηεπμε ησλ ηφρσλ ηνπ 20-20-20: ΏΠΒ», www.ypeka.gr 

2. Σν ζελάξην «επίηεπμεο ησλ ζηφρσλ», εθηφο απφ δξάζεηο θαη πνιηηηθέο πνπ έρνπλ δξνκνινγεζεί πξηλ ην 2009, 

πεξηιακβάλεη θαη ηνλ πξφζθαην λφκν γηα ηελ επηηάρπλζε ηεο αλάπηπμεο ησλ ΏΠΒ (Ν 3851/4-6-2010). 

3. Σν Παξφλ, 1-8-2010 & 8-8-2010 

4. E-ON, WIND REPORT 2005. & FAZ, 17-8-2010  

5. H ηζρχο ησλ 21.315 ιεηηνπξγνχλησλ αλεκνγελλεηξηψλ, πνπ έρνπλ εγθαηαζηαζεί θπξίσο ζηε ΐ. Γεξκαλία, έθηαζε 

ζηα 26.385 MW, δειαδή 38 δηο kWh, F.A.Z., 17-8-2010. 

6. Σα ζεκαληηθφηεξα απφ απηά είλαη: 

•     ηεο ηζπαληθήο Iberdrola, γηα έλα γηγαληηαίν ζαιάζζην αηνιηθφ «πάξθν» ηζρχνο 1.800 MW, κε πξφηαζε γηα 

δηαζχλδεζε ηεο Υίνπ θαη ηεο Λέζβνπ κε ηε βφξεηα Βιιάδα,  

•     ηνπ φκηινπ ηεο ΓΒΚ-ΣΒΡΝΏ, ζηνλ Κφιπν Πεηαιηψλ, αλνηρηά ηεο Ν. Μάθξεο ζηνλ Βπβντθφ (450 ΜW),  

•     ηεο ΣΒΡΝΏ-Βλεξγεηαθήο, ζηνλ Ώγ. Βπζηξάηην (98 ΜW) θαη ζηα αλνηρηά ηεο ακνζξάθεο (585 ΜW), 

•     ηεο ΚΤΧΝ, ζηνλ Κφιπν ηεο Κχκεο (300 ΜW),  

•     ηεο Jasper-Ώηνιηθή Βιιάδνο Ώ.Β. (ζπκθεξφλησλ ΣΒΡΝΏ) γηα ηνλ Ώγ. Βπζηξάηην (446 ΜW), ηελ Άλδξν (306 

ΜW) θαη ηελ Κέξθπξα, ζηε ζαιάζζηα πεξηνρή ησλ λεζηψλ Μαζξάθη θαη Οζσλνί (220 MW θαη 275 MW),  

•     ηνπ νκίινπ Κνπεινχδνπ, έμσ απφ ηελ Ώιεμαλδξνχπνιε (216 MW), 

•     ηεο εηαηξείαο Νεζηψηηθνο Άλεκνο Ώ.Β., ΐ.Α. ηεο Κσ (350 MW). 

•     ηεο City Electric Ώ.Β. (φκηινο Φεηδάθε-Κνξνβέζε ηεο RF Energy) γηα 500 MW ζηελ Πιάθα ηνπ δήκνπ Μνχδξνπ, 

ζηε Λέζβν,  

•     ηεο Venergia Βλεξγεηαθή Ώ.Β., ζηελ πεξηνρή ησλ Αηαπφληησλ Νήζσλ, βνξείσο ηεο Κέξθπξαο (96 MW). 

http://www.ypeka.gr/


7. ηα θξηηήξηα πεξηιακβάλνληαη: Μέγηζην βάζνο ρσξνζέηεζεο-ζεκειίσζεο πεξί ηα 50 κ., ειαρηζηνπνίεζε νπηηθήο 

φριεζεο, αζπκβαηφηεηα κε άιιεο ρξήζεηο (π.ρ. πεδία βνιήο), εληφο ησλ 6 λαπηηθψλ κηιίσλ (πξνθαλψο γηα λα κελ 

ελνριεζεί ε Σνπξθία), απνθπγή πεξηνρψλ κε ζεκαληηθέο επηπηψζεηο ζην πεξηβάιινλ. 

8. Πξφζθαηα, ην ηΒ απνθάζηζε ηελ αλαζηνιή ηεο εγθαηάζηαζεο θαη ιεηηνπξγίαο ηνπ αηνιηθνχ ζηαζκνχ ηζρχνο 36 

MW ζηε ζέζε Μειίζζη ηνπ Αήκνπ Θίζβεο Ννκνχ ΐνησηίαο. 

9. ήκεξα ε ηηκή πψιεζεο ηνπ παξαγφκελνπ ξεχκαηνο πξνο ηνλ ΑΒΜΔΒ είλαη 93 επξψ/ΜWh. ηα επεηξσηηθά 

αηνιηθά πάξθα, απηή ε ηηκή είλαη 75,82 επξψ/ΜWh, γηα φζα βξίζθνληαη ζην δηαζπλδεδεκέλν ζχζηεκα, θαη 87,42 

επξψ/ΜWh γηα φζα βξίζθνληαη ζε λεζηά. 

10. Έθζεζε ΒνΝ 2005, Γεξκαλίαο 

11. Γηα θάζε αηνιηθφ ΜW πξέπεη λα ππάξρεη, ζε θάζε επνρή ηνπ ρξφλνπ, σο εθεδξεία 0,9-1 ζπκβαηηθφ ΜW. Δ 

αηνιηθή ζπκβνιή ζην εκεξήζην θνξηίν ηνπ δηθηχνπ (π.ρ. ηεο γεξκαληθήο E.ΟN.), θπκαίλνληαλ απφ 0,2% έσο 38%. Δ 

δηαθνξά θαη ε απμνκείσζε θαιχθζεθε απφ εθεδξεία, γεγνλφο πνπ αχμεζε ηηο ζπλνιηθέο εθπνκπέο CO2.  

12. ηε Ααλία θαη ηελ Γεξκαλία, φπνπ ζπλππνινγίδνληαη ζην ηζνδχγην παξαγσγήο CO2 ε θαηαζθεπή, ε κεηαθνξά θαη 

ε εγθαηάζηαζε, δελ κεηξήζεθε θακία νπζηαζηηθή κείσζε ζην CO2 απφ ηελ θαηαζθεπή ησλ αηνιηθψλ. 

13. RAF 2005, AWC open reports. 

14. EWEA  
 

επηζηξνθή 
 

ηνλ εηζαγγειέα ηα κέιε ηεο ΡΑΔ θαη ηνπ ΓΔΜΖΔ... κε αθνξκή ην ζθάλδαιν  «Hellas 

Power» θαη «Energa»! 

Καη ζηελ Ηθαξία παξαβηάδεηαη ην δεκφζην ζπκθέξνλ αιιά… 

 

Ο θ. ππνπξγφο ...απέξηςε ηελ έλζηαζή κνπ θαη πέξαζε ζην ληνχθνπ ην φηη δελ δηαζθαιίδεηαη ην 

δεκφζην ζπκθέξνλ!Έγξαθα ζηελ έλζηαζε πξνο ηνλ ππνπξγφ ΠΒΚΏ θ. Παπαθσλζηαληίλνπ θαηά 

ηεο ΏΠΟΦΏΔ ΡΏΒ ΤΠ‟ ΏΡΕΘΜ. 875/2011 (110 Ώ/Γ ζηελ Εθαξία)  φηη  ππάξρεη  

"απνπζία πξφβιεςεο γηα επηβνιή θπξψζεσλ, ξεηξψλ, ππνρξεψζεσλ ή πεξηνξηζκψλ πνπ λα θηάλνπλ 

κέρξη ηελ αλάθιεζε ηεο άδεηαο ζε πεξίπησζε πνπ ε εηαηξεία δελ εθπιεξψλεη ηηο ππνρξεψζεηο πνπ 

ηεο επηβάιινληαη απφ απηή ηελ ΑΠΟΦΑΗ ΡΑΔ ΤΠ‘ ΑΡΙΘΜ. 875/2011.  Έηζη, νη ππνρξεψζεηο πνπ 

απνξξένπλ απφ ηελ Άδεηα (εδάθην 10) δελ πεξηιακβάλνπλ κέηξα αζθαιηζηηθψλ δηθιείδσλ πνπ λα 

δηαζθαιίδνπλ ην δεκφζην ζπκθέξνλ."  

[ε έλζηαζε κνπ ζην http://www.asda.gr/ikariaka/hlekd28.htm#Σδαξέιιη ]  

Βδψ δελ ππάξρεη εηζαγγειέαο; 

ε είδεζε ιέεη: 
 

Παξαζθεπή, 3 Φεβξνπαξίνπ 2012 
 

Σελ λέα παξέκβαζε ηεο Γηθαηνζχλεο πξνθαινχλ ηα φζα έξρνληαη θαζεκεξηλά ζην θσο ηεο 

δεκνζηφηεηαο γηα ηελ ππφζεζε ησλ εηαηξεηψλ Energa - Hellas Power. 
Οη εηαηξείεο απηέο, φπσο πξνέθπςε απφ ηελ έξεπλα ηεο "Ώξρήο γηα ηελ Καηαπνιέκεζε ηνπ 

ΐξψκηθνπ Υξήκαηνο", εηζέπξαηηαλ απφ ηνπο θαηαλαισηέο ην ηίκεκα, γηα ηελ παξνρή ειεθηξηθνχ 

ξεχκαηνο θαη αληί λα απνδίδνπλ ηα απαηηνχκελα πνζά ζηνλ ΑΒΜΔΒ θαηέζεηαλ ηα ρξήκαηα απηά 

ζε ηξαπεδηθνχο ινγαξηαζκνχο ζηελ Βιβεηία θαη ζε άιιεο ρψξεο. Σν ίδην έθαλαλ θαη κε ηα ηέιε 

ππέξ ησλ δήκσλ φπσο θαη κε ηα ηέιε αθίλεηεο πεξηνπζίαο (ηα γλσζηά ραξάηζηα), ηα νπνία ελψ ηα 

είραλ εηζπξάμεη απφ ηνπο πειάηεο ηνπο κέζσ ησλ ινγαξηαζκψλ ξεχκαηνο θαη θαλνληθά έπξεπε λα 

ηα απνδψζνπλ ζην Αεκφζην, ηα δηνρέηεπαλ θη απηά ζηελ Βιβεηία! 

Έηζη, ε εηζαγγειέαο Πφπε Παπαλδξένπ θάιεζε πξνο απνινγία, κε ηηο θαηεγνξίεο ηεο 

απηζηίαο θαη ηεο εζηθήο απηνπξγίαο ζηελ δηάπξαμε θαθνπξγεκαηηθψλ  αδηθεκάησλ θαηά 

ηεο ΓΔΖ θαη ηνπ ειιεληθνχ δεκνζίνπ, ηα κέιε ηεο ΡΑΔ θαη ηνπ  ΓΔΜΖΔ.  

Οη θιεζέληεο ζε αλσκνηί θαηάζεζε θαινχληαη λα δψζνπλ εμεγήζεηο γηα ηα αδηθήκαηα ηεο 

απηζηίαο, ηεο ππεμαίξεζεο ζε βάξνο ηνπ Γεκνζίνπ θαη ηεο λνκηκνπνίεζεο εζφδσλ απφ 

εγθιεκαηηθή δξαζηεξηφηεηα.  

Δ έξεπλα ηεο ππφζεζεο απηήο μεθίλεζε κε εληνιή πνπ έδσζε ε πξντζηακέλε ηεο Βηζαγγειίαο 

Πξσηνδηθψλ ηεο Ώζήλαο Βιέλε Ράτθνπ κεηά ην πφξηζκα ηεο Ώξρήο πνπ θάλεη ιφγν γηα 120 

εθαηνκκχξηα επξψ ηα νπνία εμαθαλίζηεθαλ. 
Με αθνξκή ηηο δηαπηζηψζεηο απηέο πνπ θαηαγξάθνληαη ζην πφξηζκα απφ ηνλ επηθεθαιήο ηεο 

Ώξρήο, αληεηζαγγειέα ηνπ Ώξείνπ Πάγνπ Παλαγηψηε Νηθνινχδε ζρεηηθά κε ηηο ζπκβάζεηο 

http://www.asda.gr/ikariaka/hlekd28.htm#Τζαρέλλι
http://konstantinosdavanelos.blogspot.com/2012/01/blog-post_210.html


πξνκήζεηαο ειεθηξηθνχ ξεχκαηνο ησλ ΑΒΜΔΒ-ΡΏΒ κε ηηο εηαηξίεο Hellas Power θαη Energa, ε 

εηζαγγειέαο Πξσηνδηθψλ Πφπε Παπαλδξένπ αλέιαβε ηελ έξεπλα. 

Μεηαμχ ησλ 18 πξνζψπσλ πνπ θιήζεθαλ σο χπνπηνη γηα θαθνπξγήκαηα θαη κάιηζηα κε ηελ 

επηβαξπληηθή πεξίζηαζε ηνπ λφκνπ πεξί θαηαρξαζηψλ ηνπ Γεκνζίνπ, πνπ επηζχξεη πνηλέο 

αθφκε θαη ηζνβίσλ, πξνζήιζαλ ζηελ εηζαγγειέα ηα  κέιε ηνπ Α ηνπ θξαηηθνχ θνξέα 

(ΓΔΜΖΔ), πνπ δηαρεηξίδεηαη ην ζχζηεκα κεηαθνξάο ειεθηξηθήο ελέξγεηαο, φπσο θαη ηα κέιε 

ηνπ Α ηεο Ρπζκηζηηθήο Αξρήο Δλέξγεηαο (ΡΏΒ), πνπ θέξνληαη φηη δελ έθαλαλ ηηο λφκηκεο 

ελέξγεηεο πξνο ηηο δχν εηαηξείεο, κε απνηέιεζκα λα ράζεη ην Αεκφζην ηα ρξήκαηα πνπ έπξεπε λα 

έρεη εηζπξάμεη. Σα εξεπλψκελα αδηθήκαηα ζηελ πνηληθή έξεπλα πνπ δηεμάγεηαη αθνξνχλ ζηα 

θαθνπξγήκαηα ηεο απηζηίαο, ηεο ππεμαίξεζεο θαη ηνπ μεπιχκαηνο βξφκηθνπ ρξήκαηνο. 

Ήδε ζχκθσλα κε πιεξνθνξίεο έρνπλ δεζκεπηεί ινγαξηαζκνί ζηε Διιάδα χςνπο 27 εθαη. 

επξψ, ελψ ηα κέιε ηεο ΡΑΔ ειέγρνληαη πνηληθά θαζψο θέξεηαη λα έδσζαλ άδεηεο ζηηο ελ 

ιφγσ εηαηξίεο ρσξίο λα πιεξνχλ ηηο πξνυπνζέζεηο. 

ηνπο 18 πνπ θιήζεθαλ απφ ηελ εηζαγγειέα πεξηιακβάλνληαη θαη νη επηρεηξεκαηίεο Βαζίιεο 

Μειηψλεο θαη Αρηιιέαο Φιψξνο πνπ ήηαλ νη βαζηθνί κέηνρνη ηεο Hellas Power θαη ηεο 

Energa αληίζηνηρα. 

Σελ ίδηα ψξα ζηε ζπκβνιηθή θαηάιεςε ηνπ θηηξίνπ ηεο Ρπζκηζηηθήο Αξρήο Δλέξγεηαο 

πξνρψξεζαλ κέιε ηεο ΓΔΝΟΠ-ΓΔΖ, δηακαξηπξφκελνη γηα ηνλ χπνπην ξφιν ηεο ΡΑΔ ζηελ 

ππφζεζε ηεο Energa θαη ηεο Hellas Power. 
Δ Οκνζπνλδία ησλ εξγαδνκέλσλ ζηε ΑΒΔ θαηαινγίδεη ζηε ΡΏΒ "αδηθαηνιφγεηε" αδξάλεηα ζηελ 

ππφζεζε ησλ δχν ελαιιαθηηθψλ παξφρσλ ξεχκαηνο, κε απνηέιεζκα λα δηνγθσζνχλ νη 

ππνρξέσζεηο ηνπο πξνο ην Αηαρεηξηζηή ηνπ πζηήκαηνο θαη ηε ΑΒΔ. Γεηά επίζεο λα θαηαζέζεη 

ζρεηηθά ζηνηρεία ζηνλ εηζαγγειέα πνπ δηεξεπλά ηελ ππφζεζε 

http://konstantinosdavanelos.blogspot.com/2012/02/blog-post_3300.html 
 

επηζηξνθή 
 

Αλαλεψζηκε Δλέξγεηα: λεηξν ή Οθζαικαπάηε;  Μειέηε γηα ηηο ΑΠΔ (Αγγιία) 
 

Αεκνζηεχηεθε ζην http://archaeopteryxgr.blogspot.com κε ηελ επηζήκαλζε: «Βπραξηζηψ ηνλ 

ANTONIS KOUVARIS πνπ κνπ έζηεηιε ην θείκελν ζηηο 27-1-2012»  

σ 

19 Αεθεκβξίνπ 2011 

Δ Scientific Alliance θαη ην Ελζηηηνχην Adam Smith δεκνζίεπζαλ κία κειέηε (θαη εδψ ην pdf), γηα 

ηηο ΏΠΒ (ζηελ Ώγγιία), κε εηζαγσγή εδψ, θαη παξαζέησ πεξίιεςε ζε κεηάθξαζε: 
 

Σν βαζηθφ ζπκπέξαζκα είλαη φηη ε αηνιηθή ελέξγεηα, ε κφλε πνπ ζα κπνξνχζε λα ρξεζηκνπνηεζεί ζε 

ζεσξεηηθά κεγάιε θιίκαθα, δελ κπνξεί λα αληαπεμέιζεη ζηηο πξνζδνθίεο ησλ πνιηηηθψλ, είηε γηα 

κείσζε νξπθηψλ θαπζίκσλ είηε γηα κείσζε CO2 (ην "Δπξσπατθφ" 20-20-20). 
 

Οη πεξηνξηζκνί ζηελ ρξήζε ΑΠΔ, είλαη  

1) ην θφζηνο,  

2) πξαθηηθή δπλαηφηεηα πξαγκαηηθήο ειεθηξνπαξαγσγήο (θαη φρη νη ζηαηηζηηθέο αξινχκπεο "ρ 

θηινβαηψξεο ζε έλα ρξφλν"),  

3) ε αλάγθε αδηάιεηπηεο ιεηηνπξγίαο, θαη  

4)  ε ζηνραζηηθφηεηα (πνπ, απφ φιεο ηηο ΑΠΔ, είλαη ρεηξφηεξε γηα ηα αηνιηθά). 
 

Η ηδέα ηνπ "δσξεάλ" αέξα πάληα αθνχγεηαη ειθπζηηθή (κφλν δσξεάλ δελ είλαη, αιιά αθνχγεηαη 

φκνξθα), αιιά ε αηνιηθή ελέξγεηα δελ είλαη απηφ πνπ λνκίδνπλ νη πνιινί. Καη ν ιφγνο είλαη φηη δελ 

είλαη ζηαζεξή.   Τπάξρεη φηαλ θπζάεη θαη δελ θπζάεη πάληα, θαη θακηά θνξά φηαλ θπζάεη, δελ 

ρξεηάδεηαη ην ξεχκα.  Αθφκα θαη κε πνιιέο ζπλδεδεκέλεο Α/Γ, επεηδή ην αηνιηθφ ξεχκα είλαη αλάινγν 

κε ηνλ αέξα ζηελ ηξίηε (ζηνλ θχβν, ^3), ΄ην ξεχκα πνπ παξάγεηαη δελ είλαη ζηαζεξφ, αθφκα θαη ζε 

κηθξά ρξνληθά δηαζηήκαηα.  ε έλα ππάξρνλ, κεγάιν, δίθηπν, θαη κε ιίγα αηνιηθά, απηφ δελ είλαη 

πξφβιεκα, αιιά γίλεηαη πξφβιεκα φζν απμάλεη ν αξηζκφο ησλ Α/Γ (ην έρεη πεη θαη ε Δ.ΟΝ απφ ην 

2005, θαη αμίδεη λα ηελ δηαβάζεηε). 
 

http://konstantinosdavanelos.blogspot.com/2012/01/blog-post_210.html
http://konstantinosdavanelos.blogspot.com/2012/01/blog-post_8382.html
http://konstantinosdavanelos.blogspot.com/2012/01/blog-post_210.html
http://konstantinosdavanelos.blogspot.com/2012/02/blog-post_3300.html
http://archaeopteryxgr.blogspot.com/
http://www.cambridgenetwork.co.uk/directory/orgprofile/default.aspx?objid=5604
http://www.adamsmith.org/
http://www.adamsmith.org/research/reports/renewable-energy-vision-or-mirage
http://www.adamsmith.org/sites/default/files/research/files/renewableenergy2011.pdf
http://www.cambridgenetwork.co.uk/news/article/default.aspx?objid=86395
http://archaeopteryxgr.blogspot.com/2011/03/1.html
http://archaeopteryxgr.blogspot.com/2011/03/1.html


Δπίζεο ζπκβαίλεη ζπρλά λα ππάξρνπλ κέξεο ή εβδνκάδεο κε άπλνηα ζε πεξηφδνπο πςειήο δήηεζεο 

ξεχκαηνο, φπσο ηνλ ρεηκψλα, ζηελ Αγγιία (ή ζηνπο θαχζσλεο ηνπ θαινθαηξηνχ ζηελ Διιάδα). Σν 

αληίζεην επίζεο είλαη πξφβιεκα. Με αέξα πάλσ απφ 80 ρικ ηελ ψξα, νη Α/Γ πξέπεη λα ζηακαηάλε 

γηα λα κελ γίλνπλ ...ππξνηερλήκαηα.  

Δπεηδή νη θαηαλαισηέο δελ ζέινπλ ξεχκα κφλν φηαλ θπζάεη, ηα αηνιηθά ζπλεπάγνληαη παξάιιειε 

εθεδξεία, ζπρλά ζεξκή, απφ αλαπνηειεζκαηηθέο ηνπξκπίλεο αεξίνπ. Δμ νπ θαη ε φπνηα ππνθαηάζηαζε 

θαπζίκνπ είλαη πνιχ κηθξφηεξε απφ ηελ ζεσξεηηθή. 
 

Ο ελεξγεηαθφο "νδηθφο ράξηεο" ηεο (Γεξκαληθήο) Δ.Δ., αλαθέξεηαη ζε αθφκα πςειφηεξα πνζνζηά 

αληηνηθνλνκηθψλ ΑΠΔ. Απηφ είλαη, ζε κεγάιν βαζκφ, επρνιφγην. Αθφκα θαη ε Γαλία πνπ αλαθέξεηαη 

ζαλ παξάδεηγκα ρψξαο κε κεγάιν πνζνζηφ ξεχκαηνο απφ ΑΠΔ, ζηελ νπζία παξάγεη ξεχκα απφ 

ΑΠΔ επεηδή ην δηνρεηεχεη ζε γεηηνληθέο ρψξεο, αιιά ζε ρακειή θαη δεκηνγφλα ηηκή (γηα ηελ δήζελ 

αλαλεψζηκε Γαλία έρσ γξάςεη εδψ). 
 

Η κειέηε θαηαιήγεη φηη αληί λα "ππλνβαηνχκε" πξνο έλα αθξηβφ,  αβέβαην θαη πεξηβαιινληηθά 

αηειέζθνξν ελεξγεηαθφ κέιινλ, ήξζε ε ψξα λα δνχκε ηα ζηνηρεία γηα ην πνηα ηερλνινγία δνπιεχεη. 
 

επηζηξνθή 
 

Δγθαηαιειεηκκέλα αηνιηθά πάξθα ζηηο ΖΠΑ  

14000 Abandoned Wind Turbines In The USA 
 

Βγθαηαιειεηκκέλα αηνιηθά πάξθα ζηηο ΔΠΏ: (αξζξάθηα θαη θσηνγξαθίεο) 

US Has Endless Fields of Abandoned and Rusting Wind Turbines 

θαη  

14000 Abandoned Wind Turbines In The USA 

Φάρλνληαο θαη ζην Google Earth ζα βξεηο πνιιέο θσηνγξαθίεο κέζσ ηνπ Panoramio ...  
 

14000 Abandoned Wind Turbines In The USA 

There are many hidden truths about the world of wind turbines from the pollution and 

environmental damage caused in China by manufacturing bird choppers, the blight on people‟s 

lives of noise and the flicker factor and the countless numbers of birds that are killed each year 

by these blots on the landscape. 

The symbol of Green renewable energy, our saviour from the non existent problem of Global 

Warming, abandoned wind farms are starting to litter the planet as globally governments cut the 

subsidies taxes that consumers pay for the privilege of having a very expensive power source that 

does not work every day for various reasons like it‟s too cold or  the wind speed is too high. 

The US experience with wind farms has left over 14,000 wind turbines abandoned and slowly 

decaying, in most instances the turbines are just left as symbols of a dying Climate Religion, 

nowhere have the Green Environmentalists appeared to clear up their mess or even complain about 

the abandoned wind farms. 

The US has had wind farms since 1981: 

―Some say that Ka Le is haunted—and it is. But it‘s haunted not by Hawaii‘s legendary night 

marchers. The mysterious sounds are ―Na leo o Kamaoa‖– the disembodied voices of 37 skeletal 

wind turbines abandoned to rust on the hundred-acre site of the former Kamaoa Wind Farm… 

The ghosts of Kamaoa are not alone in warning us. Five other abandoned wind sites dot the 

Hawaiian Isles—but it is in California where the impact of past mandates and subsidies is felt 

most strongly. Thousands of abandoned wind turbines littered the landscape of wind energy‘s 

California ―big three‖ locations—Altamont Pass, Tehachapin (above), and San Gorgonio—

considered among the world‘s best wind sites… 

California‘s wind farms— comprising about 80% of the world‘s wind generation capacity—

ceased to generate much more quickly than Kamaoa. In the best wind spots on earth, over 14,000 

turbines were simply abandoned. Spinning, post-industrial junk which generates nothing but bird 

kills…‖ 

The problem with wind farms when they are abandoned is getting the turbines removed, as usual 

there are non Green environmentalists to be seen: 

http://archaeopteryxgr.blogspot.com/2011/12/blog-post_5975.html
http://archaeopteryxgr.blogspot.com/2011/04/blog-post_04.html
http://www.anthropower.com/us-has-endless-fields-of-abandoned-and-rusting-wind-turbines
http://toryaardvark.com/2011/11/17/14000-abandoned-wind-turbines-in-the-usa/
http://toryaardvark.com/2011/07/18/wind-turbines-what-chris-huhne-does-not-want-you-to-know/
http://toryaardvark.com/2011/08/01/the-hidden-toxic-world-of-the-wind-turbine/
http://toryaardvark.com/2011/08/01/the-hidden-toxic-world-of-the-wind-turbine/
http://toryaardvark.com/2011/08/17/wind-turbines-how-long-before-the-golden-eagle-is-extinct/


The City of Palm Springs was forced to enact an ordinance requiring their removal from San 

Gorgonio. But California‘s Kern County, encompassing the Tehachapi area, has no such law 

Imagine the outraged Green chorus if those turbines were abandoned oil drilling rigs. 

It took nearly a decade from the time the first flimsy wind turbines were installed before the 

performance of California wind projects could dispel the widespread belief among the public and 

investors that wind energy was just a tax scam. 

Ben Lieberman, a senior policy analyst focusing on energy and environmental issues for the 

Heritage Foundation, is not surprised. He asks: 

―If wind power made sense, why would it need a government subsidy in the first place? It‘s a 

bubble which bursts as soon as the government subsidies end.‖ 

―It‘s a bubble which bursts as soon as the government subsidies end‖ therein lies a lesson that is 

going be learnt by those that sought to make fortunes out of tax payer subsidies, the whole 

renewables industry of solar, wind and biomass is just an artificial bubble incapable of surviving 

without subsides from governments and tax payers which many businesses and NGO‟s like WWF, 

FoE and Greenpeace now think is their god given right, as the money is going on Green Climate 

Religion approved clean energy. 

The Green evangelists who push so hard for these wind farms, as usual have not thought the whole 

idea through, no surprises for a left agenda like Climate Change, which like all things Green and 

socialist is just a knee jerk reaction: 

Altamont‘s turbines have since 2008 been tethered four months of every year in an effort to 

protect migrating birds after environmentalists filed suit. According to the Golden Gate Audubon 

Society, 75 to 110 Golden Eagles, 380 Burrowing Owls, 300 Red-tailed Hawks, and 333 

American Kestrels (falcons) are killed by Altamont turbines annually. A July, 2008 study by the 

Alameda County Community Development Agency points to 10,000 annual bird deaths from 

Altamont Pass wind turbines. Audubon calls Altamont, ―probably the worst site ever chosen for a 

wind energy project.‖  

The same areas that are good for siting wind farms are also good for birds of prey and migrating 

birds to pass through, shame for the birds that none of the Green mental midgets who care so much 

about everything in nature, thought that one through when pushing their anti fossil fuel agenda. 

After the debacle of the First California Wind Rush, the European Union had moved ahead of the 

US on efforts to subsidize ―renewable‖ energy–including a “Feed in Tariff” even more lucrative 

than the ISO4 contracts. 
The tax payers who paid for the subsidies to build the wind farms, then paid over the odds for an 

unreliable source of power generation will, ultimately be left to pick up the bill for clearing up the 

Green eco mess in the post man made Global Warming world. 
 

Updated November 24th 

In answer to several allegations that the number of abandoned wind turbines was made up,  the 

following quote from the article and link will confirm this figure to be true: 

California‘s wind farms — then comprising about 80% of the world‘s wind generation capacity — 

ceased to generate much more quickly than Kamaoa. In the best wind spots on earth, over 14,000 

turbines were simply abandoned. Spinning, post-industrial junk which generates nothing but bird 

kills. 

Πεγή: http://toryaardvark.com/2011/11/17/14000-abandoned-wind-turbines-in-the-usa/  
 

επηζηξνθή 
 

Σν πξφβιεκα είλαη ηη είδνπο αλάπηπμε επηιέγνπκε.  
 

Σνπ Μάθε Καβνπξηάξε 
Βθεκεξίδα Αξφκνο 11-9-2011 

Πξηλ απφ ιίγνπο κήλεο, ζ‟ απηήλ αθξηβψο ηελ 

εθεκεξίδα, έγξαςα γηα ην Ώηγαίν, απηφ ην 

Ώξρηπέιαγνο, πνπ θαλέλα άιιν δελ κπνξεί λα 

ζπγθξηζεί καδί ηνπ, κε ηελ ηζηνξία θαη ηνπο 

πνιηηηζκνχο πνπ έδεζαλ ζ‟ απηφ, απηή ηελ 

πισηή πνιηηεία πνπ ζπλδέεη ηελ Βπξψπε κε 

ηελ Ώζία θαη ηελ Ώθξηθή, απηνχο ηνπο ηφπνπο 

πνπ φινη ζέινπλ λα ηνπο επηζθεθηνχλ, απηφ 

ην θαηαθχγην γηα ηνπο αλζξψπνπο πνπ 

αλαδεηνχλ ηελ κνλαδηθή ζρέζε ηνπ ήιηνπ, 

http://toryaardvark.com/2011/11/10/uk-renewables-industry-what-happend-to-venture-capitalism/
http://www.americanthinker.com/2010/02/wind_energys_ghosts_1.html
http://www.americanthinker.com/2010/02/wind_energys_ghosts_1.html
http://www.zimbio.com/member/StoryReports/articles/qmUuK2zben5/Abandoned+Rusted+Wind+Turbines+Reflect+Hoax
http://www.zimbio.com/member/StoryReports/articles/qmUuK2zben5/Abandoned+Rusted+Wind+Turbines+Reflect+Hoax
http://toryaardvark.com/2011/11/17/14000-abandoned-wind-turbines-in-the-usa/


ησλ λεζηψλ θαη ηεο ζάιαζζαο, απηέο ηηο 

εθπιεθηηθέο ζπλζέζεηο ησλ ρξσκάησλ θαη ησλ 

ηξφπσλ δσήο πνπ έξρνληαη απφ πνιχ καθξηά. 

‟ φια απηά αλαθέξζεθα κπξνζηά ζηνλ 

ζρεδηαδφκελν θίλδπλν εθκεηάιιεπζεο ησλ 

πεηξειαίσλ πνπ ππάξρνπλ ζην Ώηγαίν θαη 

κεηαηξνπήο ηνπ Ώξρηπειάγνπο ζε δεμακελή 

άληιεζήο ηνπ θαη δηέιεπζεο πεηξειαηνθφξσλ. 

Ώληηπξνηείλνληαο δε ηηο αλαλεψζηκεο πεγέο 

ελέξγεηαο, ηελ επινγεκέλε θαη 

πνιπδηαθεκηδφκελε πξάζηλε αλάπηπμε. Δ 

νπνία απφ επινγία θηλδπλεχεη λα κεηαηξαπεί 

ζε εθηάιηε, φπσο ηελ πεξηγξάθεη ζηελ 

αλάιπζή ηνπ ν θαζεγεηήο ηνπ Παλεπηζηεκίνπ 

Κξήηεο, Διίαο Γηαλλίξεο, ζηελ θξηηηθή ηνπ 

γηα ηε ρνξήγεζε αδείαο, ηνλ Ενχιην ηνπ 2011 

απφ ηε Ρπζκηζηηθή Ώξρή Βλέξγεηαο (ΡΏΒ), 

γηα ηε δεκηνπξγία αηνιηθνχ πάξθνπ ζηελ 

Εθαξία κε 110 αλεκνγελλήηξηεο ζπλνιηθήο 

παξαγσγήο 330 ΜW. ηαλ ε κεγαιχηεξε 

δήηεζε ζην λεζί είλαη 9 MW, γηα 10 κέξεο 

ηνλ Ώχγνπζην. 

Καη φρη κφλν ζηελ Εθαξία. ε πνιιά λεζηά 

ηνπ Ώηγαίνπ, ζηα Εφληα θαη ηελ επεηξσηηθή 

Βιιάδα ιεηηνπξγνχλ ήδε θαη έρνπλ ρνξεγεζεί 

άδεηεο γηα ηε δεκηνπξγία κεγάισλ αηνιηθψλ 

πάξθσλ, ρσξίο ρσξνηαμηθφ ζρεδηαζκφ θαη 

ρσξίο νπζηαζηηθή εθηίκεζε ησλ 

πεξηβαιινληηθψλ επηπηψζεσλ. Ώπνηέιεζκα 

είλαη λα εθδίδνληαη άδεηεο εγθαηάζηαζεο 

γηγαληηαίσλ έξγσλ αθφκε θαη ζε εμαηξεηηθά 

επαίζζεηεο πεξηνρέο. Γηαηί κέρξη ην 2020 έρεη 

πξνγξακκαηηζηεί ε παξαγσγή 10.000 ΜW 

απφ αλαλεψζηκεο κνξθέο ελέξγεηαο. Κη 

επεηδή, γηα λα καο δαλείζνπλ νη εηαίξνη καο, 

κάο πηέδνπλ λα ηνπο πνπιήζνπκε ελέξγεηα, 

φπνηα πξφηαζε γίλεη ηα επφκελα ρξφληα ζα 

εγθξίλεηαη απφ ηελ ΡΏΒ κε θίλδπλν ε πξάζηλε 

αλάπηπμε απφ ηα γηγαληηαία αηνιηθά πάξθα λα 

θαηαζηξέςεη γηα πνιιέο γεληέο ηελ αλάπηπμε 

ησλ λεζηψλ καο κε βάζε ηα ζπγθξηηηθά ηνπο 

πιενλεθηήκαηα.  

Σν πξφβιεκα είλαη ηη είδνπο αλάπηπμε 

επηιέγνπκε. Ώλ αθνινπζήζνπκε ην δξφκν 

«θάληε φ,ηη ζέιεηε, φπνπ ζέιεηε θαη φπσο ην 

ζέιεηε» νχηε ζρεδηαζκφο ρξεηάδεηαη, νχηε 

πεξηβαιινληνινγηθέο θαη άιιεο κειέηεο. Δ 

ΡΏΒ εθαξκφδεη απηή ηελ αξρή αλνίγνληαο ην 

δξφκν γηα ακθηζβεηήζεηο, αληηζηάζεηο ησλ 

θαηνίθσλ θαη κεηαηξνπή ηεο αηνιηθήο 

ελέξγεηαο ζε εθηάιηε γηα ηηο επηιεγκέλεο 

πεξηνρέο.  

Σν παξάδεηγκα ηεο Ώγγιίαο θαη ησλ άιισλ 

ρσξψλ ηεο ΐφξεηαο Βπξψπεο είλαη 

απνθαιππηηθφ. Οη αλεκνγελλήηξηεο θεχγνπλ 

απφ ηε ζηεξηά θαη εγθαζίζηαληαη ζε 

ζαιάζζηεο πεξηνρέο, κε κεγαιχηεξν βέβαηα 

θφζηνο αιιά κε ειαρηζηνπνίεζε ησλ 

αξλεηηθψλ ζπλεπεηψλ πνπ έρεη ε ηερλνινγία, 

ε θάζε ηερλνινγία, ζηα πξψηα ζηάδηα 

ρξεζηκνπνίεζήο ηεο. 

Καη επαλαιακβάλσ ηελ θαηάιεμή κνπ ζην 

πξνεγνχκελν άξζξν γηα ην Ώξρηπέιαγνο. Να 

ην δηαθπιάμνπκε σο έλα απφ ηα ηειεπηαία 

αλαρψκαηα ζηε βαξβαξφηεηα πνπ καο 

πεξηβάιιεη. Καη λα παιέςνπκε γηα ηε δηεζλή 

αλαγλψξηζή ηνπ σο πνιηηηζηηθή θιεξνλνκηά 

ηεο αλζξσπφηεηαο. 

Σειεπηαία ηξνπνπνίεζε Αεπηέξα, 12 επηέκβξηνο 2011 

http://www.edromos.gr/index.php?option=com_k2&view=item&id=6074:αξρηπέιαγνο-

ηη&Itemid=51 
 

επηζηξνθή 
 

Γάζνο Ράληε: 

Παξάλνκε πινηνκία θαη ππεξβφζθεζε απεηινχλ κε θαηαζηξνθή ην ζπάλην δάζνο βαιαληδηάο  

 

Κηλδπλεχεη ην δάζνο ηνπ Ράληε απφ παξάλνκε πινηνκία θαη ππεξβφζθεζε. Μάιηζηα ε παξάλνκε 

πινηνκία εληάζεθε θέηνο ιφγσ ηνπ βαξηνχ ρεηκψλα. ΐέβαηα απεηιείηαη θαη απφ ηηο 

αλεκνγελλήηξηεο θαζψο αλαθέξεηαη σο κηα απφ ηηο ηνπνζεζίεο ζηελ πεξίθεκε άδεηα ηεο ΡΏΒ γηα 

110 αλεκνγελλήηξηεο ζηνλ Ώζέξα.  
Βληχπσζε κνπ πξνθαιεί φηη ην επφκελν δεκνζίεπκα, πνπ είλαη ησλ αξρψλ Οθηψβξε 2011, 

αλαθέξεη φηη  ην ζέκα ηεο πεξίθξαμεο ζα μαλαηεζεί γηα ςήθηζε ζηα κέζα Οθησβξίνπ, απηή ηε 

θνξά ζην πεξηθεξεηαθφ ζπκβνχιην. Ξαλαθνίηαμα ηελ εκεξήζηα δηάηαμε ηνπ Πεξηθεξεηαθνχ 

πκβνπιίνπ θαη δελ δηαπίζησζα θάηη ηέηνην. Πνπ ράζεθε άξαγε ε εηζήγεζε; 

ΔΓ. 

3/10/2011  

Σνπ Γηάλλε Μχηηε  

http://www.edromos.gr/index.php?option=com_k2&view=item&id=6074:αρχιπέλαγος-ιι&Itemid=51
http://www.edromos.gr/index.php?option=com_k2&view=item&id=6074:αρχιπέλαγος-ιι&Itemid=51


Παξάλνκε πινηνκία θαη ππεξβφζθεζε απεηινχλ κε θαηαζηξνθή ην ζπάλην δάζνο βαιαληδηάο. 

Ώδπλακία λα ην πξνζηαηέςνπλ επηθαινχληαη νη ηνπηθέο Ώξρέο. 

Με εμαθάληζε απεηιείηαη έλα απφ ηα πην ζπάληα λεζησηηθά δξπνδάζε ηεο Βπξψπεο ζηελ νξεηλή 

Εθαξία, ιφγσ ηεο παξάλνκεο πινηνκίαο θαη ηεο ππεξβφζθεζεο. Σν αξραίν δξπφδαζνο ηνπ Ράληε 

έρεη έθηαζε 16.000 ζηξέκκαηα θαη πξνζηαηεχεηαη απφ δηεζλείο ζπλζήθεο. Σν θπξίαξρν είδνο ηνπ 

δάζνπο είλαη ε αεηζαιήο βαιαληδηά Ώξηά, πνπ θηάλεη ζε χςνο ηα 15 κέηξα. Μάιηζηα, έρεη 

εληνπηζηεί δέληξν πνπ ρξνλνινγείηαη απφ ηηο αξρέο ηνπ 15νπ αηψλα. Χζηφζν, ην ππεξαησλφβην 

δξπνδάζνο έρεη αθεζεί ζηε ηχρε ηνπ. Ώθελφο δελ έρεη εληαρζεί ζε θαλέλα ζεζκηθφ πιαίζην 

πξνζηαζίαο θαη αθεηέξνπ νη αξκφδηεο Ααζηθέο Ώξρέο δειψλνπλ αδπλακία λα ην πξνζηαηεχζνπλ, 

ιφγσ ζνβαξψλ ειιείςεσλ ζε δαζνθχιαθεο. 
 

Ζ θαηαζηξνθή 
«Σελ νιηγσξία ησλ Ώξρψλ εθκεηαιιεχνληαη αζπλείδεηνη μπινθφπνη πνπ εηζβάιινπλ ζηηο παξπθέο 

ηνπ δάζνπο θαη θφβνπλ ηηο αησλφβηεο Ώξηέο, πξνμελψληαο κεγάιεο θαηαζηξνθέο», θαηαγγέιιεη 

ζηε Real planet ν δηεπζπληήο ηνπ Ελζηηηνχηνπ Θαιάζζηαο Πξνζηαζίαο «Ώξρηπέιαγνο», Θνδσξήο 

Σζηκπίδεο. «Βπηπιένλ, ην δάζνο απεηιείηαη απφ ηελ αλεμέιεγθηε βφζθεζε πνπ καζηίδεη ην λεζί 

ηνπ βφξεηνπ Ώηγαίνπ», πξνζζέηεη. 

Παξά ηελ απαγνξεπηηθή δηάηαμε βφζθεζεο πνπ έρεη εθδψζεη ε Αηεχζπλζε Ααζψλ άκνπ, νη 

θηελνηξφθνη ηεο πεξηνρήο έρνπλ αθήζεη λα βφζθνπλ ειεχζεξα ρηιηάδεο θαηζίθηα κέζα ζην δάζνο. 

Σξέθνληαη θπξίσο κε ηηο κηθξέο Ώξηέο, κε απνηέιεζκα λα ζηεξνχλ απφ ην δξπφδαζνο ηε 

δπλαηφηεηα ηεο θπζηθήο αλαγέλλεζεο. Μάιηζηα, νη θηελνηξφθνη μειψλνπλ νιφθιεξεο θινχδεο 

απφ ηνπο θνξκνχο ησλ δέλδξσλ γηα λα παξαζθεπάζνπλ ηε ζξεπηηθή δσνηξνθή «βακβαθφπηηα», 

θαζηζηψληαο ηα έηζη επάισηα ζε παξάζηηα θαη άιιεο αζζέλεηεο. Οη επηζηήκνλεο ηνπ 

«Ώξρηπειάγνπο» δεηνχλ επίκνλα ηφζα ρξφληα λα ζεζκνζεηεζεί ην δξπφδαζνο σο κφληκν 

θαηαθχγην άγξηαο δσήο. «Σν πην ζπάλην δξπφδαζνο ηεο Βπξψπεο έρεη μεραζηεί απφ ηελ πνιηηεία. 

Αελ ιακβάλεηαη θαλέλα κέηξν πξνζηαζίαο θαη δελ εθαξκφδεηαη θαλέλα δηαρεηξηζηηθφ κέηξν», 

δηαπηζηψλεη o δαζνπφλνο ηνπ ηλζηηηνχηνπ, Υξήζηνο σηεξφπνπινο. «Δ θαηάζηαζε επηδεηλψλεηαη. 

Αηαπηζηψλνπκε φηη κεγάια ηκήκαηα ηνπ δάζνπο έρνπλ αξρίζεη λα εξεκνπνηνχληαη», ιέεη 

ραξαθηεξηζηηθά. Σν «Ώξρηπέιαγνο» έρεη εθπνλήζεη αξθεηέο έξεπλεο θαη κειέηεο γηα ηε ζπλνιηθή 

πξνάζπηζε ηνπ δξπνδάζνπο ηνπ Ράληε. «Βπηδηψθνπκε λα κπεη έλα ηέινο ζηε δηαξθή ππνβάζκηζε 

θαη θαηαζηξνθή ηνπ. Ώλ ζπλερηζηεί απηή ε θαηάζηαζε, πνιχ θνβάκαη φηη νη επφκελεο γεληέο δελ 

ζα ην γλσξίζνπλ πνηέ», επηζεκαίλεη ν δαζνπφλνο. 
 

Έλαο δαζνθχιαθαο 
Σελ θξίζηκε θαηάζηαζε ζηελ νπνία έρεη πεξηέιζεη ην ππεξαησλφβην δάζνο δηαπηζηψλνπλ θαη νη 

δαζηθέο ππεξεζίεο, νη νπνίεο αδπλαηνχλ λα ην πξνζηαηεχζνπλ επαξθψο. «Δ θχιαμε ηνπ 

δξπνδάζνπο απφ ηελ ππεξεζία καο είλαη εμαηξεηηθά δχζθνιε, θαζψο έρνπκε ειιείςεηο ζε 

πξνζσπηθφ. πγθεθξηκέλα, ππάξρεη έλαο δαζνθχιαθαο γηα ηε θχιαμε ησλ δαζψλ ηεο Εθαξίαο θαη 

ησλ Φνχξλσλ», αλαθέξεη ζηελ «R» ε πξντζηακέλε ηεο Αηεχζπλζεο Ααζψλ άκνπ, Γσή 

Κηληαδνπνχινπ. «Ώπφ ηελ άιιε, δελ ππάξρεη πξφζεζε λα πξνζηαηεπζεί ην δξπφδαζνο απφ ηηο 

ηνπηθέο θνηλσλίεο. Βπί ρξφληα ζπληεξείηαη ε ίδηα θαηάζηαζε θη φκσο θαλέλαο θνξέαο ηεο ηνπηθήο 

απηνδηνίθεζεο δελ ηφικεζε πνηέ λα πξναζπίζεη ην αμηφινγν νηθνζχζηεκα. Δ ππεξεζία καο 

θαηέζεζε κειέηε γηα ηελ πεξίθξαμε ηνπ δάζνπο ην 2010. Ώπηή ε κειέηε απνξξίθζεθε απφ ην ηφηε 

λνκαξρηαθφ ζπκβνχιην», ζπκπιεξψλεη ε ίδηα. 

Σν λνκαξρηαθφ ζπκβνχιην ζεψξεζε φηη ε πεξίθξαμε ζα έβαδε εκπφδηα ζηελ πξφζβαζε ηεο 

Ππξνζβεζηηθήο Τπεξεζίαο ζην δξπφδαζνο, ζε πεξίπησζε ππξθαγηάο. Οπσο δηαβεβαίσζε ηελ «R» 

ε Γ. Κηληαδνπνχινπ, ε πξφηαζε γηα πεξίθξαμε ηνπ δάζνπο ζα μαλαηεζεί γηα ςήθηζε ζηα κέζα 

Οθησβξίνπ, απηή ηε θνξά ζην πεξηθεξεηαθφ ζπκβνχιην. «Παξ‟ φια απηά, δελ είκαη αξθεηά 

αηζηφδνμε γηα ην αλ ζα ππεξςεθηζηεί», ππνζηεξίδεη. 

Real Πεξηβάιινλ  

http://www.real.gr/DefaultArthro.aspx?page=arthro&id=96458&catID=5  

επηζηξνθή 
  

http://www.real.gr/DefaultArthro.aspx?page=arthro&id=96458&catID=5
http://www.real.gr/?Page=category&catID=5
http://www.real.gr/?Page=category&catID=5


 

Ζ ζπδήηεζε ζην Πεξηθεξεηαθφ πκβνχιην γηα ηηο αλεκνγελλήηξηεο ηεο Ηθαξίαο 

 

Δ παξάηαμε Λατθή πζπείξσζε έζεζε ην ζέκα ησλ αλεκνγελλεηξηψλ ηεο Εθαξίαο ζηελ εκεξήζηα 

δηάηαμε ηνπ Πεξηθεξεηαθνχ πκβνπιίνπ, ζηηο 25-10-2011. Αεκνζηεχνπκε ηελ εηζήγεζε ηεο ΛΏ 

θαη εθηελή απνζπάζκαηα απφ ηα πξαθηηθά. ηε ζπδήηεζε παξελέβε θαη ν Αήκαξρνο Εθαξίαο Υξ. 

ηαπξηλάδεο πνπ παξεπξίζθεην ζηε ζπλεδξίαζε. Έρνπκε ππνγξακκίζεη ηα ζεκεία πνπ ζεσξνχκε 

ζεκαληηθά. Οη αλαγλψζηεο αο θξίλνπλ. ΔΓ 
 

ΘΔΜΑ:11
ν
 ΤΕΖΣΖΖ ΠΔΡΗ ΔΠΗΚΔΗΜΔΝΖ ΔΓΚΑΣΑΣΑΖ ΑΗΟΛΗΚΟΤ ΠΑΡΚΟΤ ΣΖ 

ΝΖΟ ΗΚΑΡΗΑ. ( Αίηεκα ηεο Πεξηθεξεηαθήο Παξάηαμεο << ΛΑΪΚΖ ΤΠΔΗΡΩΖ >>  

 



 
 
ΓΖΜΖΡΟΤΓΖ (ΠΡΟΔΓΡΟ): πδήηεζε πεξί επηθείκελεο εγθαηάζηαζεο Ώηνιηθνχ Πάξθνπ 

ζηε λήζν Εθαξία. … Δ θα. ηεθαλάθε έρεη ην ιφγν. 
ΣΔΦΑΝΑΚΖ: Ώγαπεηνί ζπλάδειθνη, ζηηο 15-07-11 ε Ρπζκηζηηθή Ώξρή Βλέξγεηαο παξαρψξεζε 

άδεηα παξαγσγήο ξεχκαηνο απφ αηνιηθφ ζηαζκφ ζηελ Εθαξία ζηελ εηαηξεία ΕΚΏΡΟ ΏΝΒΜΟ 



ΏΒ ζπκθεξφλησλ νκίινπ Μπηηιελαίνπ. Πξφθεηηαη γηα κηα γηγάληηα εγθαηάζηαζε αθνχ 

πξνβιέπεηαη λα εγθαηαζηαζνχλ 110 αλεκνγελλήηξηεο κε ζπλνιηθή ηζρχ 340 MW. Θα θαηαιάβνπλ 

θαη ζα εθηείλνληαη ζρεδφλ ζε φιε ηελ θνξπθνγξακκή ηεο Εθαξίαο.  

Γηα εκάο ππάξρεη έλα βαζηθφ θξηηήξην αμηνιφγεζεο θάζε ελεξγεηαθήο πνιηηηθήο. Βίλαη ην πψο 

απαληά θαλείο ζην εξψηεκα αλ απηή ε ελεξγεηαθή πνιηηηθή ππεξεηεί ηηο ιατθέο αλάγθεο ησλ 

εξγαδνκέλσλ ή αλ ππεξεηεί ηελ θεξδνθνξία ηνπ κεγάινπ θεθαιαίνπ. Ώλ δειαδή απηή ε 

ελεξγεηαθή πνιηηηθή ζα θαηνρπξψλεη ηελ ελέξγεηα ζαλ θνηλσληθφ αγαζφ ή αλ ζα ηελ αληηκεησπίδεη 

ζαλ εκπφξεπκα. 

Βίλαη πξνθαλέο φηη ε ζπγθεθξηκέλε „‟επέλδπζε‟‟ θακηά ζρέζε δελ έρεη κε ηηο ιατθέο αλάγθεο ησλ 

εξγαδνκέλσλ νη νπνίνη έηζη θη αιιηψο ρηππηνχληαη ζθιεξά απφ ηηο ζπλέπεηεο ηεο θαπηηαιηζηηθήο 

θξίζεο θαη ηελ αληηεξγαηηθή αληηιατθή πνιηηηθή ηεο Κπβέξλεζεο –Βπξσπατθήο Έλσζεο- Α.Ν.Σ.  

Δ Εθαξία ζήκεξα έρεη εγθαηεζηεκέλε ηζρχ 12,5 MW απφ ζεξκνειεθηξηθφ ζηαζκφ, 600 KW απφ 

αλεκνγελλήηξηα ηδηψηε θαη είλαη ζε εμέιημε ε θαηαζθεπή πβξηδηθνχ ελεξγεηαθνχ ζηαζκνχ ζηε 

δπηηθή Εθαξία ζπλνιηθήο εγθαηεζηεκέλεο ηζρχνο 6,5 MW. ια απηά φηαλ ε κέγηζηε 

πξνβιεπφκελε δήηεζε ειεθηξηθήο ελέξγεηαο γηα ηελ Εθαξία πξνβιέπεηαη ζηα 9 MW.  

Δ ζθνπηκφηεηα ηνπ έξγνπ είλαη μεθάζαξε. Βθκεηάιιεπζε ηνπ αηνιηθνχ δπλακηθνχ ηνπ λεζηνχ θαη 

εγγπεκέλε πψιεζε ηεο παξαγφκελεο ελέξγεηαο κέζσ ηεο δηαζχλδεζεο ζε πςειφηεξεο ηηκέο, γηα 

ζίγνπξα ππεξθέξδε. Δ ζηήξημε κε ηελ αδεηνδφηεζε θαη ηελ θξαηηθή ρξεκαηνδφηεζε πνπ παξέρεη 

ε θπβέξλεζε ζηνπο επελδπηέο γηα ηελ θαηαζθεπή θσηνβνιηατθψλ εγθαηαζηάζεσλ θαη ηεξάζηησλ 

αηνιηθψλ πάξθσλ- αλεκνγελλεηξηψλ, απνηειεί κηα αθφκα  πξφθιεζε κε ην πξφζρεκα ηεο 

Πξάζηλεο Ώλάπηπμεο, πνπ δελ είλαη ηίπνηα άιιν παξά πξάζηλεο business ζε βάξνο ηνπ ιανχ θαη 

ησλ πξαγκαηηθψλ αλαγθψλ ηνπ. 

Οη εηαηξείεο αηνιηθήο ελέξγεηαο, ιφγσ ηεο αλακελφκελεο θεξδνθνξίαο, έρνπλ θάζε ζπκθέξνλ λα 

εγθαηαζηήζνπλ φζν ην δπλαηφλ κεγαιχηεξα αηνιηθά πάξθα ζηε ρψξα καο. ε πνιηηηθή πξνψζεζεο 

ησλ ΏΠΒ έρεη δηακνξθσζεί ηπθιά ππέξ ηεο καδηθήο εγθαηάζηαζεο αηνιηθψλ πάξθσλ, αγλνψληαο 

ηηο ζπλέπεηεο ηε εγθαηάζηαζήο ηνπο ζε παξζέλα νξεηλά θαη λεζησηηθά ηνπία.  

Παξάιιεια νη ηδηψηεο παξαγσγνί ειεθηξηθήο ελέξγεηαο έρνπλ εμαζθαιίζεη καθξνρξφληα 

ζπκβφιαηα εγγπεκέλεο απνξξφθεζεο ηεο παξαγσγήο ηνπο, κε ηηκέο πνιιαπιάζηεο απφ ηηο άιιεο 

κνξθέο ειεθηξνπαξαγσγήο.  

Βηδηθά γηα ηα αηνιηθά πάξθα, ην θφζηνο παξαγσγήο ειεθηξηθνχ ξεχκαηνο είλαη 8,75 € αλά KWh, 

ηε ζηηγκή πνπ ην κέζν θφζηνο παξαγσγήο ηεο ΑΒΔ είλαη ιηγφηεξν απφ 0,04 € αλά KWh. Ώπηή ηελ 

ππέξνγθε δηαθνξά ηελ πιεξψλεη ν θαηαλαισηήο κε ηελ αχμεζε ηνπ ηέινπο αλαλεψζηκσλ πεγψλ 

ελέξγεηαο θαη ηελ αχμεζε ηεο ηηκήο ηνπ ξεχκαηνο.  

Σειηθά νη πξαγκαηηθά σθειεκέλνη είλαη νη ηξάπεδεο πνπ ρνξεγνχλ πξάζηλα δάλεηα θη νη κεγάινη 

κνλνπσιηαθνί φκηινη πνπ ζα αλαιάβνπλ δνπιεηέο εθαηνκκπξίσλ, φπσο π.ρ. ε εηαηξεία ΕΚΏΡΟ-

ΏΝΒΜΟ ΏΒ πνπ ελδηαθέξεηαη λα αλαιάβεη ηελ θαηαζθεπή αηνιηθνχ πάξθνπ ζηελ Εθαξία.  

Ο ηζρπξηζκφο φηη κε ηελ θαηαζθεπή κεγάιεο θιίκαθαο ΏΠΒ αληηθαζηζηνχκε ηνπο ζπκβαηηθνχ 

ζηαζκνχο, δελ αληαπνθξίλεηαη ζηελ αιήζεηα. Σα ρηιηάδεο MW αηνιηθήο ελέξγεηαο  πνπ 

ζρεδηάδνληαη λα δηεηζδχζνπλ ζην ζχζηεκα ηε ρψξαο πξέπεη λα ππνζηεξίδνληαη απφ αληίζηνηρα 

MW ελέξγεηαο εξγνζηαζίσλ άλζξαθα, ιηγλίηε ή θπζηθνχ αεξίνπ. 

πλνςίδνληαο ηα πξνεγνχκελα, ε αηνιηθή ελέξγεηα παξνπζηάδεη ζνβαξά κεηνλεθηήκαηα, είηε γηα 

λα ζηεξίμεη θεληξηθά ην εζληθφ ζχζηεκα ελέξγεηαο είηε ζηελ ηθαλφηεηά ηεο λα κεηψζεη ηνπ ξχπνπο 

πνπ πξνθαινχλ θιηκαηηθή αιιαγή.  

πλνπηηθά ηα κεηνλεθηήκαηα ηεο καδηθήο εμάπισζεο ησλ αηνιηθψλ πάξθσλ είλαη: 

 Οη αλεκνγελλήηξηεο δελ παξάγνπλ ξεχκα φπνηε ην ρξεηαδφκαζηε. Δ παξαγσγή ξεχκαηνο είλαη 

αζηαζήο γηαηί εμαξηάηαη απφ ηε δηαθχκαλζε ηνπ αλέκνπ.  

 Παξάγνπλ πξαγκαηηθή ηζρχ θαηά 25-30% ρακειφηεξε ηεο νλνκαζηηθήο. 

 Σν γεγνλφο φηη νη αλεκνγελλήηξηεο απαηηνχλ ηελ παξάιιειε ιεηηνπξγία ππνζηεξηθηηθψλ 

ζηαζκψλ νξπθηψλ θαπζίκσλ θαη παξάγνπλ ελέξγεηα ιηγφηεξε ηνπ κηζνχ ηε νλνκαζηηθήο αμίαο 

ηνπο, ζεκαίλεη φηη εμνηθνλνκνχλ κηθξφηεξν δηνμείδην ηνπ άλζξαθα απ‟ απηφ πνπ 

δηαηπκπαλίδεηαη. 

 Δ αηνιηθή ελέξγεηα δελ είλαη αληαγσληζηηθή ζε ζρέζε κε ηα νξπθηά θαχζηκα γη‟ απηφ απαηηεί 

κφληκε επηδφηεζε ζηελ ηηκή αγνξάο πνπ ηε ρξεψλεηαη ν θαηαλαισηήο. 



 Δ καδηθή εμάπισζε ησλ αλεκνγελεηξηψλ ζηε ρψξα καο ζα έρεη ηεξάζηηα επίπησζε ζην 

ειιεληθφ ηνπίν, εμαηηίαο ηνπ αζχκβαηνπ κεγέζνπο φζν θαη εμαηηίαο ησλ εθηεηακέλσλ 

επεκβάζεσλ (δξφκνη, δίθηπα). Βκπνδίδνπλ ή αθπξψλνπλ άιιεο δξαζηεξηφηεηεο (γεσξγία, 

αιηεία, ηνπξηζκφο). Οπζηαζηηθά αιιάδεη ε νηθνλνκηθή δξαζηεξηφηεηα ησλ λεζηψλ φπνπ απηέο 

εγθαηαζηαζνχλ. Ώιιάδεη ε ρξήζε γεο, ξίρλνληαο θαηαθφξπθα ηελ αμία ηνπο. Π.ρ. πνηνο ζα 

αγνξάζεη γε γηα γεσξγηθή ρξήζε ή θαηνηθία ή ηνπξηζηηθή ρξήζε ζε έλα λεζί γεκάην ηεξάζηηεο 

ζηδεξέληεο θεξαίεο; 

 Οη εηαηξείεο παξαγσγήο ελέξγεηαο απφ ΏΠΒ έρνπλ εμαζθαιίζεη ηεξάζηηεο επηδνηήζεηο πνπ 

ππεξβαίλνπλ ην 50% ηεο επέλδπζεο απφ πφξνπο... 

ΓΖΜΖΡΟΤΓΖ (ΠΡΟΔΓΡΟ): Κα. ηεθαλάθε, πφζν έρεηε γξάςεη; 

ΣΔΦΑΝΑΚΖ:  Βίλαη επηρεηξεκαηνινγία θαη λνκίδσ φηη είλαη ζεκαληηθά θαη ελδηαθέξνληα απηά. 

ΓΖΜΖΡΟΤΓΖ (ΠΡΟΔΓΡΟ): Ναη αιιά φηαλ εηζεγείζηε, ε εηζεγήηξηα έρεη 5 ιεπηά, εζείο 

κηιάηε 10 ηψξα. Ση λα θάλνπκε; ζπληνκεχζεηε ιίγν. Ώπηά πνπ καο δηαβάζαηε ηα έρνπκε κέζα ζην 

θάθειφ καο φινη. Αφμα ησ Θεψ φινη μέξνπλ γξάκκαηα. 

ΣΔΦΑΝΑΚΖ: Χξαία. Βθφζνλ μέξεηε ινηπφλ ην ηη πξνθαινχλε, πάκε ζηε ζέζε καο. 

ζπκπεξαζκαηηθά, νη αλαλεψζηκεο πεγέο ελέξγεηαο, φπσο αλεκνγελλήηξηεο θαη ηα θσηνβνιηατθά, 

είλαη κηα ελαιιαθηηθή πεγή ελέξγεηαο, πνπ κε ηα ζεκεξηλά επηζηεκνληθά ηερληθά δεδνκέλα 

κπνξνχλ λα έρνπλ ζπκπιεξσκαηηθφ ξφιν ζηε δηαζθάιηζε ηεο ελεξγεηαθή επάξθεηαο ηεο ρψξαο.  

Γηα ηελ αμηνπνίεζή ηνπο απαηηείηαη παλειιαδηθφο ζρεδηαζκφο γηα ηε ρσξνζέηεζή ηνπο, απφ έλα 

εληαίν θξαηηθφ, απνθιεηζηηθά δεκφζην θνξέα ελέξγεηαο, νχησο ψζηε λα ππάξρεη ην κηθξφηεξν 

δπλαηφ θφζηνο, λα εμαζθαιίδεηαη ν ζπλνιηθφο ζρεδηαζκφο ηεο αμηνπνίεζεο φισλ ησλ πεγψλ 

ελέξγεηαο θαη ηειηθά λα ρνξεγείηαη θζελφ ξεχκα γηα ην ιαφ. Μηα ηέηνηα αμηνπνίεζε ησλ ΏΠΒ 

κπνξεί λα γίλεη ζε έλα άιιν δξφκν αλάπηπμεο πνπ ζα ππεξεηεί ηηο ιατθέο αλάγθεο θαη ηε ιατθή 

επεκεξία, φπνπ ηα ζπγθεληξσκέλα κέζα παξαγσγήο ζα είλαη ιατθή πεξηνπζία. 

Σέινο, σο «Λατθή πζπείξσζε» ππεξαζπίδνληαο ηε κε εθρψξεζε κε νπνηνδήπνηε ηξφπν 

δεκνηηθψλ εθηάζεσλ γηα ηελ εγθαηάζηαζε ηνπ αηνιηθνχ ζηαζκνχ 330 ΜW, θαινχκε ην Π.., 

ιακβάλνληαο ππφςε αλάινγε απφθαζε ηνπ Π.. ηνπ Ενλίνπ, λα ηνπνζεηεζεί επηζήκσο απέλαληη ζ‟ 

απηή ηελ θαηαζηξνθηθή επίζεζε ησλ επηρεηξεκαηηθψλ ζπκθεξφλησλ ζηελ Εθαξία θαη ην θπζηθφ 

ηεο πεξηβάιινλ. 

ΓΖΜΖΡΟΤΓΖ (ΠΡΟΔΓΡΟ): Ο θ. Πεξηθεξεηάξρεο έρεη ην ιφγν. 

ΓΗΑΚΑΛΖ (ΠΔΡΗΦΔΡΔΗΑΡΥΖ): Πξέπεη λα πσ ην εμήο. … Γηαηί άθνπζα, θαιεί ην Π... 

Καλνληθά πξέπεη λα πνχκε ην εμήο, θαιείηαη ν ιαφο ηεο Εθαξίαο λα απνθαζίζεη. Θα πξέπεη ινηπφλ 

λα αθνπζηεί θαη ε θσλή ηεο Εθαξίαο, εθεί πνπ ζα γίλεη ε επέλδπζε θαη βεβαίσο πξηλ θαη πάλσ απ‟ 

φια πξέπεη λα αθνπζηεί ην Αεκνηηθφ πκβνχιην. Πξηλ ινηπφλ απνθαζίζνπκε εκείο, δελ είλαη 

ζσζηφ λα αθνχζνπκε πνηα είλαη ε άπνςε ηνπ Αεκνηηθνχ πκβνπιίνπ πνπ εθθξάδεη φιν ην λεζί; 

Έλα είλαη απηφ βαζηθφ. 

Αεχηεξνλ. Βδψ βιέπσ θαη ην Αήκαξρν ηεο Εθαξίαο πνπ κπνξεί αλ ζέιεη λα πάξεη ην ιφγν.  

Θέισ φκσο λα δειψζσ θαη θάηη, ηελ άπνςή κνπ ηελ πξνζσπηθή. Βγψ είκαη ππέξ ησλ 

αλαλεψζηκσλ πεγψλ ελέξγεηαο, βέβαηα κέζα απφ πνηα ινγηθή; Πνπ λα πιεξνί φιεο ηηο 

πξνυπνζέζεηο εθείλεο ηηο πεξηβαιινληηθέο, λα γίλνπλ φιεο νη κειέηεο ζσζηά θαη βεβαίσο δελ είκαη 

αξλεηηθφο. 

ΓΖΜΖΡΟΤΓΖ (ΠΡΟΔΓΡΟ): Ο θ. Αήκαξρνο. 

ΣΑΤΡΗΝΑΓΖ (ΓΖΜΑΡΥΟ ΗΚΑΡΗΑ): αο θαιεζπεξίδσ. Σπραία βξέζεθα εδψ θαη κηα θαη 

βξέζεθα εδψ λα πσ δπν πξάγκαηα γη‟ απηφ. Βκείο ηπραία κέζσ ηνπ δηαδηθηχνπ είδακε αθξηβψο φηη 

είρε γίλεη απηή ε ζχκβαζε κεηαμχ Μπηηιελαίνπ θαη ΡΏΒ. Ώπηφ είρε γίλεη απφ πέξζη, αιιά απφ 

πέξζη ήδε πνπ έγηλε ε πξψηε ζχκβαζε νη Αήκνη νη ππάξρνληεο, νη 3 Αήκνη ηε Εθαξίαο, θαηά ηα 

ιεγφκελα ησλ πξνεγνπκέλσλ Αεκάξρσλ, δελ είραλ πάξεη είδεζε ηη έγηλε. 

Βκείο ην αληηιεθζήθακε απηφ αξρέο Ενπιίνπ. Δ πξψηε καο δνπιεηά πξηλ θάλνπκε νηηδήπνηε ήηαλ, 

πξψηνλ λα ελεκεξσζνχκε, δεχηεξνλ θαηαζέζακε δχν ζαλ εμψδηθεο πξνζθιήζεηο πξνο ηε ΡΏΒ θαη 

πξνο ην Τπνπξγείν Πεξηβάιινληνο, πνπ δεηνχζακε λα ελεκεξσζνχκε ηη έρεη γίλεη πάλσ ζ‟ απηφ.  

Θα πξέπεη λα μέξεηε επίζεο φηη κέζα Ώπγνχζηνπ, γχξσ ζηηο 20 Ώπγνχζηνπ, πέξαζε κία 

ηξνπνινγία ε νπνία δίλεη ην δηθαίσκα ζηηο δηάθνξεο εηαηξείεο, αθφκα θαη ρσξίο λα έρεη 

θαηνρπξσζεί ην ηδηνθηεζηαθφ θαζεζηψο, δειαδή πνηνο ζα λνηθηάζεη, πνηνο ζα θάλεη θηι, λα 

κπνξνχλ λα πξνβαίλνπλε ζε θαηνρχξσζε ηεο εθκεηάιιεπζεο απηήο. 



Δ ακέζσο επφκελε θάζε ήηαλ λα πξνζπαζήζνπκε λα ελεκεξσζνχκε. Ήδε καδί κε ηελ εηαηξεία 

Εθαξηαθψλ Μειεηψλ θάλακε κία δηεκεξίδα ζην Γηαιηζθάξη, ζηηο αξρέο Οθησβξίνπ, θη εδψ ζα 

πξέπεη λα πσ φηη ηα κέιε ηε «Λατθήο πζπείξσζεο» ήξζαλ, πξνζπάζεζαλ λα κελ αθήζνπλ λα 

γίλεη, εκείο ηνπο δεηήζακε λα πνχλε ηηο νπνηεζδήπνηε απφςεηο ηνπο, αθνχ αθνχζνπλε, θαη ηηο 

αληηξξήζεηο θαη νηηδήπνηε άιιν είρε γίλεη θαη αθνχ αθνχζνπλε λα καο πνχλε ηηο απφςεηο ηνπο θαη 

ηηο αληηξξήζεηο ηνπο.  

Σν απνηέιεζκα ήηαλ, αθήζακε ηνλ θ. ηακνχιν θαη κίιεζε, δηφηη δεηνχζε λα κηιήζεη, είπε ηηο 

απφςεηο ηνπ ν άλζξσπνο, ν ίδηνο καδί κε ηνλ ηέσο Αήκαξρν Ραρψλ ηνλ Καξνχηζν θαζίζαλε θαη ηηο 

δπν κέξεο θαη παξαθνινχζεζαλ ηε δηεκεξίδα. Σν ιππεξφ ήηαλ φηη φινη νη άιινη νη νπνίνη 

θψλαδαλ θαη δελ άθελαλ λα κηιήζνπλ νη νκηιεηέο, κφιηο κίιεζε ν εηζεγεηήο ηνπο, ζεθψζεθαλ θαη 

έθπγαλ ρσξίο λα θάηζνπλ θαη λα έρνπλ κηα ζρεηηθή ελεκέξσζε. πδεηήζεθαλ ινηπφλ εθεί θαη ηα 

θσηνβνιηατθά θαη ε γεσζεξκία θαη ην ζέκα ησλ αηνιηθψλ πάξθσλ.  

Σν πξφβιεκα γηα καο είλαη, αλ θαλείο είλαη ππέξ ή φρη ησλ αλαλεψζηκσλ πεγψλ ελέξγεηαο. Ώπηά 

ηα νπνία είπε ε εηζεγήηξηα ηψξα επζηαζνχλε ελ κέξεη. χκθσλα κε ηα ιεγφκελα ηεο ε Εθαξία ε 

νπνία έρεη 9-9,5, λα πνχκε 10 ην θαινθαίξη, αλάγθεο απφ MW, ήδε απηή ηε ζηηγκή θαιχπηεηαη κε 

ην πεηξέιαην πνπ θαίεη, κε ηηο 600 KWh πνπ παξάγεη ε αλεκνγελλήηξηα πνπ ππάξρεη ελφο ηδηψηε 

θαη κε ην πβξηδηθφ ην νπνίν ζα γίλεη.  

Βάλ δερηνχκε φηη γχξσ ζην 24% είλαη ε ζπλεηζθνξά πνπ κπνξεί λα έρεη ε αηνιηθή κνξθή 

ελέξγεηαο ζην γεληθφηεξν πιαίζην ηεο ιεηηνπξγίαο φισλ απηψλ, ζα έθηαλε κφλν αλεκνγελλήηξηα 

ησλ 3 γηα λα θαιχςεη ηηο αλάγθεο ηεο Εθαξίαο θαη φρη 110. Ώθξηβψο. Βπνκέλσο νη 110 ή γηα λα κε 

κηιάκε γηα αξηζκφ αλεκνγελλεηξηψλ αιιά λα κηιάκε γηα MW, ηα 300 MW δε γίλνληαη απηή ηε 

ζηηγκή γηα λα εμππεξεηεζεί κφλν ε Εθαξία. Βίλαη γηα εμαγσγή, αθξηβψο.  

Καη είλαη ινγηθφ απηφ ην νπνίν εηπψζεθε φηη εάλ κελ είρε ην θξάηνο ηε δπλαηφηεηα λα ηα θάλεη, ζα 

είκαζηε φινη ππέξ ηνπ λα γίλεη απ‟ ην  θξάηνο. Βάλ ην θξάηνο φκσο δελ έρεη ηε δπλαηφηεηα λα 

θάλεη θάηη ηέηνην, ζα πξέπεη λα ζθεθηνχκε ηη ζπλεηζθέξεη έζησ ν ηδηψηεο, κε ηα φπνηα ηξσηά 

ζέιεηε λα πνχκε φηη έρεη θαη ηη επίπησζε ζα έρεηο ηελ ηνπηθή νηθνλνκία. 

Σν πξψην πνπ ζπδεηήζεθε αλ έρεη επηπηψζεηο ζηελ πγεία. Αηφηη θαη απηφ εηπψζεθε θαηά θφξνλ. 

Φαίλεηαη φηη δελ έρεη θαη κίιεζαλ επηζηήκνλεο, θαζεγεηέο απ‟ ην Παλεπηζηήκην ηεο Ώζήλαο, ηη 

επηπηψζεηο έρεη ζηελ πγεία ησλ αλζξψπσλ. Αελ έρεη. Μάιηζηα εηπψζεθε απφ έλα Καζεγεηή ηνπ 

Πνιπηερλείνπ φηη πεξηζζφηεξν ειεθηξηζκφ θαη ξεχκα είλαη κία πξίδα πνπ έρνπκε ζην ζπίηη καο 

παξά ε αλεκνγελλήηξηα.  

Σν δεχηεξν, ηη επηπηψζεηο έρεη ζην δσηθφ βαζίιεην, ζηα θαηζίθηα, ζηηο κέιηζζεο, ζηα πάληα. Γηαηί 

εηπψζεθε φηη ζηεηξψλεη ηα θαηζίθηα, φηη δηψρλεη ηηο βξνρέο, φηη ηα λεξά θεχγνπλ κε ην βάζξν πνπ 

ζα αλνίμεη θαη ράλνληαη ηα λεξά θηι. απηά είλαη παξακχζηα. 

Βκείο δελ ηειεηψζακε κ‟ απηφ. Βκείο ζα θάλνπκε κηα θαηλνχξηα εκεξίδα κέζα κε ηέιε ηνπ 

Ννέκβξε, φπνπ ζα θαιέζνπκε πάιη θφζκν θαη ζα ζπδεηήζνπκε. Πήγα θαη είδα θαη ζα 

ελεκεξσζνχκε φζν κπνξεί ν θφζκνο θη αθνχ ελεκεξσζεί ν θφζκνο, κε βάζε ην ηη ζέιεη ν θφζκνο, 

ζα απνθαζίζνπκε ηειηθά πνην είλαη.  

κσο δελ κπνξνχκε λα παξαβιέπνπςε ην νηθνλνκηθφ ζπκθέξνλ πνπ ζα έρεη ην λεζί καο. δηφηη 

απηή ηε ζηηγκή έρνπκε έλα 3% πνπ είλαη θαζνξηζκέλν απφ ην λφκν πνπ ζα πάξεη ην λεζί, ην 1,3% 

είλαη ζε δσξεάλ ελέξγεηα ε νπνία ζα δνζεί, δειαδή ζα κπνξνχκε φιε ηελ ελέξγεηα πνπ 

θαηαλαιίζθεη ν Αήκνο λα είλαη δσξεάλ θαη λα έρνπκε ζεκαληηθή κείσζε ζην ειεθηξηθφ ξεχκα 

πνπ πιεξψλνπλ νη δεκφηεο καο. 

Σν δεχηεξν, φηαλ απηή ηε ζηηγκή θάλνπκε αγψλα γηα 5-10.000 € γηα λα ζπληεξήζνπκε, μέξσ εγψ, 

ηνπο παηδηθνχο καο ζηαζκνχο, γηα λα ζπληεξήζνπκε ην γεξνθνκείν καο, γηα νηηδήπνηε αλάγθε 

έρνπκε, γηα λα θάλνπκε κηθξά έξγα κέζα ζηα ρσξηά καο, ην λα έρνπκε γχξσ ζηα 300.000 € θάζε 

κήλα, γηαηί απηφ ζα είλαη ην θέξδνο πνπ ζα έρνπκε ζην λεζί θάζε κήλα θαη λα κπνξνχκε λα 

θάλνπκε φ,ηη ζέινπκε θαη θνηλσληθή πνιηηηθή θαη γεξνθνκεία θαη παηδηθνχο ζηαζκνχο θαη 

ππνηξνθίεο γηα ηνπο θνηηεηέο θαη νηηδήπνηε άιιν κηθξνέξγν, θαηαιαβαίλεηε φηη είλαη θάηη πνπ ζα 

πξέπεη ζαλ Αεκνηηθή Ώξρή λα καο πξνβιεκαηίζεη ζνβαξά θαη δελ κπνξνχκε ειαθξά ηε θαξδία λα 

πνχκε φηη δελ καο λνηάδεη θαη φηη θαζφκαζηε θαη βιέπνπκε έηζη. 

Πξνζσπηθά πήγα θαη είδα θαη ηηο αλεκνγελλήηξηεο πνπ έρνπλ εγθαηαζηαζεί ζηελ Κάξπζην. Πήξα 

κέξνο ζην πξφγξακκα πνπ έθαλε ε ΑΏΦΝΔ ην πξνεγνχκελν Παξαζθεπή- άββαην πνπ είρε ζηελ 

Ώζήλα, φπνπ εθεί είρακε έλα Αήκαξρν ηεο Πνξηνγαιίαο φπνπ είρε θσηνβνιηατθά, είρε 



αλεκνγελλήηξηεο, είρε απφ βηνκάδα ελέξγεηα θηι. θαη καο πεξηέγξαςε αθξηβψο ηη αλάπηπμε έθεξε 

ζε έλα κηθξφ Αήκν ηεο Πνξηνγαιίαο ε φιε απηή ηζηνξία. Άξα δελ κπνξνχκε λα πνχκε ειαθξά ηε 

θαξδία φηη είλαη θαπηηαιηζηηθφ ή δελ είλαη θαπηηαιηζηηθφ θαη λα πεξηκέλνπκε φηαλ ζα γίλεη ε ιατθή 

εμνπζία λα ηα θάλνπκε.  

Λνηπφλ, ην δεχηεξν πνπ ζα πξέπεη λα πνχκε είλαη φηη, ηη ζπκθέξεη; Σν λα βιέπσ ηηο 

αλεκνγελλήηξηεο θαη λα γπξλάλε πξάγκαηη, δελ είλαη θάηη πνπ θη εκέλα κ‟ αξέζεη. κσο ζα πσ αλ 

ε νπηηθή ξχπαλζε  αληηζηαζκίδεη φια ηα άιια νθέιε ή φρη. Αηφηη άιιε δεκηά δε γίλεηαη.  

Κάηη άιιν αθφκα. ηελ εκεξίδα απηή πνπ θάλακε είραλ έξζεη θαη αληηπξφζσπνη απφ ην 

Μπηηιελαίν. πδεηήζακε κ‟ απηνχο, δηφηη δε θνβφκαζηε λα ζπδεηήζνπκε κε θαλέλαλ. Θα 

ζπδεηήζνπκε κ‟ φινπο θαη ζα πάξνπκε ηηο απνθάζεηο καο θαη ζα ηηο θέξνπκε ζην Αεκνηηθφ 

πκβνχιην λα ηηο εγθξίλεη ή λα κελ ηηο εγθξίλεη. πδεηήζακε. Θέζακε ζαλ απαξαίηεηε 

πξνυπφζεζε ζηα κέξε πνπ είλαη Natura, φπσο είλαη ην δάζνο ηνπ Ράληε θηι, λα κελ κπνχλε, ζα 

ζέζνπκε θη άιιεο πξνυπνζέζεηο θαη ζα δεηήζνπκε λα έρνπκε απζηεξή παξαθνινχζεζε ζηηο 

πεξηβαληνινγηθέο κειέηεο θαη ην πφζν ζα βιαθζεί ην πεξηβάιινλ. 

Αελ είκαζηε δηαηεζεηκέλνη δειαδή λα πνχκε φηη ηα παξαδίδνπκε φια γη‟ απηά ηα ρξήκαηα. κσο 

είλαη θάηη πνπ δελ κπνξνχκε λα ην απαιείςνπκε απφ ην πξνζδφθηκν φθεινο πνπ ζα έρεη ην λεζί 

καο.  

Πηζηεχσ ηειηθά φηη αθνχ ελεκεξσζνχκε φινη, αθνχ ζηαζκίζνπκε ηα ππέξ θαη ηα θαηά, ηφηε κφλν 

ζα πξέπεη λα πάξεη ν θφζκνο ηεο Εθαξίαο θαη ζ‟ απηφλ αθξηβψο ινγνδνηνχκε θαη ζα 

ινγνδνηήζνπκε, ηελ ηειηθή ηνπ απφθαζε. Καη ηειηθή απφθαζε γηα καο ζα είλαη ζεβαζηή. 

Βθείλν βέβαηα πνπ είλαη μεθάζαξν είλαη φηη δε γίλεηαη ε εγθαηάζηαζε απηή κφλν γηα ηηο αλάγθεο 

ηηο ελεξγεηαθέο ηεο Εθαξίαο. Ώπηή ηε ζηηγκή, πέξα απφ ηηο γελλήηξηεο ησλ 3 MW ήδε έρνπλε 

αξρίζεη, ηνπιάρηζηνλ παξαθνινπζψληαο ηελ ηερλνινγία θαη παίξλνληαο πιεξνθνξίεο θαη απ‟ ην 

δηαδίθηπν θαη απφ αλζξψπνπο νη νπνίνη έρνπλ κηιήζεη, ππάξρνπλ θαη ησλ 5 θαη ησλ 7,5. 

Καηαιαβαίλεηε θαη ν αξηζκφο αθφκα κπνξεί λα κεησζεί. Ώιιά θαη απηέο αθφκα πνπ είλαη 

κπνξνχκε λα παδαξέςνπκε θαη ηνλ αξηζκφ ηνπο θαη ην κέγεζφο ηνπο. Αειαδή δελ παξαηηνχκεζα 

απ‟ φια απηά. 

Ώπηά αθξηβψο ζέισ λα πσ. Αελ έρνπκε πάξεη ζαλ Αεκνηηθφ πκβνχιην ηειηθή απφθαζε. αο ιέσ 

φηη ηέιε Ννεκβξίνπ ζα θάλνπκε κία εκεξίδα, πξνζπαζνχκε λα θάλνπκε, κε επαΎνληεο πάλσ ζ‟ 

απηφ θαη αθνχ γίλνπλ θη απηά, ζα ζπδεηήζνπκε θαη ζα πάξνπκε κηα νξηζηηθή απφθαζε. 

ΓΖΜΖΡΟΤΓΖ (ΠΡΟΔΓΡΟ): Βπραξηζηνχκε, θ. Αήκαξρε. πλάδειθνη, κηζφ ιεπηφ. Κ. 

Γηαλλίξε, εζείο ηη ζέιεηε λα θάλεηε, παξνπζίαζε ζα θάλεηε;  

ΓΗΑΝΝΗΡΖ: Τπάξρνπλ 4 ή 5 δηαθάλεηεο ηηο νπνίεο ζέισ λα δείμσ γηα λα γιηηψζνπκε, γηα 

εμνηθνλφκεζε θαη απφ ιφγηα θαη απφ... 

ΓΖΜΖΡΟΤΓΖ (ΠΡΟΔΓΡΟ): Οξίζηε. 

ΓΗΑΝΝΗΡΖ: Καη‟ αξρήλ, ραίξνκαη πάξα πνιχ θαιά πνπ μεθαζαξίδεηαη φηη πξφθεηηαη γηα κηα 

βηνκεραληθή παξαγσγή ειεθηξηθνχ ξεχκαηνο γηα εμαγσγή. Πεξί απηνχ πξφθεηηαη θη απηφ 

ζπδεηάκε θαη θνηηάκε ην φθεινο κε ηηο δεκηέο. Θα ζαο παξνπζηάζσ 5 δηαθάλεηεο, έλα κέξνο ησλ 

δηαθαλεηψλ απφ θάπνηεο ελεκεξψζεηο πνπ θάλακε, γηαηί ν θφζκνο ηεο Εθαξίαο δελ ελεκεξψζεθε, 

θάλακε ζηελ Εθαξία 3 ελεκεξψζεηο ζηνλ Άγην Κχξεθν, ζηνλ Βχδειν θαη ζηηο Ράρεο. 

Ώπηφο είλαη ν ράξηεο ηεο Ρπζκηζηηθήο 

Ώξρήο Βλέξγεηαο πνπ θαίλεηαη ε 

δηάηαμε ησλ αλεκνγελλεηξηψλ θαη 

βιέπνπκε φηη μεθηλάλε απφ δσ, εδψ 

είλαη ν θάξνο ηνπ Κάβν Πάπα θαη 

μεθηλάλε πίζσ απφ ην θάξν ηνπ Κάβν 

Πάπα, ην πξάζηλν είλαη ην αηνιηθφ 

πάξθν. Βδψ έρνπκε ινηπφλ έλα, εδψ 

έρνπκε δεχηεξν, πεξλάλε φιν ηνλ 

Ώζέξα θαη εδψ είλαη βεβαίσο φιε ε 

πεξηνρή απηή ε Natura ζηελ νπνία 

επίζεο γίλνληαη αλεκνγελλήηξηεο. Καη 

έρεη θαη κηα έλδεημε γηα 2-3 

αλεκνγελλήηξηεο εδψ νη νπνίεο δελ 



θαηαιάβακε ηη είλαη, 2-3, δελ μέξνπκε ηη είλαη 

θη αλ ζα είλαη ηεο ίδηαο εηαηξείαο, πάλησο 

εκθαλίδνληαη ζην ράξηε ηεο Ρπζκηζηηθήο 

Ώξρήο Βλέξγεηαο.  

Γηα φπνηνλ μέξεη ηελ Εθαξία βέβαηα, φια απηά 

ηα ηνπσλχκηα  ηνπ ιέλε πάξα πνιιά θαη είλαη 

πνιχ ζεκαληηθά. 

Ώπηφ πνπ θάλακε φκσο είλαη φηη έρνληαο ηελ 

θάηνςε εδψ απφ ην πάξθν, βιέπεηε εδψ πέξα 

ηελ πξάζηλε γξακκή πνπ είλαη ζην θάξν ηνπ 

Κάβν Πάπα, πξνζπαζήζακε λα 

αλαπαξαζηήζνπκε πψο ζα είλαη ην αλάγιπθν 

απφ πίζσ κε ηηο αλεκνγελλήηξηεο, γηαηί νη 

αλεκνγελλήηξηεο απηέο έρνπλ 130-150 κέηξα 

χςνο θαη πεξίπνπ έηζη ζα θαίλεηαη αο πνχκε ν 

θάξνο ηνπ Κάβν Πάπα.  

Καη ζε κία άιιε ηέηνηα απφδνζε θάλακε ην 

ίδην πξάγκα, ην ράξηε ηε ΡΏΒ ηνλ ζεθψζακε, 

απηφλ ηνλ ράξηε πνπ βιέπεηε εδψ θάησ, ηνλ 

ζεθψζακε πάλσ απφ ηνλ Μαγγαλίηε. Πάλσ 

απφ ην Μαγγαλίηε ινηπφλ πνπ είλαη απηφ εδψ 

ην ρσξηνπδάθη, αλ βάιεηε κία –κία ηηο 

αλεκνγελλήηξηεο επάλσ ζην βνπλφ ζα έρεηε 

απηή ηελ εηθφλα απφ ηελ Εθαξία.  

Καη επίζεο λα ζαο πσ φηη είλαη 28 

ηεηξαγσληθά ρηιηφκεηξα, κεηξήζακε ην πάξθν 

φηη είλαη, είλαη 27 ρηιηφκεηξα κήθνο φιν απφ 

ηελ άθξε ηνπ Κάβν Πάπα κέρξη εθεί πνπ θηάλνπλ.  

Καη ηειηθά βεβαίσο ε Εθαξία ηα 330 MW ηεο 

επέλδπζεο φπσο γξάθνπκε εδψ θάησ- θάησ, 

δελ έρνπλ θακία ζρέζε κε ηηο ελεξγεηαθέο 

αλάγθεο ηεο Εθαξίαο, ζα ζπλδεζνχλ κε 

ππνβξχρην θαιψδην πςειήο ηάζεο γηα ηελ 

Ώηηηθή θαη λα εμάγνπκε ην ξεχκα ζην 

επεηξσηηθφ δίθηπν.  

Σψξα, ιίγα πξάγκαηα γηα ηηο επηπηψζεηο. 

Γεληθά ζηηο θνξπθνγξακκέο εθρεξζψζεηο φηαλ 

γίλνληαη έρνπλ απηή ηε κνξθή. ΐιέπεηε ηέηνηεο 

κνξθέο. Καη απηφ είλαη πνιχ ζεκαληηθφ γηαηί 

φηαλ έρεηο ηνλ Ώζέξα πνπ είρακε ηελ 

θαηαζηξνθή ηνπ Οθησβξίνπ πέξπζη, ηε κεγάιε 

πιεκκχξα, πνπ εθηηκήζεθε 13 εθαη. ε δεκηά 

πνπ  έγηλε απφ ηε λεξνπνληή ηε κεγάιε ηεο 

Εθαξίαο, ηνλ Οθηψβξε πέξπζη, πξηλ λα έρνπκε 

ηηο εθινγέο ηηο δεκνηηθέο θαη ηηο 

πεξηθεξεηαθέο. Βάλ έρνπκε ινηπφλ ηέηνηεο 

εθρεξζψζεηο ζε 27 ρηιηφκεηξα κήθνο ζ‟ φιν 

ηνλ Ώζέξα θαη επηθαλεηαθά λεξά θαη φινπο 

ηνπο δξφκνπο πνπ ζα ζπλδένπλ, γηαηί νη δξφκνη 

ρξεηάδνληαη θαη‟ αξρήλ γηα λα γίλνπλ ηα 

ζεκέιηα απηά ηα νπνία ζα είλαη 110 ή 50 αλ 

είλαη κεγαιχηεξεο δπλακηθφηεηαο θαη δελ είλαη 

3 MW ε 5 ή 7,5. Κάπσο έηζη είλαη νη εθζθαθέο 

ησλ ζεκειίσλ. Κνηηάμηε ην γχξσ ρψξν.  

Εικόνα 1

110 τζτοια θεμζλια θα τοποθετηθοφν ςε 28 τετραγωνικά χιλιόμετρα ςτον Αθζρα

Κάπωσ ζτςι είναι 
οι εκςκαφζσ που 
θα γίνουν για τη 
θεμελίωςη τησ 
κάθε μιασ από τισ 
110 
ανεμογεννήτριεσ.



Καη απηφ είλαη πεξίπνπ ε ληαιίθα πνπ κεηαθέξνληαη νη αλεκνγ ελλήηξηεο ηεο εηαηξείαο ΐΒΣΏ, 

απηφ εδψ ην φρεκα ζα πξέπεη λα αλέβεη 

επάλσ ζην βνπλφ ηεο Εθαξίαο κε θάπνην 

ηξφπν γηα λα πάεη λα ηνπνζεηήζεη θαη ηηο 

αλεκνγελλήηξηεο. 

ηελ πεξηνρή απηή πνπ ιέγακε, απφ δσ, απ‟ 

ηνλ Κάβν Πάπα κέρξη επάλσ, είλαη κία 

πεξηνρή Natura θαη‟ αξρήλ εδψ, ππάξρεη ην 

δάζνο ηνπ Ράληε ην νπνίν είλαη εθηφο 

Natura, έρεη πνιχ ελδηαθέξνλ απηφ αιιά 

είλαη έλα πνιχ ζεκαληηθφ κλεκείν, ππάξρεη 

άιιε κία Natura ε νπνία δηαηξέρεη ηελ 

Εθαξία θαη απηή ζρεηίδεηαη κε ηνλ Να, ε 

νπνία επίζεο θφβεηαη ζηε κέζε θαη εδψ είλαη 

επίζεο άιιε κία Natura ε νπνία είλαη 

αθξηβψο ζην ζεκείν εθείλν πνπ ζαο έδεηρλα πξηλ κε ηηο αλεκνγελλήηξηεο.  

Καη λα πνχκε βεβαίσο φηη απφ ηελ Οξληζνινγηθή Βηαηξεία είλαη ραξα θηεξηζκέλν, ππάξρεη νδεγία 

γηα ηα πνπιηά δειαδή θαη απηά βεβαίσο είλαη επξσπατθνχ ελδηαθέξνληνο νηθνζπζηήκαηα.  

Καηαιαβαίλνπκε δειαδή φηη απηή ε άδεηα ηεο Ρπζκηζηηθήο Ώξρήο Βλέξγεηαο γηα 110 

αλεκνγελλήηξηεο, γηα 330 MW, δελ έρεη έδαθνο ζηελ Εθαξία. Πξνο ηηκήλ ηνπο, ην Αεκνηηθφ 

πκβνχιην ηεο Εθαξίαο νκφθσλα απνθάζηζε θαη πξνζέθπγε θαηά ηεο άδεηαο ηεο ΡΏΒ, θαηέζεζα 

θη εγψ πξνζθπγή θαηά ηεο άδεηαο ηεο ΡΏΒ. Θέισ λα ην θαηαγγείισ φηη ν Τπνπξγφο ΤΠΒΚΏ καο 

αγλφεζε θαη ηνλ Αήκν θαη εκέλα θαη δελ έδσζε ζηηο αηηηάζεηο καο, νη νπνίεο ήηαλ πιήξσο 

αηηηνινγεκέλεο, θακία απάληεζε, ζησπή. Βίλαη πβξηζηηθή ε ζηάζε ηνπ ΤΠΒΚΏ πνπ αγλνεί αθφκα 

θαη ην Αεκνηηθφ πκβνχιην θαη νπνηαδήπνηε έλζηαζε νπνηνπδήπνηε πνιίηε. Οθείιεη λα δψζεη 

ηνπιάρηζηνλ κία απάληεζε ζηηο αηηηάζεηο. ησπή ινηπφλ πιήξεο, πνπ ζεκαίλεη φηη βεβαίσο ην 

ΤΠΒΚΏ ππνζηεξίδεη ηα ζπκθέξνληα ηνπ Μπηηιελαίνπ. 

Έηζη ινηπφλ φζν ην ζπδεηάκε, ζέισ λα ηνπνζεηεζψ φηη εγψ δελ είκαη θαηά ησλ αλεκνγελλεηξηψλ 

θπζηθά. Σν ιέκε θαη ζην πξφγξακκά καο, αιιά πξέπεη λα ζέβεηαη ηε λεζησηηθφηεηα, ην 

πεξηβάιινλ, ηε θέξνπζα ηθαλφηεηα, πνιιά απ‟ φια απηά ηα λεζησηηθά πνπ ιέκε.  

Ώπηφ φκσο πνπ δηακνξθψλεηαη ζαλ πξφηαζε θαη πξαγκαηηθά  ραίξνκαη πνπ είλαη ν Αήκαξρνο εδψ, 

ζα ηνπ ην δψζνπκε θαη γξαπηά, είλαη φηη κπνξνχκε λα δξνκνινγήζνπκε θαη κία δηθή καο 

ελεξγεηαθή πνιηηηθή, ζε ηη έδαθνο φκσο; Πξνζέμηε ιηγάθη γηαηί έρεη ελδηαθέξνλ. Αε ζα ην 

ζπδεηήζνπκε, κία παξέλζεζε ζα ζαο θάλσ, γηαηί δελ είλαη ην ζέκα λα είκαζηε θνβηθνί απέλαληη 

ζηελ ελέξγεηα. 

Βάλ βάινπκε έλαλ ή δχν γεσζεξκηθνχο ζηαζκνχο ζηελ Εθαξία, πνπ είλαη έηνηκε γηα παξαγσγή 

ειεθηξηθνχ ξεχκαηνο, ηελ έρεη ηε δπλαηφηεηα ε Εθαξία, θάλεθε θαη απφ ηηο εκεξίδεο πνπ γίλαλε 

θαη ηελ άλνημε θαη ηψξα ζηελ Εθαξία, δχν γεσζεξκηθνί ζηαζκνί κπνξνχλε λα θιείζνπλε ηνπο δχν 

πεηξειατθνχο ζηαζκνχο ζηνλ Άγην Κήξπθν θαη ζην Κνθάξη ηεο άκνπ. Να απεμαξηεζνχκε απ‟ ην 

πεηξέιαην εληειψο.  

Να βάινπκε θαισδηαθή ζχλδεζε ηνπηθή κεηαμχ Φνχξλσλ, άκνπ, Εθαξίαο, λα βάινπκε δχν 

γεσζεξκηθνχο ζηαζκνχο λα θιείζνπκε ηνπο πεηξειατθνχο ζηαζκνχο θαη απφ θεη θαη πέξα ε Εθαξία 

έρεη απηνλνκία ελεξγεηαθή κε ην πβξηδηθφ ηεο. Να δνχκε πψο αμηνπνηείηαη ην γεσζεξκηθφ  πεδίν 

ηεο Εθαξίαο θαη ηεο άκνπ γηα ηειεζέξκαλζε. Γηαηί ε εμνηθνλφκεζε είλαη πνιχ ζεκαληηθή, δε 

ζέιεηο ηφζα MW. Πνιχ ζεκαληηθφ απηφ γηαηί θαη ε άκνο έρεη γεσζεξκηθφ πεδίν, δελ είλαη 

θαηάιιειν γηα παξαγσγή ειεθηξηθνχ ξεχκαηνο, είλαη θαηάιιειν φκσο γηα ηειεζέξκαλζε. 

Άξα απφ ηε κηα κεξηά πεηπραίλεηο εμνηθνλφκεζε θαη απφ ηελ άιιε ηε κεξηά βιέπνπκε πξαγκαηηθά 

πνηεο είλαη νη αλάγθεο θαη πνχ πάλε. Καη βάδνπκε θαη αλ ρξεηάδεηαη θαη κία- δχν αλεκνγελλήηξηεο. 

Να ζαο ζπκίζσ φηη… 

ΓΖΜΖΡΟΤΓΖ (ΠΡΟΔΓΡΟ): Κ. Γηαλλίξε, ηειεηψλεηε. 

ΓΗΑΝΝΗΡΖ: Σειεηψλσ. ηη ππάξρνπλε πνιχ ζπγθεθξηκέλεο πξνηάζεηο απφ ηδηψηεο, απφ 

ζακηψηηθα θαη ηθαξηψηηθα θεθάιαηα πνπ έρνπλ ήδε εθαξκνγέο θαη αλ θάλνπκε έλα ζρέδην ηέηνην 

θαη θηλεηνπνηήζνπκε ην ζακηψηηθν, ην θνπξληψηηθν θαη ην ηθαξηψηηθν θεθάιαην, κπνξνχκε λα 

θάλνπκε κία ηέηνηα πνιπκεηνρηθή εηαηξεία κε κπξνζηάξεδεο ηνπο Αήκνπο θαη ζα βγάδεη πνιχ 



πεξηζζφηεξν απφ ην 1.700.000 € πνπ εθηηκνχκε φηη ζα παίξλεη ην ρξφλν ν Αήκνο. Βκείο δελ 

εθηηκνχκε 300.000 € ην κήλα φπσο εθηηκάηε εζείο, θ Αήκαξρε, εθηηκνχκε φηη είλαη γχξσ ζην 

1.700.000 €, αιιά δε ζα ην ζπδεηήζνπκε ηψξα, ζα ην ζπδεηήζνπκε θαη„ ηδίαλ θαη ζα ην βξνχκε 

ζαλ ζέκα. 

Πάλησο ζέισ λα ζαο επηζεκάλσ ηειηθά φηη ηα έζνδα, αλ ην ζπδεηάκε γηα ηα έζνδα, ζα είλαη πνιχ 

πεξηζζφηεξα έηζη αλ είλαη απηνπαξαγσγφο. 

Σειεηψλνληαο, γχξσ απφ ηα επελδπηηθά. Ο ηδηψηεο έρεη επελδχζεηο, έρεη ρξήκαηα λα βάιεη. Ώπηφ 

δελ αιεζεχεη. Ο ηδηψηεο αλ ζα βάιεη έλα 5% είλαη δήηεκα. Γηαηί κε ηξαπεδηθφ δαλεηζκφ θαη κε ην 

λφκν γηα ηα θίλεηξα ζα πάξεη ην πεξηζζφηεξν πνζφ ησλ ρξεκάησλ απφ άιιεο πεγέο. Έρεη 

ελδηαθέξνλ ινηπφλ φηη κε ηελ ίδηα θαηεχζπλζε κπνξνχκε λα θηλεζνχκε θη εκείο θαη λα 

ππνινγίζνπκε φηη απφ ην λφκν γηα ηελ ελέξγεηα έλα πνιπκεηνρηθφ ζρήκα ζην νπνίν ζπκκεηέρεη ε 

Ώπηνδηνίθεζε έρεη πξνηεξαηφηεηα απέλαληη ζε θάζε ηδηψηε.  

Ώπηφ ινηπφλ εκείο πξνηείλνπκε ζαλ ελαιιαθηηθφ ζρέδην θαη ζαο ην παξνπζηάδσ ην ελαιιαθηηθφ 

ζρέδην παξφηη δελ είλαη ζέκα εδψ ηεο θνπβέληαο καο, γηα λα ζαο πσ φηη εθ ησλ πξαγκάησλ, κφλν 

θαη κφλν πνπ ν Αήκνο δηαπξαγκαηεχεηαη κε ην Μπηηιελαίν, ήδε ε άδεηα ηεο Ρπζκηζηηθήο Ώξρήο 

Βλέξγεηαο γηα 110 αλεκνγελλήηξηεο πξέπεη λα αλαηξέζεθε. 

ΓΖΜΖΡΟΤΓΖ (ΠΡΟΔΓΡΟ): Βπραξηζηνχκε πνιχ, θ. Γηαλλίξε, αιιά θηάλεη. Βξσηήζεηο. Δ 

θα. Γφκνπ. 

ΓΟΜΟΤ-ΠΡΩΣΟΓΔΡΑΚΖ: Κα. ηεθαλάθε, ζέισ λα ζαο ξσηήζσ, φζνλ αθνξά ηηο 

αλεκνγελλήηξηεο ζε ζχγθξηζε κε έλα εξγνζηάζην ηεο ΑΒΔ, φζνλ αθνξά ηηο επηπηψζεηο ηηο 

πεξηβαιινληηθέο, ηη είλαη πξνηηκφηεξν; 

ΣΔΦΑΝΑΚΖ: …30% ηεο ηζρχνο πνπ βγαίλεη ξεχκαηνο κπνξεί λα είλαη απφ αλεκνγελλήηξηεο. 

Τπνρξεσηηθά. Σν 70% πξέπεη λα είλαη απφ ζπκβαηηθφ εξγνζηάζην. Γη‟ απηφ θαη φπνπ έρνπλε 

ππάξμεη αλεκνγελλήηξηεο δελ έρνπλ θαηαξγεζεί, ζε πνιχ κεγάιε ζηελ Βπξψπε, δελ έρνπλ 

θαηαξγεζεί νη ζηαζκνί νη ζπκβαηηθνί πνπ θαίλε πεηξέιαην θαη ιηγλίηε. Αε γίλεηαη, δε βγαίλεη 

ξεχκα αιιηψο. Μφλν ην 30% κπνξεί λα είλαη.  

 Βδψ δε κηιάκε γηα ηηο ιατθέο αλάγθεο ηνπ λεζηνχ, πνπ ήδε είλαη εμαζθαιηζκέλεο. Ώπηή 

ηε ζηηγκή έρεη 12,5 MW ελψ ρξεηάδεηαη 9. Βδψ κηιάκε γηα 330 MW ηα νπνία ζα πνπιήζεη ν 

Μπηηιελαίνο αιινχ, δε κηιάκε φηη ζα εμππεξεηήζεη ηνλ ηφπν. Θα θαηαζηξαθεί.  

Κη αλ δελ ζαο έπεηζε ε δηθή κνπ εηζήγεζε, ζα έπξεπε λα ζαο πείζνπλε απηά ηα ζιάηληο, απηέο νη 

εηθφλεο πνπ έδεημαλ απηή ηελ θαηαζηξνθή, απηφ ην ηεξάζηην δίθηπν δξφκσλ. 15 ζηξέκκαηα ε κία 

αλεκνγελλήηξηα. 90 κέηξα είλαη ην θηεξφ ηεο αλεκνγελλήηξηαο. Γηα πνην πξάγκα δειαδή, λα 

θαηαζηξέςεηο έλα νιφθιεξν λεζί, γηα ην Μπηηιελαίν;  

Καη λα ζαο πσ φηη ην Πεξηθεξεηαθφ πκβνχιην ησλ Ενλίσλ Νήζσλ απέξξηςε θαηά πιεηνςεθία 

αληίζηνηρε πξφηαζε απφ επελδπηηθή εηαηξεία γηα ΏΠΒ ζηελ Κέξθπξα, ζηα Εφληα. 

ΓΗΑΚΑΛΖ (ΠΔΡΗΦΔΡΔΗΑΡΥΖ): Βγψ πάλησο εμαθνινπζψ λα ιέσ, αο αθήζνπκε ηνλ 

ηθαξηψηηθν ιαφ λα απνθαζίζεη. 

ΓΖΜΖΡΟΤΓΖ (ΠΡΟΔΓΡΟ): Ο θ. Σεληφκαο. Οξίζηε θ. Αήκαξρε.  

ΣΑΤΡΗΝΑΓΖ (ΓΖΜΑΡΥΟ ΗΚΑΡΗΑ): Μηα παξαηήξεζε θαζαξά ηερληθή. Βθφζνλ γίλεη 

ζχλδεζε κε θαιψδην, ππάξρεη feed back θαη ε ζηαζεξνπνίεζε είλαη δεδνκέλε. Βλεξγεηαθή 

επάξθεηα ινηπφλ πνπ δελ εμαξηάηαη απφ ην αλεβνθαηέβαζκα, αλ ζα έρεη άλεκν, δελ ζα έρεη άλεκν 

θηι, εμαζθαιίδεηαη αθξηβψο κε ηε δηαζχλδεζε κε ην θαιψδην. 

ΓΖΜΖΡΟΤΓΖ (ΠΡΟΔΓΡΟ): Ο θ. Σεληφκαο. 

ΣΔΝΣΟΜΑ:  Ώπηφ πνπ ζέισ λα πσ είλαη ην εμήο, φηη θαη απ‟ απηά πνπ είπε ν θ. Αήκαξρνο, πνπ 

θαηαιαβαίλνπκε φηη βιέπεη ην ζέκα φζν κπνξεί ζθαηξηθά θαη φζν κπνξεί κε ηελ ηδηφηεηά ηνπ πνπ 

δελ είλαη πάλσ ζηα ζέκαηα απηά θαη απ΄ ηελ εηζήγεζε ηνπ θ. Γηαλλίξε, πνπ θαη νη δχν είλαη απ‟ ην 

ρψξν απηφ ηνπο αθνξά, λνκίδσ φηη εκείο δελ κπνξνχκε λα πνχκε „‟έια παππνχ κνπ λα ζνπ 

δείμνπκε ηα ακπέιηα ζνπ‟‟. Καη ππάξρεη ε δηάζεζε, φπσο είπε θαη ν Αήκαξρνο, φρη ην ζέκα λα 

ιπζεί κε κεηνςεθία, πιεηνςεθία, κέζα ζην Αεκνηηθφ πκβνχιην, λα απνθαζηζηεί απφ φινπο. 

 Λνηπφλ απφ θεη θαη πέξα, απηφ πνπ ζέινπκε λα πνχκε είλαη φηη ζηα ζέκαηα απηά γίλεηαη 

κεγάιν θαγνπφηη. ην θαγνπφηη απηφ κπαίλνπλε θαη νη επηζηήκνλεο θαη δε ζεκαίλεη έλαο 

επηζηήκνλαο πνπ είλαη ππέξ ή θαηά φηη επεηδή ην ιέεη έηζη είλαη ηα πξάγκαηα, είλαη πνιιά 

ζπκθέξνληα. Καη θνβάκαη ην εμήο, φηη ηέηνηεο επελδχζεηο δε ζα γίλνπλ, νη εηδήκνλεο ηνπ ρψξνπ 



θαη ηνπ ρξεκαηηζηεξηαθνχ ιέλε φηη ζέινπλ λα θιείζνπλ ζπκθσλίεο κε ηνπο δήκνπο, λα πνχλε ε 

κεηνρή καο αλέβεθε, λα πνπιήζνπλ ηε κεηνρή θαη λα κε γίλεη ηίπνηα. 

ΓΖΜΖΡΟΤΓΖ (ΠΡΟΔΓΡΟ): Κ. Κφξαθα, νξίζηε. 

ΚΟΡΑΚΑ: Τπάξρνπλ νξηζκέλεο επηπιένλ πιεξνθνξίεο πνπ λνκίδσ  είλαη θαιφ λα έρνπκε 

ππφςε. 

ΓΖΜΖΡΟΤΓΖ (ΠΡΟΔΓΡΟ): Να ζαο θάλσ κηα εξψηεζε, ηε «Λατθή πζπείξσζε». Σν 

βάιαηε ην ζέκα εθεί. Αελ καο είπαηε φκσο ηη δεηάηε. 

ΣΔΦΑΝΑΚΖ: αο είπα, λα πάξεη απφθαζε ην Π.. λα κε δερηεί απηή ηελ … 

ΓΖΜΖΡΟΤΓΖ (ΠΡΟΔΓΡΟ): Κη αλ ν Αήκνο πάξεη άιιε απφθαζε θαη δερηεί, ηη ζα θάλνπκε; 

ΓΗΑΝΝΗΡΖ: Κ. Πξφεδξε, είλαη απιφ. Μπνξψ λα παξέκβσ ιηγάθη; Καη ν Αήκνο έρεη ππνβάιεη 

έλζηαζε, είκαζηε θαηά ηελ απφθαζεο ηεο ΡΏΒ γηα 110 αλεκνγελλήηξηεο. Ώπηφ. 

ΓΖΜΖΡΟΤΓΖ (ΠΡΟΔΓΡΟ): Κ. Γηαλλίξε, ζπγλψκε. Έξρεηαη έλα ζέκα θαη ηπραίλεη ζήκεξα 

λα είλαη θαη ν Αήκαξρνο εδψ ν νπνίνο ιέεη φηη ηέινο Ννεκβξίνπ πηζαλφλ λα θέξεη ην ζέκα ζην 

ζπκβνχιην. Βκείο ηη απφθαζε ζα πάξνπκε δειαδή; Θα πάξνπκε κηα απφθαζε λα πνχκε, ιέσ εγψ, 

φρη θαη λα πεη ην ζπκβνχιην λαη θαη ηη ζα θάλνπκε εδψ; 

ΓΗΑΝΝΗΡΖ: Σν ζπκβνχιην δε ζα πεη λαη. 

ΓΖΜΖΡΟΤΓΖ (ΠΡΟΔΓΡΟ): Αε ξσηάσ εζάο.  

ΣΔΦΑΝΑΚΖ: Θα παίμεη ξφιν ε δηθή ζαο απφθαζε. 

ΓΖΜΖΡΟΤΓΖ (ΠΡΟΔΓΡΟ): Πξνεγείηαη ε απφθαζε ηεο ηνπηθήο θνηλσλίαο. 

ΓΗΑΝΝΗΡΖ: ΟΕ 110 αλεκνγελλήηξηεο είλαη ππφ δηαπξαγκάηεπζε ήδε απφ ην Αήκν. 

ΓΗΑΚΑΛΖ (ΠΔΡΗΦΔΡΔΗΑΡΥΖ): πλάδειθνη, φηαλ κηιάκε γηα δεκνθξαηία, ε δεκνθξαηία 

ζα είλαη κέζα εθεί ζηελ Εθαξία. Ώπηνί ζα απνθαζίζνπλε.  

ΓΗΑΝΝΗΡΖ: σζηά. 

ΓΗΑΚΑΛΖ (ΠΔΡΗΦΔΡΔΗΑΡΥΖ): Κη φρη εζείο, θ. Γηαλλίξε πνπ κέλεηε ζηελ Κξήηε θη εγψ 

πνπ κέλσ ζηε Μπηηιήλε. Να ζηακαηήζεηε λα γίλεζηε νη ζσηήξεο. Άληε. 

ΓΗΑΝΝΗΡΖ: Αε ιέσ απηφ. Ήδε εθ ησλ πξαγκάησλ νη 110 αλεκνγελλήηξηεο δελ ππάξρνπλ. 

ΓΖΜΖΡΟΤΓΖ (ΠΡΟΔΓΡΟ): Ο θ.  Κφξαθαο. Κ. Γηαλλίξε, κε δηαθφπηεηε παξαθαιψ. αο 

αλερηήθακε, θάλαηε 15 ιεπηά εηζήγεζε. Σψξα ζα βάδεηε ην ιφγν ζαο παληνχ; Ση ζα γίλεη απηφ ην 

πξάγκα; εβαζηείηε ηνπιάρηζηνλ φινλ ηνλ θφζκν πνπ θάζεηαη εδψ πέξα θαη ζαο άθνπζε ηφζα 

ιεπηά. Μα άιινο ην εηζεγήζεθε ην ζέκα, ηνλ θχξην εηζεγεηή θάλαηε εζείο, ηψξα δηαθφπηεηε θαη 

φινπο. Οξίζηε, θ. Κφξαθα. Ώιινπλνχ αίηεκα ήηαλ ην ζέκα, δελ ήηαλ δηθφ ζαο. 

ΚΟΡΑΚΑ: Καη‟ αξρήλ πξέπεη λα έρνπκε ππφςε καο φηη πξάγκαηη νη αλεκνγελλήηξηεο δελ 

κπνξνχλ λα απνηειέζνπλ ηε κνλαδηθή πεγή ελέξγεηαο ζε έλα ρψξν. Ώπινχζηαηα, κεηαμχ άιισλ 

επηρεηξεκάησλ πνπ κπνξεί λα πεη θαλείο, γηαηί δελ είλαη βέβαην φηη ζα θπζάεη ζπλέρεηα. Θα 

ππάξρνπλ θαη κέξεο πνπ δελ ζα θπζάεη θαη θαηά ζπλέπεηα δε ζα παξάγνπλ. Να γηαηί ρξεηάδεηαη 

πάληνηε έλαο ζσζηφο επηκεξηζκφο. Σν κεγαιχηεξν κέξνο ηνπ ξεχκαηνο παξάγεηαη απφ ηηο 

ζπκβαηηθέο κνξθέο παξαγσγήο ειεθηξηθήο ελέξγεηαο θαη ζπκπιεξσκαηηθά ζηνλ α‟ ή β‟ βαζκφ 

έξρνληαη νη αλεκνγελλήηξηεο θαη άιιεο πεγέο αλαλεψζηκεο ελέξγεηαο, φπσο είλαη ε γεσζεξκία, ν 

ήιηνο θηι. 

 Αελ ππάξρεη ακθηβνιία, ζα κνπ επηηξέςεηε, θ. Λπκπέξε, δελ ππάξρεη ακθηβνιία φηη 

πξφθεηηαη γηα κηα βάλαπζε πξνζβνιή ηνπ πεξηβάιινληνο φηαλ απηφ ην πξάγκα ζεκαίλεη 

εγθαηάζηαζε πνιιψλ αλεκνγελλεηξηψλ. 

 Βκείο είκαζηε ππέξ κε ζνβαξή κειέηε ρσξνηαμηθή ησλ αλεκνγελλεηξηψλ σο κέζν 

θάιπςεο ησλ αλαγθψλ ηεο ηνπηθήο θνηλσλίαο. Βίκαζηε θαηεγνξεκαηηθά αληίζεηνη κε ην λα 

θαηαζηξέθνπκε ην πεξηβάιινλ γηα λα θεξδνζθνπήζνπλ ή λα αηζρξνθεξδνζθνπήζνπλ νξηζκέλνη 

θεθαιαηνθξάηεο ή νξηζκέλεο πνιπεζληθέο, φπσο ηίζεηαη ην ζέκα κε ην Ρφθθα θαη ηελ ηζπαληθή 

εηαηξεία.  

 Βπίζεο πξέπεη λα έρεηε ππφςε ζαο φηη ε ειεθηξηθή ελέξγεηα πνπ παξάγεηαη ζηα αηνιηθά 

πάξθα έρεη θφζηνο κεγαιχηεξν… Κ. Λπκπέξε, επεηδή μέξσ φηη είζηε άκεζα ελδηαθεξφκελνο… 

Λέσ φηη επεηδή θαη ζηε άκν ζα ηεζεί ζέκα ηέηνηνπ είδνπο καδηθήο… 

Έιεγα ινηπφλ φηη ην θφζηνο παξαγσγήο κ‟ απηή ηε κνξθή είλαη πνιχ κεγαιχηεξν απ‟ φηη ηηο 

ζπκβαηηθέο. Καη ζα επηδνηνχληαη νη παξαγσγνί, πνπ ζεκαίλεη φηη ηελ επηδφηεζε ζα ηελ αληιήζνπλ 

πάιη απφ ηνλ θξαηηθφ πξνυπνινγηζκφ, δειαδή απ‟ ηελ ηζέπε ηνπ Έιιελα θαηαλαισηή. Έηζη.  



Λέσ ινηπφλ φηη λα πάξνπκε κηα ζέζε σο Π.. φηη ζπκθσλνχκε λα εγθαηαζηαζεί ζηελ Εθαξία ή 

νπνπδήπνηε αιινχ αηνιηθφ πάξθν απνθιεηζηηθά θαη κφλν γηα ηηο αλάγθεο.  

Έρνπκε εδψ ζηε Λέζβν έλα έκπξαθην παξάδεηγκα. Έρνπκε θη εδψ, ζηε Νεάπνιε ή πην πέξα, 3-4 

αλεκνγελλήηξηεο πνπ ηηο έρεη θάλεη ν Αήκνο. Λεηηνπξγνχλ απηέο; Αε ιεηηνπξγνχλ, αιιά έρνπλ 

κείλεη ηα πηψκαηα εθεί πέξα γηα λα νκνξθαίλνπλ ην πεξηβάιινλ. Βγψ έρσ δεη πάξθα απηνχ ηνπ 

ηχπνπ θαη είλαη λα αλαηξηρηάδεηο απηφ πνπ βιέπεηο. Καη κνπ θάλεη εληχπσζε γηαηί αθνχγνληαο ηνλ 

θ. Αήκαξρν  κνπ δεκηνπξγήζεθε ε εληχπσζε φηη ν ίδηνο είλαη απφιπηα πεπεηζκέλνο, αιιά ζέιεη λα 

πεξάζεη ε ηζηνξία καιαθά.  

Καη γηα ελεκέξσζή ζαο, πξηλ απφ 5-6 ρξφληα κε πξνζέγγηζε έλαο Μπηηιεληφο κεραληθφο, δε ζα πσ 

νλφκαηα, ν νπνίνο δνχιεπε γηα κηα ηέηνηα εηαηξεία. Αε ζπκάκαη αλ ήηαλ ηνπ Μπηηιελαίνπ ή ηνπ 

Ρφθθα θηι. Καη κνπ δήηεζε λα παξέκβσ ζηνπο Αεκάξρνπο ηεο Εθαξίαο  γηα λα δερηνχλ λα 

εγθαηαζηαζεί αηνιηθφ πάξθν. Σνλ παξέπεκςα ζηνπο Αεκάξρνπο θαη ιέσ, απηνί απνθαζίδνπλ 

πεγαίλεηε εθεί πέξα. Λέσ γηαηί ν θ. Αήκαξρνο απηνχο ηνπο Αεκάξρνπο πνπ θξάηεζαλ ηε ζηάζε 

απηή, ηνπο αληηκεηψπηζε απφ πιεξνθνξίεο πνπ έρσ, κε πεξηθξφλεζε ζηελ εκεξίδα πνπ 

νξγαλψζαηε εθεί πέξα. Έηζη; Καη ηνπο νλνκάζαηε θάθξνπο. 

ΣΑΤΡΗΝΑΓΖ (ΓΖΜΑΡΥΟ ΗΚΑΡΗΑ): Βίλαη θαθνήζεηα απηφ πνπ ιέηε.  

ΚΟΡΑΚΑ: Καθνήζεηα είλαη απηφ ή ν ραξαθηεξηζκφο; 

ΣΑΤΡΗΝΑΓΖ (ΓΖΜΑΡΥΟ ΗΚΑΡΗΑ): Βίλαη θαθνήζεηα απηφ πνπ ιέηε θαη ζα ζαο πσ 

αθξηβψο ηη έγηλε. 

ΚΟΡΑΚΑ: Σνπο νλνκάζαηε θάθξνπο; 

ΓΖΜΖΡΟΤΓΖ (ΠΡΟΔΓΡΟ): Κ. Κφξαθα.  

ΚΟΡΑΚΑ: Να είκαζηε ζνβαξνί, έηζη; 

ΣΑΤΡΗΝΑΓΖ (ΓΖΜΑΡΥΟ ΗΚΑΡΗΑ): ηα ζηξαηνδηθεία κφλν κε κηα απάληεζε λαη ή φρη. 

ΚΟΡΑΚΑ: Ώθήζηε ηηο πξνβνθάηζηεο, θ. ηαπξηλάδε. Βζείο δελ έρεηε ην δηθαίσκα λα κε 

ραξαθηεξίδεηε γηα θαθνήζεηα. 

ΓΗΑΚΑΛΖ (ΠΔΡΗΦΔΡΔΗΑΡΥΖ): Να ζεβαζηνχκε ην Αήκαξρν. 

ΓΖΜΖΡΟΤΓΖ (ΠΡΟΔΓΡΟ): Κ. Κφξαθα.  

ΣΑΤΡΗΝΑΓΖ (ΓΖΜΑΡΥΟ ΗΚΑΡΗΑ): Θα ζαο πσ γηα ηνπο θάθξνπο, αιιά ζα ζαο πσ 

πξψηα ην εμήο. ηη εγψ ζπλεηζέθεξα ζαλ Αήκνο έλα πνζνζηφ ζηελ εκεξίδα, δελ ήκνπλ ζην 

Πξνεδξείν ην νπνίν έγηλε. ηαλ έκαζα φηη ν ηακνχινο δήηεζε ην ιφγν, ηνπο έπηαζα φινπο θαη 

ηνπο είπα λα ηνπ επηηξέςνπλ λα κηιήζεη. Κη έηζη κίιεζε.  

 ζν γηα ηνπο θάθξνπο, φηαλ θψλαδαλ θαη αιάιαδαλ θαη δελ άθελαλ θαλέλαλ λα κηιήζεη, 

κφιηο έπηαλε θάπνηνο νκηιεηήο λα κηιήζεη πεηηφηαλ θαη θψλαδαλ, ηνπο είπα φηη απηφ είλαη θαθξηθή 

ζπκπεξηθνξά. Βίλαη δηαθνξεηηθφ ην έλα απφ ην άιιν. Κη αλ εζείο εγθξίλεηε απηέο ηηο 

ζπκπεξηθνξέο… 

ΚΟΡΑΚΑ: Βδψ είκαζηε γηαηί ππνηηκάηε ηε λνεκνζχλε ηνπ ηθαξηψηηθνπ ιανχ θαη ζα ην δείηε, θ. 

ηαπξηλάδε. 

(ζπδεηήζεηο εθηφο κηθξνθψλνπ) 

ΓΖΜΖΡΟΤΓΖ (ΠΡΟΔΓΡΟ): Λνηπφλ, ζπλάδειθνη, ςεθίδνπκε. Πεξίκελε, Νίθν, ζε 

παξαθαιψ. Σν Π.., ζπλάδειθνη, παίξλεη απφθαζε ζήκεξα σο εμήο. Θα ζεβαζηεί ηελ απφθαζε 

ηνπ ιανχ θαη ηνπ Αεκνηηθνχ πκβνπιίνπ ηεο Εθαξίαο. Ώπηή πξέπεη λα είλαη ε απφθαζή καο. Άληε 

λα δνχκε ηη ζα πεηο, Νίθν εζχ. 

ΛΔΟΝΣΑΡΑ: …λα θαηαγγέιινληαη κε πιεξνθνξίεο. Απν θνξέο έγηλε απηφ, Πξφεδξε, θαη γηα ην 

ζπλάδειθν ηνλ Παηεξέιιε θαη γηα ην Αήκαξρν ηεο Εθαξίαο. Καηά πιεξνθφξεζε ην έλα θαη θαηά 

πιεξνθφξεζε ην άιιν. Πνχ ζα θηάζνπκε; ε παξαθαιψ. 

 Καη ην άιιν. Έηζη, θ. Κφξαθα, κε κε βιέπεηε. Έπξεπε λα ήκνπλ εγψ ζηε ζέζε ηνπ 

Παηεξέιιε. Βγψ αλ ήκνπλ, ζα άθνπγεο απηά πνπ έπξεπε λα αθνχζεηο.  

ΚΟΡΑΚΑ: (εθηφο κηθξνθψλνπ) 

ΛΔΟΝΣΑΡΑ: Αελ ήζνπλα παξψλ. Μηζφ ιεπηφ. πγλψκε, Πξφεδξε. Βδψ θαινχκαζηε ζαλ Π.. , 

γηα λα έξζσ θαη ζηελ πξφηαζε πνπ ιεο εζχ, λα ζεβαζηνχκε ηελ απφθαζε θαηά πιεηνςεθία ηνπ 

Π.. Ενλίσλ. Έηζη είπε ε ζπλαδέιθηζζα.  

ΓΖΜΖΡΟΤΓΖ (ΠΡΟΔΓΡΟ): Κ. Λενληάξα. 

ΛΔΟΝΣΑΡΑ: Καηαιαβαίλσ ειιεληθά θαη μέξσ ηη θάλσ. Αε κε ελδηαθέξεη ηη ιέεη ην άιιν 

ζπκβνχιην. πλαδέιθηζζα, θαηάιαβα ηη είπεο. ηαλ είλαη πιεξνθνξίεο, δελ είλαη ζνβαξέο 



πάληνηε. Βίπεο, ζπλαδέιθηζζα, γηα λα μέξνπκε ηη ιέκε, λα θάλνπκε φ,ηη έθαλε ην Π.. Ενλίσλ. Βγψ 

απηφ άθνπζα. Βζχ δελ είπεο απηφ. 

ΚΟΡΑΚΑ: Αελ είπε απηφ, είπε, ιάβεηε ππφςε ζαο φηη ην Π.. Ενλίνπ Πειάγνπο απνθάζηζε 

απηφ. 

ΓΖΜΖΡΟΤΓΖ (ΠΡΟΔΓΡΟ): Αίπια θάζεηαη ε θα. ηεθαλάθε. Βίπε λα θάλνπκε φ,ηη έθαλε ην 

Ενλίσλ Νήζσλ. Ση είπε ν θ. Λενληάξαο. 

ΛΔΟΝΣΑΡΑ: πγλψκε. αλ «Λατθή πζπείξσζε» πνπ δερφζαζηε ηηο απνθάζεηο ηεο βάζεο 

θάζε θνξά, δελ είπαηε φηη ζα ζεβαζηνχκε ηελ νπνηαδήπνηε απφθαζε πάξεη ν ιαφο ηεο Εθαξίαο. Σν 

είπαηε απηφ; Μήπσο δελ ην άθνπζα; Ώ κπξάβν. 

ΓΖΜΖΡΟΤΓΖ (ΠΡΟΔΓΡΟ): πλάδειθνη, επεηδή ην δήηεκα κπήθε έηζη πνπ κπήθε, εκείο 

ζαλ Ώπηνδηνίθεζε ΐ‟ βαζκνχ ζα ζεβαζηνχκε ηελ φπνηα απφθαζε πάξεη ε Ώπηνδηνίθεζε ηνπ Ώ‟ 

βαζκνχ, δειαδή ν Αήκνο θαη ην Αεκνηηθφ πκβνχιην, πνπ εθθξάδεη ην ιαφ ηεο Εθαξίαο, ν νπνίνο 

θαη ην εμέιεμε. πκθσλνχκε; Πνηνη ζπκθσλνχλ;  

ΓΗΑΚΑΛΖ (ΠΔΡΗΦΔΡΔΗΑΡΥΖ): Μα είπε ν Αήκαξρνο ζα θάλεη θη άιιεο εκεξίδεο, ζα 

ελεκεξψζεη ην ιαφ. 

ΓΖΜΖΡΟΤΓΖ (ΠΡΟΔΓΡΟ): Δ επηζηήκε δελ είλαη κνλφπαηε. Πνηνη ςεθίδνπλ; Πνηνη είλαη 

θαηά; 

ΚΟΡΑΚΑ: Μηζφ ιεπηφ. πλήζσο ηίζεηαη ζε ςεθνθνξία ε εηζήγεζε. 

ΓΖΜΖΡΟΤΓΖ (ΠΡΟΔΓΡΟ): Χξαία. Σε βάδνπκε ηελ εηζήγεζε. Πνηνη ςεθίδνπλ ηελ 

εηζήγεζε ηεο θα. ηεθαλάθε; Βκείο ινηπφλ παίξλνπκε κηα απφθαζε λα ζεβαζηνχκε ηε ιατθή 

βνχιεζε ηνπ ιανχ ηεο Εθαξίαο. Αελ κπαίλνπκε ζε ηερληθά δεηήκαηα.  

ΚΟΡΑΚΑ: Πψο ζα εθθξαζηεί απηή; νβαξά;  

ΓΖΜΖΡΟΤΓΖ (ΠΡΟΔΓΡΟ): Ο θ. Κφξαθαο δελ ςεθίδεη ηελ απφθαζε. Κ. Γηαλλίξε, 

ςεθίδεηε;  

ΚΟΡΑΚΑ: Μηζφ ιεπηφ γηαηί αθνχσ δηάθνξα. Λέεη, εκείο ζα επηβάινπκε; Βίπα εγψ ηέηνην 

πξάγκα; Βάλ κηιάκε γηα ηελ πιεηνςεθία ηνπ Αεκνηηθνχ πκβνπιίνπ, είλαη έλα ζέκα. Βάλ κηιάκε 

γηα ηελ πιεηνςεθία ηνπ ηθαξηψηηθνπ ιανχ, είλαη έλα άιιν ζέκα, πνπ κπνξεί λα εθθξαζηεί κε 

δεκνςήθηζκα, κε ςεθίζκαηα, κε, κε, κε, κε θηλεηνπνηήζεηο. Τπάξρνπλ θαη επηηξνπέο αγψλα. 

ΓΖΜΖΡΟΤΓΖ (ΠΡΟΔΓΡΟ): Ο Αήκαξρνο θαη ην Αεκνηηθφ πκβνχιην, θ. Κφξαθα, δε ζα ην 

απνθαζίζνπκε εκείο. 

ΓΗΑΚΑΛΖ (ΠΔΡΗΦΔΡΔΗΑΡΥΖ): Κ. Κφξαθα, δε ζα θαηαξγήζνπκε θαη ηα Αεκνηηθά 

πκβνχιηα. 

ΤΜΒΟΤΛΟ: Ώπφ πφηε ν θ. Κφξαθαο θαη ν θάζε Κφξαθαο αθπξψλεη ηα Αεκνηηθά πκβνχιηα 

ηα εθιεγκέλα; 

ΚΟΡΑΚΑ: Βίπα ηέηνην πξάγκα; Λέσ, ππάξρνπλ ηα Αεκνηηθά πκβνχιηα, ππάξρνπλ ηα 

δεκνςεθίζκαηα, ππάξρνπλ θαη νη επηηξνπέο  αγψλα. 

ΓΖΜΖΡΟΤΓΖ (ΠΡΟΔΓΡΟ): Βληάμεη. Δ απφθαζε ςεθίζηεθε θαηά πιεηνςεθία. Πνηνη 

ςεθίδνπλ θαηά ζηελ απφθαζε πνπ δηαηχπσζα εγψ; 

ΚΟΡΑΚΑ: Κ. ηαπξηλάδε, κε ραίξεζηε πνιχ.  

ΣΑΤΡΗΝΑΓΖ (ΓΖΜΑΡΥΟ ΗΚΑΡΗΑ): Έρνπκε επαλεηιεκκέλα επεηζφδηα ηξακπνπθηζκνχ 

ζηελ Εθαξία θαη δελ είκαζηε δηαηεζεηκέλνη λα επηηξέςνπκε λα πεξάζεη ν ηξακπνπθηζκφο. Θα ηα 

δνχκε απηά. 

ΚΟΡΑΚΑ:  Μάιηζηα θχξηε. Πνιινχο γηα ιίγν κπνξεί αλ ηνπο θνξντδεχεηο. Λίγνπο γηα πνιχ 

επίζεο, πνιινχο γηα πνιχ φρη. 

ΓΖΜΖΡΟΤΓΖ (ΠΡΟΔΓΡΟ): Βληάμεη ηψξα.  Κ. Γηαλλίξε, θαηαςεθίδεηε; Ο θ. Γηαλλίξεο, ε 

εηζεγήηξηα θαη ε «Λατθή πζπείξσζε» θαηαςεθίδνπλ. 

ΓΗΑΝΝΗΡΖ: ρη, εγψ δελ θαηαςεθίδσ. Μηζφ ιεπηφ, θ. Πξφεδξε. Χο πξνο ηελ εηζήγεζε εγψ 

ςεθίδσ ππέξ ηεο εηζήγεζεο πνπ είλαη θαηά ηεο απφθαζεο ηεο ΡΏΒ. 

ΓΖΜΖΡΟΤΓΖ (ΠΡΟΔΓΡΟ): Βκείο  πήξακε άιιε απφθαζε ηψξα.  

ΓΗΑΝΝΗΡΖ: Μηζφ ιεπηφ. Σέζεθε ζε ςεθνθνξία θαη ςεθίδσ ππέξ. ην επφκελν ζέκα φκσο πνπ 

ιέηε ςεθίδσ επίζεο ππέξ, θ. Πξφεδξε. 

ΓΖΜΖΡΟΤΓΖ (ΠΡΟΔΓΡΟ): αο παξαθαιψ, θ. Γηαλλίξε, ζήκεξα. Αελ κπνξείηε λα 

ςεθίδεηε θαη ζηηο δχν πξνηάζεηο. 

ΓΗΑΝΝΗΡΖ: Μα δελ είλαη ζε αληηπαξάζεζε.  



ΓΖΜΖΡΟΤΓΖ (ΠΡΟΔΓΡΟ): Πψο δελ είλαη ζε αληηπαξάζεζε; Ο θ. Κφξαθαο δε δέρεηαη ηελ 

απφθαζε πνπ ζα πάξεη ην Αεκνηηθφ πκβνχιην. Λέεη ζα θάλεη αληάξηηθν. 

ΓΗΑΝΝΗΡΖ: ρη, δελ είλαη ζε αληηπαξάζηαζε. Βγψ ςεθίδσ θαη ηε κία θαη ηελ άιιε. 

ΚΟΡΑΚΑ: Ο Κφξαθαο δεηάεη λα ηεξεζεί ε δηαδηθαζία. Έγηλε κηα εηζήγεζε, λα ηεζεί ζε 

ςεθνθνξία ε εηζήγεζε. Αε ζα θάλεηο φ,ηη ζέιεηο. 

ΓΖΜΖΡΟΤΓΖ (ΠΡΟΔΓΡΟ): Χξαία. πλάδειθνη, θ. Μεξνχζε, παηδηά, βνεζήζηε. 

ΣΔΝΣΟΜΑ: Κ. Πξφεδξε, ηθαξηψηηθνο ιαφο, φρη Αεκνηηθφ πκβνχιην, δηφηη μέξνπκε πψο 

βγαίλνπλ ηα Αεκνηηθά πκβνχιηα, 50%-50% θαη άιινο 40%. 

ΓΖΜΖΡΟΤΓΖ (ΠΡΟΔΓΡΟ): Κη αλ απνθαζίζεη ην Αεκνηηθφ πκβνχιην δεκνςήθηζκα, ζην 

ιαφ ζα απνηαλζεί φρη ζε καο. Λνηπφλ, κπαίλεη ε ςεθνθνξία ε πξφηαζε φκσο δηαηππψζεθε απφ 

ηελ θα. ηεθαλάθε, ηεο «Λατθήο πζπείξσζεο». Πνηνη ςεθίδνπλ ππέξ; 4. ηειεηψζακε, ηξαηή; 

 Μπαίλεη ζε ςεθνθνξία ην ζέκα φπσο ην θαηέζεζα εγψ, ηελ ελαιιαθηηθή πξφηαζε κε 

βάζε απηφ πνπ ζα απνθαζίζεη ν ιαφο ηεο Εθαξίαο θαη ην Αεκνηηθφ πκβνχιην. Πνηνη ςεθίδνπλ 

ππέξ; Λνηπφλ, ηειείσζε ην ζέκα. Λεπθφ νη 3 εζείο.  

Σν Πεξηθεξεηαθφ πκβνχιην Απνθαζίδεη  

Με ςήθνπο: 

   19 ΤΠΔΡ 

   04 ΛΔΤΚΟ (Π.. Κ. Δ. Κφξαθα, . Φηιηππή, θα. Α. ηεθαλάθε,   

                   Ζ. Γηαλλίξε) 

Να ζεβαζηεί ηε ιατθή βνχιεζε ησλ θαηνίθσλ ηεο Ηθαξίαο θαη ηελ φπνηα απφθαζε πάξεη ην 

Γεκνηηθφ πκβνχιην Ηθαξίαο, ζρεηηθά κε ηελ εγθαηάζηαζε «Αηνιηθνχ Πάξθνπ» ζηε λήζν 

Ηθαξία. 

Αξηζκφο Απφθαζεο 171/2011 
 

επηζηξνθή 
 

Αλεκνγελλήηξηεο ζηελ Ηθαξία: φζα παίξλεη ν άλεκνο…  

 

ηνπ Νηθφια Κνληηλάθε 

01/08/2011  

Βίλαη γεγνλφο φηη θάηη πξφθεηηαη λα αιιάμεη ζην Ώηγαίν θαη αλαθέξνκαη θπζηθά ζην ζέκα ησλ 

αηνιηθψλ πάξθσλ γηα ηα νπνία έρνπλ ππνβιεζεί αηηήζεηο γηα άδεηα ζηελ Ρπζκηζηηθή Ώξρή 

Βλέξγεηαο (ΡΏΒ). Σν φιν ζέκα απέθηεζε θαη Εθαξηψηηθν ελδηαθέξνλ κεηά ηελ έγθξηζε, ζηηο 21/7, 

απφ ηελ Ώξρή ηεο αίηεζεο γηα ηελ θαηαζθεπή θαη ιεηηνπξγία πάξθνπ 330 MW πνπ ζα δηαηξέρεη 

ηελ θνξπθνγξακκή ηνπ Ώζέξα. Θα κνπ επηηξαπνχλ θαληάδνκαη κεξηθέο ζθφξπηεο θαη πξφρεηξεο 

ζθέςεηο θαζψο νη εκεξνκελίεο ηξέρνπλ κα θαίλεηαη φηη πξηλ ηηο πξνζεζκίεο πξψηα απ‟ φια 

ηειείσζε πάιη ε ςπρξαηκία θαη ε δηάζεζε γηα ινγηθή: 

1. Δ αίηεζε ηεο ΕΚΏΡΟ ΏΝΒΜΟ ΏΒ θαηαηέζεθε ζηελ ΡΏΒ, ζχκθσλα κε ην αξρείν ηεο Ώξρήο 

ζηηο 12/4/2010, ζπλεπψο έρεη ελδηαθέξνλ λα δνζνχλ θάπνηεο απαληήζεηο απφ ηνπο εθπξνζψπνπο 

ησλ ΟΣΏ (πξνεγνχκελεο θαη ησξηλήο ζχλζεζεο, εηδηθά αθνχ ην έξγν δηαηξέρεη θαη ηνπο ηξεηο 

πξψελ Αήκνπο), ηη αθξηβψο έπξαμαλ γηα απηφ ην δήηεκα εδψ θαη 17 κήλεο; Πξνο ηη ε αίζζεζε 

αηθληδηαζκνχ πνπ θαιιηεξγείηαη; 

2. Μηα ιεπηνκέξεηα: ζηνλ Ν.3468/2006 θαη ηνλ Καλνληζκφ Ώδεηψλ Παξαγσγήο δελ πξνβιέπεηαη ε 

θνηλνπνίεζε ηεο άδεηαο ζηελ Σνπηθή Ώπηνδηνίθεζε, αιιά ζηελ αίηεζε αδείαο πξνο ηελ ΡΏΒ 

πξνβιέπεηαη ε «…ηεθκεξίσζε εμαζθάιηζεο ή δπλαηφηεηαο εμαζθάιηζεο ζέζεο εγθαηάζηαζεο 

ηνπ πξνηεηλφκελνπ έξγνπ…» ε νπνία ζχκθσλα κε ηνλ Ν.3468/2006 γίλεηαη ζε «…ρψξν επί ησλ 

νπνίσλ ν αηηψλ έρεη ην δηθαίσκα λφκηκεο ρξήζεο…» (επίζεο θαη δάζε, αηγηαιφ, θηι αλ έρεη 

επηηξαπεί ζχκθσλα κε κηα ζεηξά Νφκσλ). Πνηα ηεθκεξίσζε επηθαιείηαη ινηπφλ ε αηηνχζα εηαηξεία, 

ζχκθσλα κε ηελ ζπκβαηηθή ππνρξέσζή ηεο, ή κε άιια ιφγηα, θάπνηνη ήμεξαλ θαη ηφζν θαηξφ 

ζθχξηδαλ αδηάθνξα; 

3. …άιισζηε ε απφθαζε ηεο ΡΏΒ, ζειίδα 2, ζεκείν 24, είλαη ζαθήο: «… θαηά ηεο αλσηέξσ 

αίηεζεο δελ ππνβιήζεζαλ αληηξξήζεηο…» 

Ση κπνξεί λα γίλεη φκσο κεηά ηηο 21/7, πξνθαλψο απφ ηελ Αεκνηηθή Ώξρή: 

http://www.ikariamag.gr/author/%CF%84%CE%BF%CF%85%20%CE%9D%CE%B9%CE%BA%CF%8C%CE%BB%CE%B1%20%CE%9A%CE%BF%CE%BD%CF%84%CE%B9%CE%BD%CE%AC%CE%BA%CE%B7


1. Δ απφθαζε αλαξηήζεθε ζηηο 21/7 νπφηε ε Αεκνηηθή Ώξρή ζσζηά ζθέθηεηαη λα πξνζθχγεη 

ελαληίνλ ηεο λνκηκφηεηαο ηεο απφθαζεο εληφο 15 εκεξψλ θαζψο είλαη θαη ην κφλν εξγαιείν πνπ 

απνκέλεη κέρξη λα ππνγξάςεη ν Τπνπξγφο ΠΒΚΏ. Σν επφκελν βήκα, θαηά ηε γλψκε κνπ, είλαη ε 

Αεκνηηθή Ώξρή (θαληάδνκαη κέζα απφ θάπνην δηάινγν θαη φρη ραξηνπφιεκν θνξέσλ) λα 

απνθαζίζεη αλ ζέιεη έλα ηέηνην έξγν γηα ηελ Ιθαξία. Αλ ζέιεη δειαδή λα ζπκκεηάζρεη ζηνλ εζληθφ 

ζρεδηαζκφ γηα ηηο ΑΠΔ, αλ λνηψζεη έηνηκε λα θηινμελήζεη έλα κεγάιν έξγν ΑΠΔ θαη θπζηθά λα 

επσθειεζεί ησλ φπνησλ βξαρππξφζεζκσλ θαη καθξνπξφζεζκσλ νηθνλνκηθψλ νθειψλ απηφ ζα 

θέξεη. 
2. ηε ζπλέρεηα λα πάξεη ζηα ρέξηα ηεο ηελ αίηεζε. Σν έξγν θαίλεηαη νιίγνλ ηη θαξασληθφ αιιά 

ζα ζεκεηψζσ θάηη: δελ είλαη ην κεγαιχηεξν πνπ έρεη πξνηαζεί! Ώπηή ηε ζηηγκή εθθξεκνχλ 

αηηήζεηο παξάινγα κεγάιεο ηζρχνο (ζε ζρέζε κε ηηο αλάγθεο ηεο ρψξαο) ζε φια ζρεδφλ ηα λεζηά 

ηνπ Ώηγαίνπ (ελδεηθηηθά Άλδξνο, Σήλνο, Άγηνο Βπζηξάηηνο, Υίνο, Μπηηιήλε, Λήκλνο, Κσο, …). 

Ώπηφ ζεκαίλεη αθελφο φηη φινη νη κεγάινη παίρηεο έρνπλ κνηξάζεη ηα λεζηά κεηαμχ ηνπο αιιά θαη 

(πην ελδηαθέξνλ) φηη φινη είλαη έηνηκνη λα «ράζνπλ» θάπνηα έξγα ή λα κηθξχλνπλ θάπνηα άιια ή 

θαη φια ζε απηή ηελ θνχξζα. πλεπψο ε Γεκνηηθή Αξρή αλ θαηαξρήλ ιέεη λαη ζε έλα ηέηνην έξγν 

κπνξεί, λνκίδσ, λα παδαξέςεη πνιχ ζθιεξά ηνπο φξνπο πινπνίεζήο ηνπ. 

3. 110 αλεκνγελλήηξηεο; Ναη είλαη πάξα πνιιέο! Καη δελ έρεη ζρέζε κε ην αθειέο επηρείξεκα φηη 

είλαη πνιιέο γηα ηελ Εθαξία… γηα ηελ Εθαξία είλαη πνιιέο θαη 4, έλα ηέηνην έξγν πνηέ δελ 

θαηαζθεπάδεηαη νχησο ή άιισο γηα ηνπηθή ρξήζε… ξσηήζηε θαη φζνπο θηινμελνχλ 

πδξνειεθηξηθά ή εξγνζηάζηα θπζηθνχ αεξίνπ θαη ιηγλίηε λα ζαο πνπλ… πψο ινηπφλ ν φκηινο 

μεπεξλάεη ηνλ ζθφπειν ηεο βησζηκφηεηαο ηεο επέλδπζεο ζηελ αίηεζε; Τπφζρεηαη φηη ζα ζπλδέζεη 

ην λεζί κε ην δηαζπλδεδεκέλν ζχζηεκα θαη κάιηζηα (ελδεηθηηθά, ζχκθσλα κε ηελ αίηεζε) ζην 

ΚΤΣ Παιιήλεο ή Λαπξίνπ, δειαδή θαηεπζείαλ ζηελ Ώηηηθή: παλάθξηβν θαη ρσξίο ιφγν!!! Καη 

ηελ ψξα πνπ ε ΡΏΒ, ζηελ ίδηα αίηεζε, επηθαιείηαη ηελ «Μειέηε δηαζπλδέζεσλ ησλ λεζηψλ ηνπ 

Ώηγαίνπ ζην Δπεηξσηηθφ χζηεκα - Φάζε Ώ‟ – Γεληθφο ρεδηαζκφο» 

(http://www.desmie.gr/up/files/ΏΕΓΏΕΏ_ΑΕΏΤΝΑΒΔ_ΦΏΔ%20Ώ_ΠΒΡΕΛΔΦΔ.pdf) ε νπνία 

ζηνλ ζρεηηθφ ράξηε ζεσξεί ινγηθά φηη ε Εθαξία ζα ζπλδεζεί κε Υίν θαη Κσ θαη δπηηθά κφιηο κέρξη 

ηελ Μχθνλν κε εθεδξηθή (πξναηξεηηθή δειαδή) ζχλδεζε: λέν νμχκσξν θαη έλα ζεκείν ην νπνίν ε 

Αεκνηηθή Ώξρή πξέπεη λα πξνζέμεη… κε άιια ιφγηα: ή (1) ε εηαηξεία ζθνπεχεη λα θηάζεη ηελ 

ζχλδεζή ηεο κέρξη Μχθνλν – Νάμν θαη κεηά λα ρξεζηκνπνηήζεη άιια θαιψδηα (πθηζηάκελα ή 

λέα), ή (2) ελψ ρηίδεη αλεκνγελλήηξηεο ζην λεζί λα πεξηκέλεη λα πινπνηεζεί ην έξγν ηεο 

δηαζχλδεζεο Δπεηξσηηθήο Βιιάδαο – λεζηψλ (φπσο θαίλεηαη ζην Βηδηθνί ξνη Άδεηαο, 

παξάγξαθνο 4, δεχηεξε παξάγξαθνο… αλ δηαβαζηεί αλάπνδα) θαη λα πινπνηήζεη ηελ ζχλδεζή ηεο 

ην πνιχ κέρξη Υίν ή Κσ: θαη ηα δχν ζελάξηα ζεκαίλνπλ πνιχ κηθξφηεξν θφζηνο θαηαζθεπήο γηα ηελ 

εηαηξεία, ζπλεπψο θαη ιηγφηεξεο απαηηνχκελεο αλεκνγελλήηξηεο γηα ηελ Ιθαξία γηα λα είλαη 

θεξδνθφξν ην έξγν. 

4. Έλα εμαηξεηηθά ζνιφ ζεκείν, θαηά ηελ ηαπεηλή κνπ γλψκε, είλαη πσο ε ΡΏΒ επηθαιείηαη 

(ζεκείν 10, ζειίδα 2) ηελ ΚΤΏ 49828/12.11.2008 ζε ζπλδπαζκφ κε ην πξφγξακκα Καιιηθξάηεο 

(ζεκεία 18 θαη 20, ζειίδα 2): ζχκθσλα κε ηελ ίδηα ηελ ΡΏΒ, θαηά ηνλ ηειεπηαίν έιεγρν θξηηεξίνπ 

κέγηζηεο επηηξεπφκελεο ππθλφηεηαο αηνιηθψλ εγθαηαζηάζεσλ αλά ΟΣΏ βάζεη ηεο ΚΤΏ 

49828/12.11.2008, ζηηο 22/7/2010 δηαπίζησζε φηη ζηνλ Αήκν Ώγ. Κεξχθνπ κπνξνχλ λα 

ηνπνζεηεζνχλ έσο 39,71 ηππηθέο αλεκνγελλήηξηεο ελψ νη Αήκνη Βπδήινπ θαη Ραρψλ δελ 

αλαγξάθνληαη, θαζψο «…γηα Ο.Σ.Ώ. ζηνπο νπνίνπο δελ ρσξνζεηνχληαη αλεκνγελλήηξηεο θαηά ηα 

σο άλσ (θξηηήξηα ρσξνζέηεζεο αηνιηθψλ εγθαηαζηάζεσλ), δελ εκθαλίδνληαη ζηνλ Πίλαθα 

ζρεηηθέο εγγξαθέο…». Άιιαμε θάηη έθηνηε; Καη αλ λαη, γηαηί ε ΡΑΔ δελ ην δεκνζηνπνηεί σο νθείιεη 

απφ ηνλ Νφκν; Καη κε πνηα αθξνβαζία ην Πξφγξακκα Καιιηθξάηεο ρξεζηκνπνηείηαη γηα λα 

βαθηηζηεί φιν ην λεζί Γήκνο Αγίνπ Κεξχθνπ θαη άξα λα μεπεξαζηεί ε κε ρσξνζέηεζε Α/Γ ζηα 2/3 

ηνπ λεζηνχ; 

5. Άιισζηε ε ίδηα ε ΡΏΒ, ηνλ Εαλνπάξην ηνπ 2010 παξέιαβε απφ ην Παλεπηζηήκην Θεζζαιίαο 

Σερληθή Έθζεζε (http://www.rae.gr/old/K2/MWC-Islands.pdf) ζηελ νπνία ππνινγίδεηαη (ζηάδην 

Γ, ζειίδα 20) φηη γηα ηππηθέο αλεκνγελλήηξηεο 3 MW (ζαλ απηέο ηεο αίηεζεο, δειαδή) ε κέγηζηε 

επηηξεπφκελε ρσξεηηθφηεηα ησλ ηξηψλ (ηφηε) Αήκσλ ηνπ λεζηνχ είλαη: Γήκνο Αγίνπ Κεξχθνπ: 7, 

Γήκνο Δπδήινπ: 19 θαη Γήκνο Ραρψλ:16, χλνιν… κφιηο 42;;; 

http://www.desmie.gr/up/files/
http://www.rae.gr/old/K2/MWC-Islands.pdf


6. Έλα επίζεο ζνιφ ζεκείν είλαη ην θαηά πφζν ε νξηνζέηεζε βξίζθεηαη κέζα ζε πεξηνρέο Natura 

(αιιά ζα κνπ επηηξέςεηε λα πσ φηη φζνη θφπηνληαη γηα ηηο πεξηνρέο Natura λα ην ζπκνχληαη θαη 

ζηηο ππφινηπεο πεξηπηψζεηο πνπ ηαιαλίδνπλ ην λεζί… θαη λα αλαινγηζηνχλ ηη έρεη γίλεη ηφζα 

ρξφληα - θπξίσο απφ ην λεζί θαη ηνπο θνξείο ηνπο - πξηλ αξρίζνπλ ηα πεξί αδηαθνξίαο ηνπ 

θξάηνπο!). Ώο αλαδεηήζεη ν Αήκνο ηη πξνβιέπεηαη απφ ηελ λνκνζεζία πεξί Natura θαη θαιφ ζα 

ήηαλ λα δεη κήπσο πξέπεη λα πξνρσξήζεη ζε ζχζηαζε θνξέσλ δηαρείξηζεο πξηλ παίμεη απηφ ην 

ραξηί… Οη ακηψηεο δελ πξέπεη λα ήηαλ θνξφηδα πνπ ην 1995 αλαθήξπζζαλ σο ΓΟΒ ην κηζφ λεζί 

… είραλ γλψζε νη θχιαθεο! 

7. σζηά δεηάεη ε Λατθή πζπείξσζε λα δηεπθξηληζηεί ην ζέκα ηεο παξαρψξεζεο δεκνηηθψλ 

γαηψλ (έλα ζεκαληηθφ εξγαιείν γηα λα ειέγμεη ν Αήκνο ηελ φιε δηαδηθαζία)… εθηφο αλ θάπνηνη 

θαηέρνπλ ηηο θνξπθέο… 

8. Καη έλα ηειεπηαίν: θχξηνη ηεο Ώλεμάξηεηεο Ρπζκηζηηθήο Ώξρήο Βλέξγεηαο… θάνπι! Αελ 

κπνξεί ηελ ίδηα κέξα πνπ αλαθνηλψλεηε Αεκφζηα Αηαβνχιεπζε επί ησλ πξνηάζεσλ ηεο ΡΏΒ ζε 

ζέκαηα πξφζβαζεο ζην χζηεκα Μεηαθνξάο: α) ρεδηαζκφο θαη αλάπηπμε ηνπ πζηήκαηνο 

Μεηαθνξάο, β) Μεγάιεο θιίκαθαο δηείζδπζε ησλ ΏΠΒ (ην (β) καο ελδηαθέξεη) λα αδεηνδνηείηε 

έξγν 330 MW κε ελζσκαησκέλε ζχλδεζε ζην χζηεκα Μεηαθνξάο… ηέηνηα πξνίθα ζηελ 

Αηαβνχιεπζε; 

Ώπηά ειπίδσ λα δίλνπλ θάπνηα επηπιένλ ζηνηρεία θαη βνήζεηα γηα ην ζέκα, κε φπνηεο αλαθξίβεηεο ή 

αζηνρίεο κπνξεί λα πξνέξρνληαη απφ ηελ πίεζε ηνπ ρξφλνπ… Βπαλαιακβάλσ φηη ην γξήγνξν 

ζπκπέξαζκά κνπ είλαη φηη ην έξγν δελ ζηέθεη παξά κφλν ζε κηα πξνζπάζεηα λα πηεζηεί ε ηνπηθή 

θνηλσλία λα ππνρσξήζεη εθεί πνπ εμ αξρήο ήηαλ ε θφθθηλε γξακκή ησλ επελδπηψλ… Ώλ ππάξρεη 

ζέιεζε θαη θάπνηνη ζην λεζί δελ έρνπλ άιιε αηδέληα, αο θάλνπλ ηα θνπκάληα ηνπο , πνπ ιέλε ζην 

ρσξηφ κνπ! 

Ώ! θαη 1 - 2 παξαηεξήζεηο: δπζηπρψο νη αλεκνγελλήηξηεο ηνπνζεηνχληαη ζηηο θνξπθνγξακκέο – ζε 

φιν ηνλ θφζκν θαη αλεμαξηήησο πνιηηηθνχ ζπζηήκαηνο! Άξα αλ πνχκε λαη ζε αηνιηθά πξέπεη λα 

είκαζηε έηνηκνη φηη ζα θαίλνληαη… Βπίζεο, εθηφο απφ πεξίεξγα θαξθηληθά Δ/Μ πεδία (σξαίνο 

αζηηθφ κχζνο) θαη ζφξπβν (πνπ δελ αθνχγεηαη κφιηο 100 κέηξα καθξηά), λα ππελζπκίζσ φηη νη Ώ/Γ 

πξνθαινχλ καδηθφ ζάλαην κεηαλαζηεπηηθψλ πνπιηψλ θαη ζηείξσζε ζηηο θαηζίθεο…. Βίπακε, λα 

ην δνχκε ιίγν πην ζνβαξά ην ζέκα… Παξεκπηπηφλησο, δελ ζα γθξίληαδα γηα ηηο ηεξάζηηεο βάζεηο 

έδξαζεο ησλ αλεκνγελλεηξηψλ: θαίλνληαη ιηγφηεξν απφ ηα εθαηνληάδεο απζαίξεηα, κπεηνληθήο ή 

πξνθάη αηζζεηηθήο πνπ έρνπλ θαηαθιχζεη ην λεζί αιιά φινη θάλνπλ φηη δελ βιέπνπλ… έλα 

πξαγκαηηθφ πξφβιεκα είλαη νη δξφκνη πξφζβαζεο, αιιά ζε πεξίπησζε πνπ ην λεζί απνθαζίζεη φηη 

ζα ήζειε λα πξνρσξήζεη έλα ηέηνην έξγν (κάιινλ πεξίπνπ ζην έλα ηέηαξην ηνπ κεγέζνπο πνπ έρεη 

αλαθνηλσζεί) ζα είρε λφεκα λα ζρεδηάζεη ηνπο δξφκνπο πξφζβαζεο κε ηελ βειηίσζε ηνπ 

πξνβιεκαηηθνχ νδηθνχ δηθηχνπ ζην κπαιφ ηνπ; Μπνξεί λα πηέζεη γηα ηελ ρξήζε ληφπησλ 

εξγνιάβσλ θαη εξγαηψλ; Εδέεο… 
 

Βπραξηζηψ γηα ην ρψξν θαη ηελ ππνκνλή! 
 

Νηθφιαο Κνληηλάθεο, Φπζηθφο, MSc, nkonti@gmail.com 
http://www.ikariamag.gr/%CE%B1%CE%BD%CE%B5%CE%BC%CE%BF%CE%B3%CE%B5

%CE%BD%CE%BD%CE%AE%CF%84%CF%81%CE%B9%CE%B5%CF%82-

%CF%83%CF%84%CE%B7%CE%BD-

%CE%B9%CE%BA%CE%B1%CF%81%CE%AF%CE%B1-%CF%8C%CF%83%CE%B1-

%CF%80%CE%B1%CE%AF%CF%81%CE%BD%CE%B5%CE%B9-%CE%BF-

%CE%AC%CE%BD%CE%B5%CE%BC%CE%BF%CF%82%E2%80%A6  
 
επηζηξνθή 
 

Πξσηνβνπιία θαηά ησλ Ώ/Γ Εθαξίαο  

Ζ Ηθαξία ζηελ 8ε ζέζε παλειιαδηθά  κεηαμχ 218 ςεθηζκάησλ 

Μηα πξψηε αμηνιφγεζε  ηνπ ειεθηξνληθνχ ςεθίζκαηνο: «ΕΚΏΡΕΏ: ΤΠΟΓΡΏΦΟΤΜΒ ΚΏΣΏ 

ΣΧΝ 110 ΏΝΒΜΟΓΒΝΝΔΣΡΕΧΝ» 

31/1/2012 
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Σν ςήθηζκα θαηά ηνπ θαξασληθνχ ζρεδίνπ ησλ αλεκνγελλεηξηψλ ηεο Ηθαξίαο έρεη πνιχ 

πςειέο επηδφζεηο ζπγθξηλφκελν κε άιια ςεθίζκαηα ηεο ρψξαο καο. Ζ Ηθαξία θαη ην κέιινλ 

ηεο πξνθαινχλ ηδηαίηεξν ελδηαθέξνλ ζε επξχηαηα ζηξψκαηα δπζαλάινγν κε ην γεσγξαθηθφ 

ή πιεζπζκηαθφ κέγεζφο ηεο.  Σν γεγνλφο απηφ νθείιεηαη ζηελ θνηλή πεπνίζεζε φηη ε Ηθαξία, 

θπξίσο γηα φζνπο ηε γλσξίδνπλ, απνπλέεη κηα  θπζηθή ηζηνξηθή θαη θνηλσληθή ηδηαηηεξφηεηα 

πνπ δελ ζα πξέπεη λα ππνηηκεζεί, θαη φηη ην ζψκα ηεο Ηθαξίαο δελ πξέπεη λα βηαζηεί απφ έλα 

ηέηνην ζρέδην. 

Δ Πξσηνβνπιία θαηά ησλ Ώ/Γ Εθαξίαο πνπ μεθίλεζε ηε ζπγθέληξσζε ππνγξαθψλ θαηά ησλ 

αλεκνγελλεηξηψλ ηεο Εθαξίαο πνπ ζρεδηάδνληαη ζηνλ Ώζέξα δελ είλαη παξά κηα επηπιένλ θσλή ζε 

έλα εμειηζζφκελν θίλεκα θαηά ησλ αλεκνγελλεηξηψλ ηεο Εθαξίαο. ε απηή ηε θάζε εθηηκήζακε 

φηη ε εθδήισζε ηζρπξήο αληίζεζεο θαηά ησλ 110 αλεκνγελλεηξηψλ ησλ 330 MW κπνξεί λα 

ζηακαηήζεη ηελ επέκβαζε ζηα 2/3 ηεο νξνζεηξάο ηνπ Ώζέξα. Ώλ ππάξρεη αληίδξαζε θαη ε Εθαξία 

δελ ζέιεη ηηο αλεκνγελλήηξηεο ηφηε ν επελδπηήο δήισζε φηη ζα παξαηηεζεί θαη ην επελδπηηθφ 

ζρέδην δελ ζα γίλεη, φπσο αλέθεξαλ νη εθπξφζσπνη ηεο εηαηξείαο ζηελ εκεξίδα ηνπ Οθησβξίνπ 

2011 ζηνλ Ώξκεληζηή (δηνξγάλσζε απφ ηελ Βηαηξεία Εθαξηαθψλ Μειεηψλ). Βπίζεο, ν Αήκαξρνο 

Εθαξίαο δήισζε φηη θαη‟ αξρήλ ιέεη «λαη αξθεί λα ππάξρεη ζεβαζκφο ζην πεξηβάιινλ» (ζπλέληεπμε 

ζην autodioikisi.gr). Χζηφζν, ζηελ ελεκεξσηηθή εθδήισζε ηεο 21/1/2012 πνπ έγηλε απφ ηελ ΏΠΕ 

ζηνλ Άγην Κήξπθν ν δήκαξρνο δήισζε φηη δελ έρεη απνθαζίζεη αθφκε. Πξέπεη λα επηκείλνπκε 

κέρξη λα θαηαιήμεη  ν Αήκνο Εθαξίαο λα ζηξαθεί ζε άιιεο ελεξγεηαθέο πεγέο γηα έζνδα θαη λα πεη 

«φρη» ζηελ θαηαζηξνθηθή επέκβαζε ζηνλ Ώζέξα γηα ηνπο ιφγνπο πνπ αλαθέξνπκε ζην ίδην ην 

ςήθηζκά καο, αιιά θαη γηα ηνπο ιφγνπο πνπ επηθαινχληαη πνιιά άιια δεκνζηεχκαηα αηφκσλ ή 

ζπιινγηθνηήησλ.  

Βπηιέμακε ηε κέζνδν ηεο ζπγθέληξσζεο ειεθηξνληθψλ αιιά θαη έληππσλ ππνγξαθψλ. 

Παξάιιεια, ζπκπαξαζηεθφκαζηε ζε θάζε εθδήισζε πνπ δηνξγαλψλεηαη απφ άιινπο Εθαξηαθνχο 

θνξείο ή πξσηνβνπιίεο πνιηηψλ.   

Ώθνινπζεί κηα πνηνηηθή αμηνιφγεζε ηνπ ςεθίζκαηνο ηεο ζπγθέληξσζεο ειεθηξνληθψλ 

ππνγξαθψλ πνπ επηβεβαηψλεη ην εηζαγσγηθφ ζπκπέξαζκα.   

Τπελζπκίδνπκε φηη έρνπλ δεκνζηεπηεί
8
 ηα πξψηα ζπκπεξάζκαηα απφ ηε γεσγξαθηθή θαηαλνκή 

ησλ ππνγξαθφλησλ ζην ςήθηζκα «ΕΚΏΡΕΏ:ΤΠΟΓΡΏΦΟΤΜΒ ΚΏΣΏ ΣΧΝ 110 

ΏΝΒΜΟΓΒΝΝΔΣΡΕΧΝ», φπνπ ηεθκεξηψλεηαη ην παγθφζκην αιιά θαη ην παλειιήλην ελδηαθέξνλ 

γηα ηελ πεξίπησζε ησλ αλεκνγελλεηξηψλ ζηελ Εθαξία.   

Αλάιπζε: 

ηελ ηζηνζειίδα ηνπ GoPetition εκθαλίδεηαη φηη ε Βιιάδα έρεη ζπλνιηθά 218 ειεθηξνληθά 

ςεθίζκαηα γηα δηάθνξα δεηήκαηα εζληθνχ, ηνπηθνχ ή εηδηθνχ ελδηαθέξνληνο (έσο 31/1/2012).  

Θα αμηνινγήζνπκε ην ςήθηζκα θαηά ησλ αλεκνγελλεηξηψλ ηεο Εθαξίαο ζπγθξίλνληάο ην κε φια 

ηα άιια ςεθίζκαηα ηεο ρψξαο καο
9
. 

ΐαζηθά θξηηήξηα γηα ηελ αμηνιφγεζε ελφο ςεθίζκαηνο είλαη ν αξηζκφο ησλ ππνγξαθψλ θαη ε 

ρξνληθή δηάξθεηα ηνπ ςεθίζκαηνο (απφ ηφηε πνπ πξσηναλέβεθε ζην δηαδίθηπν κέρξη ζήκεξα). 

πκπέξαζκα 1
ν
: Χο πξνο ηνλ αξηζκφ ησλ ππνγξαθψλ ην ςήθηζκα θαηά ησλ αλεκνγελλεηξηψλ ηεο 

Εθαξίαο βξίζθεηαη αξθεηά ςειά, ζηελ 39ή ζέζε κεηαμχ ησλ 218 ςεθηζκάησλ ηεο ηζηνζειίδαο 

GoPetition. Δ ηάζε είλαη εκθαλψο αλνδηθή.   

πκπέξαζκα 2
ν
: Δ απφδνζε ηνπ ςεθίζκαηνο ηεο Εθαξίαο (αξηζκφο ςήθσλ πξνο ηε δηάξθεηα ηεο 

ςεθνθνξίαο) είλαη πνιχ ςειή. Δ Εθαξία ζθαξθαιψλεη ζηελ 8
ε
 ζέζε κεηαμχ ησλ 218 

ςεθηζκάησλ ηνπ GoPetition πνπ είλαη ελεξγά ζηελ Βιιάδα (βιέπε Πίλαθα ζην ηέινο).  

Χζηφζν, επεηδή ππάξρνπλ δηάθνξεο θαηεγνξίεο ςεθηζκάησλ, φπσο ςεθίζκαηα γεληθνχ 

ελδηαθέξνληνο ή γηα θάπνηα  ζπγθεθξηκέλε πεξηνρή ή γηα θάπνην ζπγθεθξηκέλν ζέκα, ελδηαθέξνλ 

έρεη ζε ηη ζεηξά θαηαηάζζεηαη ην ςήθηζκα ηεο Εθαξίαο ζε ζρέζε κε άιια νκνεηδή ςεθίζκαηα, 

δειαδή εθείλα πνπ αλαθέξνληαη ζε ζπγθεθξηκέλεο πεξηνρέο.  

                                                           
8
http://www.ikariamag.gr/%CE%B1%CE%BD%CE%B5%CE%BC%CE%BF%CE%B3%CE%B5%CE%BD%CE%BD%CE%AE%CF%84%CF%

81%CE%B9%CE%B5%CF%82-%CF%80%CE%B1%CE%B3%CE%BA%CF%8C%CF%83%CE%BC%CE%B9%CE%BF-

%CE%BA%CE%B1%CE%B9-%CF%80%CE%B1%CE%BD%CE%B5%CE%BB%CE%BB%CE%AE%CE%BD%CE%B9%CE%BF-
%CF%84%CE%BF-%CE%B5%CE%BD%CE%B4%CE%B9%CE%B1%CF%86%CE%AD%CF%81%CE%BF%CE%BD-

%CE%B3%CE%B9%CE%B1-%CF%84%CE%B7%CE%BD-%CE%B9%CE%BA%CE%B1%CF%81%CE%AF%CE%B1  
9
 Δ ζχγθξηζε ζα γίλεη κε ηα ελεξγά ςεθίζκαηα θαη φρη κε νξηζκέλα ςεθίζκαηα πνπ είραλ πεξηνξηζκέλε ρξνληθή 

δηάξθεηα απφ ηνπο ίδηνπο ηνπο δηνξγαλσηέο ηνπο θαη ζήκεξα έρνπλ θιείζεη.   

http://www.gopetition.com/petitions/%CE%B9%CE%BA%CE%B1%CF%81%CE%B9%CE%B1-%CF%85%CF%80%CE%BF%CE%B3%CF%81%CE%B1%CF%86%CE%BF%CF%85%CE%BC%CE%B5-%CE%BA%CE%B1%CF%84%CE%B1-%CF%84%CF%89%CE%BD-11.html
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πκπέξαζκα 3
ν
: ε ζχγθξηζε κε άιια ςεθίζκαηα ζπγθεθξηκέλσλ πεξηνρψλ (ζηνλ πίλαθα είλαη 

απηά κε ην γθξη ρξψκα), ηφηε  ην ςήθηζκα ηεο Εθαξίαο βξίζθεηαη ζηελ 4
ε
 ζέζε (!).   

Δ «Πξσηνβνπιία θαηά ησλ αλεκνγελλεηξηψλ ηεο Εθαξίαο» θαιεί ζε ελδπλάκσζε ηεο πξνζπάζεηαο 

γηα ηε ζπγθέληξσζε φζν πεξηζζφηεξσλ ππνγξαθψλ γίλεηαη, γηα λα δνζεί έλα αθφκε πην ζαθέο 

κήλπκα ζε φζνπο απεξγάδνληαη κειινληηθά ζρέδηα ρσξίο λα ππνινγίδνπλ ηε βνχιεζε ησλ ίδησλ 

ησλ θαηνίθσλ. 

Τπνγξάςηε θαη δηαδψζηε ην ςήθηζκα:  

http://www.gopetition.com/petitions/%CE%B9%CE%BA%CE%B1%CF%81%CE%B9%CE%B1

-

%CF%85%CF%80%CE%BF%CE%B3%CF%81%CE%B1%CF%86%CE%BF%CF%85%CE%B

C%CE%B5-%CE%BA%CE%B1%CF%84%CE%B1-%CF%84%CF%89%CE%BD-11.html  
 

Πξσηνβνπιία θαηά ησλ Α/Γ Ηθαξίαο 
Πιεξνθνξίεο: 6974185330, 6945248310, 6975884734 

 

πγθξηηηθφο πίλαθαο 
 

ςήθνη 
Γηάξθεηα 

ςεθνθνξίαο 

(κήλεο) 

Αλαινγία 

(ςήθνη/κήλεο) 

εηξά 

θαηάηαμεο (ηα 

20 πξψηα απφ 

218 

ςεθίζκαηα) 

Σίηινο ςεθίζκαηνο 

5097 1  5097,0 1  

 Φήθηζκα δηακαξηπξίαο γηα ηελ θαηάξγεζε ηνπ 

καζήκαηνο ηνπ Θεάηξνπ ζηελ Π.Β. θαη Α.Β 

48967 11 4451,5 2  

 Πξσηνβνπιία γηα ηε πγθξφηεζε Βπηηξνπήο 

Λνγηζηηθνχ Βιέγρνπ ηνπ Βιιεληθνχ Αεκφζηνπ 

Υξένπο (www.elegr.gr) 

2181 0,5 4362,0 3  

 MAXIMUM PENALTY FOR THE MAN WHO 

SHOT A DOG FOR TRESPASSING IN 

SALAMINA, GREECE 

3597 2  1798,5 4  

 OXI ΣΕ ΤΠΒΡΟΓΚΒ ΏΤΞΔΒΕ ΣΧΝ 

ΏΦΏΛΕΣΕΚΧΝ ΒΕΦΟΡΧΝ ηνπ ΣΒΒ 

3956 3,5 1130,3 5  

 Barell-dogs: The disgrace of Crete/ (θπιηά ζε 

βαξέιηα)  

11261 14 804,4 6   OPEN LETTER – PROTEST 

5569 9  618,8 7  Έθθιεζε Γηα Σν Θεαηξηθφ Μνπζείν Αζήλαο 

1230 2,2 559,1 8  

 ΗΚΑΡΗΑ: ΤΠΟΓΡΏΦΟΤΜΒ ΚΏΣΏ ΣΧΝ 110 

ΏΝΒΜΟΓΒΝΝΔΣΡΕΧΝ 

3871 7  553,0 9   Support Badminton Theater, Αζήλα 

3872 8  484,0 10 

ΤΠΟΓΡΏΦΣΒ ΣΔΝ ΏΠΏΝΣΔΔ ΣΟ ΓΖΜΟ 

ΑΘΖΝΑΗΩΝ ΓΕΏ ΝΏ ΣΏΜΏΣΔΒΕ ΣΔ 

ΐΏΝΏΤΔ ΠΒΡΕΤΛΛΟΓΔ ΏΑΒΠΟΣΧΝ ΓΧΧΝ 

9364 20 468,2 11 

 Aπζηεξνπνίεζε ηνπ λφκνπ γηα ηελ θαθνπνίεζε 

δψνπ 

1824 4,3 424,2 12 

ΑΒΝ ΠΛΔΡΧΝΧ ΣΟ ΝΒΟ 2/ΒΣΒ ΣΒΛΟ ΣΏ 

ΏΚΕΝΔΣΏ 

3567 8,5 419,6 13 

ΜΔΝΤΣΔΡΕΏ ΏΝΏΦΟΡΏ ΚΏΣΏ ΣΟΤ 

ΠΡΧΘΤΠΟΤΡΓΟΤ ΣΔ ΒΛΛΏΑΟ ΓΒΧΡΓΕΟΤ 

ΠΏΠΏΝΑΡΒΟΤ 

9029 28 322,5 14 

 ΒΞΧ ΣΟ ΣΟΤΡΚΕΚΟ ΠΡΟΞΒΝΒΕΟ ΏΠΟ ΣΔ 

ΘΡΏΚΔ! 

2766 9,5 291,2 15 

 ΤΓΚΒΝΣΡΧΔ ΤΠΟΓΡΏΦΧΝ 

ΑΕΏΜΏΡΣΤΡΕΏ ΓΕΏ ΣΔ ΘΒΜΕΚΔ ΚΏΕ 

ΚΣΔΡΕΏΚΔ ΏΠΟΚΏΣΏΣΏΔ ΣΔ ΐΕΚΒΛΏΕΏ 

ΑΔΜΟΣΕΚΔ ΐΕΐΛΕΟΘΔΚΔ ΖΡΑΚΛΔΗΟΤ 

2756 11,5 239,7 16 

 Κείκελν ζπγθέληξσζεο ππνγξαθψλ Γηα ηνλ άκεζν 

δηνξηζκφ ησλ εθιεγκέλσλ Μειψλ ΑΒΠ ησλ ΏΒΕ 

5903 26 227,0 17  Κείκελν ππνγξαθψλ θαηά ησλ δηνδίσλ 

1401 7  200,1 18  ΒΥΏΣΔ ΠΡΟΑΟΕΏ ΓΕΏ ΣΟΤ ΐΟΤΛΒΤΣΒ 
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επηζηξνθή 
 

Αλεκνγελλήηξηεο ζηελ Ηθαξία : Βιέπσ ην κέιινλ θνηηψληαο ην... Παξειζφλ  

 

Μηα ελδηαθέξνπζα αληαιιαγή απφςεσλ έγηλε ζηελ ηζηνζειίδα ηεο Εθαξηαθήο Ραδηνθσλίαο ζην 
http://ikariaki.gr/index.php?option=com_content&view=article&id=1263:2012-01-29-10-26-

58&catid=1:latest-news&Itemid=50. Βπραξίζησο ηελ αλαδεκνζηεχνπκε. ΔΓ 

Κπξηαθή, 29 Εαλνπάξηνο 2012 10:03  

Ώγαπεηνί ζπκπαηξηψηεο θαη θίινη, 

έλα απφ ηα ζέκαηα πνπ ζπδεηηέηαη έληνλα απηφ ηνλ θαηξφ (πέξα απφ ην αθηνπιντθφ) ζην λεζί καο, 

είλαη ε ελέξγεηα θαη νη κνξθέο ηεο, κέζα απφ ην πξίζκα ησλ εμειίμεσλ ηεο πξφηαζεο ηνπ Οκίινπ 

Μπηηιελαίνπ (ΕΚΏΡΟ ΏΝΒΜΟ), πξνο ηελ Ρπζκηζηηθή Ώξρή Βλεξγείαο θαη ηε ζεηηθή απφθαζε 

ηεο ελ ιφγσ αξρήο, γηα ηελ ηνπνζέηεζε 110 αλεκνγελλεηξηψλ ζην λεζί καο γηα ηελ παξαγσγή 

ζρεδφλ 300 MW, αλ δελ θάλσ ιάζνο, πνπ ζα εληζρχζνπλ, φρη κφλν ζην λεζί καο , αιιά θαη 

επξχηεξα ην ελεξγεηαθφ δπλακηθφ ηεο ρψξαο. Βδψ ζα κνπ επηηξέςεηε λα εθθξάζσ ηελ άπνςε κνπ, 

πνπ ζηφρν έρεη λα βνεζήζεη ζην ζπλνιηθφ πξνβιεκαηηζκφ γηα ιήςε κηαο ζσζηήο απφθαζεο γηα 

ηνλ ηφπν καο, αιιά κε αξθεηά ζηνηρεία - ληνθνπκέληα απφ ην.... παξειζφλ.  Ναη ? λαη ζσζηά 

είδαηε, απφ ην παξειζφλ θαη ζα εμεγήζσ παξαθάησ γηαηί!!!  

Βγψ εμ αξρήο πξνβιεκαηίζηεθα, άιινηε ζεηηθά, άιινηε αξλεηηθά, κε φζα έβιεπα λα γίλνληαη ζηνλ 

ηφπν καο, κφιηο αλαθνηλψζεθε ε απφθαζε ηεο Ρ.Ώ.Β. γηα ηελ Εθαξία. Βίδα ρακφγεια 

ηθαλνπνίεζεο,  γηα ηελ (φπνηα) επέλδπζε έκειε λα γίλεη ζην λεζί καο, απφ απηφλ ή φπνηνλ άιιν 

φκηιν ηειηθά επηιεγεί (γηαηί ππάξρεη θη απηή ε πεξίπησζε ? ην απνηέιεζκα ηεο απφθαζεο δελ είλαη 

ηειεζίδηθν λνκίδσ).  Βίδα θνξείο θαη παξαηάμεηο (δεκνηηθέο ή φρη δελ έρεη ζεκαζία)  λα 

μεζεθψλνληαη ελάληηα ζηνλ επεξρφκελν  θίλδπλν θαηαζηξνθήο ηνπ λεζηνχ καο ζε δηάθνξνπο 

ηνκείο (πεξηβάιινλ, πγεία θιπ.) κε ηε δηνξγάλσζε επηζηεκνληθψλ εκεξίδσλ ή δηεκεξίδσλ 

(πξφζθαηε είλαη θαη ε εκεξίδα πνπ έγηλε ζηνλ Άγην Κήξπθν απφ ηελ Ώπηφλνκε πζπείξσζε 

Πνιηηψλ Εθαξίαο), ή κε ηελ δηνξγάλσζε εθδειψζεσλ δηακαξηπξίαο θαη ηε θαηάιεςε (επηπρψο γηα 

ιίγν), επηζηεκνληθψλ ζπλεδξίσλ, φπσο έγηλε ηνλ πεξαζκέλν Οθηψβξην ζηνλ Ώξκεληζηή. Καη ηέινο 

βιέπσ κηα Αεκνηηθή αξρή, πνπ ελψ έρεη ζρεδφλ κηα πιήξε εηθφλα ηνπ ζέκαηνο, αξγεί λα θάλεη κηα 

εκεξίδα ελεκέξσζεο πνπ είρε αλαγγείιεη, (απηή έρνπλ αλάγθε φινη νη θάηνηθνη),  φπνπ εθεί ζα 

δηλφηαλ,  κε ηνλ πην ππεχζπλν ηξφπν απφ ηνπο αξκφδηνπο επηζηήκνλεο, φιε ε «εηθφλα» ηνπ 

ζέκαηνο, κε θαηαλνεηέο ηνπνζεηήζεηο, κε παξαδείγκαηα θαη εηθφλεο, ηνπ ηη γίλεηαη ζε άιιεο 

πεξηνρέο ηεο ρψξαο ή θαη ηεο Βπξψπεο, πνπ έρνπλ παξφκνηα αηνιηθά πάξθα, γηα λα θαηαιάβεη θαη 

λα απνθαζίζεη θαη ν ηειεπηαίνο θάηνηθνο ηνπ λεζηνχ,  πην είλαη ην θαιχηεξν απνηέιεζκα γηα ηνλ 

ίδην θαη γηα ηνλ ηφπν. 

Δγψ ινηπφλ εθθξάδνληαο ηνλ πξνβιεκαηηζκφ κνπ, ιέσ ζε πξψηε θάζε: θαιά λα κε γίλνπλ 

ηφζεο πνιιέο αλεκνγελλήηξηεο (110), λα κελ θαηαζηξαθνχλ ζαπκάζηα «κλεκεία ηεο θχζεο», φπσο 

ην δάζνο ηνπ Ράληε θαη  ν δξπκφο ηεο Υάιαξεο, λα κελ αιινησζεί ην θπζηθφ πεξηβάιινλ ηεο 

θνξπθήο ηνπ Ώζέξα, λα κελ θηλδπλέςνπλ ηα   δηάθνξα ζεκεία - ζηαζκνί δηέιεπζεο απνδεκεηηθψλ 

πνπιηψλ, λα κελ εμαθαληζηεί ε κειηζζνθνκία ηνπ λεζηνχ καο, λα κελ δηαβξσζεί ην έδαθνο απφ ηηο 

δηαλνίμεηο δξφκσλ πξνο ηηο Ώ/Γ  θαη ηε ζπγθέληξσζε κέζσ απηψλ  ηεξάζηηνπ φγθνπ φκβξησλ 

πδάησλ, πνπ κπνξεί λα πξνθαιέζεη επί πιένλ πιεκπξηθά θαηλφκελα θιπ. θιπ. Αιήζεηα δελ 

ζπκθσλψ θη εγψ λα γίλεη δηάλνημε δξφκσλ ζην δάζνο ηνπ Ράληε, γηαηί ζίγνπξα ζα πιεγψζεη θη 

άιιν έλα θαηαηαιαηπσξεκέλν δάζνο, κε παλάξραηα  δέληξα (δξχεο).  Ώιιά ηνικψ θαη εξσηψ έλα - 

έλα μερσξηζηά, απφ πφηε έρεηε λα πεξάζεηε απφ ην δάζνο ηνπ Ράληε;;;  Έρεηε δεη κήπσο ηε 

ηεξάζηηα θαη ππθλή ρακειή βιάζηεζε πνπ είρε παιηά ην δάζνο λα ππάξρεη ζήκεξα;;; Γηαηί 

δελ δηακαξηχξεζηε (πέξα απφ ιίγνπο είλαη ε αιήζεηα επαίζζεηνπο θνξείο θαη απηφλνκα θάπνηνπο 

επψλπκνπο ή αλψλπκνπο ζπκπαηξηψηεο καο) θαη δελ θαηαγγέιιεηε κε ηνλ πην  επίζεκν ηξφπν 
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ην «έγθιεκα» πνπ έρεη γίλεη ζ΄ απηφ ην δάζνο, απφ ηε «κάζηηγα» δπζηπρψο ηεο απνίκελεο 

θηελνηξνθίαο. 
Καη εδψ ζα θάλσ κηα παξέλζεζε ζην παξαπάλσ ζέκα. Αε κνπ θηαίεη ζε ηίπνηα ε ζπκπαζήο 

ηάμε ησλ θηελνηξφθσλ ηνπ λεζηνχ καο, θαη ζε ηειηθή αλάιπζε δελ θηαίλε νχηε νη ίδηνη νη 

θηελνηξφθνη γηα ην ζέκα. ΐξέζεθε πνηέ θάπνηνο απφ ηελ επίζεκε Πνιηηεία λα εμεγήζεη ζ? απηνχο 

ηνπο αλζξψπνπο ηα πιενλεθηήκαηα, ηα δηθαηψκαηα θαη ηεο ππνρξεψζεηο απηνχ ηνπ επαγγέικαηνο 

πνπ δηάιεμαλ;;;  Γηαηί δηθαίσκα ηνπ είλαη λα δεκηνπξγήζεη έλα θνπάδη απφ  αηγνπξφβαηα, 

αιιά ππνρξέσζε ηνπ είλαη λα μέξεη πφζα κπνξεί λα «αληέμεη» ν ηφπνο ηνπ, λα μέξεη ηη ζα θάλε 

θαη πνπ ζα βνζθήζνπλ επηηεξνχκελα απφ ηνλ ίδην, πξάγκα πνπ θπζηθά ζεκαίλεη πσο δελ ηα 

αθήλνπκε ζηε ηχρε ηνπο ειεχζεξα ρεηκψλα - θαινθαίξη θαη φηη γίλεη. Καη ην ηειεπηαίν, εμήγεζε 

θαλείο ζηνλ θηελνηξφθν πην είλαη ην θέξδνο ηνπ απφ ηα πξντφληα πνπ παξάγεη ην δσληαλφ ηνπ 

(γάια, ηπξί, βνχηπξν, δέξκα θαη θπζηθά ην θξέαο ηνπο), ηδηαίηεξα αλ ππνινγίζεη θαλείο φηη πξηλ 

ιίγα ρξφληα έθηαζε ζην παξά  5, λα αλαγλσξηζζεί  απφ ηελ αλάινγε Βπξσπατθή ππεξεζία, ε 

κνλαδηθή θαηζηθίζηα Εθαξηψηηθε θαζνχξα, σο Πξντφλ Ολνκαζηηθήο Πξνέιεπζεο, έλα 

αλππνιφγηζην θέξδνο γηα ηελ αγξνηηθή νηθνλνκία ηνπ λεζηνχ καο.  Σν κφλν πνπ ήμεξαλ  νη  

πνιηηηθνί ηεο πεξηνρήο καο θαη φρη κφλν, ήηαλ λα δίλνπλ απεξηφξηζηα ηηο Βπξσπατθέο  

ρξεκαηνδνηήζεηο ζηνπο ζπγθεθξηκέλνπο επαγγεικαηίεο, ρσξίο θαλέλα έιεγρν (πνηφλ έιεγρν,  

αθνχ θαη ίδηνη δελ κπήθαλ ζηνλ θφπν λα εμεγήζνπλ ζηνπο ζπκπαηξηψηεο καο ηνπο θαλφλεο θαη ηεο 

ππνρξεψζεηο κηαο ηέηνηαο ρξεκαηνδφηεζεο), κε απνηέιεζκα λα βξεζεί ε εχθνιε ιχζε ηεο 

ειεχζεξεο θαη απνίκελεο θηελνηξνθίαο, θαη λα έρεη γίλεη απφ ηνπο ζπκπαζείο θηελνηξφθνπο καο,  

παξεμήγεζε ηεο  παιηάο θαη πνιχ γλσζηήο Εθαξηψηηθεο θξάζεο, «Οχινη εκείο Βθέληε», 

απνθαζίδνληαο (απφ πνχ άξαγε;;;) φηη φια ηα θηήκαηα, ηδησηηθά ή δεκφζηα πνπ δελ είλαη 

πεξηθξαγκέλα, ή νη ηδηνθηήηεο ηνπο ιείπνπλ εθηφο Εθαξίαο,  είλαη ειεχζεξα πξνο βφζθεζε ησλ 

αηγνπξνβάησλ ηνπο. Σα απνηειέζκαηα γλσζηά, νη κελχζεηο λα δηαδέρνληαη ε κηα ηελ άιιε, νη 

δηθεγφξνη άκνπ θαη Εθαξίαο λα έρνπλ «βξεη» ηνπο θαιχηεξνπο πειάηεο, αιιά παξ? φια απηά ε 

θαηάζηαζε κέρξη ζήκεξα παξακέλεη ε ίδηα!!! Καη ζην δάζνο ηνπ Ράληε, θαη ζηε πεξηνρή ηνπ 

δάζνπο ηεο Υάιαξεο  θαη ζην νξνπέδην ηνπ Ώζέξα, θαη ζε άιιεο πεξηνρέο (φιεο πεξηνρέο 

Natura), δει. πξνζηαηεπφκελεο απφ ηελ Βπξσπατθή Έλσζε!!!  Βλδηαθέξζεθε θαλείο, έζησ θαη 

ηψξα λα πεη ζ? απηνχο ηνπο ζπκπαηξηψηεο καο, φηη γηα λα εμαζθνχλ απηφ ην επάγγεικα πξέπεη λα 

θάλνπλ θάπνηα πξάγκαηα (άγλσζηα ζηνπο πεξηζζφηεξνπο κέρξη ηψξα πηζηεχσ), φπσο ν 

πεξηνξηζκφο ησλ δψσλ ηνπο ζηα απαξαίηεηα ζεκεία βφζθεζεο(πνπ κπνξεί λα ζξέςεη ην λεζί 

ελλνψ), ην «κάληξηζκα» θάζε βξάδπ ζε ζηάλεο, ην ζσζηφ ηάηζκα θαη πφηηζκα κε εγθεθξηκέλεο 

δσνηξνθέο  θαη βηηακίλεο γηα ηελ απνθπγή αζζελεηψλ, ν ηαθηηθφο έιεγρνο απφ ηνπο αξκφδηνπο 

θηεληάηξνπο θαη ηέινο ε παξαγσγή γάιαθηνο θαη ηπξηνχ γηα ηελ ηνπηθή αγνξά θαη φρη κφλν. Οη 

ίδηνη νη θηελνηξφθνη πίζηεπαλ (ιαζεκέλα ζίγνπξα) φηη ην κφλν πξντφλ πνπ ζα ηνπο απνθέξεη 

θέξδνο απφ ηα δσληαλά ηνπο ήηαλ ην θξέαο πνπ ζα πνπινχζαλ ζηα παλεγχξηα ηνπ λεζηνχ ή 

ζηηο άιιεο γηνξηέο (γάκνη, βαπηίζεηο), ελψ ε πιήξεο απαζρφιεζε ηνπο ζην επάγγεικα ηεο 

θηελνηξνθίαο ? ηπξνθνκίαο, κε ζπγθεθξηκέλνπο φξνπο πνπ ηζρχνπλ ζε φιε ηελ Δπξψπε, ηφζν 

ησλ ηδίσλ φζν θαη ησλ κειιψλ ηεο νηθνγελείαο ηνπο, είλαη ζίγνπξν φηη ζα ηφλσλε πξψηα απ? 

φια ηελ  «νηθνγελεηαθή ηνπο επηρείξεζε», κεηά ηε ζπλεηαηξηζηηθή ηνπο επηρείξεζε (εθ? φζνλ 

ην απνθάζηδαλ ? θαη  γηαηί  λα  κελ ην θάλνπλ;;) θαη ηέινο ηελ ηνπηθή θαη εζληθή νηθνλνκία. 

Καη ζα είκαζηε φινη ήξεκνη θη αγαπεκέλνη!!! 
Δπαλεξρφκελνο ινηπφλ ζην ζέκα ηεο αηνιηθήο ελέξγεηαο ζην λεζί καο, ζα πσ φηη ζεβαζηή ε 

άπνςε ηνπ θαζελφο καο, αιιά πξνέρεη ην ζπκθέξνλ ηνπ λεζηνχ καο.  Θέινπκε ή δελ ζέινπκε λα 

απεμαξηεζεί ην λεζί καο απφ ην πεηξέιαην, ζαλ κνξθή θαπζίκνπ πνπ δηαηεξεί κηα κνλάδα 

παξαγσγήο ειεθηξηθνχ ξεχκαηνο ζηνλ ΄Ώγην Κήξπθν;; Τπήξμαλ ζην παξειζφλ ή ππάξρνπλ θαη 

ηψξα αλαλεψζηκεο πεγέο ελέξγεηαο ζην λεζί;;;  Δ απάληεζε είλαη, λαη ππήξμαλ ζην παξειζφλ 7 

αλεκνγελλήηξηεο ηεο ΑΒΔ πάλσ απφ ηνλ Άγην Κήξπθν, θνληά ζηε δηαζηαχξσζε πξνο Πεξδίθη, 

πνπ δνχιεπαλ θαλνληθά κέρξη πνπ ήιζε έλαο ζπκπαηξηψηεο καο ηδηψηεο θαη κέζα απφ έλα 

δηαγσληζκφ έθαλε κηα αλεκνγελλήηξηα, ζαθψο πην κεγάιε πνπ θάιππηε ελ κέξεη ηελ παξαγσγή 

ελέξγεηαο ζην λεζί. Σν εξψηεκα κνπ είλαη νη 7 αλεκνγελλήηξηεο ηεο ΓΔΖ ζε πιήξε ιεηηνπξγία 

θάιππηαλ ηηο αλάγθεο ηνπ λεζηνχ ζε κεγάιν βαζκφ θαη αλ λαη πνηφο ν ιφγνο λα 

αληηθαηαζηαζνχλ κε κηα άιιε ελφο ηδηψηε;;; Ώπηφ είλαη έλα άιιν εξψηεκα πνπ θάπνηα ζηηγκή 

ζα επαλέιζσ φηαλ ζα έρσ πεξηζζφηεξα ζηνηρεία. Έξρεηαη κεηά ε ΑΒΔ κε κηα ζπγαηξηθή ηεο  



εηαηξία θαη ηδηψηεο θαη θηηάρλεη ζηε Απηηθή Εθαξία έλα κεγάιν Τβξηδηθφ Τδξνειεθηξηθφ  Φξάγκα 

γηα παξαγσγή ελεξγείαο, έλα πξσηνπνξηαθφ  έξγν, κνλαδηθφ ζην ειιεληθφ λεζησηηθφ ρψξν,  

ζχκθσλα κε ηνπο θαηαζθεπαζηέο ηνπ, πνπ ζα δνζεί ζηε παξαγσγή ην 2013, πνπ παξ? φιν πνπ 

μεζήθσζε έληνλεο αληηδξάζεηο γηα πεξηβαιινληηθέο παξαβάζεηο, δίλεη θη απηφ έλα επί  πιένλ 

θνκκάηη ζην ελεξγεηαθφ γίγλεζζαη ηνπ λεζηνχ.  Γηα λα θηάζσ ζην ζεκεξηλφ πξφβιεκα,  άθεζα ην 

κπαιφ κνπ λα ηαμηδέςεη ζην παξειζφλ θαη λα ζπκεζψ θαη λα μαλαδηαβάζσ ηα ληνθνπκέληα πνπ 

έρσ θξαηήζεη απφ ηφηε ( ην 1997), ζ' έλα πλέδξην πνπ είρε δηνξγαλψζεη ηφηε ε Εθαξηαθή 

εθεκεξίδα «ΑΘΔΡΑ» καδί κε ην Βζληθφ Μεηζφβην Πνιπηερλείν, ην Κέληξν Έξεπλαο θαη 

Σεθκεξίσζεο θαη  ηνλ χιινγν Εθαξίσλ Βπηζηεκφλσλ, κε ζέκα «ΠΟΗΟ ΜΔΛΛΟΝ ΣΑΗΡΗΑΕΔΗ 

ΣΖΝ ΗΚΑΡΗΑ;» Βίρα ηελ ηχρε λα είκαη παξψλ ζε φιε ηε δηάξθεηα ηνπ πλεδξίνπ, φπνπ απφ 

ρείιε επηζηεκφλσλ άθνπγα απνηειέζκαηα εξεπλψλ θαη ζηφρνπο γηα ην κέιινλ ηνπ λεζηνχ κνπ, 

πνπ κε έθαλαλ αξθεηά αηζηφδνμν. Μελ ξσηάηε ηη έγηλε απ? φια απηά, γηαηί ζα ζαο απνγνεηεχζσ 

αλ ζαο πσ, ζρεδφλ ηίπνηα!!!  Ώιιά αλ δείηε ηα ιεγφκελα απφ δηάθνξνπο επηζηήκνλεο πφζε 

εθαξκνγή έρνπλ ζήκεξα (ιεο θαη ην ήμεξαλ) ζα εθπιαγείηε!! Βγψ ζα αλαθεξζψ κφλν γηα ην ζέκα 

ηεο αηνιηθήο ελέξγεηαο θαη ζηηο απφςεηο ηνπ ζπκπαηξηψηε καο Διία Ληγλνχ, Μεραλνιφγνπ ? 

Διεθηξνιφγνπ Μεραληθνχ ηεο ΑΒΔ, κε εηδηθφηεηα ζηηο ήπηεο κνξθέο ελέξγεηαο.  

Έιεγε ηφηε ινηπφλ ν θ. Ληγλφο, θαη ζα αλαθεξζψ ζε ιίγα αιιά ζεκαληηθά απνζπάζκαηα ηεο 

νκηιίαο ηνπ: 

«Θα πξνζπαζήζσ λα ζαο αλαπηχμσ ηελ αμηνπνίεζε ηνπ αηνιηθνχ δπλακηθνχ ηεο Εθαξίαο, ηηο 

δπλαηφηεηεο θαη ηηο πξννπηηθέο, αιιά πην ζπγθεθξηκέλα, κε πεξηζζφηεξα ζηνηρεία θαη ιίγν πην 

θνληά ζηελ πξαγκαηηθφηεηα. Δ αηνιηθή ελέξγεηα ζα κπνξεί λα θαιχςεη ην έηνο 2030 ην 10% ησλ 

αλαγθψλ ηεο Βπξσπατθήο Έλσζεο κε αμηνπνίεζε κφλν ηνπ 20% ηνπ εθκεηαιιεχζηκνπ αηνιηθνχ 

δπλακηθνχ. Γηα θάζε θηινβαηψξα πνπ παξάγεηαη απφ αλεκνγελλήηξηα απνηξέπεηαη ε εθπνκπή: 

1000 γξακκαξίσλ δηνμεηδίνπ ηνπ άλζξαθα, 13 γξακκαξίσλ δηνμεηδίνπ ηνπ ζείνπ, 26 γξακκαξίσλ 

νμεηδίνπ ηνπ αδψηνπ θαη 667 γξακκαξίσλ ζηάρηεο. Ώπφ δσ κπνξεί λα θαηαιάβεη θαλείο ηελ 

νηθνινγηθή ζεκαζία ηεο αηνιηθήο ελέξγεηαο».  Αθνχ θάλεη κηα πιήξε θαη εκπεξηζηαησκέλε 

κειέηε (κε πίλαθεο, δηαγξάκκαηα θιπ. γηα ην αηνιηθφ δπλακηθφ ηεο Ηθαξίαο κε πάξα πνιιά 

θαη ζεκαληηθά ζηνηρεία) θαηαιήγεη ζηα εμήο ζπκπεξάζκαηα θαη ζηηο πξνηάζεηο ? πξννπηηθή: 
 «Λακβάλνληαο ππ? φςε : ην άξηζην αηνιηθφ δπλακηθφ ηνπ λεζηνχ, ηελ πεξηνξηζκέλε «αγνξά» ζε 

ειεθηξηζκφ απφ αηνιηθή ελέξγεηα έσο ην έηνο 2000, ε νπνία ζπλνςίδεηαη ζηελ εγθαηάζηαζε 

αλεκνγελλεηξηψλ ζπλνιηθήο ηζρχνο 1900 ? 2000 KW, ην άλνηγκα ηεο παξαπάλσ αγνξάο απφ ην έηνο 

2000, νπφηε κε ηε δηαζχλδεζε ηνπ λεζηνχ κε άιια λεζηά δελ ζα ππάξρεη πεξηνξηζκφο ζην κέγεζνο ηεο 

εγθαηεζηεκέλεο αηνιηθήο ηζρχνο, ην ππάξρνλ λνκνζεηηθφ πιαίζην, ηηο δπλαηφηεηεο ηεο Σνπηθήο 

Απηνδηνίθεζεο ε νπνία κε ην λέν λνκνζεηηθφ πιαίζην έρεη παίμεη έλα ζεκαληηθφ ξφιν ζηελ 

νξζνινγηθή εθκεηάιιεπζε ησλ πινπηνπαξαγσγηθψλ πφξσλ ηνπ λεζηνχ ηίζεηαη ην εξψηεκα: Ση πξέπεη 

θαη ηη κπνξεί λα γίλεη ψζηε ε εθκεηάιιεπζε ηνπ πινπηνπαξαγσγηθνχ πφξνπ πνπ ιέγεηαη «άλεκνο», 

ηφζν κεζνπξφζεζκα φζν θαη καθξνπξφζεζκα (κεηά ην έηνο 2000) λα σθειήζεη πξψηα θαη θχξηα ηνπο 

θαηνίθνπο ηνπ λεζηνχ; 

Γελ είλαη δπλαηή ε νξζνινγηθή θαη πξνο ην ζπκθέξνλ ησλ θαηνίθσλ ηνπ λεζηνχ, αμηνπνίεζε ηνπ 

αηνιηθνχ δπλακηθνχ γηα παξαγσγή ειεθηξηθήο ελέξγεηαο θαη δηάζεζε ηεο ζηα δίθηπα ηεο ΓΔΗ, εάλ ε 

Σνπηθή Απηνδηνίθεζε, (ε νπνία θαηά γεληθφ θαλφλα θαηέρεη ηε γε κε ην θαιφ αηνιηθφ δπλακηθφ ηνπ 

λεζηνχ), δελ ζπκκεηέρεη θαη δελ θαηεπζχλεη ηελ αμηνπνίεζε ηεο αηνιηθήο ελέξγεηαο ζην λεζί. Η  

Σνπηθή Απηνδηνίθεζε κπνξεί λα ζπλεξγαζηεί θαιχηεξα κε ηνλ θάηνρν ησλ ειεθηξηθψλ δηθηχσλ, δει. 

ηε ΓΔΗ κε ζηφρν ηελ αμηνπνίεζε ηεο αηνιηθήο ελέξγεηαο γηα ηελ θάιπςε λέσλ θνξηίσλ ζην δίθηπν, 

ρξνληθά αλεμάξηεησλ, φπσο είλαη ηα αληιηνζηάζηα θαη νη αξδεχζεηο, πνπ είλαη ζεκειηψδνπο 

ζεκαζίαο γηα ηηο ηνπηθέο θνηλσλίεο. Ώπαηηείηαη άκεζα ε Σνπηθή Ώπηνδηνίθεζε ηνπ λεζηνχ λα 

δεκηνπξγήζεη θνξέα ? επηρείξεζε κε ζθνπφ ηελ αμηνπνίεζε ησλ Ήπησλ Μνξθψλ Βλέξγεηαο θαη κε 

πξψην βήκα ηελ εγθαηάζηαζε θαη ιεηηνπξγία αλεκνγελλεηξηψλ γηα ηελ απφθηεζε εκπεηξίαο, 

γλψζεο θαη νηθνλνκηθνχ θέξδνπο ζηνλ ηνκέα απηφ.» 

Αθνχ ιέεη θαη άιια πνιχ ελδηαθέξνληα γηα ηελ αλαγθαηφηεηα χπαξμεο ελφο Γεκνηηθνχ  

θνξέα ? επηρείξεζεο ν θ Ληγλφο αλαθέξεη ζε θάπνην ζεκείν: «...ραξηνγξάθεζε φινπ ηνπ 

αηνιηθνχ δπλακηθνχ ζε ππνςήθηεο ζέζεηο βνπλαιάθη ? βνπλαιάθη θαη κεηά απφ δηάθνξεο ελέξγεηεο 

λα απνθηεζεί ε ηερλνγλσζία.... ...γηαηί κπνξεί λα έξζνπλ ζαλ κάγθεο άιιεο εηαηξίεο νη νπνίεο, ηε 



ζηηγκή πνπ είλαη ήδε γλσζηέο απηέο νη θαιέο πεξηνρέο, λα έξζνπλ λα αγνξάζνπλ κηζνηηκήο θιπ. Δίλαη 

εθείλνη κε ηα παπηγηνλάθηα φπσο είπε πξνεγνπκέλσο ν θ. θαζεγεηήο» 

Σειεηψλσ εδψ ιέγνληαο φηη κε βξίζθεη απφιπηα ζχκθσλν ε ηνπνζέηεζε ηφηε (1997) ηνπ 

ζπκπαηξηψηε καο θ. Ζιία Ληγλνχ, ν νπνίνο κε ηηκά πνιιά - πνιιά ρξφληα κε ηελ θηιία ηνπ 

θαη εγψ κε ηελ εθηίκεζε κνπ, ιέγνληαο πφζν επίθαηξε είλαη ζήκεξα, 15 ρξφληα κεηά, ε 

αληηκεηψπηζε απηνχ ηνπ θαίξηνπ πξνβιήκαηνο. Γηαηί είλαη θακηά θνξά ζσζηφ λα βξίζθεηο 

ιχζε ζε ζεκεξηλά πξνβιήκαηα θνηηψληαο ιίγν... πίζσ ρξνληθά, εθ? φζνλ ππάξρνπλ ηέηνηα 

«ρξπζάθηα»!!!  Καη ηα απνηειέζκαηα απηνχ ηνπ πλεδξίνπ ζα ηα ρξεζηκνπνηήζσ ζαλ νδεγφ 

θαη ζε άιια ζέκαηα πνπ αθνξνχλ ην λεζί καο. 

Δπραξηζηψ πνιχ 

Γηα ηελ Ηθαξηαθή Ραδηνθσλία 

σηήξεο Πνιίηεο 
Ώγαπεηέ σηήξε Πνιίηε 

Βίζαη ίζσο απφ ηνπο ιίγνπο πνπ έρνπλ "θξαηήζεη" θαη ζπκνχληαη εθείλε ηε δεκηνπξγηθή πεξίνδν 

ηεο 10εηίαο ηνπ '90 θαη ηδηαίηεξα ην ζπλέδξην θαη ηελ εκεξίδα ηνπ 1995 πνπ εθδφζεθε κε πνιχ 

θφπν θαη πξνζσπηθή δνπιεηά κέζσ ηνπ ΒΜΠ θαη ηεο θαζεγήηξηαο θαη ζπκπαηξηψηηζζάο καο 

Μαξίαο Γηανπηδή. Σν «Πνην κέιινλ ηαηξηάδεη ζηελ Εθαξία;» δεηνχζε ζπγθνηλσλίεο απφ ηελ 

απηνδηνίθεζε, ελέξγεηα απφ ηελ απηνδηνίθεζε, λα γίλεη φιε ε Εθαξία βηνινγηθφ λεζί, θιπ θιπ. 

Μεηά δεκηνπξγήζακε ηελ Ώλαπηπμηαθή Βηαηξεία Βπαξρίαο Εθαξίαο, φπνπ δηεηέιεζα δηεπζχλσλ 

ζχκβνπινο κέρξη ην 2000, νπφηε θαη κε πέηαμε έμσ απφ ην δεκηνχξγεκά κνπ ην γλσζηφ 

δηαθνκκαηηθφ ηθαξηαθφ θαηεζηεκέλν.  

Σφηε ε Ώλαπηπμηαθή είρε εμνπιίζεη εηδηθέο κειέηεο γηα πγθνηλσλίεο, Οηθνηνπξηζκφ ζηελ Εθαξία, 

είρε θαηαγξάςεη φια ηα κνλνπάηηα, εξγάζηεθε γηα ηελ πξνζηαζία ηεο θπζηθήο θαη πνιηηηζηηθήο 

θιεξνλνκηάο (αξρηηεθηνληθή, δάζνο Ράληε θιπ). Μεηά, ζηακάηεζαλ φια.  

ήκεξα ππάξρεη άιιε εηθφλα. Δ απηνδηνίθεζε κπνξεί λα θάλεη ηειεζέξκαλζε, γεσζεξκηθφ 

ζηαζκφ παξαγσγήο ειεθηξηθήο ελέξγεηαο (απεμάξηεζε απφ ην πεηξέιαην) θαη λα δεηήζεη 

κεγαιχηεξν κεξδηθφ απφ ηα έζνδα πνπ ζα έρεη ην πβξηδηθφ Ραρψλ ην 2013 πνπ ζα κπεί ζε 

ιεηηνπξγία αληί γηα κφλν 2%.  

ήκεξα έρνπκε άιια δεδνκέλα.  

1. Οη κεγάιεο παξαγσγήο αλεκνγελλήηξηεο θαη ηα θσηνβνιηατθά δελ νδεγνχλ ζε απεμάξηεζε 

απφ ην πεηξέιαην ή ην ιηγλίηε γηαηί ρξεηάδνληαη θάπνηα ζηαζεξή παξαγσγή ειεθηξηζκνχ.  

2. Δ Εθαξία απέθηεζε ηε NATURA 2000.  

3. Δ Οξληζνινγηθή έρεη ηελ Εθαξία σο δψλε απνθιεηζκνχ.  

4. Σν ζρέδην Μπηηιελαίνπ είλαη απνθιεηζηηθά γηα εμαγσγή ηνπ ξεχκαηνο.  

5. Σα έζνδα ηνπ δήκνπ Εθαξίαο ζα είλαη ίζσο θαη ιηγφηεξα απφ 1 εθαη. επξψ ην ρξφλν θαη ζα 

κεηψλεηαη γηαηί κεηψλεηαη ε απφδνζή ηνπο.  

Καη βέβαηα ν Αήκνο ζα πξέπεη λα δηεθδηθήζεη ηε Φπξή Άζπα (εθεί πνπ ήηαλ νη 7 Ώ/Γ) θαη λα 

βάιεη ν ίδηνο Ώ/Γ (αλ δελ ελνρινχλ-ηφηε δελ είρακε θαη θαιά δεδνκέλα). 

Ώπηά αγαπεηέ σηήξε, δελ ηα γξάθσ γηα ζέλα. Σα μέξεηο. Σα γξάθσ γηα λα πιεξνθνξνχληαη θαη 

νη λεφηεξνη φηη ηφηε είρακε πνιινί καδί πξνζπαζήζεη λα θάλνπκε ην εγρείξεκα "ΠΟΕΟ ΜΒΛΛΟΝ 

ΣΏΕΡΕΏΓΒΕ ΣΔΝ ΕΚΏΡΕΏ;". Καη είρακε θαηαθέξεη πνιιά. Μεηά ππήξμε έλα κεγάιν θελφ. Ίζσο 

πιεζηάδεη ν θαηξφο λα μαλα-αλαζθνπκπσζνχκε. Καη λα κπνπλ θαη νη λεφηεξνη Καξηψηεο πνπ 

ζπρλά κε εθπιήζζνπλ κε ηε δεκηνπξγηθφηεηα, ηελ επξεκαηηθφηεηα, ηηο γλψζεηο ηνπο θαη ηε 

δηάζεζή ηνπο γηα πξνζθνξά.  

Διίαο Γηαλλίξεο 
 

ηέινο αθηεξψκαηνο  

 
επηζηξνθή 
 

Δλεκεξσηηθά θείκελα - Υξήζηκεο πιεξνθνξίεο 
 
Νέεο δηαηάμεηο ηεο ΔΔ ζρεηηθά κε ηελ παξαγσγή «βηνινγηθνχ νίλνπ» 
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Απφ ην 2012 επηηξέπεηαη ζηνπο παξαγσγνχο βηνινγηθνχ νίλνπ λα ρξεζηκνπνηνχλ ηνλ φξν 

«βηνινγηθφο νίλνο» ζηηο εηηθέηεο ησλ πξντφλησλ ηνπο 
Με ηνλ λέν θαλνληζκφ, ν νπνίνο εθαξκφδεηαη απφ ην έηνο ζπγθνκηδήο 2012, επηηξέπεηαη ζηνπο 

παξαγσγνχο βηνινγηθνχ νίλνπ λα ρξεζηκνπνηνχλ ηνλ φξν «βηνινγηθφο νίλνο» ζηηο εηηθέηεο ησλ 

πξντφλησλ ηνπο. 

   

Νέεο δηαηάμεηο ηεο ΒΒ φζνλ αθνξά ηελ παξαγσγή «βηνινγηθνχ νίλνπ» ζεζπίζηεθαλ ζην πιαίζην 

ηεο κφληκεο επηηξνπήο βηνινγηθήο παξαγσγήο (SCOF) θαη ζα δεκνζηεπζνχλ θαηά ηηο πξνζερείο 

εβδνκάδεο ζηελ Βπίζεκε Βθεκεξίδα. Με ηνλ λέν θαλνληζκφ, ν νπνίνο εθαξκφδεηαη απφ ην έηνο 

ζπγθνκηδήο 2012, επηηξέπεηαη ζηνπο παξαγσγνχο βηνινγηθνχ νίλνπ λα ρξεζηκνπνηνχλ ηνλ φξν 

«βηνινγηθφο νίλνο» ζηηο εηηθέηεο ησλ πξντφλησλ ηνπο. Δ εηηθέηα πξέπεη επίζεο λα θέξεη ηνλ 

βηνινγηθφ ινγφηππν ηεο ΒΒ θαη ηνλ θσδηθφ ηνπ νξγαληζκνχ πηζηνπνίεζεο θαη λα ηεξεί ζηνπο 

ινηπνχο θαλφλεο επηζήκαλζεο ησλ νίλσλ. Μνινλφηη ππάξρνπλ ήδε θαλφλεο γηα ηνλ«νίλν απφ 

βηνινγηθά ζηαθχιηα», νη θαλφλεο απηνί δελ θαιχπηνπλ ηηο νηλνινγηθέο πξαθηηθέο, δειαδή ην 

ζχλνιν ησλ δηεξγαζηψλ κεηαπνίεζεο ησλ ζηαθπιηψλ γηα ηελ παξαγσγή νίλνπ. Ο ακπειννηληθφο 

ηνκέαο είλαη ν κφλνο πνπ δελ θαιχπηεηαη πιήξσο απφ ηνπο ελσζηαθνχο θαλφλεο ζρεηηθά κε ηα 

πξφηππα γηα ηε βηνινγηθή γεσξγία κε βάζε ηνλ θαλνληζκφ 834/2007 . 

Μεηά ηελ ςεθνθνξία πνπ δηεμήρζε ζην πιαίζην ηεο κφληκεο επηηξνπήο βηνινγηθήο παξαγσγήο, ν 

αξκφδηνο Βπίηξνπνο ηεο ΒΒ γηα ηε Γεσξγία θαη ηελ Ώγξνηηθή Ώλάπηπμε Dacian Cioloş δήισζε ηα 

εμήο: «Υαίξνκαη πνπ ηειηθά θαηαιήμακε ζε ζπκθσλία επί ηνπ ζέκαηνο απηνχ, δεδνκέλεο ηεο 

ζεκαζίαο πνπ έρεη ε ζέζπηζε ελαξκνληζκέλσλ θαλφλσλ πνπ ζα εγγπψληαη ηελ ζαθήλεηα ζηελ 

πξνζθνξά πξντφλησλ ζηνπο θαηαλαισηέο, νη νπνίνη δείρλνπλ φιν θαη κεγαιχηεξν ελδηαθέξνλ γηα ηα 

βηνινγηθά πξντφληα. Υαίξνκαη γηαηί νη θαλφλεο απηνί δηαθνξνπνηνχλ ζαθψο ηνλ ζπκβαηηθφ απφ ηνλ 

βηνινγηθφ νίλν - φπσο ζπκβαίλεη θαη κε ηα ππφινηπα βηνινγηθά πξντφληα. Με ηνλ ηξφπν απηφ, νη 

θαηαλαισηέο κπνξνχλ λα είλαη βέβαηνη φηη θάζε «βηνινγηθφο νίλνο» ζα έρεη παξαρζεί βάζεη 

απζηεξφηεξσλ θαλφλσλ παξαγσγήο.»  

Οη λένη θαλφλεο έρνπλ ην πιενλέθηεκα φηη βειηηψλνπλ ηε δηαθάλεηα θαη ηελ αλαγλσξηζηκφηεηα 

απφ ηνπο θαηαλαισηέο. Βθηφο ηνπ φηη ζα ζπκβάινπλ ζηε δηεπθφιπλζε ηεο εζσηεξηθήο αγνξάο, νη 

θαλφλεο απηνί ζα εληζρχζνπλ ηε ζέζε ησλ βηνινγηθψλ νίλσλ ηεο ΒΒ ζε δηεζλέο επίπεδν, 

δεδνκέλνπ φηη πνιιέο άιιεο ρψξεο νηλνπαξαγσγήο (ΔΠΏ, Υηιή, Ώπζηξαιία, Νφηηα Ώθξηθή) 

έρνπλ ήδε ζεζπίζεη πξφηππα γηα ηνπο βηνινγηθνχο νίλνπο. Σν λνκνζέηεκα απηφ ζπκπιεξψλεη ηε 

λνκνζεζία ηεο ΒΒ γηα ηε βηνινγηθή γεσξγία ψζηε λα θαιχπηεη πιένλ φια ηα γεσξγηθά πξντφληα.  

Ο λένο θαλνληζκφο πξνβιέπεη έλα επηκέξνπο ζχλνιν νηλνινγηθψλ πξαθηηθψλ (πξαθηηθψλ 

νηλνπνίεζεο) θαη νπζηψλ γηα ηνπο βηνινγηθνχο νίλνπο πνπ νξίδνληαη ζηνλ θαλνληζκφ αξηζ. 

606/2009  γηα ηελ θνηλή νξγάλσζε ηεο ακπειννηληθήο αγνξάο (ΚΟΏ). Γηα παξάδεηγκα, ην 

ζνξβηθφ νμχ θαη ε απνζείσζε δελ ζα επηηξέπνληαη θαη ην επίπεδν ησλ ζεησδψλ ελψζεσλ ζηνλ 

βηνινγηθφ νίλν πξέπεη λα είλαη ρακειφηεξν ηνπιάρηζηνλ θαηά 30-50 mg αλά ιίηξν ζε ζρέζε κε ην 

ζπκβαηηθφ ηζνδχλακφ ηνπο (αλάινγα κε ηελ πεξηεθηηθφηεηα ζε ππνιεηκκαηηθά ζάθραξα). Βθηφο 

απφ απηφ ην επηκέξνπο ζχλνιν πξνδηαγξαθψλ, ζα εθαξκφδνληαη επίζεο νη γεληθνί θαλφλεο 

νηλνπνίεζεο πνπ νξίδνληαη ζηνλ θαλνληζκφ γηα ηελ θνηλή νξγάλσζε ηεο ακπειννηληθήο αγνξάο. 

πσο θαη νη νηλνινγηθέο απηέο πξαθηηθέο, ν «βηνινγηθφο νίλνο» πξέπεη θπζηθά λα παξάγεηαη 

επίζεο απφ ζηαθχιηα βηνινγηθήο παξαγσγήο - φπσο νξίδεηαη ζηνλ θαλνληζκφ 834/2007 .  

Ηζηνξηθφ  
Αελ ππάξρνπλ ελσζηαθνί θαλφλεο ή νξηζκφο ηνπ «βηνινγηθνχ νίλνπ».  Πξνο ην παξφλ, κφλν ηα 

ζηαθχιηα κπνξνχλ λα πηζηνπνηεζνχλ σο βηνινγηθήο παξαγσγήο θαη κφλν ε έλδεημε «νίλνο απφ 

βηνινγηθά ζηαθχιηα» επηηξέπεηαη.  

ηε ζρέδην δξάζεο γηα ηε βηνινγηθή γεσξγία ηνπ 2004, ε Βπηηξνπή δεζκεχηεθε λα ζεζπίζεη 

εηδηθνχο θαλφλεο γηα ην ζχλνιν ηεο γεσξγηθήο παξαγσγήο, πεξηιακβαλνκέλεο ηεο νηλνπνίεζεο. 

ην πιαίζην απηφ, ρξεκαηνδνηήζεθε απφ ην 6ν πξφγξακκα πιαίζην ην εξεπλεηηθφ ζρέδην 

«OrWine». Με βάζε ηα απνηειέζκαηα ηνπ ζρεδίνπ απηνχ, ππνβιήζεθαλ αξρηθά ζηε κφληκε 

επηηξνπή γηα ηε βηνινγηθή γεσξγία λνκνζεηηθέο πξνηάζεηο ζρεηηθά κε ηνλ νξηζκφ ηνπ βηνινγηθνχ 

νίλνπ, ηνλ Ενχλην ηνπ 2009, αιιά δελ ζεκεηψζεθε θακία πξφνδνο επί ηνπ ζέκαηνο θαη 

απνζχξζεθαλ ηνλ Ενχλην ηνπ 2010. Οη εξγαζίεο ζπλερίζηεθαλ ην 2011 θαη ε ΜΒΐΓ δηαηχπσζε, 

ζηηο 8 Φεβξνπαξίνπ 2012, επλντθή γλψκε γηα ην ελ ιφγσ ζρέδην.  
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Κπξηφηεξα ζηνηρεία ηεο πξφηαζεο  
Οη λένη θαλφλεο γηα ηελ παξαγσγή βηνινγηθψλ νίλσλ εηζάγνπλ έλαλ ηερληθφ νξηζκφ ηνπ 

βηνινγηθνχ νίλνπ, ν νπνίνο ζπλάδεη κε ηνλ ζηφρν θαη ηηο αξρέο ηεο βηνινγηθήο γεσξγίαο πνπ 

θαζνξίδνληαη ζηνλ θαλνληζκφ (ΒΚ) αξηζ. 834/2007  γηα ηε βηνινγηθή παξαγσγή. Ο θαλνληζκφο 

θαζνξίδεη ηηο νηλνινγηθέο ηερληθέο θαη ηηο νπζίεο πνπ επηηξέπεηαη λα ρξεζηκνπνηνχληαη γηα ηελ 

παξαγσγή βηνινγηθνχ νίλνπ.  

Ώπηέο πεξηιακβάλνπλ: μέγιζηη πεπιεκηικόηηηα ζε θειώδειρ ενώζειρ 100 mg αλά ιίηξν γηα ηνπο 

εξπζξνχο νίλνπο (150 mg/l γηα ηνπο ζπκβαηηθνχο) θαη 150mg/l γηα ηνπο ιεπθνχο/ξνδέ (200 mg/l 

γηα ηνπο ζπκβαηηθνχο), κε εχξνο δηαθνξάο ηα 30mg/l, φηαλ ε πεπιεκηικόηηηα ζε ςπολειμμαηικά 

ζάκσαπα ππεξβαίλεη ηα 2g αλά ιίηξν.  

Γηα πεξηζζφηεξεο πιεξνθνξίεο  
MEMO/12/81 
 

επηζηξνθή 
 

2 Φιεβάξε, Παγθφζκηα Ζκέξα Τγξνηφπσλ  

Έλα βήκα κπξνζηά γηα ηελ πξνζηαζία ησλ πγξνηφπσλ καο πνπ θαλεξψλεη φκσο ην κεγάιν 

έιιεηκκα πξνζηαζίαο ησλ πεξηνρψλ Ναηνχξα ησλ λεζηψλ καο 

 

Οηθνιφγνη Πξάζηλνη 
ΜΔΛΟ ΣΟΤ ΔΤΡΩΠΑΪΚΟΤ ΠΡΑΙΝΟΤ ΚΟΜΜΑΣΟ 

ΠΒΡΕΦΒΡΒΕΏΚΔ ΟΡΓΏΝΧΔ ΐΟΡΒΕΟΤ ΏΕΓΏΕΟΤ 

Μπηηιήλε, 2 Φεβξνπαξίνπ 2012 

2 Φιεβάξε ζήκεξα, Παγθφζκηα Δκέξα Τγξνηφπσλ, θαη κε ραξά ελεκεξσζήθακε απφ ην ΤΠΒΚΏ 

φηη ππνγξάθηεθε ρζεο απφ ηνλ Τπνπξγφ θ. Παπαθσληαληίλνπ, ην ζρέδην Πξνεδξηθνχ Αηαηάγκαηνο 

γηα ηελ πξνζηαζία ησλ κηθξψλ λεζησηηθψλ πγξνηφπσλ. ην δηάηαγκα πξνζηαζίαο 

πεξηιακβάλνληαη 380 κηθξνί (κε έθηαζε θάησ ησλ 80 ζηξεκκάησλ) πγξφηνπνη ζηε λεζησηηθή 

Βιιάδα. χκθσλα κε ην ζρέδην πξνεδξηθνχ δηαηάγκαηνο, ζηνπο κηθξνχο λεζησηηθνχο πγξνηφπνπο 

ηνπ θαηαιφγνπ επηηξέπνληαη δξαζηεξηφηεηεο γηα ηε δηαηήξεζε θαη ηελ αλάδεημή ηνπο, θαζψο θαη 

γηα ηελ αεηθνξηθή δηαρείξηζε ησλ πφξσλ ηνπο, ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ ηεο επηζηεκνληθήο έξεπλαο, 

ηεο επαηζζεηνπνίεζεο ηνπ θνηλνχ θαη ησλ ειαθξψλ ππνδνκψλ, φπνπ απαηηνχληαη. Αελ επηηξέπεηαη 

ε δφκεζε (εθηφο ήδε αδεηνδνηεκέλσλ θηηξίσλ), νη εθρεξζψζεηο ηεο θπζηθήο βιάζηεζεο, νη 

απνμεξάλζεηο θαη νη επηρσκαηψζεηο (κπάδσκα), νη εμνξχμεηο, ε ζπιινγή ησλ νξγαληζκψλ θαη νη 

παξεκβάζεηο ζην πδξνινγηθφ δίθηπν (π.ρ. γεσηξήζεηο) θαη ζην ηνπίν. Βλζαξξχλνληαη νη θηιηθέο 

πξνο ην πεξηβάιινλ κέζνδνη γεσξγίαο θαη νη δξαζηεξηφηεηεο αλάδεημεο ησλ πεξηνρψλ απηψλ.  

Δ ππνγξαθή ηνπ ΠΑ έξρεηαη λα θαιχςεη ην θελφ πξνζηαζίαο ησλ κηθξψλ λεζησηηθψλ πγξνηφπσλ 

αιιά είλαη δεηνχκελν ε επηηάρπλζε ησλ δηαδηθαζηψλ κε ηελ ηαρχηαηε έγθξηζε ηνπ ΠΑ απφ ην ηΒ 

γηα λα πεηχρνπκε ηελ νπζηαζηηθή πξνζηαζία ηνπο. Έρνπκε θαζπζηεξήζεη πάξα πνιχ θαη θάζε 

κέξα πνπ πεξλά είλαη επηδήκηα.  Οη Οηθνιφγνη πξάζηλνη έρνπκε θαηαγγείιεη πνιιέο θνξέο 

παξάλνκεο επεκβάζεηο ζηνπο πγξνηφπνπο ησλ λεζηψλ καο, κε ηελ άλαξρε δφκεζε, ηα κπαδψκαηα 

θαη ηηο δηαλνίμεηο δξφκσλ ζε πγξνηνπηθέο εθηάζεηο λα έρνπλ πνιιαπιέο επηπηψζεηο ζηελ 

ππνβάζκηζε ηνπ θπζηθνχ θαη αλζξσπνγελνχο πεξηβάιινληνο. 

Πέξα φκσο απφ ηελ πξνζηαζία ησλ κηθξψλ πγξνηφπσλ είλαη θαηξφο πιένλ ην ΤΠΒΚΏ λα 

αζρνιεζεί θαη κε ηνπο κεγάινπο πγξνηφπνπο. Κηλδπλεχνπκε πιένλ λα βξεζνχκε ζε κηα 

θαηάζηαζε φπνπ ζα απαγνξεχεηαη ε νηθηζηηθή αλάπηπμε ζε κηθξνχο πγξνηφπνπο ησλ 5-6 

ζηξεκκάησλ, ελψ επηηξέπεηαη ζε κεγάινπο πγξνηφπνπο, πςειήο νηθνινγηθήο αμίαο, αθφκα 

θαη ζηελ θαξδηά ησλ πεξηνρψλ Ναηνχξα, αθνχ θαηά ηε δηαδηθαζία αδεηνδφηεζεο δελ 

εκθαλίδεηαη θαλέλα πξφβιεκα λα θηίζεηο κέζα ζηνπο κεγάινπο πγξνηφπνπο!!! Ώλαθεξφκαζηε 

ζε πγξνηφπνπο φπσο ηεο Καιινλήο ζηε Λέζβν, ηεο Υνξηαξνιίκλεο ζηε Λήκλν, ή θαη ηνπο 

πγξνηφπνπο ησλ Ώιπθψλ ζηε άκν πνπ ιφγσ κεγάινπ κεγέζνπο δελ ζπκπεξηιήθζεθαλ ζην 

ζπγθεθξηκέλν ΠΑ, αιιά εμαηηίαο ηεο θαζπζηέξεζεο ηεο ζχληαμεο ησλ Βδηθψλ Πεξηβαιινληηθψλ 

Μειεηψλ γηα ηε δηαρείξηζε ηνπο, νπζηαζηηθά παξακέλνπλ απξνζηάηεπηνη απέλαληη ζηε δφκεζε. 

 ην ΐφξεην Ώηγαίν δελ ππάξρεη θαλέλαο θνξέαο δηαρείξηζεο ησλ πξνζηαηεπφκελσλ πεξηνρψλ 

(πγξνηνπηθψλ ή νξεηλψλ φπσο πρ ζηελ πεξηνρή Ναηνχξα ηεο ΐφξεηαο Υίνπ) θαη πξνο απηή ηε 

http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2007:189:0001:0023:EL:PDF
http://europa.eu/rapid/pressReleasesAction.do?reference=MEMO/12/81&format=HTML&aged=0&language=el&guiLanguage=en
http://www.ypeka.gr/Default.aspx?tabid=362&sni%5b524%5d=1538&language=el-GR
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2007:189:0001:0023:EL:PDF


θαηεχζπλζε νη Οηθνιφγνη Πξάζηλνη δεηάκε ηελ άκεζε πξνψζεζε ησλ Βηδηθψλ Πεξηβαιινληηθψλ 

Μειεηψλ γηα ηελ πξνζηαζία ησλ πεξηνρψλ Ναηνχξα θαη ηελ ίδξπζε θνξέα πξνζηαζίαο ησλ 

πεξηνρψλ Ναηνχξα (έλαο θεληξηθφο γηα φιε ηελ πεξηθέξεηα κε παξαξηήκαηα ζε θάζε λεζί). 

Πεξηζζφηεξεο πιεξνθνξίεο: Μηράιεο Μπάθαο 6944654785 
 
επηζηξνθή 
 

(ΔΠΑΝ ΗΗ) ΠΡΑΞΖ «ΔΝΑΛΛΑΚΣΗΚΟ ΣΟΤΡΗΜΟ» έσο 15-2-2012 

 

ΒΘΝΕΚΟ ΣΡΏΣΔΓΕΚΟ ΠΛΏΕΕΟ ΏΝΏΦΟΡΏ 2007-2013 (ΒΠΏ 2007-2013) 
Β.Π. ΠΡΟΓΡΏΜΜΏ «ΏΝΣΏΓΧΝΕΣΕΚΟΣΔΣΏ ΚΏΕ ΒΠΕΥΒΕΡΔΜΏΣΕΚΟΣΔΣΏ 2007-2013» 

www.faethon.gr/index.php?option=com_content&task=view&id=302&Itemid=200&lang=el 

ΠΒΡΕΛΔΦΔ ΠΏΡΏΣΏΔ ΝΒΏ ΠΡΟΚΛΔΔ ΒΚΑΔΛΧΔ ΒΝΑΕΏΦΒΡΟΝΣΟ 

Δ Βηδηθή Τπεξεζία Πνιηηηζκνχ θαη Σνπξηζκνχ (Β.Τ.Π.Ο.Σ.) ηνπ Τπνπξγείνπ Πνιηηηζκνχ θαη 

Σνπξηζκνχ, ελεκεξψλεη ηνπο ελδηαθεξφκελνπο φηη ε θαηαιεθηηθή 

εκεξνκελία ειεθηξνληθήο ππνβνιήο ησλ πξνηάζεσλ έξγσλ πξνο έληαμε ζηελ Πξάμε 

«ΒΝΏΛΛΏΚΣΕΚΟ ΣΟΤΡΕΜΟ» παξαηείλεηαη έσο θαη ηηο 15.02.2012. 

Οη πξνηάζεηο ππνβάιινληαη ειεθηξνληθά κέζσ ηνπ δηαδηθηπαθνχ ηφπνπ 

http://www.ependyseis.gr/mis, έσο θαη ηελ 24ε ψξα ηεο εκέξαο πνπ έρεη θαζνξηζηεί σο 

θαηαιεθηηθή εκεξνκελία ειεθηξνληθήο ππνβνιήο. Μεηά ηε ιήμε ηεο σο άλσ νξηδφκελεο 

εκεξνκελίαο δελ γίλεηαη απνδεθηή θακία ππνβνιή πξνηάζεσλ. 

Αείηε εδψ φια ηα ΏΝΟΕΥΣΏ θαη ΏΝΏΜΒΝΟΜΒΝΏ ΠΡΟΓΡΏΜΜΏΣΏ ηνπ ΒΠΏ 

http://www.faethon.gr/index.php?option=com_content&task=view&id=265&Itemid=200&lang=el 
 

επηζηξνθή 
 

Ξεθίλεζε ….Σν πξψην πξφγξακκα γηα ηηο αλαπηπμηαθέο πκπξάμεηο- Γήκσλ  θαη 

νξγαλψζεσλ ηεο θνηλσλίαο Πνιηηψλ 

 

Λάβακε απφ ηνλ ζπλαγσληζηή Βπ. πηλζάθε ηελ είδεζε απηή πνπ επραξίζησο αλαδεκνζηεχνπκε. 

Ώθνξά ηελ εθπαίδεπζε αλέξγσλ λέσλ θαη γπλαηθψλ γηα λα αλνίμνπλ δηθή ηνπο δνπιηά ή γηα λα 

βξνχλ δνπιηά. Βκείο αο δψζνπκε κεξηθέο ηδέεο γηα εθπαίδεπζε: Οδεγνί βνπλνχ, βηνθαιιηεξγεηέο 

(παξαγσγή-ζπζθεπαζία-δηάζεζε), παξαγσγνί ιηαζηψλ πξντφλησλ (ηδηθηά), παξαγσγνί βηνινγηθνχ 

θξαζηνχ, θαηαδχηεο, παξαγσγνί θαξηψηηθνπ παζηξνπκά απφ θαηζίθη, ζπζθεπαζία ιαδηνχ-

θξαζηνχ, πεηξάδεο (ρηίζηεο πέηξαο-ζρηζηφιηζνπ), εμφξπμε-επεμεξγαζία ζρηζηφιηζνπ, παξαγσγή 

καληηαξηψλ, θαιιηέξγεηα ζηακλαγθαζηνχ, ζαιηγγαξνηξνθία, κηθξνί βηνινγηθνί θαζαξηζκνί, 

κνλάδα παξαγσγήο pellets, ηππνπνίεζε αξσκαηηθψλ θπηψλ, νηθνηνπξηζηηθή κνλάδα, 

θνκπνζηνπνίεζε απφ θχθηα, παξαζθεπή θεξαινηθήο-βαιζακφιαδνπ, παξαζθεπή ηνπηθψλ γιπθψλ 

θνπηαιηνχ.  ΔΓ 

Μέρξη ηηο 5 Μαξηίνπ (2012) ζα πξέπεη λα έρνπλ ζπζηαζεί θαη λα ππνβάινπλ ζρεηηθφ πξφγξακκα. 

Σν Παλειιήλην Παξαηεξεηήξην κεο ηελ βδνκάδα πνπ έξρεηαη ζα πξαγκαηνπνηήζεη εηδηθέο 

ζπζθέςεηο γηα ηελ ζχζηαζε Αλαπηπμηαθψλ πκπξάμεσλ. 

Αεκνζηεχηεθε ε αλακελφκελε πξφζθιεζε ηνπ λένπ επηρεηξεζηαθνχ πξνγξάκκαηνο ηνπ 

ππνπξγείνπ εξγαζίαο γηα ηελ απαζρφιεζε, πνπ αθνξά ηηο αλαπηπμηαθέο ζπκπξάμεηο κεηαμχ κε 

θεξδνζθνπηθψλ Οξγαλψζεσλ. Ώπηφ πνπ καο ραξνπνίεζε ηδηαίηεξα ήηαλ, κεηαμχ άιισλ, ην 

γεγνλφο φηη νη θφπνη ελφο νιφθιεξνπ ρξφλνπ θη νη δπλακηθέο ζεζκηθέο παξεκβάζεηο ηνπ 

ΠΏΡΏΣΔΡΔΣΔΡΕΟΤ εηζαθνχζηεθαλ γηα πξψηε θνξά, κε απνηέιεζκα ην πξφγξακκα λα πεξηέρεη 

αξθεηνχο λεσηεξηζκνχο αιιά θη αζθαιηζηηθέο δηθιίδεο κε ζηφρν λα  πεξηνξίζνπλ ηε δηαπινθή θαη 

ηελ απιεζηία! 

Πνιχ πεξηιεπηηθά, ην πξφγξακκα αθνξά ηελ εθπαίδεπζε αλέξγσλ πνπ αλήθνπλ ζε εππαζείο 

νκάδεο πιεζπζκνχ ψζηε είηε λα αλαιάβνπλ δηθή ηνπο επηρεηξεκαηηθή δξαζηεξηφηεηα, είηε λα 

πξνζιεθζνχλ απφ ηδησηηθέο επηρεηξήζεηο. 

http://www.ependyseis.gr/mis
http://www.faethon.gr/index.php?option=com_content&task=view&id=265&Itemid=200&lang=el


Δ γεσγξαθηθή εκβέιεηα ησλ παξεκβάζεσλ θαιχπηεη κφλνλ ηελ πεξηνρή πνχ αηηηνινγεκέλα 

θαιχπηεη ε θάζε ζχκπξαμε, νη δε νξγαλψζεηο κπνξνχλ κελ λα ζπκκεηέρνπλ σο κέιε ζε 

πεξηζζφηεξεο ηεο κίαο ζχκπξαμεο, δελ κπνξνχλ φκσο λα έρνπλ ξφιν δηαρεηξηζηή εηαίξνπ παξά 

κφλνλ ζε κηα.  

Σν πνζφλ ηεο ρξεκαηνδφηεζεο  θηάλεη κέρξη θαη ηηο 800.000 ρηιηάδεο ζηηο δε δξάζεηο 

πεξηιακβάλεηαη έξεπλα αγνξάο ηεο πεξηνρήο -  ζηφρνπ, επηκφξθσζε θαη ζπκβνπιεπηηθή ησλ 

σθεινπκέλσλ θαη δξάζεηο δηθηχσζεο ηφζν ζηελ ηνπηθή θνηλφηεηα φζν θαη κεηαμχ ησλ 

ζπκπξάμεσλ. 

Σν πξφγξακκα είλαη εμαηξεηηθά ελδηαθέξνλ αιιά θαη απαηηεηηθφ θαη δηθαηψλεη κε ηνλ θαιχηεξν 

ηξφπν ηνλ δηαξθή αγψλα ηνπ ΠΏΡΏΣΔΡΔΣΔΡΕΟΤ θαη ζηνλ ηνκέα ηεο δηθηχσζεο. κσο δελ ζα 

πξέπεη λα επαθηέκεζα ζηηο δάθλεο καο γηαηί καο πεξηκέλεη φινπο ζθιεξή δνπιεηά. Καηαιπηηθή 

εκεξνκελία ππνβνιήο θαθέινπ είλαη ε 5
ε
 Μαξηίνπ, ε γξαθεηνθξαηία είλαη ακείιηθηε θαη ν 

θάθεινο ππνβνιήο νγθψδεο αθνχ κεηαμχ άιισλ απαηηείηαη δηαρεηξηζηηθή επάξθεηα θαη γηα ηηο 

ίδηεο ηηο ζπκπξάμεηο.  

Γηα φπνηνλ ελδηαθέξεηαη παξαζέηνπκε έλα ζχληνκν ηζηνξηθφ ηεο κέρξη ηψξα δξάζεο ηνπ 

Παλειιήληνπ ΠΑΡΑΣΖΡΖΣΖΡΗΟΤ ησλ Οξγαλψζεσλ ηεο Κνηλσλίαο Πνιηηψλ 

Φεβξνπάξηνο 2011 
Οη ζέζεηο ηνπ άηππνπ αθφκα Παλειιήληνπ ΠΏΡΏΣΔΡΔΣΔΡΕΟΤ ΟΚΠ, αθνχγνληαη ζηε ΐνπιή. Δ 

επηηξνπή ζεζκψλ θαη δηαθάλεηαο ηεο ΐνπιήο καο θαιεί λα θαηαζέζνπκε απφςεηο, απφ θνηλνχ κε 

άιιεο ζπκπξάμεηο, γηα ην επίθαηξν ηφηε ζέκα ησλ ΜΚΟ, πνπ θαηεγνξνχληαλ γηα  θαηάρξεζε 

ρξήκαηνο. Ξεζεθψλνληαο ζχειια δηακαξηπξηψλ ζην θνηλνβνχιην ην  Παλειιήλην 

ΠΏΡΏΣΔΡΔΣΔΡΕΟ ππνζηήξημε κε επηρεηξήκαηα φηη ηα ρξήκαηα πξέπεη λα αλαδεηεζνχλ  κεηαμχ 

ζπγθεθξηκέλσλ ζηειερψλ ΜΚΟ δηαζπλδεδεκέλσλ κε πνιηηηθνχο. 

Απξίιηνο 2011 
Πξαγκαηνπνηείηαη  ε πξψηε Παλειιαδηθή νινκέιεηα ηνπ ΠΏΡΏΣΔΡΔΣΔΡΕΟΤ ησλ Οξγαλψζεσλ 

ηεο Κνηλσλίαο Πνιηηψλ, σο λέν θίλεκα αληαπνθξηλφκελν ζηελ αλάγθε ππέξβαζεο ηνπ πνιηηηθνχ 

πειαηεηαθνχ ζπζηήκαηνο  πνπ ζπλέζιηβε ηηο πγηείο δπλάκεηο ηεο θνηλσλίαο θαηαθεξκαηίδνληάο ηηο.  

Γηα κηα αθφκα θνξά ην  Παλειιήλην ΠΏΡΏΣΔΡΔΣΔΡΕΟ ηξάβεμε ην ελδηαθέξνλ ηεο θπβέξλεζεο.  

Σελ νινκέιεηα ραηξέηεζε κε κήλπκά ηεο ε ηφηε ππνπξγφο εξγαζίαο Λνχθα Καηζέιε ε νπνία 

αλαθνίλσζε ηελ ίδξπζε εζληθνχ Παξαηεξεηεξίνπ ππφ ηελ αηγίδα ηνπ ππνπξγείνπ εξγαζίαο. Κάηη 

ηέηνην δελ έγηλε πνηέ, φκσο ην γεγνλφο φηη ηηο ζέζεηο καο πηνζεηήζεθαλ απφ ην ππνπξγείν καο 

έδσζε κεγάιε ψζεζε θαη δπλακηθή.  

Ηνχληνο 2001 

πάκε γηα πξψηε θνξά ην ζηεγαλφ θξάηνπο – επηηεδείσλ. Σν  Παλειιήλην ΠΏΡΏΣΔΡΔΣΔΡΕΟ 

βγάδεη ζην θσο πιεξνθνξίεο πνπ αθνξνχλ επξσπατθέο ρξεκαηνδνηήζεηο πνπ πξννξίδνληαλ γηα ηηο 

ΟΚΠ αιιά δηαλέκνληαλ ελ θξππξψ.   

Γηα πξψηε θνξά απιέο, κηθξέο, γλήζηεο ΟΚΠ θαηάθεξαλ ζε εμαηξεηηθά ζχληνκν ρξνληθφ 

δηάζηεκα, κε ηε βνήζεηα ηνπ Παλειιήληνπ ΠΏΡΏΣΔΡΔΣΔΡΕΟΤ λα θαηαζέζνπλ θαθέινπο 

δηαρεηξηζηηθήο επάξθεηαο θαη λα δηεθδηθήζνπλ ηε ζπκκεηνρή ηνπο ζην πξφγξακκα γηα ηελ 

θνηλσθειή εξγαζία.  

Αχγνπζηνο 2011 
Παξέκβαζε - θαηαγγειία ζηε ΐνπιή θαηά ησλ παξαβάζεσλ ηεο ΓΒΒΒ θαη φισλ φζσλ  

πξνζπάζεζαλ λα επσθειεζνχλ απφ ην πξφγξακκα γηα ηε Κνηλσθειή Βξγαζία. 

Μεηά απφ αίηεκα βνπιεπηψλ, ην  Παλειιήλην ΠΏΡΏΣΔΡΔΣΔΡΕΟ θαηαζέηεη ζηε ΐνπιή 

πξνηάζεηο γηα ηελ δηαθαλέζηεξε δηαρείξηζε ηνπ πξνγξάκκαηνο. 

επηέκβξηνο 2011  
Καηαζέηνπκε ζηε λνκνπαξαζθεπαζηηθή επηηξνπή ηεο ΐνπιήο πξνηάζεηο νη νπνίεο 

ζπκπεξηιακβάλνληαη ζην άξζξν 18 ηνπ λφκνπ 4019 γηα ηελ θνηλσληθή νηθνλνκία θαη ηηο 

αλαπηπμηαθέο ζπκπξάμεηο. 

επηέκβξηνο 2011  
Γηα πξψηε, ε θσλή ηεο Κνηλσλίαο Πνιηηψλ αθνχγεηαη ζην Βπξσθνηλνβνχιην. Ο επξσβνπιεπηήο 

Γηψξγνο Σξεκφπνπινο παξαθηλνχκελνο απφ ηνλ ζφξπβν ηνλ νπνίν δεκηνχξγεζε ην Παλειιήλην 

ΠΏΡΏΣΔΡΔΣΔΡΕΟ ελδηαθέξζεθε, ελεκεξψζεθε θαη κεηέθεξε ζηελ Βπξψπε ηηο ζέζεηο θαη ηνπο 

πξνβιεκαηηζκνχο καο .   



Οθηψβξηνο 2011 
Ώξρίδεη κε ππξεηψδεηο ξπζκνχο θαη νξγάλσζε εκεξίδσλ ζε δηάθνξεο πεξηθέξεηεο κε ζηφρν ηελ 

ελεκέξσζε  ησλ νξγαλψζεσλ γηα ηηο επεξρφκελεο ζπκπξάμεηο κε παξάιιειε πξνηξνπή λα 

αξρίζνπλ ηηο κεηαμχ ηνπο επαθέο. 

Ννέκβξηνο 2011 
Δ θνηλσληθή δηθηχσζε ησλ νξγαλψζεσλ απνηειεί πξσηαξρηθφ ζηφρν ηνπ Παλειιήληνπ 

ΠΏΡΏΣΔΡΔΣΔΡΕΟΤ. Ώμηνπνηνχληαη ζην έπαθξν νη δπλαηφηεηεο πνπ πξνθέξνπλ ηα social media 

θαη μεθηλάεη δπλακηθά ε «Αεκνζηνγξαθία Πνιηηψλ» 

Ηαλνπάξηνο 2012 
Οη εμειίμεηο δηθαηψλνπλ ηνπο αγψλεο, ηε ζθιεξή δνπιεηά θαη ηε ζσζηή πξνεηνηκαζία ηνπ 

Παλειιήληνπ ΠΏΡΏΣΔΡΔΣΔΡΕΟΤ. ια είλαη έηνηκα ψζηε, κε άξκα ην λέν πξφγξακκα ηνπ 

ππνπξγείνπ εξγαζίαο γηα ηελ απαζρφιεζε, νη πγηείο Οξγαλψζεηο ηεο Κνηλσλίαο Πνιηηψλ λα 

πξαγκαηνπνηήζνπλ αμηφινγα πξνγξάκκαηα πξνο φθεινο ησλ αηφκσλ πνπ αλήθνπλ ζηηο εππαζείο 

νκάδεο πιεζπζκνχ, βνεζψληαο ζεκαληηθά ηηο ηνπηθέο θνηλσλίεο θαη ην θνηλσληθφ ζχλνιν.  

Σηρ Ξένιαρ Κοςηζοςγιάννη ςπεύθςνηρ επικοινωνίαρ ηος Πανελλήνιος Παπαηηπηηηπίος 

Πιεξνθνξίεο: 211 1825967, 210-8226562, 6979 241027 

http://www.facebook.com/group.php?gid=140265676233&ref=mf#!/notes/%CF%80%CE%B1%C

F%81%CE%B1%CF%84%CE%B7%CF%81%CE%B7%CF%84%CE%AE%CF%81%CE%B9%

CE%BF-

%CE%BF%CF%81%CE%B3%CE%B1%CE%BD%CF%8E%CF%83%CE%B5%CF%89%CE%

BD-%CE%BA%CE%BF%CE%B9%CE%BD%CF%89%CE%BD%CE% 
 

επηζηξνθή 
 

Πνπ πξέπεη λα γίλνληαη θακίληα; 

 

Οη Καξηψηεο εηδηθεχνληαη, πνιχ πεξηζζφηεξν απφ άιια κέξε, ζηελ παξαγσγή μπινθάξβνπλνπ. Δ 

παξνπζία πνιιψλ λεξψλ ζηελ Εθαξία πάληα δάζσλε φπνηνλ αγξφ εγθαηαιείπνληαλ. Βπίζεο, γηα λα 

κεηαηξαπεί ε θχζε, λα γίλνπλ πεδνχιεο θαη ε άγξηα βιάζηεζε λα γίλεη θαιιηεξγνχκελε γε έπξεπε 

λα θνπεί πνιιή μπιεία. Αηα κέζνπ ησλ αηψλσλ νη Εθάξηνη εηδηθεχηεθαλ ζηελ παξαγσγή θάξβνπλνπ 

κε θακίληα. Ώθφκε θαη ζήκεξα είλαη ζπλήζσο Καξηψηηθα ηα ζπλεξγεία  θαξβνπλνπνηψλ ζε φιε 

ηελ Βιιάδα. Πξφθεηηαη γηα κηα παλάξραηε ηερλνγλσζία, πνπ πεξλάεη πεξηθξνλεκέλε θαη 

ππνηηκεκέλε αλά ηνπο αηψλεο γηα λα θηάζεη λα επηβηψλεη ζηελ Εθαξία. Ώξθεί λα ζπκεζνχκε ηνπο 

Ώραξλείο θαξβνπληάξεδεο ηνπ Ώξηζηνθάλε γηα λα θαηαιάβνπκε αθφκε θαη ηελ πνιηηηζηηθή 

ζεκαζία πνπ έρεη απηή ε επηβίσζε ηεο θαξβνπλνπνηίαο ζηελ Εθαξία.  

Μάιηζηα, ζην 18
ν
, 19

ν
 θαη 20

ν
 αηψλα αλαπηχρζεθαλ ε ειηά (κηα κεγάιε αγξνηηθή κεηαξξχζκηζε 

μεθίλεζε απφ ην Υξπζφζηνκν-ΐαψλε), ην ακχγδαιν θαη νη ακπγδαιεψλεο ζηε βφξεηα Εθαξία, ε 

ζηαθίδα. ια απηά ήηαλ πξντφληα εμαγσγήο καδί κε ην θάξβνπλν πνπ παξάγνληαλ απφ ηηο 

εθρεξζψζεηο θαη ην πεδνχιηαζκα ησλ πιαγηψλ γηα λα γίλνπλ νη θαιιηέξγεηεο. 

Σα θακίληα είλαη ν βαζηθφο ιφγνο ηεο δηαζπνξάο ησλ Εθαξίσλ αλά ηελ Βιιάδα. ηελ Βχβνηα, ζηε 

Υαιθηδηθή, ζηε ηελή ΐάια ηεο Ώινλήζνπ, ζηελ Κξήηε θαη αιινχ έκεηλαλ γηα πάληα πνιινί 

θαξηψηεο πνπ αξρηθά είραλ πάεη εθεί γηα παξαγσγή μπινθάξβνπλνπ.  

Ώθφκε θαη ζήκεξα, Καξηψηηθα ζπλεξγεία βξίζθνληαη παληνχ. Βίλαη θάηη ζαλ κπάξθν. Ώληί λα 

κπαξθάξνπλ, πνιινί θαξηψηεο πνπ μέξνπλ ηελ ηέρλε θαη έρνπλ εηδηθεπηεί, πξνηηκνχλ λα 

μελεηεχνληαη γηα κεξηθνχο κήλεο θαη λα δήζνπλ κέζα ζε ξνπκάληα θαη ιαγθαδηέο ζε πξφρεηξα 

παξαπήγκαηα θνληά ζην θακίλη [δελ κπνξνχλ λα απνκαθξπλζνχλ γηαηί δελ πξέπεη λα θακίλη λα 

ζβχζεη νχηε λα αξπάμεη]. Δ παξάδνζε ησλ κνπηζνπληαξέσλ ζηελ Εθαξηαθή Ώπνθξηά, πνπ 

βάθνληαη κε θάξβνπλν έρεη ηηο ξίδεο ηεο ζηνπο θαξβνπληάξεδεο. Καλνληθά, ε Εθαξία ζα έπξεπε λα 

θηινμελεί ην παλειιήλην ιανγξαθηθφ κνπζείν ηεο θαξνβνπλνπνηίαο. 

Καιφ είλαη νη Καξηψηεο λα πξνζέρνπλ πνπ ζηήλνπλ ηα θακίληα ηνπο, γηαηί κπνξεί ν θαπλφο ηνπο 

λα ελνριείηνλ παξαθείκελν νηθηζκφ. Αεκνζηεχνπκε ηελ απάληεζε ηεο Βηδηθήο Τπεξεζίαο 

Βπηζεσξεηψλ Πεξηβάιινληνο ζε κηα δηακαξηπξία γηα έλα ελνριεηηθφ θακίλη ζηε Θεζπξσηία (κελ 

αλεζπρείηε-δελ είλαη θαξηψηηθν).  

ΔΓ    
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επηζηξνθή 
 

Σν πξφβιεκα:  

Ση θαπλίδεη ν Άγηνο Νηθφιανο;… 

 

ΟΗΚΟΛΟΓΟΗ ΠΡΑΗΝΟΗ 

ΘΔΠΡΩΣΗΑ 
Θεζπξσηία, 1ε Φεβξνπαξίνπ 2012. 

Πξνο: 1.Απνθεληξσκέλε 

Γηνίθεζε Ζπείξνπ – Γπηηθήο 

Μαθεδνλίαο, Γξαθείν Γελ. 

Γξακκαηέσο θ. Γεσξγαθνπνχινπ 

–Μπάζηα Γήκεηξαο, 

2.Αληηπεξηθεξεηάξρε Θεζπξσηίαο 

θ. Πηηνχιε Θσκά, 3.Γήκαξρν 

Φηιηαηψλ θ. Παπά Μελά & 

Γεκνηηθφ πκβνχιην, 4.Τπνπξγείν Πεξηβάιινληνο Δλέξγεηαο & Κιηκαηηθήο Αιιαγήο, 

Γξαθείν Τπνπξγνχ, 5. Γελ. Γξακκαηέα Τπνπξγείνπ Πεξηβάιινληνο Δλέξγεηαο & Κιηκαηηθήο 

Αιιαγήο. 

Κνηλ/ζε: Σνπηθά & Ζιεθηξνληθά ΜΜΔ Ζπείξνπ. 

Θέκα: Πηζαλά πξνβιήκαηα ζην πεξηβάιινλ θαη ηε δεκφζηα πγεία απφ εγθαηάζηαζε 

εηαηξείαο παξαγσγήο μπινθάξβνπλνπ “Πίζπαο Κσλ/λνο & Ησάλλεο” ζηνλ Αγ. Νηθφιαν 

Φηιηαηψλ Θεζπξσηίαο. 
Ο Άγηνο Νηθφιανο είλαη έλα κηθξφ δεκνηηθφ δηακέξηζκα ηνπ Αήκνπ Φηιηαηψλ Θεζπξσηίαο. Μέρξη 

πξηλ ιίγν θαηξφ βαζηθέο εξγαζίεο ηεο πεξηνρήο ήηαλ ε αγξνηνθηελνηξνθία. Παξάιιεια γίλνληαλ 

θαη γίλνληαη θάπνηεο πξνζπάζεηεο -απφ λένπο αλζξψπνπο- γηα ηελ αλάπηπμε ηνπ ηνπξηζκνχ κε 

παξάιιειεο δξάζεηο πξνο απηή ηελ θαηεχζπλζε. πσο θαη πξνζπάζεηα γηα επηζηξνθή θαηνίθσλ 

πνπ έρνπλ μεληηεπζεί – κέζα απφ ηελ εζσηεξηθή ή εμσηεξηθή κεηαλάζηεπζε – γηα κφληκε 

εγθαηάζηαζε ζηελ ηδηαίηεξε παηξίδα ηνπο. ηελ πξνζπάζεηα απηή ιεηηνπξγεί σο αξλεηηθφο 

παξάγνληαο ε κεηαθνξά ηεο ζπγθεθξηκέλεο επηρείξεζεο παξαγσγήο μπινθάξβνπλνπ εληφο ηεο 

θαηνηθεκέλεο πεξηνρήο. Αεκηνπξγψληαο ηεξάζηηα πξνβιήκαηα ηφζν ζηελ εηθφλα ηνπ ρσξηνχ, φζν 

θαη απφ παξελέξγεηεο πνπ ζχκθσλα κε ππνςίεο καο απηή δεκηνπξγεί ζην πεξηβάιινλ θαη ηε 

δεκφζηα πγεία. 

Θα ζέιακε κηα ππεχζπλε απάληεζε ζηα παξαθάησ νπζηαζηηθά εξσηήκαηα θαη ζθέςεηο: 
- Βπηηξέπεηαη ε ιεηηνπξγία επηρεηξήζεσλ/εηαηξεηψλ απηήο ηεο κνξθήο κέζα ζε θαηνηθεκέλε 

πεξηνρή φπσο ην ζπγθεθξηκέλν Αεκνηηθφ δηακέξηζκα θαη κε ηη φξνπο; 

- Δ ζπγθεθξηκέλε επηρείξεζε/εηαηξεία δηαζέηεη φια ηα λφκηκα ζπκθσλεηηθά εγθαηάζηαζεο, φπσο 

νξίδεη ε εθνξία γηα ηέηνηνπ είδνπο επηρείξεζε/ εηαηξεία; 

- ηελ πξνεγνχκελε εγθαηάζηαζή ηεο, σο έδξα, έγηλε έιεγρνο γηα ηπρφλ δεκηνπξγία παξάιιεισλ 

πξνβιεκάησλ; 

- Τπάξρνπλ ηδηαίηεξνη πεξηβαιινληηθνί θαλφλεο ζηελ πεξηνρή πνπ θαηαζηξαηεγνχληαη ή 

επεξεάδνληαη άκεζα; Αελ πξέπεη λα μερλάκε φηη ιεηηνπξγεί θαινθαηξηλνχο ζπλήζσο κήλεο, κε 

απμεκέλεο ζεξκνθξαζίεο & πγξαζία. Άιισζηε είλαη γλσζηφ ζε φινπο φηη ε ηνπνζεζία ηνπ Ώγίνπ 

Νηθνιάνπ Φηιηαηψλ Θεζπξσηίαο δεκηνπξγεί εχθνια ζπγθεληξψζεηο θαπλνχ, αθνχ δελ είλαη ην 

Αεκνηηθφ δηακέξηζκα ζε ζεκείν επεξεαδφκελν απφ έληνλνπο αλέκνπο. ηηο 

βηνηερληθέο/βηνκεραληθέο κνλάδεο ππάξρεη κηα ζεηξά θαλφλσλ ιεηηνπξγίαο φπσο θίιηξα, πςειή 

θακηλάδα, κέγεζνο εκεξήζηαο παξαγσγήο, πεξίθξαμε αζθαιείαο γηα απνθπγή θηλδχλσλ 

ππξθαγηάο, πξνζηαζία ηεο δεκφζηαο πγείαο, θιπ. 

- Δ έθηαζε πνπ εξγάδεηαη ε επηρείξεζε/ εηαηξεία είλαη αλνηθηή θάηη πνπ απφ ηε θχζε ηνπ, ηδίσο 

ηνλ κήλα Ώχγνπζην, δεκηνπξγεί θηλδχλνπο ππξθαγηάο ηφζν γηα ην Αεκνηηθφ δηακέξηζκα φζν θαη 

γηα ηε δαζηθή έθηαζε πνπ ζπλνξεχεη κε απηφ. Βίλαη αλαγθαία ε πεξίθξαμε θαη κε ηη ηξφπν, θαηά 

ηε Βιιεληθή λνκνζεζία, πέξα απφ ηα απηνλφεηα; 

http://thesprotiapress.files.wordpress.com/2012/02/agiosnik3.jpg


- Έρεη γίλεη κειέηε ηεο αηκνζθαηξηθήο ξχπαλζεο πνπ πξνθαιεί ε επηρείξεζε/εηαηξεία ζηελ 

αηκφζθαηξα ζηε ζπγθεθξηκέλε πεξηνρή; Ώλ λαη, απηή ε ξχπαλζε θηλείηαη κέζα ζηα επηηξεπηά 

φξηα; Έρνπλ γίλεη γλσζηά ζηνπο θαηνίθνπο θαη ηνλ ηνπηθφ & ειεθηξνληθφ ηχπν ηα απνηειέζκαηα 

ηεο κειέηεο, ζηα πιαίζηα ηεο δηαθάλεηαο θαη ηεο έγθπξεο ελεκέξσζεο; Δ δεκφζηα πγεία έρεη 

δηαπηζησζεί φηη δελ απεηιείηαη ζε απηή ηελ πεξίπησζε; 

- Σα μχια -θνξκνί δέληξσλ- πνπ έξρνληαη θαζεκεξηλά ζε κεγάιεο πνζφηεηεο απφ δηάθνξα ζεκεία 

ηεο Βιιάδαο γηα ηελ παξαγσγή μπινθάξβνπλνπ έρνπλ ειεγρζεί γηα ηελ πξνέιεπζή ηνπο, γηα ηε 

λνκηκφηεηα πινηφκεζεο, θιπ απφ ην αξκφδην Ααζαξρείν θαη ηελ Βθνξία; 

- Δ ππνβάζκηζε πνπ ζπλνδεχεηαη απφ ηε ζπγθεθξηκέλε επέλδπζε ηεο επηρείξεζεο/ εηαηξείαο είλαη 

αλεθηή απφ ην Αεκφζην θαη ηνπο θνξείο ηεο Σνπηθήο Ώπηνδηνίθεζεο; Θεσξείηαη ζχκθσλε κε ηε 

γεληθή θαηάζηαζε ε ππνβάζκηζε κηαο νιφθιεξεο πεξηνρήο γηα ην θέξδνο κηαο επέλδπζεο ηξίησλ; 

- Δ ζπλνιηθή αληίζεζε ησλ θαηνίθσλ έρεη θάπνηα βαξχηεηα ζηηο απνθάζεηο ησλ εκπιεθφκελσλ 

θνξέσλ ζην ζπγθεθξηκέλν ζέκα; 

Βίρακε ελεκεξσζεί απφ θαηνίθνπο πνπ δηακαξηχξνληαλ έληνλα γηα ην πξφβιεκα απφ ην θαινθαίξη 

ηνπ 2011, αιιά ζέιακε λα πηζηεχνπκε φηη ηα αξκφδηα φξγαλα ηεο πνιηηείαο θαη ηεο ηνπηθήο 

απηνδηνίθεζεο ζα έιπλαλ ην πξφβιεκα άκεζα θαη κε ηνλ θαιχηεξν δπλαηφ ηξφπν. Απζηπρψο έρεη 

παξέιζεη ζεκαληηθφ ρξνληθφ δηάζηεκα απφ ηφηε θαη είκαζηε πάιη ζην ζεκείν κεδέλ, ίζσο θαη 

ρεηξφηεξα. Βιπίδνπκε ζηελ άκεζε δξαζηεξηνπνίεζε ζαο κε ειέγρνπο ηεο επηρείξεζεο/ εηαηξείαο 

παξαγσγήο μπινθάξβνπλνπ ζηνλ Άγην Νηθφιαν Φηιηαηψλ Θεζπξσηίαο θαη ζηελ έγθαηξε 

ελεκέξσζή καο, ψζηε αλ ρξεηαζηεί λα πξνβνχκε ζε λνκηθέο ελέξγεηεο θαηά παληφο ππεπζχλνπ. 

Με εθηίκεζε 

Ησάλλεο Β. Βέιιεο 
Βθπξφζσπνο ΟΕΚΟΛΟΓΧΝ ΠΡΏΕΝΧΝ ζην Ννκφ Θεζπξσηίαο 

thesprotia@gmail.com , http://thesprotia.pblogs.gr Κηλ.: 6940 612380, Fax: 211 8003860 Σ.Θ. 

8341,Σ.Κ. 142 02 ΠΒΡΕΟ 

http://thesprotiapress.wordpress.com/2012/02/01/%cf%84%ce%b9-

%ce%ba%ce%b1%cf%80%ce%bd%ce%af%ce%b6%ce%b5%ce%b9-%ce%bf-

%ce%ac%ce%b3%ce%b9%ce%bf%cf%82-

%ce%bd%ce%b9%ce%ba%cf%8c%ce%bb%ce%b1%ce%bf%cf%82/ 
 

επηζηξνθή 
 

Ζ απάληεζε ηεο Δηδηθήο Γξακκαηέσο Μ. Καξαβαζίιε 

 

ε ζπλέρεηα ηεο θαηαγγειίαο ζαο, ζαο ελεκεξψλσ θαηαξρήλ ηα αθφινπζα: 

1. Οη δξαζηεξηφηεηεο παξαγσγήο μπινθάξβνπλνπ βάζεη ηεο ΚΤΏ  15393/2332/2002 (ΦΒΚ 

1022ΐ) θαηαηάζζνληαη ζηελ 9
ε
 ΟΜΏΑΏ (ΐΕΟΜΔΥΏΝΕΚΒ ΑΡΏΣΔΡΕΟΣΔΣΒ) κε α/α 

103.β «παξαγσγή μπινθάξβνπλνπ θαη άιισλ ζηεξεψλ θαπζίκσλ» ζην ζχλνιφ ηνπο ζηελ 

ππνθαηεγνξία ΐ3, θαη σο εθ ηνχηνπ βάζεη ησλ ηζρπφλησλ γηλφληαλ ππαγσγή ηνπο ζηελ 

ππνθαηεγνξία ΐ.4 θαη ππνρξενχηαλ λα αθνινπζήζνπλ ηελ δηαδηθαζία πεξηβαιινληηθήο 

αδεηνδφηεζεο (ζχληαμε θαη ππνβνιή Μ.Π.Β. έθδνζε ΏΒΠΟ) κε αξκφδηα αξρή ηελ πξψελ 

Ννκαξρία λπλ Πεξηθεξεηαθή Βλφηεηα. 

Βάλ θαη εθφζνλ αθνινπζνχζαλ απηή ηε δηαδηθαζία ππνηίζεηαη φηη ε Αηνίθεζε ζέζπηδε φξνπο 

θαη πεξηνξηζκνχο γηα ηνλ πεξηνξηζκφ ησλ πεξηβαιινληηθψλ επηπηψζεσλ. 

πρλά, πιείζηεο εμ απηψλ ησλ δξαζηεξηνηήησλ δειψλνληαλ σο ΠΏΡΏΑΟΕΏΚΏ ΚΏΜΕΝΕΏ 

θαη κε απηφ ηνλ ηξφπν απαιιάζζνληαλ απφ ηελ ππνρξέσζε ζχληαμεο ΜΠΒ θαη ιήςεο 

ΏΒΠΟ, ιακβάλνληαο απιψο κηα έγθξηζε ηνπ νηθείνπ Ααζαξρείνπ. 

2. Με ηνλ Νφκν 4014/2011 θαη ηελ πξφζθαηε ΚΤΏ 1958/2012 (ΦΒΚ 21ΐ) θαηαηάζζνληαη ζηελ 

9
ε
 ΟΜΏΑΏ (ΐΕΟΜΔΥΏΝΕΚΒ ΑΡΏΣΔΡΕΟΣΔΣΒ κε α/α 82 «παξαγσγή μπινθάξβνπλνπ 

θαη ζηεξεψλ θαπζίκσλ απφ βηνκάδα θπηηθήο πξνέιεπζεο», Καηεγνξία ΐ γηα εκεξήζηα 

παξαγσγή <= 100 ηφλλσλ/εκέξα θαη «ΒΞΏΕΡΟΤΝΣΏΕ δξαζηεξηφηεηεο πνπ δελ δηαζέηνπλ 

κεραλνινγηθφ εμνπιηζκφ» φπσο θαηαθαλψο θαίλεηαη λα είλαη ε εκθαληδφκελε ζηε 

δξαζηεξηφηεηα (πξνθαλψο ηα ΠΏΡΏΑΟΕΏΚΏ ΚΏΜΕΝΕΏ). 
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Καη‟ απηφλ ηνλ ηξφπν νη ελδηαθεξφκελνη λα αλαπηχμνπλ ηέηνηα δξαζηεξηφηεηα ηε 

ρσξνζεηνχλ ζε πεξηνρέο πνπ έρνπλ δηαζέζηκε θπηηθή βηνκάδα (δαζηθή βιάζηεζε-μπιεία) θαη 

πξνθαλψο ζε ζέζε πνπ λα κπνξεί ην παξαγφκελν πξντφλ λα θνξησζεί θαη λα κεηαθεξζεί 

εχθνια κε θνξηεγά απηνθίλεηα. Άξα ζε ζέζεηο πνπ ππάξρεη βαηφο ακαμηηφο δξφκνο. Οη ζέζεηο 

απηέο ζπλήζσο γεηηληάδνπλλ κε νηθηζκνχο. Ώπνηέιεζκα: εάλ εγθαηαζηαζνχλ ζε ζέζε πνπ ε 

γεσκνξθνινγία ηεο θαη ε ζπλήζεο θαηεχζπλζε ησλ αλέκσλ επλνεί ηε κεηαθνξά ηνπ 

εθπεκπφκελνπ θαπλνχ πξνο ηνλ νηθηζκφ, είηε ηνλ εξππζκφ ηνπ (θίλεζή ηνπ θαηά ην αλάγιπθν 

ηνπ εδάθνπο) θαηά ην ζνχξνππν θαη λσξίο ην πξσί, πνπ εκθαλίδεηαη ην θαηλφκελν ηεο 

ζεξκνθξαζηαθήο αλαζηξνθήο, ηφηε ν επεξεαδφκελνο πιεζπζκφο (νηθηζκφο) πθίζηαηαη ηηο 

ζπλέπεηεο ηεο αηζαινκίριεο πνπ είλαη ηδηαίηεξα ελνριεηηθέο ηδηαίηεξα γηα εππαζείο νκάδεο 

πνπ αληηκεησπίδνπλ αλαπλεπζηηθά πξνβιήκαηα. 

Σα ΚΏΜΕΝΕΏ είλαη κηα απφ ηηο ηειεπηαίεο ελαπνκείλαζεο παξαδνζηαθέο δξαζηεξηφηεηεο πνπ 

δίλνπλ αθφκε επθαηξία απαζρφιεζεο θαη πξνζφδνπ ζηελ εγθαηαιεηκκέλε επαξρία. 

3. Βίλαη ζθφπηκν λα εηνηκάζνπκε, απφ πιεπξάο ΤΠΒΚΏ, εγθχθιην κε ζπζηάζεηο πξνο ηα 

Ααζαξρεία γηα ειάρηζηεο πεξηβαιινληηθέο δεζκεχζεηο πνπ ζα πξέπεη λα ηεξνχληαη  θαη θπξίσο 

γηα ηηο ειάρηζηεο απαηηήζεηο ρσξνζέηεζεο πνπ ζα ιακβάλνπλ ππφςε φρη κφλν θξηηήξηα 

ειάρηζησλ απνζηάζεσλ απφ νηθηζκνχο αιιά θαη θξηηήξηα γεσκνξθνινγίαο, κεηεσξνινγίαο θαη 

θίλεζεο ησλ αλέκσλ. Πξέπεη δειαδή θαηά ην δπλαηφλ λα «απνκνλψλνληαη»  νη ζέζεηο 

αλάπηπμεο θακηληψλ (π.ρ. λα απνθεχγεηαη ε εγθαηάζηαζε θακηληνχ ζηελ ίδηα ιεθάλε, ή ζην 

ίδην δηάζειν, ή θνληά ζε ξέκα ή πνηάκη, ή ζηελ ίδηα πιαγηά κε έλαλ νηθηζκφ). Ώιιηψο δελ ζα 

απνθχγνπλ ην κνηξαίν: ε θχζε λα νδεγήζεη ηελ αηζάιε θάπνηεο θνξέο ζηνλ νηθηζκφ. 

Πξνθαλψο θαη ζα πξέπεη λα ζεζπηζζνχλ ειάρηζηνη θαλφλεο ρσξνζέηεζεο απηψλ ησλ 

δξαζηεξηνηήησλ γηα ηνλ πεξηνξηζκφ ησλ επηπηψζεσλ ζηνπο θνληηλνχο νηθηζκνχο.  

4. Ο Σνκέαο ΐνξείνπ Βιιάδαο ηεο ΒΤΒΠ ζα θάλεη άκεζα ελέξγεηεο. 

Μαξγαξίηα Καξαβαζίιε  

Βηδηθή Γξακκαηέαο  
 

επηζηξνθή 
 

Ζ ΑΤΣΟΓΗΟΗΚΖΖ ΚΑΗ Ο ΚΑΛΛΗΚΡΑΣΖ…..  ΔΝΑ ΥΡΟΝΟ ΜΔΣΑ. 

Ζ ΑΝΑΓΚΖ ΔΝΟ ΔΝΑΛΛΑΚΣΗΚΟΤ ΘΔΜΗΚΟΤ ΠΛΑΗΗΟΤ 

 

Σνπ πχξνπ Σδφθα  

Μέινπο ηνπ Α. ηεο Κεληξηθήο Έλσζεο Αήκσλ Βιιάδαο- (ΚΒΑΒ)  π. Αήκαξρνο Καηζαξηαλήο 

 

ΠΡΩΣΟ ΜΔΡΟ 

     

     Με αθνξκή ηελ  νινθιήξσζε ελφο ρξφλνπ απφ ηελ εθαξκνγή ηνπ «Καιιηθξάηε» ζηελ 

απηνδηνίθεζε θαη ελφςεη ηνπ πλεδξίνπ ηεο ΚΒΑΒ ζηηο 27 θαη 28 ηνπ Γελάξε 2012 (ην πξψην απφ 

ηελ εθαξκνγή ηνπ Καιιηθξάηε)   ζα επηρεηξήζσ λα  απαξηζκήζσ, ρσξίο λα ηεξαξρήζσ, θάπνηεο 

γελέζιηεο ζθέςεηο πνπ θαηά ηελ ηαπεηλή κνπ γλψκε κπνξεί λα είλαη ρξήζηκεο  ζηνλ 

πξνβιεκαηηζκφ θαη ζηε δηακφξθσζε ζηαζεξήο άπνςεο ησλ ζπλαγσληζηψλ θαη ζπλαγσληζηξηψλ 

ζηελ απηνδηνίθεζε. 

   ΠΡΧΣΟ:  Ξεθηλψληαο απφ κηα γεληθή εθηίκεζε ζα ιέγακε φηη  ζήκεξα, κεηά ηελ επηβνιή, απφ 

ηελ ηξφηθα ηνπ κλεκνλίνπ θαη ησλ εγρψξησλ πνιηηηθψλ θαη νηθνλνκηθψλ ειίη, ηνπ 

κεζνπξφζεζκνπ, ησλ απνθάζεσλ ηεο 27
εο

 Οθησβξίνπ θαη ηνπ Αεθεκβξίνπ θαη έλα ρξφλν κεηά ηελ 

εθαξκνγή ηνπ «Καιιηθξάηε», ε ρψξα θαη ε Ώπηνδηνίθεζε δνπλ έλα δνθεξφ παξφλ, ρσξίο νξαηέο 

πξννπηηθέο βειηίσζεο γηα ην κέιινλ. Οη πξνβιέςεηο καο, δπζηπρψο,  επηβεβαηψζεθαλ. Έλα ρξφλν 

ζρεδφλ απφ ηε ιεηηνπξγία ηνπ, φιεο καο νη εθηηκήζεηο, ξηδηθέο δηαθσλίεο θαη αληηξξήζεηο γηα ηνλ 

«Καιιηθξάηε» έρνπλ δηθαησζεί, φηη δειαδή πξφθεηηαη γηα κηα αληηδεκνθξαηηθή, ζπληεξεηηθή, 

ζπγθεληξσηηθή κεηαξξχζκηζε, πνπ ζα θάλεη αθφκε πην γξαθεηνθξαηηθφ ην ζεζκφ, καθξηά απφ 

ηνπο πνιίηεο θαη ηηο αλάγθεο ηνπο. 

   ΑΒΤΣΒΡΟ:  Ο Καιιηθξάηεο απνδεηθλχεηαη φηη έξρεηαη λα ζπκπιεξψζεη ηνλ Καπνδίζηξηα  θαη 

λα αιινηψζεη ηελ πεκπηνπζία ηεο Σ.Ώ, ηελ άκεζε Αεκνθξαηία, ηε ιατθή ζπκκεηνρή θαη, ζπλεπψο, 



ηε ιατθή εμνπζία. Δ Σ.Ώ κεηαηξέπεηαη θαζεκεξηλά ζε γξαθεηνθξαηηθφ κεραληζκφ ή κηθξφ θξάηνο, 

απξφζσπν θαη απφκαθξν απφ ηνλ πνιίηε. Με ηηο ζπλελψζεηο πνπ έγηλαλ θαηαζηξαηεγνχληαη νη 

έλλνηεο ηεο άκεζεο δεκνθξαηίαο, ηεο ζπκκεηνρήο θαη ηεο ακεζφηεηαο. Βληζρχεηαη θαη ζε ηνπηθφ 

επίπεδν ε έλλνηα ηεο πνιηηηθήο αιινηξίσζεο, ε απνκάθξπλζε θαη ε απνμέλσζε ησλ πνιηηψλ απφ 

ηελ εμνπζία. Αεκηνπξγνχληαη δηάθνξα θξαηίδηα, ηα νπνία πξνθαινχλ έλαλ έληνλν 

ζπγθεληξσηηζκφ θαη απνκαθξχλνπλ ηνλ πνιίηε απφ ηα θέληξα ιήςεο απνθάζεσλ. Ώπηφ είλαη 

ηδηαίηεξα εκθαλέο ζηελ επαξρία, φπνπ δσληαλά ρσξηά κε δξαζηεξηφηεηα καξάδσζαλ.   

πκπεξαζκαηηθά, έλα ρξφλν κεηά ηελ εθαξκνγή ηνπ «Καιιηθξάηε» ππάξρεη ζαθέο πξφβιεκα 

ζηελ αξρή ηεο αληηπξνζσπεπηηθφηεηαο, ηεο ζπιινγηθφηεηαο θαη ηεο πνιηηηθήο δεκνθξαηίαο. Δ 

απηνδηνίθεζε κεηαηξέπεηαη ζηαδηαθά ζε δηνίθεζε. 

   ΣΡΕΣΟ: Δ αληηδεκνθξαηηθφηεηα ηνπ λφκνπ επηβεβαηψλεηαη θαζεκεξηλά: Ώπφ ηνπο θαλνληζκνχο 

θαη ηνλ ηξφπν ιεηηνπξγίαο ησλ Αεκνηηθψλ  πκβνπιίσλ, ηα νπνία ηείλνπλ λα έρνπλ δηαθνζκεηηθφ 

ξφιν, απφ ηελ ζπξξίθλσζε ησλ ζρνιηθψλ επηηξνπψλ θαη  ηνλ νπζηαζηηθφ αθξσηεξηαζκφ ηνπο, απφ 

ηελ θαηάξγεζε ησλ Ν.Π.Α.Α θαη ηεο επξείαο ζπκκεηνρήο ζ‟ απηά,  απφ ηε ζπγθξφηεζε θαη ηε 

ιεηηνπξγία ησλ Βπηηξνπψλ, απφ ηε ζπγθξφηεζε ηεο Γεληθήο πλέιεπζεο θαη ηνπ Α.. ησλ 

ζπιινγηθψλ νξγάλσλ ηεο απηνδηνίθεζεο – (ΠΒΑΏ – ΚΒΑΒ) - θαη ησλ ζπλαθφινπζσλ 

απνθιεηζκψλ θαη άιια πνιιά πνπ δηαπηζηψλνπκε θαζεκεξηλά νη απηνδηνηθεηηθνί. Ώμίδεη λα 

ζεκεηψζνπκε πσο νη Καιιηθξαηηθνί δήκνη εληζρχζεθαλ, ηνπιάρηζηνλ ηππηθά,  κε πεξηζζφηεξεο 

απφ 220 αξκνδηφηεηεο, ελψ πάλσ απφ 300 αξκνδηφηεηεο πέξαζαλ κε ηελ εθαξκνγή ηνπ 

πξνγξάκκαηνο ζηηο αηξεηέο πεξηθέξεηεο, ελψ παξαδφμσο ππήξμε δξαζηηθή κείσζε θνλδπιίσλ. 

Ώπηφ είρε σο πξνθαλέο απνηέιεζκα λα κελ ιεηηνπξγνχλ νχηε νη ζηνηρεηψδεηο θαη αλαγθαίεο 

αξκνδηφηεηεο.  Υαξαθηεξηζηηθφ παξάδεηγκα είλαη  ν ηξαγέιαθνο ησλ καζεηψλ, θαζψο  δεχηεξν 

ηζρπξφ πιήγκα, κεηά ηελ ζηέξεζε ησλ βηβιίσλ, θηλδπλεχνπλ λα δερζνχλ νη 200.000 καζεηέο ηνπ 

ζρνιηθνχ έηνπο 2011-2012. Μεηά ην πξσηνθαλέο πξφβιεκα πνπ πξνέθπςε κε ηε κε έγθαηξε 

δηάζεζε ησλ ζρνιηθψλ βηβιίσλ , φια ηα κέρξη ηψξα δεδνκέλα δείρλνπλ φηη αθνινπζεί ην κείδνλ 

δήηεκα ηεο κεηαθνξάο ηνπο ζηα ζρνιεία. Οη καζεηέο θηλδπλεχνπλ απφ ηε λέα ρξνληά λα 

ζηεξεζνχλ ηα κεηαθνξηθά κέζα. Κάπνηα κπαιψκαηα νχηε ζαλ αζπηξίλεο δελ ινγίδνληαη. 

  ΣΒΣΏΡΣΟ.  Σν θξάηνο δελ είρε, νχηε έρεη ην θξηηήξην ηνπ πξνηέξνπ έληηκνπ βίνπ, απέλαληη ζηελ 

Σνπηθή Ώπηνδηνίθεζε. Οη ζρέζεηο θξάηνπο θαη Ώπηνδηνίθεζεο, κεηαπνιεκηθά, είλαη ζρέζεηο 

εμάξηεζεο, ζρέζεηο παηξνλείαο. Σν θξάηνο πξνζπαζεί κε θάζε ηξφπν λα εμαξηήζεη ή λα 

παηξνλάξεη ηελ Σνπηθή Ώπηνδηνίθεζε πξνο φθειφο ηνπ. Άξα ινγηθά, ππάξρνπλ αληηδξάζεηο, φπνηε 

κηα Κπβέξλεζε παίξλεη θάπνηα κέηξα γηα ηελ Σνπηθή Ώπηνδηνίθεζε. Έηζη έγηλε θαη κε ηνλ 

«Καιιηθξάηε» θαη γηα κηα αθφκα θνξά, δπζηπρψο,, ε Σ.Ώ επηβεβαηψζεθε.  Oη ζεζκνζέηεκέλνη 

πφξνη πνπ δηαξθψο κε ηερλάζκαηα παξαθξαηνχληαη, νη έιεγρνη ζθνπηκφηεηαο δξαζηεξηνηήησλ ηεο 

Σ.Ώ απφ φξγαλα ηνπ θξάηνπο, νη ππεξεμνπζίεο ησλ επηηξφπσλ, νη ζπιιήςεηο αηξεηψλ απφ 

αζηπλνκηθά φξγαλα φηαλ ππεξαζπίδνληαη ηα δίθαηα ησλ πνιηηψλ είλαη κεξηθά απφ ηα ηεθκήξηα ηεο 

ζιηβεξήο απηήο πξαγκαηηθφηεηαο. Υαξαθηεξηζηηθή απφδεημε ηεο δπζπηζηίαο απηήο είλαη ε 

απνηπρία ελφο έηεξνπ  λεσηεξηζκνχ ηνπ Καιιηθξάηε, απηνχ ηνπ «πλεγφξνπ ηνπ Αεκφηε». Έλα 

ρξφλν κεηά ηελ εγθαζίδξπζε ησλ λέσλ δεκνηηθψλ αξρψλ, ηα 2/3 ησλ Αήκσλ ηεο ρψξαο δελ 

εμέιεμαλ  «ζπλήγνξν ηνπ δεκφηε». 

   ΠΒΜΠΣΟ: Δ εθρψξεζε ηνπ δεκνζίνπ ρψξνπ θαη ησλ δεκνζίσλ δξαζηεξηνηήησλ κέζσ ΑΕΣ ή 

παξνκνίσλ θαηαζθεπαζκάησλ είλαη αζχκβαηε κε ηηο αλάγθεο ηνπ θνηλσληθνχ ζπλφινπ. ηνλ έλα 

ρξφλν εθαξκνγήο ηνπ «Καιιηθξάηε» νη παξαπάλσ δηαδηθαζίεο μεπέξαζαλ θαη ηηο φπνηεο 

δπζάξεζηεο πξνβιέςεηο καο. Βπηρεηξήζεθαλ θαη επηρεηξνχληαη πνιηηηθέο άκεζεο θαη έκκεζεο 

ηδησηηθνπνίεζεο θξίζηκσλ θνηλσληθψλ θαη αλαπηπμηαθψλ ηνκέσλ (απνξξίκκαηα, ελέξγεηα, 

θνηλσληθέο ππεξεζίεο θ.ι.π.) θαη  εθπνίεζε ηεο δεκφζηαο πεξηνπζίαο θαη εκπνξεπκαηνπνίεζε ηνπ 

δεκφζηνπ ρψξνπ (ΔΛΕΟ, ΑΕΣ θ.ι.π.). Σαπηφρξνλα, νη καδηθέο απνιχζεηο ησλ εξγαδνκέλσλ 

ζηνπο Αήκνπο θαη  ζην δεκφζην ζε ζπλδπαζκφ κε ηηο ιφγσ κλεκνλίνπ άγξηεο πεξηθνπέο 3 δηο €  

απφ ζεζκνζεηεκέλνπο πφξνπο ηεο ηνπηθήο απηνδηνίθεζεο σο ην 2013, ζα έρεη ζαλ απνηέιεζκα ηελ 

δηάιπζε νιφθιεξσλ ππεξεζηψλ ησλ δήκσλ ζε θξίζηκνπο ηνκείο. Κνηλσληθέο ππεξεζίεο πξφλνηαο, 

θαζαξηφηεηα, πξάζηλν, παηδηθνί ζηαζκνί, βνήζεηα ζην ζπίηη ζα ζπξξηθλσζνχλ κέρξη εμαθαλίζεσο. 

Σν θελφ ζα ην θαιχςνπλ κεγαινθαξραξίεο επελδπηέο πνπ επηδηψθνπλ λα επελδχζνπλ ζηνπο ηνκείο 

θηιέηα ησλ δήκσλ θαη λα θεξδνζθνπήζνπλ απνκπδψληαο αθφκε πεξηζζφηεξν ηνπο δεκφηεο. 



   ΒΚΣΟ: ηα νηθνλνκηθά ηδηαίηεξα ε εθηίκεζή καο φηη ν «Καιιηθξάηεο» είλαη ε εθαξκνγή ηνπ 

κλεκνλίνπ ζηελ απηνδηνίθεζε θαη ην φρεκα γηα ηελ επηβνιή λενθηιειεχζεξσλ πνιηηηθψλ, έρεη 

απνιχησο δηθαησζεί. Σα νηθνλνκηθά ηεο απηνδηνίθεζεο έρνπλ θηάζεη ζε νξηαθά γηα ηελ επηβίσζε 

ηεο φξηα. Ώξθεί θάπνηνο λα αμηνινγήζεη ην ζηνηρείν εθείλν ζχγθξηζεο ησλ ηξηψλ ηειεπηαίσλ 

ρξφλσλ ησλ πξνυπνινγηζκψλ γηα ηελ Σ.Ώ θαη ζα δηαπηζηψζεη φηη ηα έζνδα ηεο απφ ην Κξάηνο 

κεηψλνληαη ζην εθπιεθηηθφ πνζνζηφ πνπ πξνζεγγίδεη ην 60%.  ηνλ θαιιηθξάηεην ρξφλν θαη ζηνλ 

επφκελν νη κεηψζεηο αγγίδνπλ ην 40% θαη πιένλ.  Έηζη «επηηπγράλεηαη» ε ππνρψξεζε ηεο 

απηνδηνίθεζεο ζε θξαηηθή δηνίθεζε, ν αθξσηεξηαζκφο ησλ απηνδχλακσλ απνθάζεσλ, ε έιιεηςε 

θαη ησλ ειάρηζησλ πφξσλ γηα άζθεζε πνιηηηθήο, ε αδπλακία θαηαβνιήο αθφκα θαη ησλ 

αλειαζηηθψλ  εμφδσλ,  Ώθφκα θαη κε ηνπο ηπρνδησθηηθνχο ππνινγηζκνχο ηεο θπβέξλεζεο ε Σ.Ώ 

δελ κπνξεί λα επηβηψζεη. H ηειεπηαία εθηίκεζε ηεο ηελ εθζέηεη: «ηα ζηαζεξά έζνδα ησλ ΟΣΏ 

ππνινγηζκέλα κε ηνλ πην αζθαιή ηξφπν, ζηε βάζε ησλ ηξερνπζψλ απνδφζεσλ ηεο θξαηηθήο 

ρξεκαηνδφηεζεο, αλέξρνληαη ζε χςνο 4 δηο € γηα ηνπο δήκνπο θαη 670εθ. € γηα ηηο πεξηθέξεηεο» Σν 

εξψηεκα πνπ πξνβάιιεη είλαη απιφ: Αελ ην γλσξίδνπλ απηφ νη «εηδήκνλεο»; ΐεβαίσο ην 

γλσξίδνπλ, αιιά έρνπλ άιια ζρέδηα, ηα νπνία πιένλ έρνπλ απνθαιπθζεί, φπσο ε ηδησηηθνπνίεζε 

ησλ ππεξεζηψλ θαζαξηφηεηαο, ε εγθαηάιεηςε θάζε θνηλσληθήο πνιηηηθήο απφ ηελ Σ.Ώ, ε πιήξεο 

αληαπνδνηηθφηεηα ησλ ππεξεζηψλ θαη δελ έρεη ηέινο ν θαηάινγνο  ησλ λενθηιειεχζεξσλ επηινγψλ 

πνπ ζα νξηζηηθνπνηήζνπλ ην ζάλαην ηεο απηνδηνίθεζεο.  

   ΒΐΑΟΜΟ: ηνλ αλαπηπμηαθφ ηνκέα, αθνχ λαπάγεζαλ φια ηα θαιιηθξάηεηα θαηαζθεπάζκαηα, 

φπσο ηα πνιπδηαθεκηζκέλα πξνγξάκκκαηα, Βιιάδα, πξφγξακκα εμπγίαλζεο θαη άιια, πξνρσξνχλ 

ηψξα ζε έλα πνκπψδεο θαη θηιφδνμν πξφγξακκα.  Σν πξφγξακκα «Ώπηνδηνίθεζε –Κνηλσληθή 

πλνρή – Εζφξξνπε Ώλάπηπμε» (Ώ.Κ..Ε.Ώ.) αλαγγέιζεθε απφ ηελ θπβέξλεζε ζε κηα πεξίνδν 

πιήξνπο αλνκβξίαο θαη έξρεηαη λα αληηθαηαζηήζεη θαη λα ζπκπεξηιάβεη φια ηα πξνεγνχκελα. 

χκθσλα κε ην κέρξη ηψξα ζρεδηαζκφ θαη ηηο πξφζθαηεο αλαθνηλψζεηο ηεο εγεζίαο ηνπ 

ππνπξγείνπ Βζσηεξηθψλ, ε δηάξζξσζε ηνπ πξνγξάκκαηνο ζα βαζίδεηαη ζε έμη άμνλεο νη νπνίνη 

 απνηεινχλ κηα  αλαπηπμηαθή «νκπξέια», ζηελ νπνία «ρσξάλε», ηα έξγα πνπ έρνπλ εληαρζεί ζην 

πξφγξακκα «Θεζέαο», ε ζπκκεηνρή ησλ δήκσλ ζηα Σνκεαθά Βπηρεηξεζηαθά Πξνγξάκκαηα ηνπ 

ΒΠΏ,  θαη ηνπ Πξνγξάκκαηνο «Ώιέμαλδξνο Μπαιηαηδήο», ην πξφγξακκα απηεπηζηαζίαο, ηα 

 έξγα πνπ ζρεηίδνληαη  κε ηελ Βμνηθνλφκεζε Βλέξγεηαο, ην Βηδηθφ Πξφγξακκα Βμπγίαλζεο ησλ 

ΟΣΏ θαη ην πξφγξακκα «ΒΛΛΏΑΏ». Δ ρξεκαηνδφηεζε ηνπ Ώ.Κ..Ε.Ώ. ζα πξαγκαηνπνηεζεί απφ 

πφξνπο πνπ πξνέξρνληαη απφ ζπγρξεκαηνδνηνχκελα πξνγξάκκαηα, εζληθνχο θαη 

ζεζκνζεηεκέλνπο πφξνπο ηεο Σνπηθήο Ώπηνδηνίθεζεο, φπσο είλαη γηα παξάδεηγκα ν Φφξνο Γχζνπ, 

ην Σέινο Ώθίλεηεο Πεξηνπζίαο θαη ην Σέινο Αηαθήκηζεο. Ώλαθνξηθά κε ηελ πινπνίεζε απηνχ ηνπ 

πξνγξάκκαηνο θαη ηε ρξεκαηνδφηεζε ηνπ είκαζηε ζε αλακνλή, φηαλ ηεζεί ζε εθαξκνγή.   

  ΟΓΑΟΟ: Έγηλε πιένλ ζαθέο αθφκα θαη ζηνπο δχζπηζηνπο φηη ην πεξηερφκελν απηήο ηεο 

κεηαξξχζκηζεο ζηνρεχεη ζηνλ κεγαιχηεξν έιεγρν ηεο ηνπηθήο απηνδηνίθεζεο απφ ηα θπξίαξρα 

νηθνλνκηθά θαη πνιηηηθά ζπκθέξνληα, είλαη εληαγκέλν ζην ζχκθσλν ζηαζεξφηεηαο θαη ππεξεηεί 

ην λενθηιειεπζεξηζκφ.  πκπεξαζκαηηθά απφ ηελ κέρξη ζήκεξα εκπεηξία κπνξεί θάπνηνο λα 

παξαηεξήζεη: Σελ  πεξαηηέξσ εκπνξεπκαηνπνίεζε δεκφζησλ ή δεκνηηθψλ θνηλσληθψλ ππεξεζηψλ 

(παηδείαο-πγείαο-πξφλνηαο) κέζσ ηεο “ απνθέληξσζεο”  θαη ηεο εμάξηεζήο ηνπο απφ ην ηνπηθφ 

θνξνινγηθφ βάξνο. Σελ εθαξκνγή αληεξγαηηθήο αληηιατθήο γεληθφηεξα “αλαπηπμηαθήο” πνιηηηθήο 

ζηελ Πεξηθέξεηα κε θξηηήξην ηελ αληαγσληζηηθφηεηα ηνπ θεθαιαίνπ, ε νπνία ζα νδεγήζεη ζε 

παξαπέξα ηνπηθή αληζνκεηξία θαη ηαμηθή αληζφηεηα. Σελ ππνθξηηηθή “θηιαλζξσπηθή” δηαρείξηζε 

θάπνησλ αθξαίσλ θνηλσληθψλ πξνβιεκάησλ απφ ηελ ΣΏ, αληί ηεο αληηκεηψπηζεο ησλ θνηλσληθψλ 

αλαγθψλ κε εληαία θξαηηθή παξνρή θαη επζχλε. 

 

ΓΔΤΣΔΡΟ ΜΔΡΟ 

 

KAI Δ ΏΝΏΓΚΔ ΒΝΟ ΒΝΏΛΛΏΚΣΕΚΟΤ ΘΒΜΕΚΟΤ ΠΛΏΕΕΟΤ……… 

Δ κνλαδηθή ειπίδα είλαη νη ελσηηθνί πνιηηηθνί θαη θνηλσληθνί αγψλεο γηα ηελ αλαηξνπή ηεο 

λενθηιειεχζεξεο κλεκνληαθήο ζπλαίλεζεο πνπ εθθξάδεηαη απφ ηελ εηεξφθιεηε 

θπβεξλεηηθή ζπκκαρία κε πξσζππνπξγφ ηνλ ζπζηεκηθφ ηερλνθξάηε θ. Παπαδήκν 

(κεηαιιαγκέλνπ ζνζηαιηζηηθνχ, ζπληεξεηηθνχ θαη θηιειεχζεξνπ κε γαξληηνχξα ηελ 

αθξνδεμηά) θπβέξλεζε πνπ δεκηνπξγήζεθε θαη ππνζηεξίδεηαη απφ ηνπο θπξίαξρνπο 



λενθηιειεχζεξνπο θχθινπο ηνπ νηθνλνκηθνχ θαη ρξεκαηνπηζησηηθνχ ζπζηήκαηνο θαη ηα 

δηαπιεθφκελα κηληηαθά ζπγθξνηήκαηα. Δ δεκηνπξγία θηλήκαηνο κε ζηφρνπο ηελ θαηάξγεζε 

ηεο λέαο δαλεηαθήο ζχκβαζεο, ηελ αλαηξνπή ηεο ζπγθπβέξλεζεο θαη απηήο ηεο πνιηηηθήο 

θαη ηελ αλαγθαία ζπγθξφηεζε θαη ζπκπαξάηαμε φισλ ησλ αξηζηεξψλ – 

αληηλενθηιειεχζεξσλ – αληηκλεκνληαθψλ δπλάκεσλ είλαη επηηαθηηθή γηα ηελ αιιαγή ζηε 

ρψξα καο. 

 

  ΠΡΧΣΟ:  ΏΜΒΟΕ ΣΟΥΟΕ ΣΔ ΏΤΣΟΑΕΟΕΚΔΔ:  

 απνηξνπή ησλ πνιηηηθψλ άκεζεο θαη έκκεζεο ηδησηηθνπνίεζεο θξίζηκσλ θνηλσληθψλ θαη 

αλαπηπμηαθψλ ηνκέσλ (απνξξίκκαηα, ελέξγεηα, θνηλσληθέο ππεξεζίεο θ.ι.π.).  

 Δ ππεξάζπηζε ησλ θνηλσληθψλ θαη εξγαζηαθψλ θαηαθηήζεσλ θαη ε αγσληζηηθή αληίζηαζε 

ζηηο δηαιπηηθέο ξπζκίζεηο γηα ηελ εθεδξεία θαη ηηο απνιχζεηο, ηε ζπξξίθλσζε ησλ ζέζεσλ 

εξγαζίαο θαη ηε κείσζε ησλ κηζζψλ. 

  Δ απνηξνπή ηεο «θηλεδνπνίεζεο» κέζσ ηεο ΒΟ (Βζληθήο Οηθνλνκηθήο πλεξγαζίαο) κέζα 

απφ ηε ζπγθξφηεζε ελφο κεηψπνπ Ώπηνδηνίθεζεο, θνηλσλίαο θαη εξγαδνκέλσλ.  

 Δ δηεθδίθεζε γελλαίαο αχμεζεο ησλ δηαζέζηκσλ πφξσλ ηνπ ΒΠΏ, ηζφηηκα ζε Αήκνπο θαη 

Πεξηθέξεηεο κέζα απφ ηε ξηδηθή αλαδηάξζξσζε ηνπ.  

 Δ αγσληζηηθή δηεθδίθεζε ηεο εθαξκνγήο ηνπ πληάγκαηνο (άξζξν 103, απφδνζε πφξσλ θαη 

αξκνδηνηήησλ) απέλαληη ζηηο θαηαζηξνθηθέο πνιηηηθέο ησλ κλεκνλίσλ θαη ησλ 

κεζνπξφζεζκσλ πνπ ζε ζπλζήθεο νηθνλνκηθήο θξίζεο έρνπλ κείσζε, ησλ ζεζκνζεηεκέλσλ 

θξαηηθψλ απνδφζεσλ πξνο ηελ Ώπηνδηνίθεζε, πνπ αγγίδεη ην -50%  κεηαμχ 2009-2012.  

 

 ΑΒΤΣΒΡΟ:   ΒΜΜΒΟΕ ΣΟΥΟΕ:  

      ΒΝΏΛΛΏΚΣΕΚΟ ΘΒΜΕΚΟ ΠΛΏΕΕΟ: Παξακέλεη πάληα επηηαθηηθή ε αλάγθε γηα κηα 

εληαία, νινθιεξσκέλε κεηαξξχζκηζε ηνπ θξάηνπο θαη ησλ απηνδηνηθεηηθψλ ζεζκψλ. Ώπηφ ζα 

γίλεη κε ηελ αλαηξνπή ηνπ Καιιηθξάηε θαη ηελ αληηθαηάζηαζή ηνπ απφ έλα λέν ζεζκηθφ πιαίζην 

πνπ ζα εγθαζηδξχεη κηα δεκνθξαηηθή, απνηειεζκαηηθή Ώπηνδηνίθεζε κε νπζηαζηηθέο 

αξκνδηφηεηεο θαη πφξνπο.  Να γίλεη ε Σ.Ώ. νπζηαζηηθφο παξάγνληαο πνπ ζπκβάιιεη ζηελ 

ηζφξξνπε αλάπηπμε κε ηελ αληηκεηψπηζε ησλ ηεξάζηησλ αληζνηήησλ πνπ εκθαλίδνληαη κεηαμχ 

θέληξνπ θαη πεξηθέξεηαο, λα γίλεη θνξέαο θνηλσληθήο θαη νηθνλνκηθήο πξνφδνπ, θνξέαο 

νπζηαζηηθήο θνηλσληθήο ζπκκεηνρήο, δεκνθξαηίαο θαη δηαθάλεηαο. Σα ραξαθηεξηζηηθά κηαο 

ηέηνηαο κεηαξξχζκηζεο ή ελφο   ελαιιαθηηθνχ ζεζκηθνχ πιαηζίνπ ιεηηνπξγίαο πξνο ηνλ 

«Καιιηθξάηε» ζα πξέπεη λα είλαη:  

 Ώθξηβήο θνζηνιφγεζε & ρξεκαηνδφηεζε ησλ αξκνδηνηήησλ ηεο Σ.Ώ 

 Βμάιεηςε ηεο ζιηβεξήο πξαγκαηηθφηεηαο ηνπ Αήκνπ – επαίηε 

 Καηάξγεζε ηνπ ζεζκηθνχ πιαηζίνπ πνπ πξνσζεί ηελ αληαπνδνηηθφηεηα, ηελ 

εκπνξεπκαηνπνίεζε θαη ηδησηηθνπνίεζε   ησλ δξαζηεξηνηήησλ ηεο Σ.Ώ 

 Εζρπξφο – Λατθφο – απνηειεζκαηηθφο Αήκνο 

 πκκεηνρή – άκεζε δεκνθξαηία – ακεζφηεηα – εγγχηεηα – επηθνπξηθφηεηα θαη φρη 

απνμέλσζε ησλ πνιηηψλ 

 Δ απνθέληξσζε κε ηελ έλλνηα ηεο  πνιηηηθήο δεκνθξαηίαο,   ζπκκεηνρήο, δειαδή,  ηνπ πνιίηε 

ζηηο δηαδηθαζίεο ζπλαπφθαζεο ζηε γεηηνληά ηνπ θαη, ζπλεπψο, ελεξγνπνίεζεο ηνπ. Δ έλλνηα 

δει. ησλ κηθξψλ αλζξψπηλσλ βάζεσλ, φπνπ ιακβάλνληαη νη απνθάζεηο. 

 Δ ελίζρπζε ησλ ζεζκψλ ιατθήο ζπκκεηνρήο ειέγρνπ & ινγνδνζίαο ησλ ηνπηθψλ αξρψλ. 

 Δ θαζηέξσζε ηεο απιήο αλαινγηθήο γηα ηελ αληίζηνηρε ησλ νξγάλσλ ηεο απηνδηνίθεζεο κε ηε 

ιατθή βνχιεζε. 

 Οη αλαγθαίεο αιιαγέο ζην ζεζκηθφ πιαίζην ιεηηνπξγίαο ηεο, γηα λα μεπεξαζηνχλ ηα 

γξαθεηνθξαηηθά εκπφδηα θαη νη έιεγρνη ζθνπηκφηεηαο ησλ απνθάζεψλ ηεο.  Δ επεμεξγαζία 

ζρεδίσλ ηνπηθήο αλάπηπμεο κε πξνηεξαηφηεηα ην θνηλσληθφ φθεινο θαη φρη ηηο 

επηρεηξεκαηηθέο δξαζηεξηφηεηεο ηνπ δήκνπ. ΐαζηθνί άμνλεο κηαο ηέηνηαο θαηεχζπλζεο είλαη ε 

ππεξάζπηζε ηεο θαηνηθίαο, ηνπ δεκφζηνπ ρψξνπ θαη ηνπ πεξηβάιινληνο απφ ηηο επηζέζεηο ηεο 

λενθηιειεχζεξεο αγνξάο, ε πξνψζεζε θνηλσληθήο πνιηηηθήο ελάληηα ζε θάζε κνξθή 

απνθιεηζκψλ, ε ππνζηήξημε εππαζψλ θνηλσληθψλ νκάδσλ, νη αλνηρηέο ζεξαπεπηηθέο 



θνηλφηεηεο, ε έληαμε ησλ κεηαλαζηψλ. Ώπηά δελ είλαη απιά δεηήκαηα πνιηηηθήο επηινγήο, 

είλαη κηα πάιε ηδενινγηθήο εγεκνλίαο απέλαληη ζηνλ θνηλσληθφ ζπληεξεηηζκφ, ν νπνίνο 

αιιεινηξνθνδνηείηαη κε λενθηιειεχζεξα επηθνηλσληαθά ζρέδηα: επηρεηξήζεηο «ζθνχπα», 

«ζψκαηα πνιηηψλ» γηα ηε ζπλνηθηαθή αζθάιεηα, πάλνπια ζηξαηησηηθνπνηεκέλα αζηπλνκηθά 

ζψκαηα, θάκεξεο ζε δξφκνπο θαη ζε ζρνιεία. 

  ηφρνο ελφο ζπλνιηθνχ ελαιιαθηηθνχ ζεζκηθνχ πιαηζίνπ  πξέπεη λα είλαη φρη ν θνκκαηηθφο 

απηνδηνηθεηηθφο αιιά ν αξηζηεξφο απηνδηνηθεηηθφο. Ώπηφο πνπ παξεκβαίλεη ζηα δξψκελα ηεο 

πφιεο ζηα κεγάια πνιηηηθά δεηήκαηα θαη δεκηνπξγεί ζπλζήθεο θηλήκαηνο. Δ απηνδηνίθεζε 

κπνξεί λα κελ είλαη ε ίδηα θίλεκα αιιά νη αξηζηεξνί απηνδηνηθεηηθνί νθείινπλ λα 

δεκηνπξγνχλ θίλεκα.   Οθείινπκε, ζπλεπψο, λα έρνπκε δηαξθψο ζηε ζθέςε καο κηα 

Ώπηνδηνίθεζε ζηελ ππεξεζία ηνπ Πνιίηε, ε νπνία λα ιεηηνπξγεί σο ιατθή εμνπζία, λα είλαη 

αγσληζηηθή θαη δηεθδηθεηηθή θαη λα είλαη νηθνλνκηθά επαξθήο γηα ηελ άζθεζε ησλ 

αξκνδηνηήησλ ηεο. Να ζπλδένπκε ηελ Σ.Ώ κε ηα θηλήκαηα  πφιεο, κε ζπιινγηθφηεηεο 

θεκηληζηηθνχ ραξαθηήξα θαη θάζε κνξθήο πξννδεπηηθέο θαη ξηδνζπαζηηθέο ζπιινγηθφηεηεο 

θνηλσληθνχ, νηθνινγηθνχ θαη πνιηηηζηηθνχ ραξαθηήξα. 
  

επηζηξνθή 
 

ΜΔΣΑΛΛΑΓΜΔΝΑ ΠΡΟΪΟΝΣΑ – SOS  
GREENPEACE: θαηάινγνο κε γελεηηθά κεηαιιαγκέλεο νπζίεο  

 

Ώιιαληηθά :  

ΏΝΏΝΕΏΑΔ 

Γηανχξηηα – Βπηδφξπηα: 

Γηανχξηη After School Choco (ΦΏΓΒ) 

FruYo γηανχξηη κε δεκεηξηαθά (ΦΏΓΒ) 

Nouvelle, (ΦΏΓΒ) 

Caramele (ΦΏΓΒ) 

Corn Flakes (Tasty) 

Βπεμεξγαζκέλεο ληνκάηεο: 

Brava Ketchup (Med Foods) 

Γπκαξηθά θαη ζάιηζεο δπκαξηθψλ:  

La Mediterranea (Γηνπξηκάθ) 

Pasta Italia (Γηνπξηκάθ) 

Μάθβει Γπκαξηθά (Γηνπξηκάθ) 

Σνξηειίληα (ΏΐΒΓ) 

Κνλζέξβεο: 

Παιίξξνηα ΐνδηλφ κε αξαθά (Παιίξξνηα) 

Παιίξξνηα Γίγαληεο γηαρλί (Παιίξξνηα) 

Παιίξξνηα Νηνικαδάθηα Γηαιαληδί 

(Παιίξξνηα) 

Παιίξξνηα πεηδνθάη (Παιίξξνηα) 

πνξέιαηα – Μαξγαξίλεο: 

Corolla (Κνξέ) 

Standard πνξέιαηα (Standard) 

Union νγηέιαην (Παπνπηζάλεο) 

Βχα (Βιιεληθέο Αεκηνπξγίεο) 

Μάλα Ώξαβνζηηέιαην (Παπνπηζάλεο) 

Μάλα ΐακβαθέιαην (Παπνπηζάλεο) 

νγηφια (Κνξέ) 

νξίλα (Βιιεληθέο Αεκηνπξγίεο) 

Σν Λακπεξφ (κχινη φγηαο) 

αιάηεο – άιηζεο – νχπεο: 

17 Delicatessen Farma (Olympus Foods) 

17 Delicatessen Mustard Sauce (Olympus 

Foods) 

17 Delicatessen Μειηηδαλνζαιάηα (Olympus 

Foods) 

17 Delicatessen Ρψζηθε αιάηα (Olympus 

Foods) 

17 Delicatessen Σπξνζαιάηα (Olympus Foods) 

Brava Μνπζηάξδα (Med Foods) 

Chef Grec Σπξνζαιάηα (Κνχηξαο) 

Chef Grec Ρψζηθε αιάηα (Κνχηξαο) 

Chef Grec Σαξακνζαιάηα (Κνχηξαο) 

Chef Grec Σδαηδίθη (Κνχηξαο) 

Delicia Μνπζηάξδα (Med Foods) 

BEM Μειηηδαλνζαιάηα (BEM) 

BEM Ρψζηθε αιάηα (BEM) 

BEM Σαξακνζαιάηα (BEM) 

BEM Σδαηδίθη (BEM) 

νθνιάηεο – Καξακέιεο: 

Oscar νθνιάηεο (Oscar) 

Παγσηά: 

ΏΓΝΟ 

Σζηπο – λαθο: 

Cheetos (Tasty) 

Doritos (Tasty) 

Φνπληνχληα (Tasty) 

Lay ‟s (Tasty) 

Pitsinia (Tasty) 

Ruffles (Tasty) 

Tasty Snacks (Tasty) 

Tsakiris Chips κε αιάηη – πάπξηθα (Σζαθίξεο) 

Tsakiris Chips κε αιάηη – ξίγαλε (Σζαθίξεο) 

Φσκί – Φξπγαληέο: 

Ferro Κξηηζίληα κε ζθφξδν (Ώζ. Οηθ. 

Ώξηνπνηία)  



Ferro Κξηηζίληα κε ζνπζάκη (Ώζ. Οηθ. Ώξηνπνηία)  

 

Δ παξαθάησ είλαη κηα ιίζηα ρξσζηηθψλ νπζηψλ θαη πξνζζέησλ γηα ηξφθηκα πνπ εθδφζεθε απφ ην 

λνζνθνκεηαθφ θέληξν ηνπ Chaumont ηεο Γαιιίαο, βαζηζκέλε ζε πιεξνθνξίεο πνπ δφζεθαλ απφ ην 

εξεπλεηηθφ λνζνθνκείν ηνπ Villajuir, γηα λα επηζηήζεη ηελ πξνζνρή ησλ θαηαλαισηψλ ζηα 

απνηειέζκαηα ησλ πξνζζέησλ πνπ ρξεζηκνπνηνχληαη απφ ηε βηνκεραλία ηξνθίκσλ. 

Δ100  ΑΚΗΝΓΤΝΟ  Δ214  ΚΑΡΚΗΝΟΓΟΝΟ  Δ322  ΑΚΗΝΓΤΝΟ  

Δ101  ΑΚΗΝΓΤΝΟ  Δ215  ΚΑΡΚΗΝΟΓΟΝΟ  Δ325  ΑΚΗΝΓΤΝΟ  

Δ102  ΔΠΗΚΗΝΓΤΝΟ  Δ217  ΚΑΡΚΗΝΟΓΟΝΟ  Δ326  ΑΚΗΝΓΤΝΟ  

Δ103  ΑΠΑΓΟΡΔΤΜΔΝΟ  Δ220  ΚΑΣΑΣΡΟΦΖ ΒΗΣΑΜΗΝΖ Β 12  Δ327  ΑΚΗΝΓΤΝΟ  

Δ104  ΤΠΟΠΣΟ  Δ221  ΔΝΣΔΡΗΚΔ ΔΝΟΥΛΖΔΗ  Δ330  ΚΑΡΚΗΝΟΓΟΝΟ  

Δ105  ΑΠΑΓΟΡΔΤΜΔΝΟ  Δ222  ΔΝΣΔΡΗΚΔ ΔΝΟΥΛΖΔΗ  Δ331  ΑΚΗΝΓΤΝΟ  

Δ110  ΔΠΗΚΗΝΓΤΝΟ  Δ223  ΔΝΣΔΡΗΚΔ ΔΝΟΥΛΖΔΗ  Δ332  ΑΚΗΝΓΤΝΟ  

Δ111  ΑΠΑΓΟΡΔΤΜΔΝΟ  Δ224  ΔΝΣΔΡΗΚΔ ΔΝΟΥΛΖΔΗ  Δ333  ΑΚΗΝΓΤΝΟ  

Δ120  ΔΠΗΚΗΝΓΤΝΟ  Δ226  ΔΝΣΔΡΗΚΔ ΔΝΟΥΛΖΔΗ  Δ334  ΑΚΗΝΓΤΝΟ  

Δ121  ΑΠΑΓΟΡΔΤΜΔΝΟ  Δ230  ΓΔΡΜΑΣΗΚΔ ΓΗΑΣΑΡΑΥΔ  Δ335  ΑΚΗΝΓΤΝΟ  

Δ122  ΤΠΟΠΣΟ  Δ231  ΓΔΡΜΑΣΗΚΔ ΓΗΑΣΑΡΑΥΔ  Δ336  ΑΚΗΝΓΤΝΟ  

Δ123  ΠΟΛΤ ΔΠΗΚΗΝΓΤΝΟ  Δ232  ΓΔΡΜΑΣΗΚΔ ΓΗΑΣΑΡΑΥΔ  Δ337  ΑΚΗΝΓΤΝΟ  

Δ124  ΔΠΗΚΗΝΓΤΝΟ  Δ233  ΓΔΡΜΑΣΗΚΔ ΓΗΑΣΑΡΑΥΔ  Δ338  ΠΔΠΣΗΚΖ ΓΗΑΣΑΡΑΥΖ  

Δ125  ΑΠΑΓΟΡΔΤΜΔΝΟ  Δ236  ΑΚΗΝΓΤΝΟ  Δ339  ΠΔΠΣΗΚΖ ΓΗΑΣΑΡΑΥΖ  

Δ126  ΑΠΑΓΟΡΔΤΜΔΝΟ  Δ237  ΑΚΗΝΓΤΝΟ  Δ340  ΠΔΠΣΗΚΖ ΓΗΑΣΑΡΑΥΖ  

Δ127  ΔΠΗΚΗΝΓΤΝΟ  Δ238  ΑΚΗΝΓΤΝΟ  Δ341  ΠΔΠΣΗΚΖ ΓΗΑΣΑΡΑΥΖ  

Δ130  ΑΠΑΓΟΡΔΤΜΔΝΟ  Δ239  ΚΑΡΚΗΝΟΓΟΝΟ  Δ400  ΑΚΗΝΓΤΝΟ  

Δ131  ΚΑΡΚΗΝΟΓΟΝΟ  Δ240  ΤΠΟΠΣΟ  Δ401  ΑΚΗΝΓΤΝΟ  

Δ132  ΑΚΗΝΓΤΝΟ  Δ241  ΤΠΟΠΣΟ  Δ402  ΑΚΗΝΓΤΝΟ  

Δ140  ΑΚΗΝΓΤΝΟ  Δ250  ΓΗΑΣΑΡΑΥΔ ΠΗΔΖ  Δ403  ΑΚΗΝΓΤΝΟ  

Δ141  ΤΠΟΠΣΟ  Δ251  ΓΗΑΣΑΡΑΥΔ ΠΗΔΖ  Δ404  ΑΚΗΝΓΤΝΟ  

Δ142  ΚΑΡΚΗΝΟΓΟΝΟ  Δ252  ΓΗΑΣΑΡΑΥΔ ΠΗΔΖ  Δ406  ΑΚΗΝΓΤΝΟ  

Δ150  ΤΠΟΠΣΟ  Δ260  ΑΚΗΝΓΤΝΟ  Δ407  ΠΔΠΣΗΚΖ ΓΗΑΣΑΡΑΥΖ  

Δ151  ΤΠΟΠΣΟ  Δ261  ΑΚΗΝΓΤΝΟ  Δ408  ΑΚΗΝΓΤΝΟ  

Δ152  ΑΠΑΓΟΡΔΤΜΔΝΟ  Δ262  ΑΚΗΝΓΤΝΟ  Δ410  ΑΚΗΝΓΤΝΟ  

Δ153  ΤΠΟΠΣΟ  Δ263  ΑΚΗΝΓΤΝΟ  Δ411  ΑΚΗΝΓΤΝΟ  

Δ160  ΑΚΗΝΓΤΝΟ  Δ270  ΑΚΗΝΓΤΝΟ  Δ413  ΑΚΗΝΓΤΝΟ  

Δ161  ΑΚΗΝΓΤΝΟ  Δ280  ΑΚΗΝΓΤΝΟ  Δ414  ΑΚΗΝΓΤΝΟ  

Δ163  ΑΚΗΝΓΤΝΟ  Δ281  ΑΚΗΝΓΤΝΟ  Δ420  ΑΚΗΝΓΤΝΟ  

Δ170  ΑΚΗΝΓΤΝΟ  Δ282  ΑΚΗΝΓΤΝΟ  Δ421  ΑΚΗΝΓΤΝΟ  

Δ171  ΤΠΟΠΣΟ  Δ300  ΑΚΗΝΓΤΝΟ  Δ422  ΑΚΗΝΓΤΝΟ  

Δ173  ΤΠΟΠΣΟ  Δ301  ΑΚΗΝΓΤΝΟ  Δ450  ΠΔΠΣΗΚΖ ΓΗΑΣΑΡΑΥΖ  

Δ174  ΑΚΗΝΓΤΝΟ  Δ302  ΑΚΗΝΓΤΝΟ  Δ461  ΠΔΠΣΗΚΖ ΓΗΑΣΑΡΑΥΖ  

Δ175  ΑΚΗΝΓΤΝΟ  Δ303  ΑΚΗΝΓΤΝΟ  Δ462  ΠΔΠΣΗΚΖ ΓΗΑΣΑΡΑΥΖ  

Δ180  ΤΠΟΠΣΟ  Δ304  ΑΚΗΝΓΤΝΟ  Δ463  ΠΔΠΣΗΚΖ ΓΗΑΣΑΡΑΥΖ  

Δ181  ΑΠΑΓΟΡΔΤΜΔΝΟ  Δ305  ΑΚΗΝΓΤΝΟ  Δ465  ΠΔΠΣΗΚΖ ΓΗΑΣΑΡΑΥΖ  

Δ200  ΑΚΗΝΓΤΝΟ  Δ306  ΑΚΗΝΓΤΝΟ  Δ466  ΠΔΠΣΗΚΖ ΓΗΑΣΑΡΑΥΖ  

Δ201  ΑΚΗΝΓΤΝΟ  Δ307  ΑΚΗΝΓΤΝΟ  Δ471  ΑΚΗΝΓΤΝΟ  

Δ202  ΑΚΗΝΓΤΝΟ  Δ308  ΑΚΗΝΓΤΝΟ  Δ472  ΑΚΗΝΓΤΝΟ  

Δ203  ΑΚΗΝΓΤΝΟ  Δ309  ΑΚΗΝΓΤΝΟ  Δ473  ΑΚΗΝΓΤΝΟ  

Δ210  ΚΑΡΚΗΝΟΓΟΝΟ  Δ311  ΔΚΕΔΜΑ  Δ474  ΑΚΗΝΓΤΝΟ  

Δ211  ΚΑΡΚΗΝΟΓΟΝΟ  Δ312  ΔΚΕΔΜΑ  Δ475  ΑΚΗΝΓΤΝΟ  

Δ212  ΚΑΡΚΗΝΟΓΟΝΟ  Δ320  ΥΟΛΖΣΔΡΗΝΖ  Δ477  ΤΠΟΠΣΟ  

Δ213  ΚΑΡΚΗΝΟΓΟΝΟ  Δ321  ΥΟΛΖΣΔΡΗΝΖ  Δ480  ΑΚΗΝΓΤΝΟ  

Δ ΐΕΣΏΜΕΝΔ ΐ12 αθνξα ηελ ηζνξξνπηα ηνπ λεπξηθνπ ζπζηεκαηνο.  

Β123 - πνιπ επηθηλδπλν απαγνξεπκελν ζηηο ΔΠΏ θαη Ρσζία. 

ΏΠΏΓΟΡΒΤΜΒΝΟ - απφ ην γαιιηθφ ππνπξγείν πγείαο 1/1/77 

ΚΏΡΚΕΝΟΓΟΝΟ - νπζία πνπ κπνξεί λα πξνθαιέζεη αλάπηπμε θαξθηλσκάησλ 
 

επηζηξνθή 

 



Νφκηκα φια ηα θαηαπαηεκέλα 

 

Γεληθφ μεπνχιεκα ηεο δεκφζηαο πεξηνπζίαο. Ώπηά πνπ είλαη δεκφζηα ζα πεξάζνπλ ζην Σακείν ηνπ 

Μελεκνλίνπ γηα λα μεπνπιεζνχλ ζε ηδηψηεο. Ώπηά πνπ είλαη θαηαπαηεκέλα ζα δνζνχλ ζηνπο 

θαηαπαηεηέο γηα έζνδα πνπ ζα πεγαίλνπλ ζην Πξάζηλν Σακείν. Χο γλσζηφλ ην Πξάζηλν Σακείν 

θαηά 95% δηαηίζεηαη ζην Σακείν ηνπ Μλεκνλίνπ. ΔΓ  

Ethnos.gr - αβ, 14 Εαλ 2012 

Σν ππνπξγείν Οηθνλνκηθψλ πξνσζεί ζρέδην <<ηαθηνπνίεζεο>> ρηιηάδσλ θαηαπαηεκέλσλ 

εθηάζεσλ ηνπ Αεκνζίνπ, κεηά ηηο ξπζκίζεηο γηα ηνπο εκηππαίζξηνπο θαη ηα απζαίξεηα, πνπ 

εθηηκάηαη φηη ζα θέξνπλ ζηα δεκφζηα ηακεία έζνδα χςνπο 1,5 δηζ. επξψ. 

ην ππνπξγείν εμεηάδνπλ έλα πιαίζην πνπ ζα δηέπεη ηνπο φξνπο απφθηεζεο λφκηκσλ ηίηισλ γηα ηηο 

εθηάζεηο απηέο, ην νπνίν ζα κπνξνχζε λα απνθέξεη έζνδα δεθάδσλ 

εθαηνκκπξίσλ επξψ. 
 
επηζηξνθή 
 

Πξνηεηλφκελα 

 

Πξνηεηλφκελε εκεξίδα γηα ηα ζθνππίδηα  

 

ΔΜΒΡΕΑΏ Σ.Β.Β. - Δ νινθιεξσκέλε δηαρείξηζε ησλ Ώζηηθψλ ηεξεψλ Ώπνβιήησλ σο κνριφο 

θνηλσληθήο αλάπηπμεο – ΏΘΔΝΏ / 1 – 2- 2012 

                        ΒΕΔΓΔΒΕ - ΠΡΟΓΡΏΜΜΏ 

1ε ΒΝΟΣΔΣΏ: Βλαξθηήξηεο νκηιίεο Βηζήγεζε-Πιαίζην ηεο Οξγαλσηηθήο Βπηηξνπήο ηεο 

Δκεξίδαο  

Γ. Διηφπνπινο, ΐ Ώληηπξφεδξνο «Ώ» ΣΒΒ.  

Οινθιεξσκέλνο πξάζηλνο ζρεδηαζκφο δηαρείξηζεο αζηηθψλ απνξξηκκάησλ βαζηζκέλνο ζην 

ηξίπηπρν πξφιεςε-αλαθχθισζε-θνκπνζηνπνίεζε.  
Φ. Κπξθίηζνο, Αξ Πεξηβαιινληνιφγνο, Πξφεδξνο ηεο Οηθνινγηθήο Βηαηξείαο Ώλαθχθισζεο   
χγρξνλεο ηερλνινγίεο ζηε δηαρείξηζε Ώπνξξηκκάησλ  

Λντδίδνπ Μαξία, ΥΜ, Καζεγήηξηα ΒΜΠ, Πξφεδξνο πγθιεηηθήο Βπηηξνπήο Πεξηβάιινληνο 

ΒΜΠ   

Βπηρεηξεκαηηθέο επθαηξίεο δηαρείξηζεο ζηεξεψλ απνβιήησλ ζηελ Βιιάδα 

Κ. Ώξαβψζεο, Πξφεδξνο ΒΒΑΏ, Λέθηνξαο ΒΜΠ   

2Δ ΒΝΟΣΔΣΏ: Οινθιεξσκέλα πζηήκαηα Αηαρείξηζεο ΏΏ κεηά ηελ παξαγσγή ηνπο: 

Ώλαθχθισζε, Ώλάθηεζε, Αηάζεζε  

Δ ελαιιαθηηθή δηαρείξηζε ησλ απνβιήησλ ζηελ Βιιάδα 

Ώ. θνξδίιεο, Γεληθφο Αηεπζπληήο ΒΟΒΑΏΠ  

Θεξκηθή Βπεμεξγαζία Ώζηηθψλ ηεξεψλ Ώπνξξηκκάησλ κε Ώλάθηεζε Βλέξγεηαο 

Β. Καινγήξνπ, Αξ ΥΜ, Πξφεδξνο πκβνπιίνπ Βλεξγεηαθήο Ώμηνπνίεζεο Ώπνβιήησλ 

ΤΝΒΡΓΒΕΏ  

Βλεξγεηαθή αμηνπνίεζε ππνιεηκκάησλ αλαθχθισζεο ΏΏ ζηε ηζηκεληνβηνκεραλία ΣΕΣΏΝ 

. Αεκεξηδήο, ηέιερνο Σζηκεληνβηνκεραλίαο  

ΚΒΕΜΒΝΟ: «ΑΒΑΕΏ»,νινθιεξσκέλε θαη βηψζηκε δηαρείξηζε ΏΏ, εθαξκνζκέλε γλψζε θαη 

εκπεηξία 

ΠΏΡΟΤΕΏΔ: «ΑΒΑΕΏ», νινθιεξσκέλε θαη βηψζηκε δηαρείξηζε ΏΏ, εθαξκνζκέλε γλψζε 

θαη εκπεηξία 

Λ. Κνπάζεο, ΔΜ MSc, Πξφεδξνο «Ώ» ΣΒΒ Απη. Κξήηεο, χκβνπινο ΑΒΑΕΏ Ώ.Β. ΟΣΏ Υαληά, 

Πξφεδξνο Αηθηχνπ Φν.Α..Ώ.  

Δ ζπκκφξθσζε κε ηηο λνκνζεηηθέο απαηηήζεηο Αηαρείξηζεο ηεξεψλ Ώπνβιήησλ, σο νδεγφο 

ζρεδηαζκνχ έξγσλ Α..Ώ. θαη αμηνπνίεζεο θνηλνηηθψλ πφξσλ: Δ πεξίπησζε ηεο Ρνπκαλίαο 

Θ. Λψινο, ΥΜ, Γ. Σαβνπιάξεο, Αξ ΥΜ, Γ. Ράπηεο, Αξ ΥΜ, Μειεηεηέο-χκβνπινη  

http://portal.tee.gr/portal/page/portal/SCIENTIFIC_WORK/EKDILOSEIS_P/EPISTHMONIKES_EVENTS/DIAXIRISI%20STEREON%20APOVLITON/EISHGHSEIS/ORGANOTIKH_EPITROPH_TEE_01%2002%202012.pdf
http://portal.tee.gr/portal/page/portal/SCIENTIFIC_WORK/EKDILOSEIS_P/EPISTHMONIKES_EVENTS/DIAXIRISI%20STEREON%20APOVLITON/EISHGHSEIS/ORGANOTIKH_EPITROPH_TEE_01%2002%202012.pdf
http://portal.tee.gr/portal/page/portal/SCIENTIFIC_WORK/EKDILOSEIS_P/EPISTHMONIKES_EVENTS/DIAXIRISI%20STEREON%20APOVLITON/EISHGHSEIS/KIRKITSOS.pdf
http://portal.tee.gr/portal/page/portal/SCIENTIFIC_WORK/EKDILOSEIS_P/EPISTHMONIKES_EVENTS/DIAXIRISI%20STEREON%20APOVLITON/EISHGHSEIS/KIRKITSOS.pdf
http://portal.tee.gr/portal/page/portal/SCIENTIFIC_WORK/EKDILOSEIS_P/EPISTHMONIKES_EVENTS/DIAXIRISI%20STEREON%20APOVLITON/EISHGHSEIS/LOIZIDOU.pdf
http://portal.tee.gr/portal/page/portal/SCIENTIFIC_WORK/EKDILOSEIS_P/EPISTHMONIKES_EVENTS/DIAXIRISI%20STEREON%20APOVLITON/EISHGHSEIS/aravosis.pdf
http://portal.tee.gr/portal/page/portal/SCIENTIFIC_WORK/EKDILOSEIS_P/EPISTHMONIKES_EVENTS/DIAXIRISI%20STEREON%20APOVLITON/EISHGHSEIS/SKORDILHS.pdf
http://portal.tee.gr/portal/page/portal/SCIENTIFIC_WORK/EKDILOSEIS_P/EPISTHMONIKES_EVENTS/DIAXIRISI%20STEREON%20APOVLITON/EISHGHSEIS/KALOGIROY.pdf
http://portal.tee.gr/portal/page/portal/SCIENTIFIC_WORK/EKDILOSEIS_P/EPISTHMONIKES_EVENTS/DIAXIRISI%20STEREON%20APOVLITON/EISHGHSEIS/DEMERTHS.pdf
http://portal.tee.gr/portal/page/portal/SCIENTIFIC_WORK/EKDILOSEIS_P/EPISTHMONIKES_EVENTS/DIAXIRISI%20STEREON%20APOVLITON/EISHGHSEIS/kopashs2.pdf
http://portal.tee.gr/portal/page/portal/SCIENTIFIC_WORK/EKDILOSEIS_P/EPISTHMONIKES_EVENTS/DIAXIRISI%20STEREON%20APOVLITON/EISHGHSEIS/kopashs2.pdf
http://portal.tee.gr/portal/page/portal/SCIENTIFIC_WORK/EKDILOSEIS_P/EPISTHMONIKES_EVENTS/DIAXIRISI%20STEREON%20APOVLITON/EISHGHSEIS/KOPASHS.pdf
http://portal.tee.gr/portal/page/portal/SCIENTIFIC_WORK/EKDILOSEIS_P/EPISTHMONIKES_EVENTS/DIAXIRISI%20STEREON%20APOVLITON/EISHGHSEIS/KOPASHS.pdf
http://portal.tee.gr/portal/page/portal/SCIENTIFIC_WORK/EKDILOSEIS_P/EPISTHMONIKES_EVENTS/DIAXIRISI%20STEREON%20APOVLITON/EISHGHSEIS/LOLOS.pdf
http://portal.tee.gr/portal/page/portal/SCIENTIFIC_WORK/EKDILOSEIS_P/EPISTHMONIKES_EVENTS/DIAXIRISI%20STEREON%20APOVLITON/EISHGHSEIS/LOLOS.pdf


Αηαινγή ζηελ πεγή θαη θνκπνζηνπνίεζε Τπνιεηκκάησλ Σξνθψλ - Πηινηηθή εθαξκνγή ζην Αήκν 

Ώζελαίσλ θαη Κεθηζηάο 

Ώ. Μπνχξθα, ΥΜ MSc, Μειεηεηήο-χκβνπινο  

3Δ ΒΝΟΣΔΣΏ: Υξεκαηνδνηηθφ πιαίζην θαη ζεζκνί/κεραληζκνί πινπνίεζεο έξγσλ ΑΏ 

Χξίκαλζε θαη ρξεκαηνδφηεζε έξγσλ Αηαρείξηζεο ηεξεψλ Ώπνβιήησλ  

Ώιέμαλδξνο Γαράξσθ, ηέιερνο ΒΣΒπ - Οκάδα Βξγαζίαο δηαξζξσηηθψλ ηακείσλ   

Οη ρξεκαηνδνηηθνί κεραληζκνί θαη ηα ηδηαίηεξα ραξαθηεξηζηηθά ηνπο ζηελ επηηπρή πινπνίεζε 

δξάζεσλ/πξνγξακκάησλ θαη έξγσλ ΑΏ 

Φ. Κνπξκνχζεο, Πξφεδξνο Έλσζεο Πεξηβαιινληνιφγσλ Βιιάδαο, ζχκβνπινο Τπνπξγείνπ 

Ώλάπηπμεο, Ώληαγσληζηηθφηεηαο θαη Ναπηηιίαο   

ΟΜΕΛΕΏ ΣΟΤ ΠΒΡΕΦΒΡΒΕΏΡΥΔ ΏΣΣΕΚΔ ΠΡΟΒΑΡΟΤ ΣΔ ΒΝΠΒ ΚΏΕ ΣΟΤ ΒΑΝΏ 

ΚΤΡΕΟΤ ΕΧΏΝΝΔ ΓΟΤΡΟΤ  
 

επηζηξνθή 
 

Πξνηεηλφκελν ειεθηξνληθφ πεξηνδηθφ:  

 
επηζηξνθή 
 

Πξνηεηλφκελν βίληεν: Κξήηε-Απνπεγάδη  

 

Πξνηεηλφκελν βίληεν ΑΠΟΠΖΓΑΓΗ "ήκεξα Δκείο - Αχξην Δζείο" 

http://www.youtube.com/watch?v=OwKv2RnWarw  
 

επηζηξνθή 
 

Πξνηεηλφκελεο ηζηνζειίδεο:  

 
1. Θφξπβνο (θαη ιίγα άιια) αλεκνγελλεηξηψλ 

http://archaeopteryxgr.blogspot.com/2012/02/blog-post_04.html [δείηε ηα βηληεάθηα θαη 

δηαβάζηε θαη ηα ζρφιηα ησλ αλαγλσζηψλ. Βίλαη πνιχ ρξήζηκα. 

2. Πψο ςεχδνληαη νη αηνιηθνί (θαη πνηνί εηζπξάηηνπλ) 

http://archaeopteryxgr.blogspot.com/2012/01/blog-post_3750.html  

3. Σν ecoikaria είλαη ην φλνκα ρξήζηε (user name) ζην δηαδξαζηηθφ ράξηε γηα ηελ Φχζε ηεο 

Εθαξίαο πνπ θηινμελείηαη ζηνλ θφκβν ηνπ communitywalk.com ΦΤΖ - CommunityWalk 

www.communitywalk.com. Ο Αηαδξαζηηθφο ράξηεο γηα ηελ Εθαξηαθή Φχζε ζηεξίρηεθε ζηηο 

εμήο πεγέο: 

- Πξφγξακκα βηνηφπσλ "NATURA 2000" 

- Βπξσπατθφ πξφγξακκα "CORINE-Biotopes" (1986-1996) 

- Τπνπξγηθή απφθαζε Ώξηζ.ΑΠΒ/4754/15.6.2002(Καζνξηζκφο Μέηξσλ Πξνζηαζίαο Σνπίσλ 

Ε...Αείηε πεξηζζφηεξα.  

Αεκηνπξγφο φισλ απηψλ είλαη ν ζπκπαηξηψηεο καο Γηψξγνο νχξηεο  
 

επηζηξνθή 
 

Πξνηεηλφκελν βηβιίν: γηα  ηελ Ηθαξία-πεξάληδα ηεο Καιηθφξληαο   

 

Lorraine Stephens Berry miscellany of Icaria-Speranza, 1877-1993.  

Contributing Institution: UC Berkeley::Bancroft Library  

Description: Contains materials collected by Lorraine Stephens Berry on Icaria-Speranza 

including research, Berry's correspondence with Dale Ross, and newsletters, reports and news 

releases of the National Icarian Heritage Society. Also includes pamphlets by original Icarian 

members including Jules Leroux, and blueprints of ranch house owned by Icarian Armand Dehay. 

Title: 

Lorraine Stephens Berry miscellany of Icaria-Speranza, 1877-1993  

http://portal.tee.gr/portal/page/portal/SCIENTIFIC_WORK/EKDILOSEIS_P/EPISTHMONIKES_EVENTS/DIAXIRISI%20STEREON%20APOVLITON/EISHGHSEIS/BOURKA.pdf
http://portal.tee.gr/portal/page/portal/SCIENTIFIC_WORK/EKDILOSEIS_P/EPISTHMONIKES_EVENTS/DIAXIRISI%20STEREON%20APOVLITON/EISHGHSEIS/BOURKA.pdf
http://portal.tee.gr/portal/page/portal/SCIENTIFIC_WORK/EKDILOSEIS_P/EPISTHMONIKES_EVENTS/DIAXIRISI%20STEREON%20APOVLITON/EISHGHSEIS/ZAHAROF.pdf
http://portal.tee.gr/portal/page/portal/SCIENTIFIC_WORK/EKDILOSEIS_P/EPISTHMONIKES_EVENTS/DIAXIRISI%20STEREON%20APOVLITON/EISHGHSEIS/KOURMOUSHS.pdf
http://portal.tee.gr/portal/page/portal/SCIENTIFIC_WORK/EKDILOSEIS_P/EPISTHMONIKES_EVENTS/DIAXIRISI%20STEREON%20APOVLITON/EISHGHSEIS/KOURMOUSHS.pdf
http://portal.tee.gr/portal/page/portal/SCIENTIFIC_WORK/EKDILOSEIS_P/EPISTHMONIKES_EVENTS/DIAXIRISI%20STEREON%20APOVLITON/EISHGHSEIS/SGOUROS.pdf
http://portal.tee.gr/portal/page/portal/SCIENTIFIC_WORK/EKDILOSEIS_P/EPISTHMONIKES_EVENTS/DIAXIRISI%20STEREON%20APOVLITON/EISHGHSEIS/SGOUROS.pdf
http://www.youtube.com/watch?feature=player_detailpage&v=OwKv2RnWarw
http://www.youtube.com/watch?v=OwKv2RnWarw
http://www.youtube.com/watch?feature=player_detailpage&v=OwKv2RnWarw
http://www.youtube.com/watch?feature=player_detailpage&v=OwKv2RnWarw
http://archaeopteryxgr.blogspot.com/2012/02/blog-post_04.html
http://archaeopteryxgr.blogspot.com/2012/01/blog-post_3750.html
http://www.communitywalk.com/ikaria_nature
http://www.communitywalk.com/
http://www.facebook.com/profile.php?id=1266961022
http://www.oac.cdlib.org/search?query=Icarian;idT=UCb113122354
http://www.oac.cdlib.org/search?query=Icarian;idT=UCb113122354


Lorraine Stephens Berry miscellany of Icaria Speranza 

Creator/Contributor: 

Berry, Lorraine Stephens., creator  

Leroux, Jules. 

Dehay, Armand. 

Abstract: 

Contains materials collected by Lorraine Stephens Berry on Icaria-Speranza including research, 

Berry's correspondence with Dale Ross, and newsletters, reports and news releases of the National 

Icarian Heritage Society. Also includes pamphlets by original Icarian members including Jules 

Leroux, and blueprints of ranch house owned by Icarian Armand Dehay.  

Date: 1877 (issued)  

Subject: 

n-us-ca  

Collective settlements -- California 

Icarian movement -- California -- Cloverdale 

Utopian socialism -- United States -- History -- 19th century 

Icaria-Speranza (Collective settlement) 

Note: 

Photographs transferred to the Pictorial Collections of The Bancroft Library (BANC PIC 

2000.082) 

The Icarians were a utopian community founded by French immigrants to the U.S., forced to leave 

France for their political views. Followers of Etienne Cabet's ideas in "Voyage en Icarie," they set 

up settlements throughout the U.S. Icaria-Speranza was the last utopian community set up near 

Cloverdale, Calif. from 1881 to 1886.  

Physical Description: 

Print 1 box and 2 oversize folders (.5 linear ft.) 

Language: English 

Identifier: UCb113122354  52394350 

Origin: California 
  

επηζηξνθή 
 

Πξνηεηλφκελν θείκελν: Υξφλεο Μίζζηνο: H θνηλσλία δείρλεη λα έρεη πάζεη εγθεθαιηθφ! 

 

"Γηα πξψηε θνξά, δσ ζε κηα θνηλσλία, ε νπνία δείρλεη λα 'ρεη πάζεη εγθεθαιηθφ! Γελ αληηδξά κε 

ηίπνηα!" ν Υξφλεο Μίζζηνο, κηιά εθ' φιεο ηεο χιεο, ζηελ Κξπζηαιία Παηνχιε, γηα ηε ζεκεξηλή 

θαηάζηαζε ηεο ρψξαο, ηνλίδνληαο κεηαμχ άιισλ, φηη "πξέπεη λα αληηιεθζνχκε πνηά είλαη ε νπζία 

θαη ην λφεκα ηεο δσήο! Αειαδή, δελ γίλεηαη αληί λα δνχκε, λα πξνζπαζνχκε λα επηβηψζνπκε!" θαη 

πξνηείλνληαο" λα πάξνπκε ηα βνπλά, λα μαλαεπνηθήζνπκε ηελ Βιιάδα". 

25 Εαλ 2012 | Κξπζηαιία Παηνχιε tvxs.gr/node/82922 

Δ θξίζε πνπ πεξλάκε, είλαη πνιπεπίπεδε, δελ είλαη κνλάρα νηθνλνκηθή. Oπζηαζηηθά είλαη θξίζε 

αμηψλ θαη ρξενθνπίαο ηνπ ινγνθξαηνχκελνπ θαη ηερλνθξαηηθνχ πνιηηηζκνχ καο. Σνπο θηλδχλνπο 

γηα ηελ νηθνινγηθή θξίζε, πηα, ηνπ πιαλήηε, δελ ηνπο ακθηζβεηεί θαλείο, θαη φιν θαη 

πεξηζζφηεξνη άλζξσπνη ζπλεηδεηνπνηνχλ ηελ αλάγθε λα ζηξαηεπηνχλ ζε ηέηνηνπ είδνπο 

πξνζπάζεηεο γηα λα ζψζνπλ ή λα βειηηψζνπλ ην πεξηβάιινλ. Ώπηφ, φκσο, είλαη ην έλα κέξνο:  

Ο πεξηβαιινληνινγηθφο αθηηβηζκφο. Αηφηη ζηελ πξαγκαηηθφηεηα ππάξρνπλ δχν πεξηβάιινληα: 

Σν έλα είλαη ην θπζηθφ πεξηβάιινλ θαη ην άιιν είλαη ην θνηλσληθφ πεξηβάιινλ, ην αλζξψπηλν 

πεξηβάιινλ. 

Σν πξφβιεκα πξνθχπηεη απφ ην γεγνλφο, φηη ην αλζξψπηλν πεξηβάιινλ είλαη νξγαλσκέλν θαηά 

ηέηνην ηξφπν θαη δξα θαηά ηέηνην ηξφπν, ψζηε θαηαζηξέθεη ην θπζηθφ πεξηβάιινλ. πλεπψο γηα 

λα δηαηππψζνπκε έλα νηθνινγηθφ αίηεκα, πνπ ζα ζεκαίλεη ηελ ζσηεξία ηνπ πιαλήηε θαη ζπλεπψο 

ηεο δσήο πάλσ ζε απηφλ, πξέπεη λα πξνζπαζήζνπκε λα δνχκε πσο ζα αλαηξέςνπκε ηηο πξαθηηθέο 

πνπ νδεγνχλ ζηελ θαηαζηξνθή ηνπ θαη πσο ζα νδεγεζνχκε ζ‟ έλαλ βαζχηεξν θνηλσληθφ 

κεηαζρεκαηηζκφ, ν νπνίνο ζα απνθαηαζηήζεη ηε θπζηθή ζρέζε ηνπ αλζξψπνπ κε ηε θχζε. 

http://www.oac.cdlib.org/search?query=Icarian;idT=UCb113122354
http://www.oac.cdlib.org/search?query=Icarian;idT=UCb113122354


Ώπηφ ζεκαίλεη, κηα εμαλάζηαζε ηεο αλζξψπηλεο ζπλείδεζεο, ζεκαίλεη κηα θαζεκεξηλή 

απφθξνπζε ηεο βαξβαξφηεηαο ηνπ ζπζηήκαηνο θαη κηαο δηαθνξεηηθήο ηνπνζέηεζεο ζηε 

ζπκπεξηθνξά ηνπ αλζξψπνπ απέλαληη ζε απηά ηα πξνβιήκαηα. Καη απηφ είλαη πάξα πνιχ 

δχζθνιν. Γηαηί απηή ηε θνπιηνχξα, φηη ν άλζξσπνο είλαη ν θπξίαξρνο ηνπ πιαλήηε, θαη φηη ν Θεφο 

έπιαζε ηνλ άλζξσπν θαη ηνλ δηφξηζε θπξίαξρν ηνπ πιαλήηε θαη ηνπ είπε φηη: «φια απηά είλαη δηθά 

ζνπ», ηελ θνπβαιάκε απφ ηα γελλνθάζθηα καο! 

Πξέπεη λα απαιιαρηνχκε απφ ηηο ζεσξίεο ηνπ αλζξσπνθεληξηζκνχ, φπσο θαη απφ ηηο αθειείο 

ζεσξίεο ηεο ζξεζθείαο θαη φισλ απηψλ ησλ πξαγκάησλ. Ώιιά θπξίσο, πξέπεη λα αληηιεθζνχκε 

πνηα είλαη ε νπζία θαη ην λφεκα ηεο δσήο! Αειαδή, δελ γίλεηαη αληί λα δνχκε, λα πξνζπαζνχκε λα 

επηβηψζνπκε! 

Κάζε πιάζκα έξρεηαη ζηνλ θφζκν κε δηθαηψκαηα, κε δπλαηφηεηεο, λα δήζεη ηε δσή ηνπ, λα ραξεί, 

λα είλαη ρνξηάην, λα θαιχπηεη ηηο αλάγθεο ηνπ, θιπ. Ώιιά ν άλζξσπνο έξρεηαη ζ‟ έλαλ θφζκν, 

φπνπ εθηφο απφ ηνπο πνξθπξνγέλλεηνπο, δελ μέξεη πνπ πάεη θαη ηη θάλεη, θαη πψο λα δήζεη. 

Σαπηφρξνλα απηή ε νιηζηηθή νηθνινγία- νηθνινγηθή αληίιεςε, ε νπνία δελ αζθείηαη κφλν ζ‟ έλαλ 

νηθνινγηθφ αθηηβηζκφ αιιά βιέπεη θαη ζέιεη θαη παιεχεη λα αλαζηξέςεη ηηο θαηαζηξνθηθέο δνκέο 

ηνπ ζπζηήκαηνο θαη λα εδξαηψζεη έλαλ θαηλνχξην πνιηηηζκφ, είλαη ζεκαληηθή γηαηί είλαη ε κφλε 

δηαδηθαζία ε νπνία απαηηεί φρη ηελ ππαθνή ή ηελ ππνηαγή ησλ αλζξψπσλ ζε κηα πίζηε ή ζε κηα 

ηδενινγία αιιά απαηηεί ηελ αθχπληζε ηεο ζπλείδεζήο ηνπ θαη ηελ θαηαλφεζε ηνπ λνήκαηνο ηεο 

δσήο. 

Δ δσή είλαη έλα ράξηζκα. Βίλαη έλα ράξηζκα πνπ καο δίλεηαη κηα θνξά. Μηα θνξά! Καη πξέπεη λα 

ην ραξνχκε, πξέπεη λα ην δσξίζνπκε, πξέπεη λα ην δήζνπκε! Δ νηθνινγία κάο απαιιάζζεη, επίζεο, 

θαη απφ ην άγρνο ηνπ ζαλάηνπ. Ξέξνπκε, φηη απηφ ην δψξν, είλαη κε εκεξνκελία ιήμεσο, θαη 

ζπλεπψο πξέπεη λα ην ραξνχκε θαη φρη λα ην ζπαηαιάκε κέζα ζε βάζαλα. Ση είλαη απηά ηα 

πξάγκαηα; Πνπ θαηάληεζαλ ηε δσή καο ζήκεξα; Οη άλζξσπνη δελ πξνιαβαίλνπλ λα ζθεθηνχλε, 

δπζηπρψο, λα θαηαιάβνπλ, ηη ζεκαίλεη δσή. Σξέρνπλ, ηξέρνπλ, ηξέρνπλ, θη φηαλ θηάλεη ην 

ειηνβαζίιεκα, αληί λα θιαίλε γηαηί πέξαζε άιιε κηα κέξα, θαη ζπλεπψο άιιν έλα βήκα πξνο ην 

ζάλαην, ραίξνληαη. 

Υαίξνληαη! Γηαηί ε κέξα ηνπο ήηαλ θνξησκέλε κε νδχλε, κε άγρνο, κε θπλεγεηφ, κε πξνβιήκαηα, 

κε φια απηά. 

Δ νηθνινγία είλαη επαλαζηαηηθή, κε ηελ έλλνηα φηη ζηνρεχεη λα θαηαξγήζεη φιεο ηηο 

αξλεηηθέο δνκέο ηεο θνηλσλίαο. Βίλαη ε κφλε επαλάζηαζε, ζα ιέγακε, ε νπνία δε θέξεη εμνπζία 

θαη δελ εδξαηψλεη θακία εμνπζία. Καη μέξνπκε απφ ηελ ηζηνξία φηη θαη ηα πην σξαία, ηα πην 

φκνξθα, ηα πην ξνκαληηθά φλεηξα ησλ επαλαζηαηψλ, ζθνηψζεθαλ απφ ηελ εμνπζία. Ώπηή ήηαλ ε 

αηηία ηεο θαηαζηξνθήο. Ώπηή είλαη ε αηηία πνπ κεηαηξέπεη ηα φλεηξα ζε εθηάιηε. 

Βίλαη δπλαηφλ λα κηιάκε γηα νηθνινγία θαη γηα πξάζηλε αλάπηπμε θαη λα έρνπκε ηελ 

εθκεηάιιεπζε ηνπ αλζξψπνπ απφ άλζξσπν; Μηιάσ γηα ηελ θπβέξλεζε θαη γηα ηελ πξάζηλε 

αλάπηπμε! ‟ απηή ηελ πξάζηλε αλάπηπμε, ινηπφλ, απφ ηνπο πξψηνπο κεηφρνπο είλαη νη εηαηξίεο 

ηεο BP, απφ ηνπο πξψηνπο επελδπηέο ζ‟ απηή ηελ ηζηνξία. Αειαδή είλαη απηφο ν θαχινο θχθινο 

πνπ έιεγε ν Βιχηεο, φηη κε έλαλ αλζξσπνθεληξηθφ - ηερλνθξαηηθφ πνιηηηζκφ πξνζπαζνχκε λα 

δηνξζψλνπκε ηηο δεκηέο πνπ έθαλε έλαο αλζξσπνθεληξηθφο- ηερλνθξαηηθφο πνιηηηζκφο. 

Ώπηφο είλαη ν θαχινο θχθινο. 

Καη ηη ζα πεη αλάπηπμε, θη σο πνπ πάεη απηή ε αλάπηπμε ηέινο πάλησλ; Ώπηή ε γξακκή πνπ πάεη; 

Έρεη θαλέλα ηέινο; Έρεη θαλέλα ηέξκα απηή ε γξακκή; Πεξάζακε ηε βηνκεραληθή επαλάζηαζε, 

πεξάζακε ηελ επαλάζηαζε ηελ ειεθηξνληθή, θαη ην φθεινο ηνπ αλζξψπνπ πνηφ; Δ πνηφηεηα ηεο 

δσήο ηνπ, ην λφεκα ηεο δσήο ηνπ έρεη ραζεί, έρεη αιινηξησζεί! Δ δσή είλαη αιινχ θαη ν άλζξσπνο 

ν ζεκεξηλφο είλαη αιινχ! Οη πεξηζζφηεξνη άιια δεηνχλ θη άιια δνχλε, άιια επηζπκνχλ θαη άιια 

πξαγκαηνπνηνχλ κέζα ζηελ θνηλσλία. 

Βίκαζηε πηα κηα θνηλσλία ζρηδνθξελψλ. Ώπφ ηε κηα έλαο αθχζηθνο πνιηηηζκφο θαη απφ ηελ άιιε ε 

νληφηεηά καο ζαλ άλζξσπνη. Βίκαζηε ςπραζζελείο. Ώπιψο ν θαζέλαο λνκίδεη φηη ν άιινο είλαη, θη 

φρη ν ίδηνο! Ώλ ζέινπκε ινηπφλ λα νξακαηηζηνχκε έλα αλζξψπηλν κέιινλ, νθείινπκε θαη‟ 

αξρήλ λα ην νξακαηηζηνχκε ζε αλζξψπηλα κέηξα. Ώπηέο νη ραβνχδεο πνπ ιέγνληαη πφιεηο 

εμαθαλίδνπλ ηνλ άλζξσπν. 

Θα θάλσ κηα παξέλζεζε: πήγα θάπνηε ζηελ Εηαιία θαη κπήθα ζε κία απφ απηέο ηηο 

ηεξάζηηεο εθθιεζίεο πνπ έρνπλε. ηάζεθα κέζα ζ‟ απηφ ην πξάγκα θαη ράζεθα πξαγκαηηθά. θαη 



έλησζα έηζη, αλχπαξθηνο. Ώπηφκαηα ζθέθηεθα θη έλα δηθφ καο, έλα εθθιεζάθη ζ‟ έλα ινθίζθν, 

πνπ κπαίλεηο κέζα θαη αθνπκπάο ην Θεφ ξε παηδί κνπ! Βθεί εθκεδελίδνπλ εληειψο ηνλ άλζξσπν. 

Βλψ, αληίζεηα, κπαίλεηο ζ‟ ζ‟ έλα εξεκνθιήζη θαη βιέπεηο ηνλ Παληνθξάηνξα απφ πάλσ λα ζνπ 

ρακνγειάεη, λα απιψζεηο ην ρέξη λα ηνλ πηάζεηο! Αειαδή, ν άλζξσπνο ν νπνίνο ζέιεη λα 

επηθνηλσλήζεη, αλεμάξηεηα αλ πηζηεχεη ζηνλ Θεφ ή δελ πηζηεχεη ζην Θείν, θιπ. ζν ππάξρνπλ 

άλζξσπνη -θη απηνί ιηγνζηεχνπλ νινέλα θαη πεξηζζφηεξν θαη αληηθαζίζηαληαη απφ ηνπο 

κεηαιιαγκέλνπο- ζα ληψζνπλε απηή ηελ αλάγθε κηαο δηαθνξεηηθήο επηθνηλσλίαο.  

Πνιιέο θνξέο φηαλ είκαη «θνξησκέλνο» θαη έρεη Παλζέιελν βγαίλσ ζηελ βεξάληα εδψ έμσ 

αλνίγσ ηα ρέξηα κνπ -φπσο φηαλ ζηαχξσζαλ ηνλ Υξηζηφ- θη αλνίγσ ην ζηφκα κνπ θαη πξνζπαζψ 

λα... θαηαπηψ ην θεγγάξη. ηέθσ, έηζη, πέληε κε δέθα ιεπηά, θαη θάπνηα  ζηηγκή ράλνκαη, 

ζηακαηάσ κφλνο κνπ, γηαηί δελ μέξσ αλ ζα γπξίζσ πίζσ… Βδψ θάησ έρσ θαη κηα ξνδηά (αγαπάσ 

πνιχ ηηο ξνδηέο) ε νπνία, θάπνηα κέξα κνπ αξξψζηεζε. Πήγα ζηνλ Γεσπφλν, πήξα θάξκαθα, πήξα 

ηνχην, πήξα η‟ άιιν, ηελ ξάληηζα, ηίπνηα! Δ ξνδηά θάζε κέξα θαη ρεηξφηεξα. Ήηαλ Παλζέιελνο. 

Σελ ζθεθηφκνπλα θη ήκνπλ ζηελνρσξεκέλνο. Καηέβεθα ηα ζθαινπάηηα, θη έθαηζα ζε κηα πέηξα 

δίπια ηεο θαη άξρηζα λα ηεο ιέσ πφζν πνιχηηκε είλαη γηα κέλα, πφζν ηελ αγαπάσ, λα ηελ ρατδεχσ, 

λα ηεο κηιάσ ηξπθεξά θιπ. Ώπφ ηελ άιιε κέξα ε ξνδηά άξρηζε λα γίλεηαη θαιχηεξα. Έγηαλε, θαη 

ηνλ επηέκβξε πέηαμε θαη εθηφο επνρήο, πηα, δπν  ηεξάζηηα ξφδηα. Σψξα, δελ μέξσ αλ ηα θάξκαθα 

βνήζεζαλ, επίζεο, αιιά εγψ αιιηψο ην εηζέπξαμα θαη αιιηψο ην έλησζα. 

Βίλαη δχζθνιν λα αλνίμνπκε κηα δηέμνδν κέζσ κηαο νηθνινγηθήο επαλάζηαζεο. Καη γηαηί είλαη 

δχζθνιν; Ώπφ ηελ δεθαεηία ηνπ ‟60 ν Μαξθνχδε είρε επηζεκάλεη, φηη απηφ ην απερζέο θνηλσληθφ 

ζχζηεκα δελ βξίζθεηαη πηα έμσ απφ ηνλ άλζξσπν, αιιά έρεη ελζσκαησζεί κέζα ζηνλ άλζξσπν θαη 

έρεη ππνρξεψζεη ηνλ άλζξσπν λα ην αλαπαξάγεη ζπλερψο. Ώπηφ ηη ιέεη; Ώπηφ ιέεη, φηη 

ππνρξεσηηθά, έρνπκε κηα κεηάιιαμε ηεο ζπλείδεζεο, κηα κεηαθνξά ηεο, απφ ηελ απηνλνκία ηεο 

αλαδήηεζεο ηνπ θαινχ ή ηεο δσήο, ζε κηα πξαθηηθή ε νπνία αλαπαξάγεη ην ζχζηεκα. Μαο έρνπλ 

ππνρξεψζεη λα παίξλνπκε απηνθίλεηα, καο ππνρξεψλνπλ λα παίξλνπκε θηλεηά, καο ππνρξεψλνπλ 

λα θάλνπκε ηνχην, ή ην άιιν. Έρνπλ νξγαλψζεη έηζη ηε δσή, ψζηε δελ κπνξνχκε λα δηαθχγνπκε. 

Γη‟ απηφ είλαη πνιχ δχζθνιε κηα επαλάζηαζε ηεο νηθνινγίαο. Γηαηί πξέπεη λα απαιιαγεί ν 

άλζξσπνο, λα μεξάζεη απφ κέζα ηνπ, φιν ην ζχζηεκα, λα κπνξέζεη λα απειεπζεξσζεί θαη λα 

κπνξέζεη ηειηθά λα δεη ηα πξάγκαηα φπσο είλαη, λα δεη ηε δσή ηνπ, λα παιέςεη, λ‟ αληηζηαζεί, λα 

πνιεκήζεη. 

ήκεξα θαη ζ‟ απηφλ ηνλ ηνκέα -θαη είλαη πνιχ αηζηφδνμν- δηάθνξεο παξέεο παίξλνπλ ηα 

βνπλά θαη πξνζπαζνχλ λα δήζνπλ έμσ απφ ην ζχζηεκα. Ώθφκα, ζε θάπνηεο πεξηνρέο έρνπλ 

θαηαξγήζεη θαη ην ρξήκα. Βζχ έρεηο βγάιεη θέηνο πεξηζζφηεξα θαζφιηα, εγψ έρσ παηάηεο, ν 

άιινο έρεη ιάδη, ν άιινο είλαη γηαηξφο θη αληί γηα πιεξσκή ζα ηνπ δψζσ απγά ή θνηφπνπιν, θιπ. 

Ώπηά λνκίδσ είλαη απφ ηα πην ζεκαληηθά πξάγκαηα πνπ ζπκβαίλνπλ ζήκεξα ζηελ ειιεληθή 

θνηλσλία, δηφηη απφ ην νξγαλσκέλν πνιηηηθφ- ζεζκηθφ ζχζηεκα δελ κπνξνχκε λα πεξηκέλνπκε 

ηίπνηα. Πξφθεηηαη γηα κηα θαηάζηαζε ε νπνία απνθιείεηαη λα αλαπαξάμεη ηίπνηα θαιφ, ηίπνηα ηεο 

πξνθνπήο. 

Αελ πίζηεπα πνηέ φηη ζα μαλαδήζσ κηα πεξίνδν εζληθήο ππνηέιεηαο ηεο παηξίδαο κνπ. 

Πηηζηξηθάο δεθαηξηψλ ρξνλψλ πνιέκεζα ηνπο Γεξκαλνχο. Μεηά, πνιέκεζα ηνλ ακεξηθάληθν 

ηκπεξηαιηζκφ, ηελ επνρή πνπ εξρφηαλ εδψ ν Ώκεξηθαλφο  ζηξαηεγφο θαη ηνπ έιεγε ν Έιιελαο 

Πξσζππνπξγφο, δηαλννχκελνο Καλειιφπνπινο, «Εδνχ ν ζηξαηφο ζαο!», δείρλνληαο ηνλ ειιεληθφ 

ζηξαηφ. Σελ επνρή πνπ εξρφηαλ ν πξέζβεο ησλ Δλσκέλσλ Πνιηηεηψλ ν πεξίθεκνο Πηνπξηθφη, θαη 

έκπαηλε ζην γξαθείν ηνπ Πξσζππνπξγνχ θαη αλέβαδε ηα πφδηα ηνπ πάλσ ζην γξαθείν θαη ηνπ 

έιεγε ηη λα θάλεη θαη ηη λα κελ θάλεη… Β, πεξίπνπ ηα ίδηα δε δνχκε ηψξα; Έξρνληαη νη Σξντθαλνί. 

Σα ίδηα δελ θάλνπλε; Έρνπκε θπβέξλεζε; Πνχ είλαη; Λέσ θακηά θνξά, ζ‟ απηά ηα παηδηά πνπ 

ηξέρνπλ ζηηο δηαδειψζεηο θαη ρηππηνχληαη κε ηνπο κπάηζνπο θαη κεηά ηνπο πιαθψλνπλ κε ηα 

ρεκηθά ζα λα „λαη θαηζαξίδεο, «Ση πάηε θαη ζθνηψλεζηε κεο ζηνπο δξφκνπο θαη δελ πάηε λα 

θαηαιάβεηε ηα ρσξάθηα ηεο Μνλήο ηνπ ΐαηνπεδίνπ θαη λα θάλεηε κηα θάξκα; Βίζηε φινη ζαο 

κνξθσκέλα παηδηά, έρεηε δηάθνξεο εηδηθφηεηεο, λα θαηαιάβεηε ηα βαζηιηθά θηήκαηα, απηνχ ηνπ 

θεξαηά ζην Σαηφη, λα θάλεηε κηα θάξκα; Θα „ρεηε θαη ηνλ θφζκν καδί ζαο! Πνηνο ζα ζαο πεη 

θνπβέληα; Πάηε θαη πεηάηε γθαδάθηα, θαη θαίηε ην  απηνθίλεην ηνπ αιινπλνχ ηνπ θαθνκνίξε, ηη 

ζαο θηαίεη ν άιινο;». 



Θέισ λα πσ, φηη, δπζηπρψο, επίζεο γηα πξψηε θνξά, δσ ζε κηα θνηλσλία ε νπνία δείρλεη λα ρεη 

πάζεη εγθεθαιηθφ! Αελ αληηδξά κε ηίπνηα! Να ζπκβαίλνπλ ηφζν ηξνκαθηηθά πξάγκαηα θαη κέζα ζ‟ 

απηήλ θαη ζηνλ θφζκν θαη γχξσ ηεο,θαη λα κελ παίξλεη ρακπάξη! Να κελ αληηδξά κε ηίπνηα! 

Άθνπγα ηνλ Γηαλλαξά λα ιέεη «Σνπιάρηζηνλ αο θαηέβνπλ εθαηφ- δηαθφζηεο ρηιηάδεο θφζκνο λα 

θαηαιάβνπλ ην χληαγκα θαη λα θάηζνπλ εθεί θαη λα απαηηήζνπλ πληαθηηθή Βζλνζπλέιεπζε». 

Ώιιά πνχ; Ώπηφ πνπ ιέγεηαη, πηα, φηη απέκεηλε ζαλ ζχλζεκα γξακκέλν ζε γθξεκηζκέλνπο ηνίρνπο: 

«ΏΡΕΣΒΡΏ», ηπξβάδεη πεξί ησλ… επαγγειίσλ αθφκα! Ξέξεηο ηη είπε ν Ααληφλ πξηλ ηνλ 

θαξαηνκήζνπλ; «Σα βήκαηα ηεο αλζξψπηλεο ηζηνξίαο είλαη νη ηαθφπεηξεο ησλ ξνκαληηθψλ». 

Καηάιαβεο; Καη κέζα ζε φιε ηελ πνξεία ηεο ηζηνξίαο, νη κφλνη πνπ έζσζαλ ηελ αζσφηεηά ηνπο 

ήηαλ απηνί πνπ ζθνηψζεθαλ λσξίο, πξηλ γίλνπλ εμνπζία. Γηαηί, ζνπ ιέσ, φηη ε εμνπζία είλαη ην 

ρεηξφηεξν, είλαη ην ηξνκαθηηθφηεξν εθεχξεκα ηνπ αλζξψπνπ! Βγψ είκαη ππέξ ηεο άκεζεο 

δεκνθξαηίαο, ππέξ ησλ κηθξψλ θνηλνηήησλ, θαη ην κφλν πνπ ζα έιεγα ζήκεξα πνπ ε ρψξα καο 

πεξλάεη θξίζε, ζα „ηαλε, "πάξηε ηα βνπλά, μαλαγπξίζηε ζηα ρσξηά ζαο, μαλαγπξίζηε ζηε ιίκλε! 

Ξαλαεπνηθήζηε ηελ Βιιάδα!" Έρνπκε κηα ρψξα ε νπνία είλαη επινγία Θενχ, παξάγεη ηα πάληα! 

Ώπφ βφηαλα, απφ ηξφθηκα, ηα πάληα κπνξεί λα παξάμεη. Πνηέ φκσο δελ είρακε κηα ηθαλή πνιηηηθή 

εγεζία. 

Βίλαη πάξα πνιχ εχθνιν λα θηηάμεηο κηα ηδενινγία ή κηα ζεσξία γηα ηελ θνηλσλία θαη λα θαιέζεηο 

ηνπο αλζξψπνπο λα ηελ εθαξκφζνπλ. Βίλαη φκσο ηξνκεξά δχζθνιν, σο αλππέξβιεην, λα 

μεπεξάζεηο ην εκπφδην ηνπ εαπηνχ ζνπ θαη ηεο θνπιηνχξαο πνπ ζνπ πφηηζαλ απφ ηα γελλνθάζθηα 

ζνπ θαη ηα δεζκά πνπ έρεη δέζεη γχξσ ζνπ ην ζχζηεκα. 

Γη‟ απηφ ν δξφκνο πξνο ηελ απειεπζέξσζε απφ ηε βαξβαξφηεηα, είλαη έλαο δξφκνο πάλσ απφ ηελ 

ππξξά, πνπ πξέπεη λα πεξάζεη ν θαζέλαο καο. Πάξα πνιχ δχζθνινο δξφκνο. 

Γηα ηελ ψξα ην θάλνπλ απηνί πνπ έρνπλ θάπνηα δπλαηφηεηα λα ην θάλνπλ.Αειαδή, γλσξίδσ 

αλζξψπνπο, νη νπνίνη θχγαλε θαη πήγαλε ζην Πήιην, έλα απφ ηα πην παξαγσγηθά βνπλά ηεο 

Βιιάδαο -εθεί θαη… κπνπθάιηα λα θπηέςεηο ζα θπηξψζνπλε θαη ππάξρνπλ θηήκαηα ηα νπνία είλαη 

εγθαηαιειεηκκέλα, γεκάηα ειηέο, θαξπδηέο, κειηέο θιπ.- θαη λνίθηαζαλ έλα θηήκα, ίζα ίζα γηα λα 

κελ ράζεη ν ηδηνθηήηεο ηελ θπξηφηεηα, δει. κε 500 επξψ ην ρξφλν, γηα λα θαιιηεξγνχλ θαη λα δνπλ 

εθεί, λα πνπιάλ ην ιάδη θαη θακηά θνξά λα βγαίλνπλ θαη ζηελ ιατθή αγνξά. Κάπνηνη απφ  απηνχο 

είλαη θαη γηαηξνί ή δάζθαινη θαη δηνξγαλψλνπλ εθδειψζεηο. Πεξλάλε φκνξθα, κε ηελ παξέα ηνπο, 

κε ηα νξγαλάθηα ηνπο, θάζε άλνημε ζπγθεληξψλνπλ ηηο εκπεηξίεο ηνπο, γηα ην πσο π.ρ. γίλεηαη ην 

κειηηδαλάθη ηνπξζί, ηα θαξχδηα γιπθφ, πψο απφ ην ιάδη γίλεηαη ην ζαπνχλη, πψο ρηίδνπλ ζπίηηα κε 

αρπξφκπαιεο θιπ., δηάθνξεο γλψζεηο, γηαηί φινη ηνπο είλαη θαη πνιχ ελδηαθέξνληεο άλζξσπνη θαη 

έρνπλ θπλεγήζεη απηήλ ηε γλψζε, ε νπνία είλαη πνιχηηκε. 

Με ηελ ηερλνινγία, έρνπκε ράζεη πνιχηηκεο γλψζεηο απφ ηελ εκπεηξία ηνπ αλζξψπνπ, πνπ 

εμαζθάιηζαλ ηελ επηβίσζή ηνπ ζηνλ πιαλήηε γηα εθαηνκκχξηα ρξφληα. ήκεξα ε γλψζε καο 

έξρεηαη απ‟ ην κέιινλ, δελ έξρεηαη απφ ην παξειζφλ! Παιηά νη λένη ζέβνληαλ ηνπο ειηθησκέλνπο, 

ελψ, ζήκεξα, ζπλήζσο, δελ ηνπο ζέβνληαη. Παιηά ηνπο ζέβνληαλ γηαηί, εθηφο ησλ άιισλ, ν 

ειηθησκέλνο θαηείρε ηε γλψζε θαη ήμεξε πφηε ζα θπηέςεη, ηη θαηξφ ζα θάλεη, ηη αιιαγέο ζα γίλνπλ, 

απφ ηη πάζρεη ην θπηφ θιπ. ήκεξα ν εγγνλφο μέξεη πεξηζζφηεξα γηα ηελ ηερλνινγία απφ ηνλ 

παππνχ. Σνλ βιέπεηο θαη πηάλεη ην θηλεηφ θαη ηξαβάεη θσηνγξαθίεο θαη ν παππνχο… θνηηάεη. 

Ώιιά, δελ ππάξρεη παηδεία, ζήκεξα. Με γειηφκαζηε. Τπάξρεη εθπαίδεπζε. Άιιν πξάγκα ε 

παηδεία θη άιιν πξάγκα ε εθπαίδεπζε. ήκεξα, ινηπφλ, ηα παηδηά εθπαηδεχνληαη. Γηαηί; Γηα λα 

βξνχλε ηε κεραλή ηνπ θέξδνπο! Να εμαζθαιίζνπλ θάπνηα ζέζε ζε θάπνην επάγγεικα. 

Σε κεραλή ηνπ θέξδνπο! Ώπηφ είλαη ην πξφβιεκα. ζν ζηελ θνηλσλία καο ε θπξίαξρε αμία ηνπ 

ζπζηήκαηνο είλαη ην θέξδνο, απφ θεη θαη πέξα κελ ςάρλεηο λα βξεηο… απηφ δηαπνηίδεη φιεο ηηο 

αλζξψπηλεο ζρέζεηο θαη δηαπνηίδεη φιεο ηηο θνηλσληθέο δξαζηεξηφηεηεο φπσο είλαη ε παηδεία θαη 

φια ηα πξάγκαηα. 

Πηζηεχσ, ινηπφλ, φηη αλ ππάξρεη ειπίδα δηεμφδνπ,  νη άλζξσπνη θαη θπξίσο νη λένη ζα ηελ 

δηακνξθψζνπλ. 

Κακηά θνξά κε ξσηνχλ νη δεκνζηνγξάθνη: Υξφλε, έρεηο κεηαληψζεη γηα ηε δσή ζνπ; Λέσ φρη. ρη! 

Σί πην σξαίν λα πεζαίλεηο γηα έλα φξακα, γηα έλαλ φκνξθν κχζν, απ‟ ην λα δεηο ζπλερψο κηα 

ρακνδσή; Βκείο, ινηπφλ, ηαμηδέςακε ζ‟ έλαλ ππέξνρν κχζν, ζ‟ έλα πάξα πνιχ φκνξθν φξακα. 

Σψξα, αλ απηφ ζην ηέινο ηεο δσήο καο θαηάληεζε εθηάιηεο, απηφ είλαη άιιν ζέκα, είπακε, είλαη 

ζέκα ηεο εμνπζίαο. 



Ώλ είρα ηε δπλαηφηεηα λα γπξίζσ ηα ρξφληα πίζσ, θαη κε ηε γλψζε πνπ έρσ ζήκεξα, ηη ζα άιιαδα; 

ια! Πξψηα απ‟ φια πήξακε κηα εκπεηξία απφ ηελ εμνπζία, απφ ηελ ηζηνξία, θαη ππήξρε θαη κηα 

δηαθνξεηηθή πξαγκαηηθφηεηα, έλα δηαθνξεηηθφ κέησπν απφ απηφ πνπ δίλακε ηηο κάρεο. Βκείο 

δψζακε κάρεο ραξαθσκάησλ, ππεξαζπηζηήθακε ηε δεκνθξαηία, ππεξαζπηζηήθακε ηα αλζξψπηλα 

δηθαηψκαηα, δελ είδακε ηελ θξίζε πνπ εξρφηαλ… Καη ζε φηη αθνξά ηηο κεηαιιαγέο ηεο ηδενινγίαο 

απφ ηε ζηηγκή πνπ έγηλε εμνπζία ε νβηεηηθή Έλσζε, θαη ζε φηη αθνξά ηελ  επεξρφκελε θξίζε ηνπ 

πιαλήηε, κέζσ ηεο εμέγεξζεο ηεο βηνκεραληθήο επαλάζηαζεο θιπ., ηα νπνία ηα ζεσξνχζακε, 

ηφηε, επινγία Θενχ! Αελ είλαη ηπραίν φηη ν Λέληλ έιεγε φηη εμειεθηξηζκφο θαη βαξηά βηνκεραλία 

είλαη ηα δπν πφδηα πνπ ζα νηθνδνκήζνπλ ηνλ θνκκνπληζκφ. 

Καη θηάζακε ζην Σζεξλνκπίι θαη ζε άιινπ είδνπο ηζηνξίεο, θαη ζηε ζπλάληεζε θαπηηαιηζκνχ θαη 

ππαξθηνχ ζνζηαιηζκνχ ζε φηη αθνξά ηηο πξαθηηθέο γηα ην πεξηβάιινλ, γηα ηα ρεκηθά ζηηο 

δηαηξνθέο ησλ αλζξψπσλ θαη φια απηά. Αελ είλαη ηπραίν φηη δπν απφ ηηο κεγαιχηεξεο ιίκλεο ηνπ 

θφζκνπ, ε ιίκλε ηεο ΐατθάιεο θαη ε ιίκλε ηνπ Μίζηγθαλ θαη νη δπν είλαη κνιπζκέλεο. Αελ 

ππεξαζπηζηήθακε, ηφηε, ηέηνηα πξάγκαηα. 

ήκεξα, κηα ζεκαληηθή ιέμε είλαη ε ιέμε «βηφηνπνο». Ση ζεκαίλεη; εκαίλεη βηψλνπκε καδί, θη 

απηφ είλαη πάξα πνιχ ζεκαληηθφ. Γηαηί βηψλνπκε κέζα ζηελ δηαθνξεηηθφηεηά καο θη φρη ζε θάπνηα 

νκπξέια ηδενινγηθή ε νπνία κπνξεί λα καο νδεγεί ζε δηαθσλίεο θαη ζε ζπγθξνχζεηο φπσο απηέο 

πνπ ζπληεξνχληαη ζήκεξα κέζα ζηνλ ρψξν ηεο αξηζηεξάο, νη νπνίεο δελ έρνπλ θαλέλα λφεκα. 

ζν γηα έλαλ… εκπλεπζκέλν αξρεγφ θαη εγέηε εγψ πηζηεχσ πάξα πνιχ φηη ζε κηα θνηλφηεηα, ε 

ζπιινγηθή γλψκε είλαη πνιχ πην αζθαιήο θαη πην ηζρπξή απφ νπνηνλδήπνηε εγέηε. 

ην άιιν ζεκείν ζην νπνίν επίζεο έρσ δηαθσλία κε ηνλ φπνηνλ εγέηε θαη ηελ ηδενινγία, είλαη φηη 

πηζηεχσ ζην απζφξκεην ησλ αλζξψπσλ, δειαδή, κέζα ζε απηή ηε δηαδηθαζία αλαηξνπήο ή 

επαλάζηαζεο πξέπεη λα αλαπηπρηεί έλα θίλεκα φρη θαζνδεγνχκελν αιιά απζφξκεην. Έλα θίλεκα 

πνπ γελληέηαη απφ ηε ζπλείδεζε ησλ αλζξψπσλ πνπ μέξνπλ πνπ πάλε θαη μέξνπλ ηη ζέινπλ. 

Αηαθνξεηηθά, θηλδπλεχνπκε λα μαλαγπξίζνπκε ζε κνξθέο εμνπζηαζηηθέο, θη απηή ηε ζηηγκή πνπ 

ζνπ κηιάσ, εγψ αζθψ εμνπζία. 

Αηφηη ππνηίζεηαη φηη είκαη ε έδξα, ν θαζεγεηήο, ν παληνγλψζηεο, ν πνιπγλψζηεο θιπ. Ώπηφ είλαη 

κηα εμνπζία, φπσο κηα εμνπζία είλαη ηεο κάλαο πξνο ην παηδί ή ηνπ παηέξα πξνο ην παηδί ή φια 

απηά πνπ ζπκβαίλνπλ γχξσ καο. Πηζηεχσ ινηπφλ ζην απζφξκεην ησλ καδψλ πνπ παιηφηεξα εκείο 

νη θνπκνπληζηέο θαηαξηφκαζηαλ ζαλ αλαξρηθφ. 

ήκεξα κπνξεί θαλέλαο άλζξσπνο λα νξίζεη ηη ζεκαίλεη αλαξρηθφο; ΐξηζθφκαζηε κέζα ζε έλα 

ζχζηεκα ην νπνίν είλαη δνκεκέλν κε αλήζηθνπο ηξνκνθξαηηθνχο θαη βάξβαξνπο θαλφλεο. Σν λα 

αξλεζείο ηνπο θαλφλεο θαη ηε  ζέζπηζε απηνχ ηνπ ζπζηήκαηνο ηη ζεκαίλεη, φηη είζαη αλαξρηθφο; 

Με απηή ηελ έλλνηα είκαζηε φινη αλαξρηθνί! Γηαηί φινη αλαδεηνχκε ην θάιιηζην. 

Βγψ δελ ςήθηζα θη νχηε ζα ςεθίζσ. Ση λα πάσ λα ςεθίζσ δειαδή, λα καο θνξντδεχνπλε κε ηε 

ζέιεζε καο; Αελ πάσ. Μνπ ιέλε νη άιινη, κα μέξεηο ην άθπξν είλαη θαιχηεξν θαη ην ιεπθφ είλαη… 

Β, δε κ‟ ελδηαθέξεη! Με πήξε θη ν Μίθεο κε ηελ θίλεζε πνπ έθαλε θαη ηνπ ιέσ, βξε Μίθε κνπ, 

πξψηα πξψηα είλαη ηξειφ ζηα νγδφληα κνπ λα μαλαγίλσ πνιηηηθφο, φηαλ μέξσ ηη ζεκαίλεη 

πνιηηηθή. Αεχηεξνλ, εκέλα κε ελδηαθέξεη ε επφκελε κέξα. Αειαδή αλ απηή ηε ζηηγκή αλαηξεπφηαλ 

απηή ε θπβέξλεζε, ε ιεγφκελε θπβέξλεζε, ηη ζα πξνθχςεη; Άιιε κηα θπβέξλεζε κε ηα ίδηα  πάιη, 

κε ην ίδην ζηήζηκν, κε ηα ίδηα πξάγκαηα; Βγψ βξίζθνκαη ζηελ άιιε φρζε! Αελ γνπζηάξσ απηφ ην 

ζχζηεκα, δελ γνπζηάξσ θαπηηαιηζκφ, δελ γνπζηάξσ λενθηιειεπζεξηζκφ, δε γνπζηάξσ 

ζπγθεληξσηηζκφ, δε γνπζηάξσ απηά ηα πξάγκαηα! Θέισ κηθξέο θνηλφηεηεο, απηφλνκεο, ζε 

αλζξψπηλα κέηξα λα κπνξέζνπκε λα δήζνπκε ζαλ άλζξσπνη. Έρσ κηα άιιε ινγηθή, κηα άιιε 

αληίιεςε γηα ην πψο νξγαλψλεηαη ε θνηλσλία. 

Ξέξσ πηα ηη ζεκαίλεη πνιηηηθή. Αελ γίλεηαη. Καη‟ αξρήλ ζηελ Βιιάδα δελ έρνπκε ην 

ζηνηρεηψδεο. Αελ έρνπκε έλαλ ζηνηρεηψδε πνιηηηθφ πνιηηηζκφ, γηαηί απηά ηα θαζίθηα δελ κπνξνχλ 

λα ηα βξνπλ κεηαμχ ηνπο. Δ παηξίδα θηλδπλεχεη, ε παηξίδα βνπιηάδεη, θαη πνιεκάλ ζαλ θαηίλεο ν 

έλαο ηνλ άιινλ, εζχ έθαλεο εθείλν ζην απηφ θη εζχ έθαλεο ην άιιν. Αελ έρνπλ ηελ παιηθαξηά, ηελ 

εληηκφηεηα λα θάηζνπλ ζε έλα ηξαπέδη θαη λα αθήζνπλ ηηο θαηηληέο ζηελ άθξε θαη λα 

θνπβεληηάζνπλ. Βίλαη ηπραίν; Μα έλαο δελ απηνθηφλεζε απ‟ απηνχο εδψ ηξηαληαπέληε  ρξφληα; 

Έλαο δελ δήηεζε ζπγγλψκε, έλαο δελ παξαηηήζεθε; Γη απηφ ιέσ, φηη είλαη πξφβιεκα ζπλείδεζεο 

θαη φρη ηδενινγίαο; Βίλαη πξφβιεκα ζπκπεξηθνξάο θη φρη ηδενινγίαο. 



Καη δπζηπρψο, πηζηεχσ, φηη εκείο ήκαζηαλ νη... ηειεπηαίνη ησλ Μνηθαλψλ. ε εκάο ην ζχζηεκα 

αζθνχζε ζσκαηηθή βία, καο έθιεηλε θπιαθή, καο βαζάληδε, καο ρηππνχζε γηα λα καο ππνηάμεη. 

Γηα ηηο ζεκεξηλέο γεληέο είλαη πην δχζθνια. Σνπο θάλνπλ ινβνηνκή, ηνπο απνξξνθά ην ζχζηεκα 

ζπλερψο κέζα ζηε κεραλή ηνπ θέξδνπο, δελ ηνπο αθήλεη πεξηζψξηα νχηε λα νξακαηηζηνχλ, νχηε 

λα θαληαζηνχλ, ηνπο αθαηξεί ηελ θξηηηθή ζθέςε. Σελ ςπρή! Κη αο είκαζηε ε ρψξα ησλ κεγάισλ 

πνηεηψλ. Καλέλαο ιαφο δέθα εθαηνκκπξίσλ δελ έρεη ηξία λφκπει θαη έλα βξαβείν Λέληλ. Καη 

κάιηζηα, ζα ππήξραλ θη άιινη πνπ ζα έπξεπε λα πάξνπλ ην λφκπει θαη δελ ην πήξαλ… αιιά ηέινο 

πάλησλ. 

Θπκάκαη, ηνλ ΐάξλαιε… ήκαζηαλ έλα βξάδπ ζηε ΐνπθνπξεζηίνπ θαη ζέιακελα αλεβνχκε ζηε 

Αεμακελή θαη ιέεη ν ΐάξλαιεο ηνπ Κνξλάξνπ «θνπκπάξε πεξίκελε ιηγάθη λα πεξάζεη θαλέλα ηαμί 

λα καο πάξεη λα αλεβνχκε πάλσ. Β, πεξηκέλακε, θαη ζε ιίγν βιέπνπκε κηα σξαία γπλαίθα λα 

πεξπαηάεη θαη ηφηε ιέεη ν ΐάξλαιεο «θνπκπάξε, ήξζε ηαμί, πάκε! Άκα βιέπνπκε απηή κπξνζηά 

καο… θηάλνπκε!». Ο ΐάξλαιεο, ήηαλ θαηαπιεθηηθφο άλζξσπνο θαη δηαθνξεηηθφο, θαη δελ 

ππάξρεη άιινο ζηίρνο πνπ λα πεξηγξάθεη ζήκεξα ηελ θαηάληηα ηνπ ειιεληθνχ ιανχ “Αεηινί,  

κνηξαίνη, θη άβνπινη αληάκα πξνζκέλνπλ, ίζσο, θάπνην ζάκκα”. πσο έρνπκε θαη κεγάινπο 

ινγνηέρλεο θαη γπλαίθεο, ηε σηεξίνπ θαη άιιεο. Βίρακε θαιή ινγνηερλία. 

Σψξα δελ έρνπκε ηίπνηα! Ώ, ν Μαθξηδάθεο είλαη θαιφο. 

Σνικάηε ξε, ηνικάηε! Γξάςηε απηφ πνπ ζέιεηε, απηφ πνπ ζθέθηεζηε. Βγψ έγξαθα, θη έγξαθα κε 

ηελ ςπρή, θη φηαλ κε είπαλ ζπγγξαθέα πξψηε θνξά ηα „ραζα! Μα, ζνβαξά κηιάηε ξε παηδηά, 

ζπγγξαθέαο; Αελ είρα θακία ηέηνηα πξφζεζε απιά ζηηο παξέεο, ζηνλ θήπν ηνπο έιεγα ηζηνξίεο θαη 

κνπ έιεγαλ, ξε Υξφλε γηαηί δελ ηα γξάθεηο απηά ηα πξάγκαηα; Κη έηζη βγήθε. 

Γηαηί ηα βηψκαηα ήηαλ νπζηαζηηθά. Καηάιαβεο; Γνχζακε. Βίρε ζπλέρεηα ε δσή καο, δελ ήηαλ απηή 

ε γθξίδα θαζεκεξηλφηεηα, αιιά ήηαλ κεγάιν θαηφξζσκα λα παξακείλεηο άλζξσπνο. 

Ήηαλ πνιχ ζεκαληηθφ λα κπνξείο λα θνηηάμεηο ηε κάπα ζνπ ην πξσί ζηνλ θαζξέθηε θαη λα 

πεηο, «είκαζηε εληάμεη ξε κάγθα, πάκε». Αεθαεθηά ρξνλψλ παηδί ήκνπλ θαη θαηαδηθαζκέλνο γηα 

ζάλαην, θη εγψ ηνπο έγξαθα... Σψξα, βέβαηα, ιέσ γηα "ηί";   
 

επηζηξνθή 

 

Δηδήζεηο απφ ηε γεηηνληά καο 

 

Οη Οηθνιφγνη Πξάζηλνη γηα ηελ επηθείκελε θαηάξγεζε ηεο Γεληθήο Γξακκαηείαο Αηγαίνπ θαη 

Νεζησηηθήο Πνιηηηθήο 

 

ΟΙΚΟΛΟΓΟΙ ΠΡΑΙΝΟΙ 

ΜΔΛΟ ΣΟΤ ΔΤΡΩΠΑΪΚΟΤ ΠΡΑΙΝΟΤ ΚΟΜΜΑΣΟ 

ΠΒΡΕΦΒΡΒΕΏΚΒ ΟΡΓΏΝΧΒΕ ΐΟΡΒΕΟΤ ΚΏΕ ΝΟΣΕΟΤ ΏΕΓΏΕΟΤ 

Μπηηιήλε –Ρφδνο, 27 Ηαλνπαξίνπ 2012 

 

Με έθπιεμε πιεξνθνξεζήθακε απφ ηνλ Τπνπξγφ Ώλάπηπμεο θ. ΥξπζνρνΎδε ηελ επηθείκελε 

θαηάξγεζε ηεο ΓΓ Ώηγαίνπ θαη Νεζησηηθήο Πνιηηηθήο  ζην  πιαίζην ηεο αλαδηνξγάλσζεο ηνπ 

Τπνπξγείνπ.   
Φαίλεηαη γηα αθφκα κηα θνξά φηη απφ ζρεδηαζκφ θαη ζπλελλφεζε κεηαμχ ηνπο, νη θπβεξλεηηθνί 

παξάγνληεο δηεθδηθνχλ βξαβείν Γθίλεο. Σελ ίδηα ψξα πνπ ζηε Γεληθή Γξακκαηεία Ώηγαίνπ ζηε 

Μπηηιήλε βξηζθφηαλ ζε εμέιημε ζχζθεςε γηα ην λέν επηηειηθφ ηεο ξφιν ζηε ράξαμε λεζησηηθψλ 

πνιηηηθψλ κέζα απφ ππφ θαηάζεζε ζρέδην λφκνπ γηα ηελ ίδξπζε ζπκβνπιίνπ λεζησηηθήο 

πνιηηηθήο, ν ππνπξγφο Ώλάπηπμεο αλαθνίλσλε ηελ θαηάξγεζε ηεο Γεληθήο Γξακκαηείαο Ώηγαίνπ 

θαη Νεζησηηθήο Πνιηηηθήο θαη ηελ απφδνζε ησλ αξκνδηνηήησλ ηνπηθνχ ραξαθηήξα ζηελ 

Πεξηθέξεηα ΐνξείνπ Ώηγαίνπ.   

Ο ππνπξγφο ινηπφλ, κεηά ηελ ...ακέιεηα ηνπ ζην πεξηερφκελν ηνπ κλεκνλίνπ, απνδεηθλχεηαη 

αδηάβαζηνο θαη ζηα θαζέθαζηα ησλ αξκνδηνηήησλ ηνπ αιιά θαη ζε ζέκαηα Γεσγξαθίαο  αθνχ  

ραξαθηήξηζε ηνπηθνχ ραξαθηήξα ηηο αξκνδηφηεηεο ηήο ππφ θαηάξγεζε Γεληθήο Γξακκαηείαο θαη 

ηηο ελέηαμε ζηελ Πεξηθέξεηα ΐνξείνπ Ώηγαίνπ! Με ιίγα ιφγηα, ηα Ασδεθάλεζα θαη νη Κπθιάδεο 

πνπ ππάγνληαη ζηελ Πεξηθέξεηα Ννηίνπ Ώηγαίνπ, κάιινλ ...απνραξαθηεξίδνληαη απφ λεζηψηηθεο 



πεξηνρέο. Ξερλάεη επίζεο ν Τπνπξγφο, πνπ αθφκα δελ καο έρεη θάλεη ηελ ηηκή λα επηζθεθηεί ηελ 

έδξα ηεο ΓΓ ζηε Μπηηιήλε,  φηη ππάξρνπλ αξκνδηφηεηεο (πρ πξνζηαζία αξρηηεθηνληθήο 

θιεξνλνκίαο θιπ) πνπ ζπληαγκαηηθά δελ κπνξνχλ λα κεηαθεξζνχλ ζηελ αηξεηή απηνδηνίθεζε.  

Ώπφ ηελ πιεπξά ηνπ ζαλ απφ κεραλήο ζεφο παξνπζηάζηεθε ν Τθππνπξγφο θ. Άδσληο Γεσξγηάδεο 

πνπ δεζκεχηεθε γηα ηε δηαηήξεζε ηεο ΓΓ  «πνπιψληαο» ζηελ ηνπηθή θνηλσλία πνιηηηθά ξνπζθέηηα 

πεξαζκέλσλ δεθαεηηψλ. Μάηαηα φκσο θαζψο ν Τπνπξγφο θ. ΥξπζνρνΎδεο έδεημε γηα κηα αθφκε 

θνξά ηελ πνιηηηθή ηνπ «ππγκή», επηβεβαηψλνληαο ηε ζέζε ηνπ γηα ηελ θαηάξγεζε ηεο ΓΓ. Καη γηα 

λα κε κείλεη θακία ακθηβνιία γηα ην αιαινχκ, ν Γεληθφο Γξακκαηέαο Ώηγαίνπ θαη Νεζησηηθήο 

Πνιηηηθήο θ. Α. Υαιθηψηεο κε δειηίν ηχπνπ ζηηο 24/1 θαιεί ηνπο δήκνπο κηθξψλ λεζηψλ  λα 

θαηαζέζνπλ πξνηάζεηο γηα ηερληθή ζπλδξνκή γηα ηελ πινπνίεζε κειεηψλ θαη ηελ σξίκαλζε 

έξγσλ. 

Να ζπκίζνπκε φηη ην Τπνπξγείν Ώηγαίνπ ηδξχζεθε ην 1985 (Ν. 1558/85) κε νκφθσλε απφθαζε 

ηεο ΐνπιήο ησλ Βιιήλσλ. Ώπφ ηφηε άιιαμε πνιιά νλφκαηα, πνιιέο αξκνδηφηεηεο, έγηλε Γεληθή 

Γξακκαηεία Ώηγαίνπ θαη Νεζησηηθήο Πνιηηηθήο ην 2009, πεξλψληαο  ηα ηειεπηαία 2 ρξφληα σο ΓΓ 

απφ πνιιά ππνπξγεία αλάινγα κε ηηο νξέμεηο θαη ηα «νξάκαηα» ησλ ηνπηθψλ πνιηηεπηψλ, 

θαηαιήγνληαο  ηειηθά ζην Τπνπξγείν Ώλάπηπμεο, Ώληαγσληζηηθφηεηαο θαη Ναπηηιίαο ελψ ε 

πνιηηηθή ηεο εγεζία θαηά ην παξειζφλ  ελεπιάθε  ζε θαηαγγειιφκελα ζθάλδαια θαη ακαξησιέο 

ηζηνξίεο. Κάζε ηφζν νη ηακπέιεο θαη ηα επηζηνιφραξηα ηνπ Τπνπξγείνπ άιιαδαλ, ηνλίδνληαο ηελ 

απνπζία ζρεδίνπ λεζησηηθήο πνιηηηθήο ζε πεξηθεξεηαθφ επίπεδν. Ίζσο,  φπσο θαη ζην παξειζφλ νη 

Οηθνιφγνη Πξάζηλνη είρακε ηνλίζεη, ε θπβέξλεζε πίζηεπε φηη κε απηφλ ηνλ ηξφπν εληζρχεηαη ε 

ηνπηθή καο νηθνλνκία. Σψξα πηνζεηείηαη ε  εχθνιε ιχζε πνπ είλαη ε θαηάξγεζε ηεο ΓΓ, 

εκθαληδφκελνο ν Τπνπξγφο ν θ ΥξπζνρνΎδεο σο θνξέαο θάζαξζεο ηεο δεκφζηαο δηνίθεζεο 

απέλαληη ζηηο δπζιεηηνπξγίεο ηεο.   

Οη Οηθνιφγνη Πξάζηλνη ζε θακία πεξίπησζε δελ επηζπκνχλ ηε ιεηηνπξγία ελφο νξγαληζκνχ κφλν 

θαη κφλν γηα λα ηθαλνπνηεζνχλ κηθξνθνκκαηηθά ηνπηθά ζπκθέξνληα θαη ραηίξηα ζε εκέηεξνπο. 

Ώιιά δελ κπνξνχκε λα δερζνχκε ηελ απζαίξεηε θπβεξλεηηθή αθχξσζε ηνπ ζηφρνπ ηεο 

λεζησηηθήο πνιηηηθήο θαη ηνπ επηηειηθνχ ξφινπ  πνπ κπνξεί θαη πξέπεη λα παίμεη ε ΓΓ Ώηγαίνπ θαη 

Νεζησηηθήο Πνιηηηθήο εμαηηίαο ηεο πνιπεηνχο αδπλακίαο ηεο πνιηηηθήο ηεο εγεζίαο. Δ επίθιεζε 

ηεο αδπλακίαο απηήο  θαη νη δπζιεηηνπξγίεο ηεο Αεκφζηαο Αηνίθεζεο είλαη άζρεηεο κε ην ξφιν ηεο 

ΓΓ  θαη απνηεινχλ απιά κηα εχθνιε, αιιά ζπλάκα θαηαζηξνθηθή, απφθαζε.  Με ηελ ίδηα ινγηθή 

ην Τπνπξγείν Βζληθήο Οηθνλνκίαο ζα έπξεπε λα είρε θιείζεη  εδψ θαη πάξα πνιχ θαηξφ.  

Παξά ηηο αδπλακίεο ηεο ε ΓΓ Ώηγαίνπ θαη Νεζησηηθήο Πνιηηηθήο έρεη πξνζθέξεη ζηε δηακφξθσζε 

λεζησηηθψλ πνιηηηθψλ γηα ηα κεγάια αιιά ηδηαίηεξα γηα ηα κηθξά λεζηά ηνπ Ώηγαίνπ ζε ζέκαηα 

πνπ ζρεηίδνληαη κε δεηήκαηα πνιηηηζκνχ, πνιηηηθήο πξνζηαζίαο, πξνζηαζία ηεο αξρηηεθηνληθήο 

καο θιεξνλνκηάο θαζψο θαη ηνπ θξίζηκνπ δεηήκαηνο ησλ κεηαθνξψλ ζηα λεζηά καο, θαη κπνξεί 

λα πξνζθέξεη αθφκα πεξηζζφηεξα. Δ λεζησηηθφηεηα εμάιινπ είλαη θαηνρπξσκέλε ζπληαγκαηηθά  

ελψ αλαγλσξίδεηαη θαη ζην άξζξν 174 ηεο ζπλζήθεο ηεο Ληζζαβφλαο.  

Σηο εκέξεο απηέο θάησ απφ ηελ πίεζε ηεο ηξφηθαο  ζπδεηείηαη ε θαηάξγεζε ηνπ κεησκέλνπ ΦΠΏ 

ζηα λεζηά ηνπ Ώηγαίνπ θαη ίζσο  ηνπ εηδηθνχ θνξνινγηθνχ θαζεζηψηνο γηα ηα κηθξά λεζηά θάησ 

ησλ 3.100 θαηνίθσλ. Ώληί ινηπφλ λα ζπδεηάκε γηα ηελ πξνζηαζία  ησλ  κέηξσλ απηψλ θαη ηελ 

αλάπηπμε εζληθήο ζηξαηεγηθήο λεζησηηθφηεηαο θαη πνιηηηθψλ γηα ηελ πξνζηαζία ησλ λεζηψλ καο, 

ζπδεηάκε ηελ θαηάξγεζε ηνπ θνξέα πνπ ζα έπξεπε λα παίμεη ξφιν αλάπηπμεο ησλ λεζησηηθψλ 

πνιηηηθψλ ζπλδένληαο ηεο κε πνιηηηθέο ηεο ΒΒ αιιά θαη πξνσζψληαο ηελ εθαξκνγή ηνπο ζηηο 

Πεξηθέξεηεο θαη ηνπο Αήκνπο ηνπ λεζησηηθνχ ρψξνπ. Οη Οηθνιφγνη Πξάζηλνη έζεζαλ ην ζέκα θαη 

ζηελ ΒΒ κε επίθαηξε εξψηεζε ηνπ επξσβνπιεπηή ηνπο Μηρ. Σξεκφπνπινπ θαη ζα ζπλερίδνπκε λα 

ζπλεηζθέξνπκε δεκηνπξγηθά κε ζέζεηο θαη πξνηάζεηο γηα ην θαιφ ησλ λεζηψλ καο.  

Πεξηζζφηεξεο πιεξνθνξίεο: Μηρ. Μπάθαο (Μπηηιήλε) 6944654785, Αεκ Γξεγνξηάδεο (Ρφδνο) 

6944640451 
 

επηζηξνθή 
 

Διιείκκαηα, αλεζπρίεο θαη παξάδνμα: ρνιηάδνληαο ηελ Απφθαζε Τπ. Οηθνλνκηθψλ γηα 

αλαζηνιή ιεηηνπξγίαο Σεισλείσλ απφ 1ε Φεβξνπαξίνπ 2012  
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Αεκνζηεχηεθε ε Ώπφθαζε Τπ. Οηθνλνκηθψλ αξηζ. ΑΏξηζκ. Α6ΐ 1168860 ΒΞ 2011 «Ώλαζηνιή 

ιεηηνπξγίαο, επαλαιεηηνπξγία θαη αλαθαζνξηζκφο ηίηινπ θαη αξκνδηνηήησλ νξγαληθψλ κνλάδσλ 

ηεο Γεληθήο Αηεχζπλζεο Σεισλείσλ θαη Β.Φ.Κ.». 
Ώλαδεκνζηεχνπκε έλα πξψην ζρνιηαζκφ ηνπ Αεκήηξε Μπνπξίθνπ. Γηα πνιιέο πεξηνρέο φπσο ηα 

λεζηά ηνπ Ώηγαίνπ θαη ηνπ Ενλίνπ ε θαηάξγεζε ηεισλείσλ ζεκαίλεη: 

-Με πξνζέγγηζε θνπαδηεξφπινησλ 

-Σεξάζηηεο δπζθνιίεο ζηνπο παξάθηηνπο αιηείο 

-Ώχμεζε ηνπ ιαζξεκπνξίνπ θάζε είδνπο (θαχζηκα, ηζηγάξα, δηάθνξα εκπνξεχκαηα, λαξθσηηθά 

θιπ). 

Εδηαίηεξν πιήγκα ζα επηθέξεη ε ελδερφκελε θαηάξγεζε ηνπ ηεισλείνπ ηνπ Ώγίνπ Κεξχθνπ. Πξηλ 

απφ ρξφληα είρε θιείζεη ην ηεισλείν Βπδήινπ, πνπ ήδε έρεη δεκηνπξγήζεη κηα δπζκελέζηεξε 

θαηάζηαζε ζηελ Εθαξία. 

Διίαο Γηαλλίξεο 

Ώθνινπζεί ην θείκελν ηνπ Αεκ. Μπνπξίθνπ 

 23-1-2012 

ην πιαίζην αλαδηνξγάλσζεο ησλ ππεξεζηψλ ηνπ Τπ. Οηθνλνκηθψλ, δεκνζηεχηεθε ζρεηηθή 

ππνπξγηθή απφθαζε κε ηελ νπνία, απφ 1ε Φεβξνπαξίνπ 2012, αλαθαζνξίδνληαη αξκνδηφηεηεο 

θεληξηθψλ δηεπζχλζεσλ ηεο Σεισλεηαθήο Τπεξεζίαο θαη αλαζηέιιεηαη ε ιεηηνπξγία πιεζψξαο 

Σεισλείσλ κε ζηφρν (φπσο αλαθέξεηαη ζην πξννίκην ηεο απφθαζεο) ηελ απνηειεζκαηηθφηεξε 

ιεηηνπξγία ηεο Σεισλεηαθήο Τπεξεζίαο ζε ζπλδπαζκφ κε ηελ εμνηθνλφκεζε αλζξσπίλσλ πφξσλ 

θαη ηελ ελίζρπζε ησλ ειεγθηηθψλ κεραληζκψλ. 

Χζηφζν, ε κειέηε ησλ ζπγθεθξηκέλσλ ξπζκίζεσλ θαη νη ελζηάζεηο παξαγσγηθψλ θαη ηνπηθψλ 

θνξέσλ ηεο ρψξαο καο, νδεγνχλ ζηε δεκηνπξγία πιεηάδαο εξσηεκάησλ γηα ηελ θαηαιιειφηεηα 

θαη επάξθεηα ησλ ζπγθεθξηκέλσλ ξπζκίζεσλ σο πξνο ηελ επίηεπμε δεκνζηνλνκηθνχ, ειεγθηηθνχ 

θαη αλαπηπμηαθνχ απνηειέζκαηνο, ηελ ίδηα ψξα κάιηζηα πνπ ε κάρε αληηκεηψπηζεο ηεο 

θνξνδηαθπγήο θαη ηεο ιαζξεκπνξίαο, ππνηίζεηαη φηη απνηειεί κηα απφ ηηο ζεκαληηθφηεξο 

θπβεξλεηηθέο πξνηεξαηφηεηεο. 

Ώλαιπηηθφηεξα: 

1.   Αελ ππάξρεη θακία κειέηε θφζηνπο-νθέινπο  γηα ηηο ζπγθεθξηκέλεο ξπζκίζεηο  θαη θακία 

κειέηε αλάιπζεο επηπηψζεσλ  ησλ ζεζπηδφκελσλ αιιαγψλ φζνλ αθνξά ηελ ελίζρπζε ηεο 

ειεγθηηθήο δπλαηφηεηαο, ηε κείσζε ησλ δηνηθεηηθψλ βαξψλ γηα ηελ εκπνξεπκαηηθή θνηλφηεηα 

θαη ηε ζπλνιηθή επίπησζε ζηελ πεξηθεξεηαθή αλάπηπμε. 

2.  Αελ ππήξμε θακία δηαβνχιεπζε κε ηνπο θνηλσληθνχ εηαίξνπο, ηνπο εθπξνζψπνπο ηεο 

εκπνξεπκαηηθήο θνηλφηεηαο θαη ηνπο εθπξνζψπνπο ησλ εξγαδφκελσλ ζηα ηεισλεία. 

3.  Οη ξπζκίζεηο αληηζηξαηεχνληαη ή, ηνπιάρηζηνλ, δελ ελαξκνλίδνληαη κε ζηξαηεγηθέο 

αλαπηπμηαθέο επηινγέο , φζνλ αθνξά ηηο ιηκεληθέο θαη επξχηεξεο ζπγθνηλσληαθέο ππνδνκέο ηεο 

ρψξαο. Γηα παξάδεηγκα,  ε ππνβάζκηζε ηνπ Σεισλείνπ Ώζηαθνχ  πνπ θαιείηαη λα 

δηαδξακαηίζεη απμεκέλν δεκνζηνλνκηθφ, ειεγθηηθφ θαη αλαπηπμηαθφ ξφιν ζηελ Απηηθή Βιιάδα 

(δπηηθή πχιε εηζφδνπ ζηε ρψξα), αγλνεί παληειψο ηνλ πθηζηάκελν αλαπηπμηαθφ ζρεδηαζκφ ηεο 

ζπγθεθξηκέλεο πεξηθέξεηαο θαη απαμηψλεη πνιχ ζεκαληηθέο, δεκφζηεο θαη ηδησηηθέο, επελδχζεηο 

ζηνλ ζπγθεθξηκέλν ρψξν. 

4.  Δ αλαζηνιή Σεισλείσλ ζε ιηκέλεο θαη λεζηά δελ ιακβάλεη ππφςε ηηο επηπηψζεηο ζηελ 

πεξηθεξεηαθή αλάπηπμε αιιά θαη ηελ αλάγθε απμεκέλνπ ηεισλεηαθνχ ειέγρνπ ζηηο 

εθηαηακέλεο αθηνγξακκέο ηεο ρψξαο . Μάιηζηα, έρνπλ ηχρεη δεκνζηφηεηαο πνηθίιεο 

θαηαγγειίεο θαη αλαθνξέο γηα ιαζξεκπνξία ζε ζπγθεθξηκέλεο παξάθηηεο πεξηνρέο. Χζηφζν,  

αληί λα εληζρχεηαη ε Σεισλεηαθή Τπεξεζία κε αληη-ιαζξεκπνξηθά πινία θαη ζχγρξνλα κέζα 

ζαιάζζηαο δίσμεο, απνθαζίδεηαη ε αλαζηνιή ιεηηνπξγίαο Σεισλείσλ ζε απφκαθξεο πεξηνρέο 

(πρ. Μνλεκβαζηά) θαη ζε πνιιά λεζηά. 

5. Αεδνκέλεο ηεο έκθαζεο ζηελ αληηκεηψπηζε ηεο ιαζξεκπνξίαο , ε αλαζηνιή ιεηηνπξγίαο 

Σεισλείσλ κε θνκβηθφ ξφιν ζηελ εηζαγσγή πεηξειαηνεηδψλ πξντφλησλ θαη ηνλ έιεγρν ησλ 

δηπιηζηεξίσλ/ εηαηξεηψλ (Άγηνη Θεφδσξνη, Πφξην Λάγνο)  δεκηνπξγεί πξνβιεκαηηζκφ θαη 

αλεζπρίεο . 

6.  Ώλαζηέιιεηαη ε ιεηηνπξγία πιεζψξαο κηθξψλ Σεισλείσλ κε ξφιν, θπξίσο, ζηνλ εθνδηαζκφ 

θαπζίκσλ ησλ αιηεπηηθψλ ζθαθψλ, ζέκα κείδνλνο δεκνζηνλνκηθήο ζεκαζίαο  ιφγσ ηεο 



ιαζξεκπνξίαο ζηα λαπηηιηαθά θαχζηκα. Υαξαθηεξηζηηθέο είλαη νη πεξηπηψζεηο αλαζηνιήο 

ηεισλεηαθψλ κνλάδσλ ζηα Ασδεθάλεζα, ηελ Βχβνηα, ηηο πνξάδεο, ηελ Καβάια, ηελ Θξάθε, 

ηα Εφληα Νεζηά, ηηο Κπθιάδεο θαη ην ΐ.Ώ. Ώηγαίν. 

7. Σν «άλνημε-θιείζε» ησλ ζπλνξηαθψλ Σεισλείσλ ηεο ρψξαο  είλαη  ελδεηθηηθφ ζηνηρείν ηεο 

έιιεηςεο ζηξαηεγηθήο ζηελ αλαδηάηαμε ησλ θξίζηκσλ ειεγθηηθψλ κεραληζκψλ  ζηηο 

παξακεζφξηεο πεξηνρέο. Πεξαηηέξσ, ε ηαθηηθή απηή εθζέηεη ηε ρψξαο καο ζε επξσπατθφ θαη 

δηεζλέο επίπεδν, δεκηνπξγψληαο έδαθνο γηα ακθηζβήηεζε ηεο χπαξμεο ησλ ελδεδεηγκέλσλ 

ηεισλεηαθψλ ειέγρσλ ζηα εμσηεξηθά ζχλνξα ηεο Βπξσπατθήο Έλσζεο. 

 Δ ελ ιφγσ ππνπξγηθή απφθαζε παξνπζηάδεη ηελ παγθφζκηα πξσηνηππία λα αλαβαζκίδεη θαη λα 

ππνβαζκίδεη ηαπηφρξνλα κηα δεκφζηα ππεξεζία!  Γηα παξάδεηγκα, ην Σεισλείν Ώζηαθνχ 

εκθαλίδεηαη, αξρηθά, λα αλαβαζκίδεηαη κέζσ ηεο πεξηέιεπζεο ζε απηφ, ησλ αξκνδηνηήησλ ησλ 

Σεισλείσλ Μεζνινγγίνπ θαη Ώκθηινρίαο  (άξζξν 3 παξ.1). Βλ ζπλερεία, ζηελ ίδηα ππνπξγηθή 

απφθαζε (άξζξν 3 παξ.2) νξίδεηαη φηη ην Σεισλείν Ώζηαθνχ (Ά ηάμεο) απφ ηελ εκεξνκελία 

αλαβάζκηζήο ηνπ, κέζσ ηεο κεηαθνξάο ζε απηφ ησλ αξκνδηνηήησλ ησλ δπν πξναλαθεξφκελσλ 

Σεισλείσλ, κεηνλνκάδεηαη ζε Σεισλείν Μεζνινγγίνπ θαη κεηαθέξεηαη ε έδξα ηνπ ζην 

Μεζνιφγγη, θαη ην Σεισλείν Ώγξηλίνπ (ΐ΄Σάμεο) κεηνλνκάδεηαη ζε Σεισλείν Ώζηαθνχ θαη 

κεηαθέξεηαη ζηνλ Ώζηαθφ!!!  

Βπνκέλσο, ε πξφζθαηε απφθαζε ηνπ Τπ. Οηθνλνκηθψλ πεξί αλαζηνιήο ιεηηνπξγίαο απφ 1
ε
 

Φεβξνπαξίνπ 2012 πνιιψλ Σεισλείσλ ζε ρεξζαία θαη ζαιάζζηα ζπλνξηαθά ζεκεία ηεο ρψξαο, 

πξνθαιεί αλεζπρίεο θαη πξνβιεκαηηζκφ ιφγσ αλακελφκελσλ αξλεηηθψλ επηπηψζεσλ ζην πεδίν 

ηεο αληηκεηψπηζεο ηνπ ιαζξεκπνξίνπ ζε ηδηαίηεξα επίθνβα πξντφληα (θαχζηκα) θαη επάισηεο 

πεξηνρέο (λεζηά, ιηκέλεο, παξάθηηεο πεξηνρέο).  

Δ πεξαηηέξσ απνδηνξγάλσζε ηεο Σεισλεηαθήο Τπεξεζίαο, πξνθαλψο δελ εμππεξεηεί ηελ πνιηηηθή 

αληηκεηψπηζεο ηεο ιαζξεκπνξίαο. Ώληί ην Τπνπξγείν Οηθνλνκηθψλ λα αλαιψλεηαη είηε ζε 

θιείζηκν Σεισλείσλ κε ηδηαίηεξν δεκνζηνλνκηθφ ελδηαθέξνλ πνπ επνπηεχνπλ δηυιηζηήξηα ηεο 

ρψξαο  (Σεισλείν Ώγίσλ Θενδψξσλ) είηε ζε ππνβάζκηζε Σεισλείσλ κε ζηξαηεγηθφ ραξαθηήξα 

(Σεισλείν Ώζηαθνχ), ζα ήηαλ θνηλσληθά θαη δεκνζηνλνκηθά σθειηκφηεξν λα πινπνηεί ηελ, 

νινέλα θαη αλαβαιιφκελε, ελίζρπζε ηεο Σεισλεηαθήο Τπεξεζίαο κε θαηάιιεια κέζα δίσμεο 

(αληη-ιαζξεκπνξηθά πινία), θζη ζχγρξνλα εξγαιεία ηεισλεηαθνχ ειέγρνπ (πιεξνθνξηαθά 

ζπζηήκαηα). 
 

επηζηξνθή 

 

Μηα άιιε, πξάζηλε πξφηαζε γηα ηελ θηελνηξνθία  

Απνηειέζκαηα ηεο ζπδήηεζεο γηα ηελ θηελνηξνθία ζηελ Αγ. Παξαζθεπή ηεο Λέζβνπ. 

 

ΟΙΚΟΛΟΓΟΙ ΠΡΑΙΝΟΙ 

ΠΟΛΙΣΙΚΗ ΚΙΝΗΗ ΛΕΒΟΤ  

www.lesvosgreens.blogspot.com 

 

Μπηηιήλε 16 Εαλνπαξίνπ 2012 

εκαληηθά ζπκπεξάζκαηα θαη πξνηάζεηο γηα ηε θηελνηξνθία ζηε Λέζβν εμήρζεζαλ απφ ηε 

ζπδήηεζε πνπ νξγάλσζαλ νη Οηθνιφγνη Πξάζηλνη κε ζέκα «Δ ζέζε θαη ην  κέιινλ ησλ 

θηελνηξφθσλ ηεο Λέζβνπ ζηε ζεκεξηλή ζπγθπξία. Θέζεηο, πξνηάζεηο θαη θαιέο πξαθηηθέο>> ζηελ 

Ώγ. Παξαζθεπή ην πεξαζκέλν άββαην 14 Εαλνπαξίνπ 2012.  

Οη πξνζθεθιεκέλνη καο νκηιεηέο έδσζαλ ην ζηίγκα ηνπο γηα ηελ θαηάζηαζε πνπ επηθξαηεί ζηελ 

θηελνηξνθία ζηελ Βιιάδα αιιά θαη ζην λεζί καο. Ο αληηδήκαξρνο Λέζβνπ Γ. Σζαθίξεο, κε ηελ 

κεγάιε εκπεηξία ηνπ ζην ζέκα, ζθηαγξάθεζε ηα πξνβιήκαηα θαη ηηο επθαηξίεο πνπ 

παξνπζηάδνληαη ζηνλ θιάδν κέζα ζηελ θξίζε, ελψ ν επηθ. θαζεγεηήο ηνπ Παλ Ώηγαίνπ Θαλ. Κίδνο 

ηφληζε ηελ αλάγθε κείσζεο ηνπ θφζηνπο παξαγσγήο κε ηελ ρξήζε ελαιιαθηηθψλ βνζθφηνπσλ (πρ 

ειαηψλεο) αιιά θαη ηελ αχμεζε ηεο ηηκήο ηνπ γάιαθηνο απφ ηε κείσζε ηεο εμάξηεζεο ησλ 

θηελνηξφθσλ απφ ηνπο κεγάιν-ηπξνθφκνπο. Ο γεσηερληθφο Γ. Φχιινο παξνπζίαζε ηελ πνιχ 

ελδηαθέξνπζα κειέηε ηνπ γηα ηελ ίδξπζε ελφο ζπλεηαηξηζηηθνχ  ηπξνθνκείνπ ζηε Λέζβν, κε ηε 

ρσξνζέηεζε ηνπ αιιά θαη ρξήζηκα νηθνλνκηθά ζηνηρεία γηα ηελ ρακειφηαηε ηηκή ηνπ γάιαθηνο 



πνπ απνιακβάλνπλ νη θηελνηξφθνη ζηε Λέζβν (ελδεηθηηθά αλαθέξεηαη φηη γηα ην 2008 ε κέζε 

ηηκή ηνπ πξφβεηνπ γάιαθηνο ζηε Λέζβν ήηαλ θαηά 16,38 ιεπηά κηθξφηεξε απφ ηελ ηηκή ζην λνκφ 

Εσαλλίλσλ θαη θαηά 17,7 ιεπηά κηθξφηεξε απφ ηε ηηκή ζηε άκν!!!). Ο ζπληνληζηήο ηεο νκάδαο 

απηνδηνίθεζεο ησλ Οηθνιφγσλ Πξάζηλσλ Ν. Γαγγηνιάθεο παξνπζίαζε ηηο πξσηνβνπιίεο ησλ 

Οηθνιφγσλ Πξάζηλσλ ζε κηα θαηεχζπλζε θνηλσληθήο νηθνλνκίαο, ζηεξίδνληαο ηνπο κηθξνχο 

παξαγσγνχο θαη ην θαηαλαισηηθφ θίλεκα, κε ζηφρν πνηνηηθά αγξνηνθηελνηξνθηθά πξντφληα γηα 

ηνπο πνιίηεο αιιά θαη ελίζρπζε ηνπ εηζνδήκαηνο ησλ παξαγσγψλ ζηελ επαξρία. Σέινο 

εληππσζηαθή ήηαλ ε παξνπζίαζε ηνπ θ. Καξάηδε, πξνέδξνπ ησλ πιιφγνπ Κηελνηξφθσλ 

Δξαθιείνπ, πνπ παξνπζίαζε ηελ πξνζπάζεηα πνπ έρεη γίλεη γηα ηελ απηφ-νξγάλσζε ησλ 

θηελνηξφθσλ, πνπιψληαο νη ίδηνη ηα πξντφληα ηνπο ζηνπο εκπφξνπο, πεηπραίλνληαο πνιχ 

θαιχηεξεο ηηκέο γηα ηα κέιε ηνπο. Βπηπξφζζεηα νη 98 ζπκκεηέρνληεο θηελνηξφθνη νξγαλψλνληαη, 

πηζηνπνηψληαο νη ίδηνη ην παξαγφκελν πξντφλ ηνπο ψζηε ν θαηαλαισηήο λα μέξεη ηη ηξψεη θαη απφ 

πνηνλ παξαγσγφ ηελ θάζε ζηηγκή. Με απηφλ ηνλ ηξφπν πεηπραίλνπλ θαιχηεξεο ηηκέο ζηελ αγνξά 

θαη κε ηελ πνηνηηθή αλαβάζκηζε ησλ πξντφλησλ ηνπο είλαη φινη θεξδηζκέλνη.  

Δ θηελνηξνθία είλαη κηα δξαζηεξηφηεηα ζπλπθαζκέλε κε ηελ παξάδνζε ησλ λεζηψλ καο θαη ε 

θαηάξξεπζε ηνπ θηελνηξνθηθνχ ηνκέα θαη ε ζπλερήο απψιεηα εηζνδήκαηνο γηα ηνπο 

θηελνηξφθνπο θαη ηνπο γεσξγνχο αλαδεηθλχνπλ ηελ απνηπρία ηνπ πειαηεηαθνχ ζπζηήκαηνο, κε ηηο 

άθαξπεο επηρνξεγήζεηο, πνπ νδεγνχλ ζηε λέθξσζε θαη απνραχλσζε ηνπ αγξνηηθνχ θφζκνπ. Οη 

Οηθνιφγνη Πξάζηλνη βάδνπλ έλα ζπφξν ζηε δεκφζηα ζπδήηεζε γηα ην ζέκα θαη θαηαζέηνπλ ηελ 

πξφηαζε ηνπο γηα ην αγξνηηθφ δήηεκα, δεηψληαο απφ ηνπο ίδηνπο αγξφηεο λα πάξνπλ ηελ 

θαηάζηαζε ζηα ρέξηα ηνπο θαη ε θξίζε λα απνηειέζεη επθαηξία γηα ζεκαληηθέο αιιαγέο ζηελ 

πνιηηηθή γηα ηνλ αγξνηηθφ ηνκέα θαη ηελ χπαηζξν ζπλνιηθφηεξα, κε δηαθνξνπνίεζε ησλ 

ζεκεξηλψλ νξγαλσηηθψλ ζπλεξγαζηψλ ησλ αγξνηψλ, καθξηά απφ ηνπο θνκκαηνθεληξηθνχο θαη 

ρξενθνπεκέλνπο αγξνηηθνχο ζπλεηαηξηζκνχο ηνπ παξειζφληνο. Να ζηακαηήζνπκε ινηπφλ λα 

πεξηκέλνπκε πνιηηηθνχο-ζσηήξεο θαη ηε ΐαζηιεία ησλ νπξαλψλ γηα λα δξάζνπκε κφλνη καο. 

Άιινο δξφκνο δελ ππάξρεη. 

ΤΓ ηε ζπλέληεπμε ηχπνπ πνπ δψζακε ηελ ίδηα εκέξα ζηε Μπηηιήλε ζπκκεηείρε θαη ν Ross Daly, 

πνπ κε ηα απιά ηνπ ιφγηα έδσζε επηπιένλ ην ζηίγκα ηεο ζχλδεζεο ηεο ηέρλεο κε ηελ παξάδνζε 

θαη ην θπζηθφ πεξηβάιινλ ησλ λεζηψλ καο.   

ΠΚ Λέζβνπ ησλ Οηθνιφγσλ Πξάζηλσλ 

Πεξηζζφηεξεο πιεξνθνξίεο: Μηράιεο Μπάθαο 6944654785 

 

επηζηξνθή 
 

ΓΗΑ ΣΑ ΠΡΟΒΛΖΜΑΣΑ ΥΔΣΗΚΑ ΜΔ ΣΖ ΜΔΣΑΦΟΡΑ ΣΩΝ ΜΑΘΖΣΩΝ 

 

ΚΟΕΝΔ ΑΔΛΧΔ ΣΧΝ: 

 ΐΏΕΛΔ ΣΒΝΣΟΜΏ, επηθεθαιή ηεο πεξηθ. παξάηαμεο ΐ. Ώηγαίνπ «ΜΒ ΣΟΤ ΠΟΛΕΣΒ 

ΚΟΝΣΡΏ ΣΟΝ ΚΏΕΡΟ»,  

 ΔΛΕΏ ΓΕΏΝΝΕΡΔ, επηθεθαιή ηεο πεξηθ. παξάηαμεο ΐ. Ώηγαίνπ «ΟΕΚΟΛΟΓΕΚΟ ΏΝΒΜΟ 

ΐ. ΏΕΓΏΕΟΤ» θαη  

 ΓΕΧΡΓΟΤ ΠΏΛΛΔ, επηθεθαιή ηεο δεκνη. παξάηαμεο δήκνπ Λέζβνπ «ΏΛΛΏΓΔ ΠΟΡΒΕΏ»  

 

 

Δ θαηλνχξγηα ρξνληά μεθίλεζε κε ηνλ ρεηξφηεξν ηξφπν γηα ηνπο καζεηέο ησλ ζρνιείσλ, πνπ 

ρξεηάδνληαη θάζε κέξα λα κεηαθηλνχληαη απφ ην ζπίηη ηνπο ζε θνληηλά ρσξηά φπνπ είλαη ην 

ζρνιείν ηνπο. 

Οη κεηαθνξείο ησλ καζεηψλ ζεσξνχλ φηη ηα θφκηζηξα πνπ έρνπλ νξηζηεί είλαη απαξάδεθηα 

ρακειά θαη δεηνχλ αχμεζε. 

Δ Πεξηθέξεηα, πνπ έρεη επσκηζηεί ηε ζρεηηθή αξκνδηφηεηα ζην κεηαβαηηθφ ζηάδην κέρξη λα ην 

αλαιάβεη ν δήκνο Λέζβνπ, ζεθψλεη ηα ρέξηα ςειά, ιέγνληαο φηη ζηνλ πξνυπνινγηζκφ ηνπ 2012 

δελ δηαζέηεη θνλδχιηα γηα ηε κεηαθνξά καζεηψλ, αθνχ απηή ε αξκνδηφηεηα επξφθεηην κε ηνλ 

θαηλνχξγην ρξφλν λα αλαιεθζεί απφ ηνλ δήκν.  



Ο Αήκνο απφ ηε πιεπξά ηνπ, νρπξψλεηαη πίζσ απφ κηα εγθχθιην ηνπ ππνπξγείνπ Παηδείαο, πνπ 

δίλεη ηε δπλαηφηεηα ζηηο Πεξηθέξεηεο λα ζπλερίδνπλ ηε κεηαθνξά ησλ καζεηψλ γηα δχν κήλεο 

αθφκε θαη πεηάεη ην κπαιάθη ζηε Πεξηθέξεηα. Άξαγε νη ζξηακβνινγίεο ηνπ αληηδήκαξρνπ θ. 

ΐαηνχ πξηλ ιίγν θαηξφ, φηη ν δήκνο Λέζβνπ είλαη απφ ηνπο ιίγνπο δήκνπο πνπ αλαιακβάλεη ηελ 

κεηαθνξά ηνλ καζεηψλ απφ ηελ αξρή ηεο ρξνληάο ηη απέγηλαλ; 

Σα παηδηά ζηε πεξηνρή Μαληακάδνπ αλαγθάδνληαη λα επηβαξχλνπλ ηελ ήδε αδεηαλή ηζέπε ησλ 

γνληψλ ηνπο γηα λα πιεξψλνπλ «έμηξα» ηνπο κεηαθνξείο θαη αξλνχκελα λα ζπλερίζνπλ απηή ηελ 

απαξάδεθηε νηθνλνκηθή αθαίκαμε μεθίλεζαλ απνρή απφ ηα καζήκαηα. 

ηε πεξηνρή Άληηζζαο γηα ηνλ ίδην ιφγν δελ κπνξνχλ λα πάλε ζην ζρνιείν ηνπο αθνχ νη 

κεηαθνξείο αξλνχληαη λα ην θάλνπλ κε ηα ζεκεξηλά θφκηζηξα. 

Σν ίδην ζπκβαίλεη θαη ζε άιιεο πεξηνρέο ηεο Λέζβνπ, αιιά θαη ζε άιια λεζηά ηεο Πεξηθέξεηαο, 

φπνπ ππάξρεη αλάγθε κεηαθίλεζεο ησλ καζεηψλ. 

Ώπηή ε απαξάδεθηε θαηάζηαζε δελ κπνξεί λα ζπλερηζηεί. 

Καινχκε ηελ Πεξηθέξεηα θαη ηνλ Αήκν Λέζβνπ, ηνλ Πεξηθεξεηάξρε θ. Γηαθαιή θαη ηνλ Αήκαξρν 

θ. ΐνπλάηζν ζήκεξα θηφιαο λα θαζίζνπλ θαη λα επηδεηήζνπλ άκεζε ιχζε ηνπ πξνβιήκαηνο, 

ηηζέκελνη πξν ησλ επζπλψλ ηνπο θαη ζέηνληαο κε ηε ζεηξά ηνπο ηελ Πνιηηεία πξν ησλ δηθψλ ηεο 

επζπλψλ, ρσξίο ππεθθπγέο θαη αίνιεο δηθαηνινγίεο. 

Δ κλεκνληαθή πνιηηηθή πιήηηεη  κε ρίιηνπο ηξφπνπο θάζε ιατθφ λνηθνθπξηφ. 

Οη εξγαδφκελνη θαη νη άλεξγνη δελ κπνξνχλ λα θάλνπλ άιιε ππνκνλή, δελ αληέρνπλ. Δ 

αγαλάθηεζε έρεη μερεηιίζεη θαη πνιιά λνηθνθπξηά βξίζθνληαη ζε αδηέμνδν. 

Καη απηά ηα παηδηά, πνπ, πέξα απφ ηελ αλαζθάιεηα πνπ δνπλ ζην ζπίηη ηνπο, ηψξα βιέπνπλ φηη δελ 

ηνπο αθήλνπλ λα κάζνπλ πέληε γξάκκαηα, ηη εθφδηα πεξηκέλνπκε λα πάξνπλ γηα ην κέιινλ; 

Κχξηε Πεξηθεξεηάξρε, θχξηε Αήκαξρε, 

Οη επζχλεο ζαο είλαη κεγάιεο θαη πξέπεη λα βξείηε άκεζα θαη απφ θνηλνχ κηα ιχζε.  

Με ηε λέα γεληά δελ κπνξεί λα παίδεη θαλείο. 

 

ΜΤΣΕΛΔΝΔ 11-1-2012 

 

ΐΏΕΛΔ ΣΒΝΣΟΜΏ, επηθεθαιήο ηεο πεξηθ. παξάηαμεο ΐ. Ώηγαίνπ «ΜΒ ΣΟΤ ΠΟΛΕΣΒ 

ΚΟΝΣΡΏ ΣΟΝ ΚΏΕΡΟ»,  

ΔΛΕΏ ΓΕΏΝΝΕΡΔ, επηθεθαιήο ηεο πεξηθ. παξάηαμεο ΐ. Ώηγαίνπ «ΟΕΚΟΛΟΓΕΚΟ ΏΝΒΜΟ 

ΐ. ΏΕΓΏΕΟΤ» θαη  

ΓΕΧΡΓΟ ΠΏΛΛΔ, επηθεθαιήο ηεο δεκνη. παξάηαμεο δήκνπ Λέζβνπ «ΏΛΛΏΓΔ ΠΟΡΒΕΏ». 
 
επηζηξνθή 
 

Υξήκαηα γηα ηνπο κεηαθνξείο ησλ καζεηψλ Ηθαξίαο & άκνπ 

 

25/01/2012  

 

Μεηά απφ ζρεηηθφ αίηεκα ηνπ Ώληηπεξηθεξεηάξρε άκνπ θνπ Θεκηζηνθιή Παπαζενθάλνπο, ε 

Πεξηθεξεηαθή Βλφηεηα άκνπ έιαβε ζπκπιεξσκαηηθή επηρνξήγεζε απφ ην Τπνπξγείν 

Βζσηεξηθψλ χςνπο 342.442,00 επξψ γηα ηελ θάιπςε νθεηιψλ πνπ αθνξνχλ ζηε κεηαθνξά 

καζεηψλ ζε άκν θαη Εθαξία γηα ην δηάζηεκα απφ 01/01/2011 έσο 30/06/2011. 

 
http://www.ikariamag.gr/%CE%B5%CE%B9%CE%B4%CE%AE%CF%83%CE%B5%CE%B9%CF%82?page=6  
 
επηζηξνθή 
 
 

Δηδήζεηο απφ ηελ Δπαξρία Ηθαξίαο 

 

Αθηνπιντθέο πλδέζεηο Νήζσλ άκνπ, Ηθαξίαο θαη Φνχξλσλ  

http://www.ikariamag.gr/%CE%B5%CE%B9%CE%B4%CE%AE%CF%83%CE%B5%CE%B9%CF%82?page=6


 

ΠΡΟ:  θ. Υξπζνρνΐδε Μηράιε,  Τπνπξγφ Αλάππμεο, Αληαγσληζηηθφηεηαο θαη Ναπηηιίαο. 

email: secmin@mindev.gov.gr 
ΚΟΗΝΟΠΟΗΖΖ:   
1) θ. Γεσξγηάδε Ώδσλε,  Τθππνπξγφ Ώλάππμεο, Ώληαγσληζηηθφηεηαο θαη Ναπηηιίαο. email: yfypourgos@yen.gr 

2) θ. ΐαξδίθν Ππζαγφξα, ΐνπιεπηή άκνπ. email: pvardikos@yahoo.gr 

3) θ. Γηαθαιή Ώζαλάζην, Πεξηθεξεηάξρε, Πεξηθέξεηα ΐ. Ώηγαίνπ email: a.giakalis@pvaigaiou.gov.gr 

4) θ. Παπαζενθάλνπο Θεκηζηνθιή, Ώληηπεξηθεξεηάξρε άκνπ, Πεξηθέξεηα ΐ. Ώηγαίνπ . 

email: th.pap@samos.pvaigaiou.gov.gr 

5) θ. Θάλν ηπιηαλφ, Αήκαξρν άκνπ. email: dimvath@otenet.gr 

6) θ. ηαπξηλάδε Υξήζην, Αήκαξρν ΕΚΏΡΕΏ. email: dak2@otenet.gr,  

7) θ. Μαξνχζε Iσάλλε, Αήκαξρν ΦΟΤΡΝΧΝ. email: fournoi@otenet.gr 

8) Πξφεδξν ΠΏΟΚ: email: gap@politicalforum.gr 

9) Πξφεδξν ΝΑ: email: proedros@nd.gr 

10) Γεληθή Γξακκαηέα ΚΚΒ email: secretary@ke.kke.gr 

11) Πξφεδξν ΛΏΟ\email: laos@otenet.gr 

12) Πξφεδξν ΤΝΏΠΕΜΟY & Κ.Ο. ΤΡΕΓΏ: email: tsipras@syn.gr 

13) Βθηειεζηηθή Γξακκαηεία, ΟΕΚΟΛΟΓΟΕ ΠΡΏΕΝΟΕ: email: contact@ecogreens.gr 

14) Πξφεδξν ΑΔΜΟΚΡΏΣΕΚΔ ΏΡΕΣΒΡΏ email grammateia@dimokratikiaristera.gr 

15) Πξφεδξν ΑΔΜΟΚΡΏΣΕΚΔ ΤΜΜΏΥΕΏ: email gram@dimsim.gr 

Ώζήλα, 25 Εαλνπαξίνπ 2012 

Ώμηφηηκε θ. Τπνπξγέ,  

Μεηά ηελ άθαξπε ζπλάληεζε ησλ ζεζκνζεηεκέλσλ θνξέσλ ηνπ Ννκνχ άκνπ κε ηνλ θ. 

Τθππνπξγφ αξκφδην γηα ζέκαηα Ναπηηιίαο, απεπζπλφκαζηε ζε ζαο, ε Οκνζπνλδία ακηαθψλ 

πιιφγσλ θαη εηθνζηέλα (21) χιινγνη ηεο Εθαξίαο θαη ησλ Φνχξλσλ, σο χζηαηε πξνζπάζεηα γηα 

ηελ άκεζε επίιπζε ζηα ζνβαξφηαηα πξνβιεκάηα πνπ αληηκεησπίδνπλ ζηελ αθηνπιντθή ηνπο 

ζχλδεζε ηα λεζηά άκνο, Εθαξία θαη Φνχξλνη.  

Σν έληνλν πξφβιεκα ηεο αθηνπιντθήο ζχλδεζεο ησλ λεζηψλ καο ηα ηειεπηαία ρξφληα ηφζν κε ην 

θέληξν θαη ηελ πεξηθέξεηα φζν θαη ελδνπεξηθεξεηαθά έρνπκε εθζέζεη επαλεηιεκκέλα ζηνπο 

αξκφδηνπο Φνξείο, κε πην πξφζθαηε ηελ επηζηνιή καο πξνο ηελ πξνεγνχκελε εγεζία ηνπ 

Τπνπξγείνπ ζαο ζηηο 10/5/2011 κε ζέκα: Ώθηνπιντθέο πλδέζεηο Νήζσλ Εθαξίαο θαη Φνχξλσλ, 

δηαηππψλνληαο ηαπηφρξνλα σο βάζε γηα ζπδήηεζε ζπγθεθξηκέλεο πξνηάζεηο.  

Απζηπρψο, φρη κφλν δε βξήθακε θακία αληαπφθξηζε απφ ηελ ηφηε πνιηηηθή εγεζία, αιι‟ αληηζέησο 

κε ζιίςε θαη αγαλάθηεζε δηαπηζηψζακε ζηηο 16/12/2011 φηη δξνκνινγήζεθε ζηε γξακκή καο ην 

πινίν ΕΒΡΏΠΒΣΡΏ (αληηθαζηζηψληαο ην πινίν «Νήζνο ΜΤΚΟΝΟ»), πνπ ε ειηθία ηνπ θζάλεη 

ηηο 4 δεθαεηίεο, γηα λα εμππεξεηήζεη ηξία λεζηά πνπ έρνπλ ήδε ζξελήζεη δεθάδεο ζχκαηα ζην 

πξφζθαην παξειζφλ κε ην λαπάγην ηνπ ΑΜΗΝΑ.  
ια απηά ηα ρξφληα, βηψλνπκε ζην πεηζί καο ηελ εγθαηάιεηςε θαη ηελ αδηαθνξία ηεο εθάζηνηε 

θπβέξλεζεο. Ζ αδπλακία πξφζβαζεο απφ ην θέληξν θαη ηελ πεξηθέξεηα ζηα λεζηά καο θαη ην 

αληίζεην, ζε ζπλδπαζκφ κε ηελ δχζθνιε νηθνλνκηθή ζπγθπξία πνπ ηαιαλίδεη ηε ρψξα καο, ζα 

νδεγήζεη ηα λεζηά καο ζε καξαζκφ θαη ε ζπληαγκαηηθά θαηνρπξσκέλε πνιηηηθή ηεο 

λεζησηηθφηεηαο, πνπ ζα έπξεπε εκπξάθησο λα εμαζθαιίδεη ίζεο επθαηξίεο θαη δηθαηψκαηα ζε 

ζρέζε κε ηνπο Διιελεο ηεο επεηξσηηθήο Διιάδαο, απνδεηθλχεηαη αλχπαξθηε, αθήλνληαο 

ηνπο λεζηψηεο - αθξίηεο ηεο ρψξαο ζηελ νκεξία ησλ εθνπιηζηψλ. Σν θξάηνο αδπλαηεί λα 

επηβάιεη αθηνπιντθή πνιηηηθή πνπ λα ζπλάδεη κε εζληθνχο, αλαπηπμηαθνχο θαη θνηλσληθνχο 

ζηφρνπο, επηηξέπνληαο ζηνπο κεραληζκνχο ηεο ειεχζεξεο αγνξάο θαη ησλ ηδησηηθν-νηθνλνκηθψλ 

θξηηεξίσλ λα νξίδνπλ θαζ‟νινθιεξία ηηο δσέο καο θαη λα πξνδηαγξάθνπλ κε δνθεξφ ηξφπν ην 

κέιινλ καο. Δ ειεπζεξία δξάζεο ησλ εθνπιηζηψλ ηεο αθηνπινίαο, ηνπο επηηξέπεη, κε κνλαδηθά 

θξηηήξηα απηά ηεο αληαγσληζηηθφηεηαο θαη ηεο θεξδνθνξίαο ηνπο, λα ζηακαηάλε δξνκνιφγηα 

πινίσλ φπνηε ζέινπλ, λα πξνζιακβάλνπλ θαη λα απνιχνπλ φπνηνλ ζέινπλ, λα αληηθαζηζηνχλ 

ζχγρξνλα πινία κε πινία κεγάιεο ειηθίαο, μεπεξαζκέλεο ηερλνινγίαο θαη κε εκθαλή πξνβιήκαηα 

φζνλ αθνξά ζηελ αζθάιεηα (π.ρ. ην πινίν ΕΒΡΏΠΒΣΡΏ έρεη νξαηή θιίζε αθφκα θαη αξαγκέλν – 

αλαξσηηφκαζηε δελ ην πξφζεμε ε αξκφδηα Βπηηξνπή πνπ έδσζε ην πηζηνπνηεηηθφ αμηνπινίαο;. 

Βπίζεο ζηα ιίγα κέρξη ηψξα ηαμίδηα πνπ έρεη θάλεη ζηε γξακκή καο, παξνπζίαζε δχν θνξέο black 

out, δεκηνπξγψληαο παληθφ ζηνπο επηβάηεο). 

ΑΕΒΚΑΕΚΟΤΜΒ απξφζθνπηε, ηαθηηθή, θαζεκεξηλή ζχλδεζε ησλ λεζηψλ καο, ρεηκψλα – 

θαινθαίξη, κε ηελ επεηξσηηθή Βιιάδα θαη κεηαμχ ηνπο, κε δξνκνιφγεζε ζχγρξνλσλ θαη αζθαιψλ 
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πινίσλ, κε θζελά εηζηηήξηα θαη κε εμαζθάιηζε ηεο δνπιεηάο θαη ησλ δηθαησκάησλ ησλ 

εξγαδνκέλσλ ζε απηά. Λέκε φρη ζηελ άξζε ηνπ θακπνηάδ θαη ζεσξνχκε φηη ηα παξαπάλσ ζα 

κπνξνχζε λα εμαζθαιίζεη έλαο εληαίνο δεκφζηνο θνξέαο αθηνπιντθψλ ζπγθνηλσληψλ.  

Γηα ηα λεζηά καο ΏΜΟ - ΕΚΏΡΕΏ - ΦΟΤΡΝΟΕ, άκεζα δεηνχκε, θ Τπνπξγέ, ηα απηνλφεηα: 

1. Να παξακείλεη ζχγρξνλν πινίν ζηε γξακκή Πεηξαηάο - Ηθαξία - Φνχξλνη – άκνο, 

αληίζηνηρν ηνπ «Νήζνο Μχθνλνο».  
2. Να πξνζηεζεί ζηε γξακκή δεχηεξν πινίν, αμηφπινν, άιιεο εηαηξείαο (ν αληαγσληζκφο ζα 

ιεηηνπξγήζεη ζεηηθά).  

3. Ο ζρεδηαζκφο ησλ σξαξίσλ ησλ δξνκνινγίσλ θαη ησλ ελδηάκεζσλ ζηαζκψλ λα γίλεη 

ιακβάλνληαο ππφςε ηηο απμεκέλεο αλάγθεο ησλ λεζηψλ ΑΜΟ - ΗΚΑΡΗΑ – ΦΟΤΡΝΟΗ 

θαη ε έγθξηζε θαη αλαθνίλσζε ησλ δξνκνινγίσλ λα γίλνληαη έγθαηξα γηα λα κπνξνχλ φινη, 

θάηνηθνη θαη επηζθέπηεο, λα πξνγξακκαηίδνπλ λσξίηεξα ηα ηαμίδηα ηνπο.  

4. Να κεησζνχλ νη ηηκέο ησλ εηζηηεξίσλ, νη νπνίεο παξακέλνπλ ηδηαίηεξα αθξηβέο αλεμάξηεηα 

απφ ηελ θαηεγνξία θαη ηελ πνηφηεηα παξνρήο ππεξεζηψλ ηνπ εθάζηνηε πινίνπ.  

5. Να εμαζθαιηζηεί ε ζχλδεζε ησλ λεζηψλ ηνπ λνκνχ θαη ηεο πεξηθέξεηαο κεηαμχ ηνπο, 

θαζψο απνηειεί πξνυπφζεζε γηα ηελ αλάπηπμή ηνπο. 

Ώμηφηηκε θ. Τπνπξγέ,  

Πηζηεχνληαο φηη θαηαλνείηε φηη ε αγσλία καο γηα αζθαιή θαη αμηνπξεπή κεηαθίλεζε, γηα ηελ 

αλάπηπμε θαη ηελ πξφνδν ησλ λεζηψλ καο, έρεη κεηαηξαπεί ζε ζπκφ θαη αγαλάθηεζε, αθνχ ε 

αθηνπιντθή ζχλδεζε ησλ λεζηψλ καο έρεη εμειηρζεί ζε δσηηθφ παξάγνληα επηβίσζεο ελ κέζσ 

νηθνλνκηθήο θξίζεο, πεξηκέλνπκε ηελ αληαπφθξηζή ζαο ζηα αηηήκαηά καο θαη ηε δέζκεπζή ζαο ζε 

κία ζπλάληεζε καδί καο ην ζπληνκφηεξν δπλαηφ, γηα κία δσληαλή ζπδήηεζε ζηα θξίζηκα απηά 

ζέκαηα. 

Με ηηκή 

ΟΕ ΤΛΛΟΓΟΕ ΏΜΟΤ - ΕΚΏΡΕΏ – ΦΟΤΡΝΧΝ ηεο Ώζήλαο 

Οκνζπνλδία ακηαθψλ πιιφγσλ 
χιινγνο Εθαξίσλ Βπηζηεκφλσλ 

χιινγνο Κάβν Πάπαο 

Παληθαξηαθή Ώδειθφηεηα 
χιινγνο Φνπξλησηψλ «Ο ΚΟΤΡΏΡΟ» 

Ώδειθφηεηα ακίσλ  

χιινγνο Νενιαίαο  χιινγνο Ραρησηψλ 
Φεζηηβάι Εθαξίαο χιινγνο Εθαξησηψλ Πεξάκαηνο 
χιινγνο Μαγγαλησηψλ χιινγνο «Δ Έλσζε»  
χιινγνο ΐξαθάδσλ χιινγνο Κάκπνπ «ΟΕΝΟΔ» 
χιινγνο Άξηεκηο Σαπξνπφινο χιινγνο Υξπζνζηνκηηψλ 
χιινγνο «Πέδη» χιινγνο Πεξακεξηηψλ 
Βηαηξεία Εθαξηαθψλ Μειεηψλ ΚΤΠΟΣΒ (Κχθινο Πνιηηηζκνχ θαη Σέρλεο)                                    
χιινγνο Μεζζαξηηψλ 
χιινγνο Πεηξνπνπιίνπ 

χιινγνο Ώγίνπ Πνιπθάξπνπ 

Δπηθνηλσλία 

Βνλδηθάθεο Μαλψιεο, Πξφεδξνο Οκνζπνλδίαο ακηαθψλ πιιφγσλ ηει: 6932 923081 email: 

mnbon@hotmail.com 

Λεπηέξεο Κνπηνχθαξεο, Πξφεδξνο Παληθαξηαθήο Αδειθφηεηαο ηει: 6934 251872, θαμ: 210 

2618585 

Κιεάλζεο Σξαηξάο, Μέινο Γ.. Παληθαξηαθήο Αδειθφηεηαο ηει:6982 444747,  email: 

tratraseng@gmail.com 

Γηάλλεο Γαγιίαο, Πξφεδξνο πιιφγνπ Ιθαξίσλ Δπηζηεκφλσλ ηει: 6944 251872, email: 

IGaglias@helpe.gr 

Γηψξγνο Μαξνχζεο, Πξφεδξνο πιιφγνπ Φνπξλησηψλ «Ο ΚΟΤΡΑΡΟ» ηει: 6979 756956, 

email: georgiosmarousis@yahoo.gr 
 

επηζηξνθή 

 

Πξνηάζεηο-πξνζζήθεο γηα ην θαιάζη αγξνηηθψλ πξντφλησλ Βνξείνπ Αηγαίνπ,  

ηνπ Διία Γηαλλίξε 
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Έρνληαο ην εηζεγεηηθφ θείκελν ηεο ππεξεζίαο (θ. Κνπιαγίλεο), γηα ην νπνίν έγηλε ζπδήηεζε ζε 

δχν πξνεγνχκελα Πεξηθεξεηαθά πκβνχιηα, έζηεηια νξηζκέλεο πξνζζήθεο ζπκπιεξψζεηο ζην 

εηζεγεηηθφ θείκελν. Οη πεξηζζφηεξεο αθνξνχλ ηελ Εθαξία θαη ηνπο Φνχξλνπο. Βδψ αλαδεκνζηεχσ 

κφλν ηα απνζπάζκαηα εθείλα ηνπ αξρηθνχ πνιπζέιηδνπ θεηκέλνπ πνπ παξνπζηάζηεθε ζην 

Πεξηθεξεηαθφ πκβνχιην, αξηζκεκέλα (18 ζεκεία), ζηα νπνία έγηλαλ νη πξνζζήθεο-

ζπκπιεξψζεηο, νη νπνίεο ππνγξακκίδνληαη κε θίηξηλν ρξψκα. Ώθνχ είρα ηειεηψζεη κε ηηο δηθέο 

κνπ πξνηάζεηο (10-1-2012) βξέζεθα ζηελ παξνπζίαζε ησλ θξαζηψλ Ώθηαλέ (θακπαξέ Voltaire) 

θαη έζηεηια έλα ζπκπιεξσκαηηθφ θείκελν ζηνλ θ. Κνπιαγίλε ζηηο 15-1-2012. Καη γηα ηα δπν 

θείκελα έρσ πάξεη ηελ πξνθνξηθή δέζκεπζε φηη ζα ζπκπεξηιεθζνχλ ζην ηειηθφ θείκελν ηεο 

Πεξηθέξεηαο. Δ.Γ. 
 

10-1-2012 

1. 

Αίλνπκε ηδηαίηεξε κέξηκλα ζηνλ ηνκέα ηεο βξψζηκεο ειηάο (π.ρ. θνινβή, ξνππάδα, ρνπξκάδα 

Ηθαξίαο) πξνο ηελ θαηεχζπλζε ηεο ηππνπνίεζεο (ελζάξξπλζε θαη πξνψζεζε ζηνρεπκέλσλ 

επελδπηηθψλ ζρεδίσλ) θαη πηζηνπνίεζεο ηεο βξψζηκεο ειηάο ζηα λεζηά καο. ηε Υίν ε 

παξαγφκελε πνζφηεηα ηεο Θξνχκπαο Υίνπ (αλαγλσξηζκέλν Πξντφλ ΠΟΠ) παξάγεηαη ζε πνιχ 

κηθξέο πνζφηεηεο θαη κεγάιεο απμνκεηψζεηο παξαγσγήο απφ έηνο ζε έηνο. 
 

2. 

 Γηα ηε Λέζβν νη πξνζπάζεηεο καο εζηηάδνληαη ζηελ πξνψζεζε ηνπ πξντφληνο ζηελ αγνξά.  

 Γηα ηελ Εθαξία δίλνπκε έκθαζε ζηελ εθζπγρξνληζκφ ησλ ειαηνηξηβείσλ θαη ζηελ ηππνπνίεζε 

ηνπ ειαηνιάδνπ σο «ειαηνιάδνπ Εθαξίαο» . Οη πξνζπάζεηεο καο γηα ηελ αλάδεημε ηνπ 

Εθαξηαθνχ ειαηνιάδνπ εζηηάδνληαη ζηελ ειαηνθνκηθή πεξηνρή ηεο ΐαψλεο αιιά θαη ζηελ 

επξχηεξε πεξηνρή απφ Ξπινζχξηε κέρξη Πιαγηά. 
  

3. 

Άιια ζεκαληηθά πξντφληα είλαη νη ράριεο Λέζβνπ (απφ μηλφρνληξν ηξαραλά), ην κειίρισξν θαη ην 

Καζθαβάιη Λήκλνπ, ε θαζνχξα ε θνπαληζηή θαη ην ηνπινπκνηχξη Εθαξίαο (δελ ηππνπνηνχληαη), ε 

Γξαβηέξα (Λέζβνο θπξίσο), ην Κεθαινηχξη (Λέζβνο θπξίσο) θαη ην Λεπθφ ηπξί (άκνο θαη Εθαξία 

γηαηί δελ πεξηιακβάλνληαη ζηηο πεξηνρέο πνπ κπνξνχλ λα παξάγνπλ Φέηα ΠΟΠ).  

 Θα πξέπεη λα ζπλερηζηνχλ ηα πξνγξάκκαηα γελεηηθήο βειηίσζεο. χκθσλα κε πνιχ έκπεηξνπο 

θηεληάηξνπο πνπ ζπλεξγάζηεθαλ κε ηελ Πεξηθέξεηα ΐνξείνπ Ώηγαίνπ ππάξρεη ε δπλαηφηεηα κέρξη 

θαη γηα ηξηπιαζηαζκφ ησλ απνδφζεσλ ζηε πεξίπησζε πνπ ε γελεηηθή βειηίσζε γίλεη κε 

επηζηεκνληθή επηκέιεηα. Βπίζεο πξέπεη λα αμηνπνηεζεί παξαγσγηθά ην πξφβαην Υηαθήο θπιήο, ην 

ξαζθφ θαηζίθη Εθαξίαο θαη ην πξφβαην Βπδήινπ 
 

4. 

 . Βίλαη επηηαθηηθή αλάγθε γηα ηα λεζηά καο ε αλαβάζκηζε ησλ ιεηκψλσλ θαη ε 

Οινθιεξσκέλε Γηαρείξηζε ησλ Βνζθνηφπσλ. Γλσξίδνπκε φηη ην Παλεπηζηήκην Ώηγαίνπ ην 

νπνίν ζεσξνχκε πνιχηηκν εηαίξν ηεο Πεξηθέξεηαο θαη ζηα πιαίζηα ηνπ «Καιαζηνχ Πξντφλησλ 

ηεο Πεξηθέξεηαο» φηη έρεη εθπνλήζεη ζρεηηθέο εξγαζίεο γηα ηε δηαρείξηζε βνζθνηφπσλ 

ηνπιάρηζηνλ ζηε Λέζβν. ηφρνο καο είλαη λα βξνχκε ζπγθεθξηκέλεο πεξηνρέο ζηα λεζηά καο κε 

ζηφρν 

α) ηνλ εληνπηζκφ εθηάζεσλ φπνπ ζα ελζαξξχλνπκε ηνπο παξαγσγνχο καο λα εηζάγνπλ ηελ 

θαιιηέξγεηα θηελνηξνθηθψλ θπηψλ 

β) ηνλ εληνπηζκφ ησλ δεκνηηθψλ βνζθνηφπσλ φπνπ ζε ζπλεξγαζία κε ηηο Αεκνηηθέο Ώξρέο ησλ 

λεζηψλ, ζα ελζαξξχλνπκε ηελ ππνβνιή έξγσλ βειηίσζεο. 

Βπίζεο, φπσο πξναλαθέξζεθε ζηε ζειίδα 5,  ζε νξηζκέλεο πεξηπηψζεηο, φπσο ζηελ Εθαξία, 

ζεκαληηθφο παξάγνληαο ππνβάζκηζεο θαη ππεξβφζθεζεο αλαδεηθλχεηαη ε εηζαγφκελε 

βακβαθφπηηα. Βπνκέλσο, ζα πξέπεη λα εμεηαζηεί ζε εζληθφ επίπεδν θαη ε θαηαιιειφηεηα ησλ 

εηζαγφκελσλ δσνηξνθψλ ζε νξηζκέλα λεζησηηθά πεξηβάιινληα. ε ζπλδπαζκφ κε ηελ εηζαγσγή 

θαηάιιεισλ δσνηξνθψλ ζηα λεζηά.  Πξσηαξρηθή ζεκαζία γηα ηελ Πεξηθέξεηα ΐνξείνπ Ώηγαίνπ 

έρεη ε επίιπζε ηνπ πξνβιήκαηνο κεηαθνξάο ησλ δσνηξνθψλ απφ ηε πιενλαζκαηηθή Λήκλν. 
 

5. 



Θα βάινπκε θαη εκείο ηηο δπλάκεηο καο ψζηε λα γίλεη ην ζθαγείν ζηελ Εθαξία ζε θαηάιιειε ζέζε, 

ην νπνίν ζα δψζεη αλαπηπμηαθή δηάζηαζε ζηελ Κηελνηξνθία ηεο Εθαξίαο. Δ  πξννπηηθή ηεο 

αλαγλψξηζεο σο ΠΟΠ ηνπ θαηζηθηνχ ηεο Εθαξίαο πηζηεχνπκε φηη ζα δψζεη ην φξακα εθείλν ζηνπο 

θηελνηξφθνπο ηεο Εθαξίαο πξνθεηκέλνπ λα κεηεμειηρζεί ην κνληέιν ηεο απνίκελεο θηελνηξνθίαο 

πνπ νδεγεί κε καζεκαηηθή αθξίβεηα ζηελ θαηαζηξνθή φιεο ηεο νηθνλνκίαο ηνπ λεζηνχ κε 

αλππνιφγηζηεο ζπλέπεηεο γηα ηε δπλαηφηεηα ησλ Εθαξησηψλ λα ζπλερίζνπλ λα δνπλ θαη λα 

πξνθφβνπλ ζηελ Εθαξία. Πηζηεχνπκε φκσο φηη ην πξφβιεκα απηφ ζα ιπζεί κφλν αλ δψζνπκε ζηα 

πιαίζηα ελφο ζπλνιηθνχ πξνγξάκκαηνο κηα αλαπηπμηαθή δηάζηαζε (παξάιιεια βέβαηα κε ηνλ 

απαξαίηεην ηεξκαηηζκφ ηεο ππεξβφζθεζεο).  Δ θξεαηνπαξαγσγφο Εθαξία ζα πξέπεη λα 

ππνζηεξηρζεί ψζηε απμήζεη ηα παξαγφκελα θηελνηξνθηθά πξντφληα (ζηα ηπξηά: Καζνχξα Εθαξίαο, 

Σνπινπκνηχξη Εθαξίαο, Κνπαληζηή Εθαξίαο. ζηα θξέαηα: Παζηνπξκάο Εθαξίαο (απφ θαηζηθίζην 

απνμεξακέλν θξέαο). Βπίζεο, ζα πξέπεη λα ππνζηεξηρζεί ψζηε λα δεκηνπξγήζεη θηελνηξνθηθά 

πάξθα, φπσο πξναλαθέξζεθε ζηε ζειίδα 7, πξσηίζησο γηαηί ε ππεξβφζθεζε ζπλδέεηαη κε ηελ 

εξεκνπνίεζε θαη ηελ θιηκαηηθή αιιαγή. 
 

6. 

Κξαζηά Ηθαξίαο θαη Ακπεινθαιιηέξγεηα 

Σα ηειεπηαία 15 ρξφληα εκθαλίζηεθε κε ηδηαίηεξν δπλακηζκφ ε ακπεινπξγία νηλνπνηήζεσλ 

πνηθηιηψλ ζηελ Εθαξία θαη ηαπηφρξνλα ζρεδφλ ε  ιεηηνπξγία ηξηψλ νηλνπνηείσλ. Σα παξαγφκελα 

θξαζηά ( μεξά εξπζξά θαη ιεπθά) ζπλερψο βειηηψλνληαη σο πξνο ηελ πνηφηεηα. θαη κε ηνλ 

«παηξησηηζκφ» ησλ  Εθάξησλ ηεο δηαζπνξάο βειηηψλνπλ θαη ηε ζέζε ηνπο ζηελ αγνξά. 

Παξάιιεια, πθίζηαηαη θαη ε ρσξηθή νηλνπνίεζε, ε νπνία ζπκβάιιεη ζηελ αχμεζε ηνπ 

νηθνγελεηαθνχ εηζνδήκαηνο. Βδψ, πξέπεη λα ηνληζηεί, ππάξρεη έλα πξφβιεκα αζέκηηνπ 

αληαγσληζκνχ θαη  παξανηθνλνκίαο. Βπηδηψθνπκε ηελ ειεγρφκελε αχμεζε ησλ εθηάζεσλ κέζα 

απφ πξνγξάκκαηα αλακπέισζεο. Βπίζεο, ηελ ππνβνιή θαθέινπ γηα ηελ νλνκαζία Πξάκληνο 

Οίλνο σο ΠΟΠ ή ΠΓΒ. 
 

7. 

Καιιηέξγεηα ηακλαγθάζη 

Σν ζηακλαγθάζη είλαη απηνθπέο θπηφ ζε νξηζκέλα λεζηά ηνπ ΐνξείνπ Ώηγαίνπ, φπσο ε Εθαξία. Δ 

πξνψζεζε ηεο θαιιηέξγεηάο ηνπ κπνξεί λα απνδεηρζεί ηδηαίηεξα θεξδνθφξα. 
 

8. 

 Βίλαη απαξαίηεηε ε εθπφλεζε ελφο Οινθιεξσκέλνπ Πξνγξάκκαηνο Μειηνχ γηα ηελ 

Πεξηθέξεηα ΐνξείνπ Ώηγαίνπ ην νπνίν ζα εζηηάδεη θπξίσο ζηελ αλάπηπμε ηνπ θιάδνπ ζηελ 

Εθαξία ζηνπο Φνχξλνπο ζηε Λήκλν θαη ζηνλ Ώε ηξάηε. Βηδηθά ζηελ Εθαξία θαη ζηνπο 

Φνχξλνπο ζα πξέπεη λα ππνζηεξηρζεί ε ηππνπνίεζε ηνπ κειηνχ κε ζηφρν ηελ εηηθέηα ΠΟΠ ή 

ΠΓΒ, κε αληίζηνηρε ππνβνιή θαθέινπ. 
  

9. 

Σνπηθά γιπθά 

ε φια ηα λεζηά ππάξρνπλ αμηνπξφζεθηεο κνλάδεο, είηε κεκνλσκέλεο είηε σο ζπλεηαηξηζκνί 

(θπξίσο γπλαηθψλ), πνπ παξάγνπλ ηνπηθά γιπθά κε δηάθνξεο κνξθέο: Γιπθά ηνπ θνπηαιηνχ, 

καξκειάδεο, θνπξληζηά-ηεγαλεηά. Βίλαη απαξαίηεην λα γίλεη ε θαηαγξαθή  θαη λα εληζρπζνχλ 

απηέο νη κνλάδεο παξαγσγήο. πρλά, ηα ηνπηθά γιπθά έρνπλ εληνπηφηεηα ιφγσ ηεο πξψηεο χιεο 

πνπ ρξεζηκνπνηνχλ ή ιφγσ ηεο ζπληαγήο. Σα γιπθά Υίνπ είλαη ηα πην νλνκαζηά, φπσο θαη ηα 

γιπθά πνπ θαηαζθεπάδνπλ δηάθνξνη ζπλεηαηξηζκνί γπλαηθψλ ζε φιν ην ΐ. Ώηγαίν, ή κεκνλσκέλα 

εξγαζηήξηα (αξαληήο ζηε Υίν, Σέζθνο ζηελ Εθαξία θιπ). 

Εδηαίηεξν ελδηαθέξνλ έρνπλ νξηζκέλα γιπθά ηνπ θνπηαιηνχ πνπ είλαη ζπάληα, φπσο ην γιπθφ 

ηξηαληάθπιιν ηεο Εθαξίαο ην νπνίν παξάγεηαη απφ ηε βηνηερλία «Γιπθά Σέζθνπ», ην γιπθφ 

θάζηαλν θαη ην γιπθφ θαξχδη. Ώμηνπξφζεθηα είλαη θαη νξηζκέλα θνπξληζηά ή ηεγαλεηά γιπθά 

φπσο νη δίπιεο, ηα θνηλίθηα θαη πίηεο δηαθφξσλ εηδψλ. Θα πξέπεη λα πξνσζεζεί ε ρξήζε ηνπηθψλ 

πιηθψλ γηα παξαγσγή γιπθψλ, φπσο κέιη, θαξπνί, άιεπξα. 
 

10. 



 Κατζί Ηθαξίαο. 

Πξφθεηηαη γηα έλα ηδηαίηεξν πξντφλ ην νλνκαδφκελν «κε ην θνπθνχηζη ακχγδαιν», γεπζηηθφ θαη 

πεξηδήηεην. Δ θαιιηέξγεηά ηνπ, ηδίσο ζηελ πεξηνρή ηνπ Ώγίνπ Κεξχθνπ ππνρψξεζε ηα ηειεπηαία 

ρξφληα. Θα πξέπεη λα γίλεη έλα πξφγξακκα ελίζρπζεο ησλ βεξπθνθηψλ ηεο Εθαξίαο κε ζηφρν ηε 

δηαηήξεζε ηεο πνηθηιίαο απηήο θαη ηελ ηππνπνίεζε θαη εκπνξία ηνπ θατζηνχ. 

  Κφθθηλε παηάηα Ηθαξίαο 

 Πξφθεηηαη γηα κηα πνηθηιία πνπ αλάγεηαη ζηηο πξψηεο πνηθηιίεο πνπ ήξζαλ ζηελ Βπξψπε απφ ηελ 

Ώκεξηθή πνιχ πξηλ θέξεη ν Καπνδίζηξηαο ηελ παηάηα ζηελ ππφινηπε Βιιάδα.  Βίρε εγθιηκαηηζηεί 

ζηελ Εθαξία αιιά ππνρψξεζε ιφγσ ησλ εηζαγφκελσλ παηαηφζπνξσλ. Πξφζθαηα επαλεληνπίζηεθε 

θαη ηαμηλνκήζεθε ν ζπφξνο ηεο ζηελ ηξάπεδα ζπφξσλ ησλ Ραρψλ Εθαξίαο. Θα πξέπεη λα γίλεη έλα 

εηδηθφ πξφγξακκα επέθηαζεο ηεο θαιιηέξγεηάο ηεο ζηελ Εθαξία κε ζηφρν ηελ επάλνδν ηεο ζηελ 

αγνξά σο ΠΓΒ ή ΠΟΠ.  

 Αξσκαηηθά θπηά 

Θα πξέπεη λα γίλεη έλα εηδηθφ πξφγξακκα γηα ηε ζπιινγή, επεμεξγαζία, ηππνπνίεζε θαη δηάζεζε 

ηεο πιεζψξαο ησλ αξσκαηηθψλ θπηψλ ησλ λεζηψλ καο. Δ ξίγαλε Φνχξλσλ έρεη κνλαδηθά 

νξγαλνιεπηηθά ραξαθηεξηζηηθά.  εκαληηθή κπνξεί λα είλαη ε παξαγσγή εηδηθψλ αξσκαηηθψλ 

θπηψλ, φπσο ε ζξνχκπε, πνπ είλαη άξηζην ζπληεξεηηθφ γηα ειηέο, θνπαληζηή θιπ πξντφληα, θαη ε 

ιεβάληα, γηα θαξκαθεπηηθή ρξήζε. 
 

11. 

…εθπφλεζε πξνγξακκάησλ απνζήθεπζεο, ςχμεο, ηππνπνίεζεο θαη ζπζθεπαζίαο  αιηεπκάησλ 

(π.ρ. ζηνπο Φνχξλνπο, Ώε ηξάηε, Λέζβν, Εθαξία) θαη θέληξσλ εμπγίαλζεο, κεηαπνίεζεο θαη 

απνζηνιήο νζηξαθναιηεπκάησλ (π.ρ. Λέζβνο, Λήκλνο). Οξηζκέλα αιηεχκαηα φπσο ηα θαιακάξηα-

ζξάςαια, απνηεινχλ εηδηθφ πξντφλ. 
 

12. 

 Δ δεκηνπξγία θνηλψλ δξάζεσλ κε ηνπξηζηηθέο επηρεηξήζεηο ηεο Πεξηθέξεηαο θαη θπξίσο ε 

δηείζδπζε ηνπηθψλ πξντφλησλ ζηηο μελνδνρεηαθέο κνλάδεο 

 Δ εηζαγσγή ηνπηθψλ πξντφλησλ ζηα ζρνιηθά θπιηθεία θαη ζηνπο ρψξνπο καδηθήο εζηίαζεο 

(λνζνθνκεία, θνηηεηηθέο εζηίεο, γεξνθνκεία θιπ). 
  

13. 

Χο Παξαδνζηαθά Πξντφληα θαηαηάζζνπκε 

 Βζπεξηδνεηδή ηνπ Κάκπνπ Υίνπ θαη ηεο άκνπ 

  Ώκχγδαια αθξάηα Υίνπ, Εθαξίαο 

 Ώριάδηα αρηζέδεο Λέζβνπ 

 Μήια Ώγηάζνπ Λέζβνπ (ξελέηεο θαη μηλφκεια) 

 Κεξάζηα Ώγηάζνπ 

 Κάζηαλα Ώγηάζνπ, Εθαξίαο. 

 χθα Βξεζνχ Λέζβνπ, Λήκλνπ 

 Ώξσκαηηθά θπηά (ζε φια ηα λεζηά θαη ηδίσο άκν, Εθαξία, Υίν) 

 ζπξηα φπσο ν άθθνο (είδνο θάβαο) ηεο Λήκλνπ 

 Αακάζθελα Λήκλνπ 

 Κατζηά Εθαξίαο 
  

14. 

 Ώλαγλψξηζε απφ ηελ ΒΒ σο νίλσλ ησλ πςειφβαζκσλ θξαζηψλ ησλ λεζηψλ καο, φπσο είλαη ν 

Πξάκληνο νίλνο ηεο Εθαξίαο, ν πξψηνο νίλνο κε νλνκαζία πξνέιεπζεο, αλαθεξφκελνο απφ ηνλ 

κεξν.  

 Βλίζρπζε θαη επέθηαζε ησλ βηνινγηθψλ θαιιηεξγεηψλ θαη ηεο βηνινγηθήο θηελνηξνθίαο. 

Βλίζρπζε ησλ δνκψλ ηππνπνίζεο θαη εκπνξίαο βηνινγηθψλ πξνΨφλησλ. 

 

15. 

ε φηη αθνξά ηα λεζηά ηεο Πεξηθέξεηαο καο νη ζηφρνη είλαη 



 Δ νινθιήξσζε ηεο εζσηεξηθήο καο αγνξάο κε ηελ αχμεζε ηνπ πνζνζηνχ απηάξθεηαο ησλ 

λεζηψλ κε ηα ηνπηθά πξντφληα θαη θαηά πξνηεξαηφηεηα ησλ πεξηθεξεηαθψλ καο πξντφλησλ 

 Δ δεκηνπξγία πεξηθεξεηαθήο ζπλείδεζεο (αιιά θαη ηνπηθήο – λεζησηηθήο) θαη ε θαιιηέξγεηα 

ηεο αληίιεςεο ηνπ θνηλνχ ζπκθέξνληνο (παξαγσγνί –ηππνπνηεηέο -  έκπνξνη -  μελνδφρνη – 

εζηηάηνξεο) θαη ηεο δηαρείξηζεο θνηλψλ πφξσλ 

 Δ εθκεηάιιεπζε ησλ ζπλεξγεηψλ (π.ρ. απφ ηελ πξνψζεζε πξντφλησλ θαη ηνπξηζκνχ) θαη ησλ 

νηθνλνκηψλ θιίκαθαο (νηθνλνκίεο θιίκαθαο ζηελ πξνψζεζε, ζηελ ρξήζε θνηλψλ θαλαιηψλ 

δηαλνκήο) πνπ πξνθχπηνπλ. 

 Δ επαλαθαιιηέξγεηα ηππνπνίεζε θαη εκπνξία ζπαλίσλ πνηθηιηψλ ηνπηθψλ πξντφλησλ. 

 Δ πξνζηαζία απεηινχκελσλ πνηθηιηψλ ηνπηθψλ πξντφλησλ, φπσο ε ρνπξκάδα ειηά ή ην θατζί 

Εθαξίαο. 
  

16. 

Δ ζηξαηεγηθή καο αθνξά ζηα πξντφληα καο μερσξηζηά, αιιά θαη ηελ εθαξκνγή πνιηηηθψλ πνπ 

απαληνχλ ζε ζπγθεθξηκέλα πξνβιήκαηα φπσο 

 Δ πξνψζεζε ησλ αλαλεψζηκσλ πεγψλ ελέξγεηαο θαη εηδηθά ηεο βηνκάδαο απφ ηα απφβιεηα ηεο 

επεμεξγαζίαο ειαηνιάδνπ κε ηελ ηαπηφρξνλε ιχζε ηνπ πεξηβαιινληηθνχ πξνβιήκαηνο θαη ηνπ 

εθζπγρξνληζκνχ ηεο επεμεξγαζίαο ειαηνιάδνπ εηδηθά γηα ηελ άκν, ηελ Εθαξία, ηε Υίν, αιιά 

θαη ηε Λέζβν 

  Δ εθαξκνγή πξνγξακκάησλ γηα ηελ επίιπζε πξνβιεκάησλ ζπλνιηθήο αλάπηπμεο φπσο γηα 

παξάδεηγκα ηεο Εθαξίαο  

 Δ εθαξκνγή πξνγξακκάησλ πνπ ζα δεκηνπξγήζνπλ ηζρπξά θχηηαξα αλάπηπμεο ζηε Πεξηθέξεηα 

(π.ρ. Κάκπνο Υίνπ, ειαηψλαο ΐαψλεο Εθαξίαο) 

 Δ εθαξκνγή πξνγξακκάησλ πνπ ζα δεκηνπξγνχλ νξγαλσκέλα θηελνηξνθηθά πάξθα ζηα λεζηά 

καο 
  

17. 

 Βκπνξηθή αλάπηπμε λέσλ πξντφλησλ (παξαδνζηαθψλ θαη παιηψλ ηαπηφρξνλα) φπσο ιαδνηχξη 

ζην ιάδη,κειίρισξν Λήκλνπ κε ηαπηφρξνλε πξφηαζε γηα αιιαγή ζρεηηθήο λνκνζεζίαο αλ είλαη 

απαξαίηεην, ράριεο Λέζβνπ, θαζνχξα Εθαξίαο, θνπαληζηή Εθαξίαο. 

 Μείσζε ηνπ θφζηνπο πξνκήζεηαο δσνηξνθψλ κέζσ ηεο επίιπζεο ηνπ πξνβιήκαηνο κεηαθνξάο 

δσνηξνθψλ απφ ηε Λήκλν, ηελ αιιαγή ηξφπνπ επηδφηεζεο ηεο κεηαθνξάο ηνπο θαη ηελ αχμεζε 

ηνπηθά ηεο θαιιηέξγεηαο θηελνηξνθηθψλ θπηψλ. Βμέηαζε ηεο απαγφξεπζεο ηεο εηζαγσγήο 

βακβαθφπηηαο σο θηελνηξνθήο γηα ιφγνπο πεξηβαιινληηθήο πξνζηαζίαο. 
  

18. 

 Ώλαγλψξηζε λέσλ πξντφλησλ σο ΠΟΠ ή ΠΓΒ (θαηζηθάθη Εθαξίαο, παζηνπξκάο Εθαξίαο, αξλάθη 

Λέζβνπ, Λήκλνπ, Ώε ηξάηε) 

 θαγείν θαη ηπξνθνκείν ηνπηθψλ ηπξηψλ ζηελ Εθαξία,  

 Σπξνθνκείν θαη ζθαγείν ζηνλ Ώε ηξάηε 
  

15-1-2012 

Ώγαπεηε θ. Κνπιαγίλε. 

Υηέο βξάδπ παξαθνινχζεζα κηα παξνπζίαζε ησλ Εθαξηαθψλ θξαζηψλ ηνπ Ώθηαλέ, φπνπ 

πιεξνθνξήζεθα ηα εμήο: 

1. Δ εηαηξεία ηνπ θ. Ώθηαλέ έρεη ΠΓΒ, θάηη πνπ δελ ήμεξα. Βπνκέλσο, ζην θαιάζη βνξείνπ 

Ώηγαίνπ παξαθαιψ λα πξνζηεζεί, ζηηο αλαθνξέο πνπ γίλνληαη γηα ηα θξαζηά Εθαξίαο φηη ππάξρνπλ 

θαη ηα εκθηαισκέλα θξαζηά Εθαξίαο ηνπ Ώθηαλέ κε εηηθέηα ΠΓΒ. 

2. Δ πνηθηιία ζηαθπιηνχ κπεγιέξη ζήκεξα εληνπίδεηαη κφλν ζηελ Εθαξία. Βπνκέλσο, ρξεηάδεηαη 

ηδηαίηεξε πνιηηηθή πξνψζεζεο θαη αμηνπνίεζεο απηήο ηεο Εθαξηαθήο πνηθηιίαο. αο παξαθαιψ λα 

πξνζζέζεηε θαη απηή ηελ πιεξνθνξία. 

3. Σα θξαζηά Ώθηαλέ πηζηνπνηνχληαη απφ ηε ΐΕΟΒΛΛΏ σο βηνινγηθά  

4. Σα θξαζηά ηνπ Ώθηαλέ έρνπλ 2 δηαθξίζεηο ζε παγθφζκηνπο δηαγσληζκνχο. 

5. Σα θξαζηά ηνπ Ώθηαλέ είλαη πςειφβαζκα. 



6. Ο Εθαξηαθφο νίλνο Ώθηαλέ Φπζηθψο Γιπθχο  Σάκα 18% πξέπεη λα πξνζηεζεί ζηηο άιιεο δχν 

εηηθέηεο ηεο Πεξηθέξεηαο πνπ αθνξνχλ θπζηθά γιπθά θξαζηά (άκνο θαη Λήκλνο). Ώπηφο ν νίλνο 

έρεη πάξεη ην έλα απφ ηα δχν δηεζλή βξαβεία πνπ ζαο αλέθεξα πξνεγνπκέλσο. αο ζηέιλσ ζε 

ζπλεκκέλν ηηο εηηηθέηεο θαη ηα βξαβεία ηεο εηαηξείαοθαη άιια ζηνηρεία απφ ηελ παξνπζίαζε πνπ 

καο έθαλαλ ρηέο ζηελ Ώζήλα γηα λα ελεκεξσζείηε ζρεηηθά θαη λα ελεξγήζεηε αλάινγα. 

Βπραξηζηψ 

κε εθηίκεζε 

Διίαο Γηαλλίξεο 
 

επηζηξνθή 
 

Δλεκέξσζε γηα ηνλ ΥΤΣΑ ΗΚΑΡΗΑ 
 

Σνπ Διία Γηαλλίξε 
1.  

2. Ώπηή ηελ πεξίνδν γίλεηαη ε θηεκαηνγξάθεζε γηα ηηο απαιινηξηψζεηο. Θα αθνινπζήζεη ε 

ηερληθή κειέηε ε νπνία ζα είλαη έηνηκε κέζα ζηνπο επφκελνπο κήλεο.  Σε κειέηε έρεη 

αλαιάβεη ν Θνδσξήο Μαπξνγηψξγεο, πνπ έρεη εκπιαθεί ζρεδφλ ζε φια ηα πξφζθαηα ηερληθά 

έξγα ηεο Εθαξίαο (παξάθακςε Βπδήινπ, έμνδνο κε γέθπξα απφ ην ιηκάλη, δξφκνο ηειί-

Φξαληάην, ΥΤΣΏ). 
3. Σελ έληαμε ηνπ έξγνπ ζην ΒΠΏ ηελ απνθάζηζε ην Πεξηθεξεηαθφ πκβνχιην ζηηο 24-1-2012. 

Δ Παξάηαμε ηνπ Π. ΐνγηαηδή «ΏΓΧΝΏ ΓΕΏ ΣΏ ΝΔΕΏ ΜΏ» ςήθηζε θαηά, γηαηί εθθξεκεί 

ε εθδίθαζε ηεο ππφζεζεο ηνπ ΥΤΣΏ Εθαξίαο ζην ηΒ. Δ Παξάηαμε «Οηθνινγηθφο Άλεκνο ζην 

ΐφξεην Ώηγαίν» ςήθηζε ιεπθφ γηα ηνπο παξαθάησ ιφγνπο: 

-Δ ρσξνζέηεζή ηνπ θαη ε επηινγή ηεο ζέζεο δελ θαίλεηαη λα είλαη ε θαηαιιειφηεξε 

-Βθθξάδνληαη νη θφβνη φηη ε αλάγθε γηα κεηαθνξά ρψκαηνο επηθάιπςεο ησλ ζθνππηδηψλ ηνπ 

ΥΤΣΏ ζα γίλεηαη απφ κεγάιεο απνζηάζεηο θαη ην ιεηηνπξγηθφ θφζηνο ζα είλαη απμεκέλν 

Βπίζεο ε ιεπθή ςήθνο έρεη θαη ηελ έλλνηα λα επηζεκαλζεί ε αλάγθε γηα απαηηνχκελεο 

ελέξγεηεο απφ ην Αήκν ή ηηο ππεξεζίεο ψζηε λα ακβιπλζνχλ νη αξλεηηθέο ζπλέπεηεο ηνπ έξγνπ. 

Βίλαη ςεπδέο απηφ πνπ αλέθεξε ν δήκαξρνο Εθαξίαο ζε δχν ζπγθεληξψζεηο (γηα ην 

γεξνθνκείν ζηνλ Άγην Κήξπθν, γηα ηα ζθνππίδηα ζηηο Ράρεο), φηη «ν Διίαο Γηαλλίξεο 

θαηαςήθηζε ην έξγν» ελψ ήμεξε πνιχ θαιά φηη ε ςήθνο ήηαλ ιεπθή. Σν γεγνλφο φηη ε ιεπθή 

ςήθνο θαηά ηνλ Καιιηθξάηε ππνινγίδεηαη σο αξλεηηθή ςήθνο (!) θαη φρη σο κε-ζεηηθή ςήθνο 

αθνξά ην λνκνζέηε θαη φρη απηφλ πνπ ςεθίδεη θαη κάιηζηα κε έλα ζθεπηηθφ πνπ θαιφ είλαη λα 

ιεθζεί ππφςε απφ ην Αήκαξρν θαη ηηο ππεξεζίεο. Ώο κελ μερλάκε φινη θαη ηδηαίηεξα ν 

Αήκαξρνο φηη ν ΥΤΣΏ Απηηθήο άκνπ, πνπ θαηαζθεπάζηεθε κε φιεο ηηο κειέηεο (ηερληθέο, 

γεσινγηθέο θιπ) ζηε ζέζε «ΐπζίζκαηα», ηειηθά …βπζίζηεθε θαη δελ κπνξεί λα 

επαλαιεηηνπξγήζεη. Πεηακέλα ιεθηά δειαδή, θαη κεηαθνξά φισλ ησλ ζθνππηδηψλ ηεο άκνπ 

ζηνλ ΥΤΣΏ Ώλαηνιηθήο άκνπ.  Ώπηφ ην παξάδεηγκα ζα πξέπεη λα πξνζέμεη ν Αήκαξρνο θαη, 

αληί λα δηαβάιεη, λα θξνληίζεη λα κε ζπκβεί θάπνηα παξφκνηα εμέιημε ή θαθνηερλία θαη ζηελ 

Εθαξία.    

4. ηαλ ζα έρεη νινθιεξσζεί ε κειέηε ηνπ ΥΤΣΏ ε πξφηαζε ρξεκαηνδφηεζεο ζα πάεη ζηελ 

Αηαρεηξηζηηθή αξρή γηα αμηνιφγεζε ηνπ θαθέινπ θαη έληαμε κφιηο πξνθεξπρζεί δξάζε γηα 

ΥΤΣΏ. Ώπηφ ζα γίλεη ζχληνκα, κφιηο έρνπλ ηε κειέηε. 

5. Δ πεξηβαιινληηθή κειέηε έρεη ήδε εγθξηζεί, έρεη νινθιεξσζεί ε δηαβνχιεπζε θαη έρνπλ 

επηβιεζεί νη πεξηβαιινληηθνί  φξνη απφ ηελ αξκφδηα ππεξεζία. 

6. πδεηήζεθε ζηελ Π.Β. Αήκσλ (φπσο νη παιηέο ΣΒΑΚ αιιά ηεο Πεξηθέξεηαο) θαη εθηηκήζεθε 

φηη κπνξεί κε απνθαζε ησλ Αήκσλ  λα γίλεη ε πξνζσξηλή κεηαθνξά απνξηκκάησλ ηεο Εθαξίαο 

ζηε άκν ή Υίν ή Λέζβν (δελ έρεη ξσηεζεί αθφκε ν θ. ΐνπλάηζνο) γηα λα γιπηψζεη ε Εθαξία 

ην πξφζηηκν.  

7. πσο κε δηαβεβαίσζε ν αληηπεξηθεξεηάξρεο θ. Μάξθνπ (γηα ζέκαηα ρσξνηαμίαο θαη 

πεξηβάιινληνο) έρεη εμαζθαιηζηεί εμνπιηζκφο γηα Εθαξία γηα ζπκπηεζηή-δεκαηνπνηεηή φισλ 

ησλ ζθνππηδηψλ ψζηε λα κπνξνχλ λα κεηαθέξνληαη. Ώπηφο ν εμνπιηζκφο ζα κείλεη ζηελ Εθαξία 

θαη ζα κπνξεί λα εμππεξεηεί ηνπο ζηαζκνχο κεηαθφξησζεο. 

8. Τπάξρεη ππφζρεζε απφ ην ΤΠΒΚΏ φηη ηελ πξνζσξηλή κεηαθνξά ησλ ζθνππηδηψλ ηεο Εθαξίαο 

ζα θαιχςεη ην Πξάζηλν ηακείν. 



9. Ώπηφ πνπ ζήκεξα ζπκβαίλεη είλαη λα επηδηψθεη ν Αήκνο λα κεηαθέξεη φια ηα ζθνππίδηα ζηε 

ρσκαηεξή ησλ Ραρψλ, ελψ πξηλ κεηαθέξνλην ζην ΥΏΑΏ Βπδήινπ. ιν θαη καθξχηεξα 

δειαδή απφ ηελ πξσηεχνπζα, ζηελ πίζσ απιή ηεο Εθαξίαο, κε νξαηνχο θηλδχλνπο γηα ην 

νηθνζχζηεκα ηεο πεξηνρήο απφ ηα «δνπκηά» ησλ ζθνππηδηψλ θαη απφ κηα ελδερφκελε 

θαηάξξεπζε, ζαλ θαη απηή πνπ ζπλέβε ζηνλ ΥΏΑΏ ηεο Άλδξνπ. Οπζηαζηηθά έηζη 

αληηκεησπίζηεθε απφ ηνπο πξνεγνχκελνπο δεκάξρνπο θαη ε ρσξνζέηεζε ηνπ ΥΤΣΏ Εθαξίαο, 

πνπ ηνλ «εμφξηζαλ» καθξπά, ζηελ ΒΞΧ ΠΛΏΓΕΏ, φρη γηαηί είλαη ε θαηαιιειφηεξε ηνπνζεζία 

αιιά γηαηί εθεί πεξίκελαλ λα ππάξρνπλ νη ιηγφηεξεο αληηζηάζεηο. 

10. Σν ζιηβεξφηεξν φισλ είλαη φηη ν λένο Αήκαξρνο εγθαηέιεηςε ην φπνην ζχζηεκα αλαθχθισζεο 

ιεηηνπξγνχζε κε αξθεηή επηηπρία ζηνπο δήκνπο Ώγίνπ Κεξχθνπ θαη Βπδήινπ, αληί λα ην 

δηαθπιάμεη θαη λα ην επεθηείλεη θαη ζηηο Ράρεο. Μάιηζηα, πξφθεηηαη γηα έλα ζχζηεκα 

αλαθχθισζεο κε 4 θάδνπο, πνπ είλαη νηθνινγηθά ην πην απνδεθηφ. 
11.  

επηζηξνθή 
 

Δίκαζηε θαηά ηεο κεηαηφπηζεο ηνπ πξνβιήκαηνο ησλ ζθνππηδηψλ απφ ην έλα ζεκείν ηνπ 

λεζηνχ ζην άιιν 
 

Ώπηφλνκε πζπείξσζε Πνιηηψλ Εθαξίαο 
Έρεη πεξάζεη 1 ρξφλνο αθφηνπ ε παξάηαμε ηνπ θ. ηαπξηλάδε αλέιαβε ηε δηνίθεζε ηνπ Αήκνπ, θαη 

έλα απφ ηα πην ζεκαληηθά ζέκαηα πνπ απαζρνινχλ ηελ Εθαξία, ην ζέκα ηεο δηαρείξηζεο ησλ 

απνξξηκκάησλ, έρεη βαιηψζεη, παξά ηηο εμαγγειίεο ηνπ δεκάξρνπ ηνλ Εαλνπάξην ηνπ 2011.  

πγθεθξηκέλα ζηηο 21 Εαλνπάξηνπ ηνπ 2011 ζηε 2
ε 

ζπλεδξίαζε ηνπ Αεκνηηθνχ πκβνπιίνπ, ν 

Αήκαξρνο αλαθνίλσζε (δελ πάξζεθε απφθαζε απφ ην Α..) ην θιείζηκν ηνπ ΥΏΑΏ Ώγ. Κεξχθνπ 

κέρξη ηελ 31-1-2011, θαη ηε κεηαθνξά ησλ ζθνππηδηψλ πξνζσξηλά ζηνπο ΥΏΑΏ Βπδήινπ θαη 

Ραρψλ θαη ην θιείζηκν ελφο αθφκα ΥΏΑΏ ζην άκεζν κέιινλ, κε δηθαηνινγία ηελ εθαξκνγή ηεο 

απφθαζεο-ηειεζίγξαθν πνπ εμέδσζε ε Πεξηθέξεηα ΐ. Ώηγαίνπ ζηηο 30-12-2010, ε νπνία απεηινχζε 

κε πξφζηηκα απφ ηελ Β.Β.  ηε ζπδήηεζε-ζπλέιεπζε πνπ είρε γίλεη ζηνλ Βχδειν ζηηο 19-1-2011  

κε ζέκα ηα ζθνππίδηα, ν Αήκαξρνο είρε δεζκεπηεί φηη ζα γίλεη νινθιεξσκέλε αλαθχθισζε, φρη 

κφλν ζηνλ Άγ. Κήξπθν θαη ηνλ Βχδειν πνπ ήδε είρε μεθηλήζεη ε πξνζπάζεηα, αιιά θαη ζηελ 

πεξηθέξεηα ησλ Ραρψλ φπνπ δελ είρε θαλ μεθηλήζεη θαζψο θαη  φηη πνιχ ζχληνκα (κέρξη ην 

θαινθαίξη ηνπ 2011) ζα κεηαθέξνληαη ηα ππνιείκκαηα κε containers ζε γεηηνληθά λεζηά. Βπίζεο ζε 

ζπλέληεπμε πνπ παξαρψξεζε ζην Ράδην Ώξκνλία ζηηο 20-1-2011 είρε πεη: «Σν πην βέβαην είλαη πσο 

κέρξη ηέιε Ενπιίνπ ζα θιείζνπλ θαη νη άιινη δχν ΥΏΑΏ θαη λα δνχκε κεηά πνπ ζα πάλε ηα 

ζθνππίδηα. Βίκαζηε ζε δηαπξαγκάηεπζε κε ην Τπνπξγείν Βζσηεξηθψλ……δίλνπκε κεγάιε 

βαξχηεηα ζηελ αλαθχθισζε, πνπ ζα κεηψζεη ηνλ φγθν ησλ ζθνππηδηψλ ψζηε λα αληαπεμέιζνπλ νη 

ΥΏΑΏ, φπσο επίζεο θαη ζηελ ελεκέξσζε ησλ θαηνίθσλ, ψζηε λα πξνβνχλ ζε δηαινγή ησλ 

νηθηαθψλ απνβιήησλ, ελψ ηα νξγαληθά ππνιείκκαηα, γηα φζνπο κέλνπλ ζηα ρσξηά, λα γίλνληαη 

νξγαληθφ ιίπαζκα θαη έηζη λα κέλεη έλα κηθξφ ππφιεηκκα. Βπηπιένλ, ζα πάξνπκε θάδνπο θαη 

απνξξηκκαηνθφξα γηα θάζε δεκνηηθφ δηακέξηζκα, γηαηί ν ζηφινο είλαη παιηφο. Σν ζέκα ησλ 

ζθνππηδηψλ, θαζψο θαη ην νδηθφ δίθηπν, είλαη ζέκαηα πξψηηζηεο ζεκαζίαο γηα εκάο.»  

  ε εθείλε ηε 2
ε
 ζπλεδξίαζε ηνπ Αεκνηηθνχ πκβνπιίνπ ε ΏΠΕ, δήισζε κε θαηεγνξεκαηηθφ 

ηξφπν φηη νη επζχλεο φζσλ δηαρεηξίζηεθαλ ην ζέκα ησλ ζθνππηδηψλ ζηελ Εθαξία ηα ηειεπηαία 

ρξφληα είλαη ηεξάζηηεο. Δ Σνπηθή Ώπηνδηνίθεζε, ε Ννκαξρηαθή Ώπηνδηνίθεζε θαη ε Πεξηθέξεηα 

ΐνξείνπ Ώηγαίνπ αληί λα ζπλεξγαζηνχλ κε εηιηθξίλεηα γηα ηελ πινπνίεζε ηνπ έξγνπ (θαηαζθεπήο 

ηνπ  ΥΤΣΏ-ΥΤΣΤ), επηδφζεθαλ ζε κηα αηέξκνλε κεηάζεζε ησλ επζπλψλ θαη αξκνδηνηήησλ 

κεηαμχ ηνπο, κε ζπλέπεηα λα ραζεί ζρεδφλ κία δεθαεηία. 

  πσο ηφηε έηζη θαη ηψξα δελ ζεσξνχκε ιχζε ην θιείζηκν δχν ΥΏΑΏ θαη ηελ ηαπηφρξνλε 

κεηαθνξά φισλ ησλ ζθνππηδηψλ ηνπ λεζηνχ, θαη ησλ πξνβιεκάησλ πνπ απηή ζπλεπάγεηαη ζε έλα 

ζθνππηδφηνπν αθαηάιιειν απφ θάζε άπνςε.   

 Απζηπρψο, αθξηβψο κεηά απφ έλα ρξφλν θαη εμ αηηίαο ηεο πιήξνπο απξαμίαο, θαη ηεο 

αλαληηζηνηρίαο ιφγσλ θαη έξγσλ ηεο Α.Ώ., ε θαηάζηαζε είλαη αθφκε ρεηξφηεξε. Σα πάληα 

αηφλεζαλ, αθφκε θαη νη ππνηππψδεηο εξγαζίεο ζηνπο ΥΏΑΏ (πεξηθξάμεηο, επηρσκαηψζεηο, 

αλάπηπμε θάδσλ, δηαινγή θιπ), δελ έγηλαλ θαη αλάγθαζαλ ην εθπξφζσπν ηεο ΏΠΕ λα ζέζεη θαη 

πάιη ζέκα ζε ζπλεδξίαζε ηνπ Α.. ιίγνπο κήλεο κεηά. 



 Βηδηθά γηα ην ζέκα ηεο αλαθχθισζεο ε θαηάζηαζε είλαη ρεηξφηεξε απφ απηήλ πνπ παξέιαβε ε λέα 

Αεκνηηθή Ώξρή. Σα containers «πνπ είραλ εμαζθαιηζζεί» θαη ην κεγαιχηεξν φρεκα ζπκπίεζεο - 

δεκαηνπνίεζεο, αθφκε έξρνληαη. Σνλ Ενχιην (28-7-2011) ήιζε ζηνλ Αήκν ε Έγθξηζε ησλ 

Πεξηβαιινληηθψλ ξσλ (ΒΠΟ) ηνπ ΥΤΣΤ Εθαξίαο. Έμη κήλεο κεηά, ην ζπκήζεθαλ θαη ζθέθηεθαλ 

λα ην πξνρσξήζνπλ. Φαληαζηείηε λα κελ ήηαλ ην πξφβιεκα ηεο δηαρείξηζεο ησλ ζθνππηδηψλ ζηα 

ζέκαηα «πξσηίζηεο ζεκαζίαο» γηα ηελ Α.Ώ.  

  Ο δήκαξρνο ηελ Αεπηέξα 23 Εαλνπαξίνπ 2012 ζε ζπλέιεπζε  ζηνλ Άγ. Αεκήηξε Ραρψλ, επαλήιζε 

ζην δήηεκα αλαθνηλψλνληαο ηελ κεηαθνξά ησλ ζθνππηδηψλ ηνπ Ώγ. Κεξχθνπ ζηνλ ΥΏΑΏ Ραρψλ 

ή θαη Βπδήινπ, πξνζσξηλά γηα 6 κήλεο, ρσξίο λα ππάξρεη απφθαζε ηνπ Α.. Ώλαξσηηφκαζηε ηη 

απέγηλαλ νη θαζεζπραζηηθέο εμαγγειίεο θαη ηα κεγαιφπλνα ζρέδηα; Μεηά απφ έλα ρξφλν ινηπφλ, 

θξίλνληαο απφ ηα δείγκαηα γξαθήο ηεο δεκνηηθήο αξρήο, είκαζηε ζρεδφλ ζίγνπξνη φηη νη 6 κήλεο 

ζεκαίλνπλ ρξφληα.  

 Δπεηδή ζην ζνβαξφηαην απηφ γηα ηνλ ηφπν καο ζέκα, δελ έρεη ζεκεησζεί θακία πξφνδνο, θαη 

ην πξφβιεκα είλαη πην πηεζηηθφ απφ πέξζη, επαλαιακβάλνπκε θαη παξακέλνπκε ζηαζεξνί ζηηο 

ζέζεηο καο.  

  Δίκαζηε πάληα ζηελ πξψηε γξακκή γηα ην θιείζηκν ησλ ζθνππηδφηνπσλ, φπσο ήκαζηε ζηελ 

πξψηε γξακκή γηα ηελ παχζε ηεο θαχζεο πξηλ απφ κεξηθά ρξφληα. Δίκαζηε φκσο θαηά ηεο 

κεηαηφπηζεο ηνπ πξνβιήκαηνο απφ ην έλα ζεκείν ηνπ λεζηνχ ζην άιιν θαη θαηά ζπλέπεηα ηεο 

φμπλζήο ηνπ. Με ηέηνηεο ελέξγεηεο ε δεκνηηθή αξρή δελ ιχλεη ηα ζνβαξά πξνβιήκαηα, αιιά 

ηα κεηαζέηεη ζπλερψο ζην κέιινλ, δηαησλίδνληάο ηα.          

                

ΔΠΗΣΔΛΟΤ, ΟΤΗΑΣΗΚΟ ΓΗΑΥΩΡΗΜΟ ΚΑΗ ΑΝΑΚΤΚΛΩΖ 

ΔΠΗΣΑΥΤΝΖ ΣΩΝ ΓΗΑΓΗΚΑΗΩΝ ΓΗΑ ΣΟ ΥΤΣΤ 

ΟΡΗΣΗΚΟ ΚΛΔΗΗΜΟ - ΑΠΟΚΑΣΑΣΑΖ ΚΑΗ ΣΩΝ ΣΡΗΩΝ ΥΑΓΑ 

  

Καινχκε ηνπο πνιίηεο ηεο Ηθαξίαο, ηελ θνηλσλία θαη ηνπο θνξείο ηεο, ζε αλνηρηή ζπδήηεζε 

ζηελ αίζνπζα ηνπ Αγ. Γεκεηξίνπ Ραρψλ ηελ Σξίηε 31 Ηαλνπαξίνπ 2012 ζηηο 7.00 ην βξάδπ. 

  ΕΚΏΡΕΏ 28/1/2012 

επηζηξνθή 
 

Πνηα είλαη ε γλψκε ζαο γηα ην Φεζηηβάι Πνιηηηζκηθψλ Γηαιφγσλ "Ίθαξνο"; 

 

Βμαηξεηηθή πξνζπάζεηα! 

 
172 votes (57%) 

Θα κπνξνχζε λα γίλεη θαη θαιχηεξν 

 
47 votes (15%) 

Αελ γλσξίδσ γηα ην θεζηηβάι 

 
38 votes (12%) 

Καιχηεξα λα κελ γίλνληαλ 

 
27 votes (9%) 

Ώπιά άιιε κηα εθδήισζε ησλ δήκσλ 

 
14 votes (4%) 

Total votes: 298 

Πεγή: http://www.nikaria.gr/index.html  

Μεγάιε θαίλεηαη λα είλαη ε απνδνρή ηεο πξνζπάζεηαο πνπ θάλεη ν ΐαγγέιεο Φάκπαο, γλσζηφο 

Εθαξηφπιεθηνο, γηα ηνλ πνιηηηζκφ ζηελ Εθαξία. Ο ίδηνο πεγαηλνέξρεηαη ρεηκψλα-θαινθαίξη θαη 

θηλεί θαιιηηέρλεο παγθφζκηαο εκβέιεηαο ζε εθδειψζεηο πνπ γίλνληαη ζηελ Εθαξία, ελψ παξάιιεια 

ελδηαθέξεηαη θαη πξνβάιεη θαη ηνπηθνχο θαιιηηέρλεο, αθφκε θαη εξαζηηερληθά ζρήκαηα. Γλσξίδεη 

ηηο ππνδνκέο γηα πνιηηηζκφ ηεο Εθαξίαο φζν θαλέλαο άιινο, θαη βνεζάεη παληνχ κε κεραλήκαηα, 

ερνκνλψζεηο, ζπκβνπιέο. Παξάιιεια, εθηφο απφ κνπζηθφο παξαγσγφο είλαη θαη εμαηξεηηθφο 

κνπζηθφο, έρνληαο πάξεη πνιιά απφ ηνλ, παγθνζκίνπ θήκεο, θιαζζηθφ θηζαξίζηα παηέξα ηνπ.  

http://www.nikaria.gr/index.html


Σν ζίγνπξν είλαη φηη ην Φεζηηβάι ζα κπνξνχζε λα γίλεη θαη θαιχηεξν, αιιά θαη λα 

νπζηαζηηθνπνηεζεί ε, κέρξη ζήκεξα ηππηθή, ζπκκεηνρή ησλ δήκσλ. Σέηνηεο πξνζπάζεηεο πξέπεη λα 

ηηο ελζαξξχλνπκε θαη θπξίσο λα ζπδεηάκε γηα ην ηη ζέιεη ε Εθαξία κε ηνλ ίδην ην ΐ. Φάκπα, γηα λα 

πξνζαλαηνιίδεηαη θαιχηεξα. Σν Φεζηηβάι ζα γίλεη αθφκε θαιχηεξν κε  ελεξγφηεξε ζπκκεηνρή 

θαη ιηγφηεξεο γθξίληεο.   ΔΓ   

 

επηζηξνθή 
 

ΔΚΛΔΚΣΟΗ ΟΗΝΟΗ ΑΦΗΑΝΔ χληνκν ηζηνξηθφ 

 

Ναη θάλνπκε …δηαθήκηζε. Ώλ θαη εζείο έρεηε θάηη πνπ θάλεηε θαη αγαπάηε θαη ζέιεηε λα ην  

παξνπζηάζεηε, θάηη πνπ λα ζρεηίδεηαη κε ηελ Εθαξηαθή θαη Φνπξληψηηθε γε θαη ζάιαζζα, 

ηδηαίηεξα αλ είλαη πξσηνπφξα ή ζπιινγηθή πξνζπάζεηα, ζηείιηε καο πιεξνθνξίεο. Βκείο ζα ην 

δεκνζηεχζνπκε. Οη κηθξνί ηφπνη πάζρνπλ απφ δεκνζηνπνίεζε ησλ πξνζπαζεηψλ πνπ γίλνληαη. ΔΓ 

 

Δ νηλνπνηία καο ,<<ΒΚΛΒΚΣΟΕ ΟΕΝΟΕ ΏΦΕΏΝΒ>>,δεκηνπξγήζεθε ην 1997 ζηηο Ράρεο Εθαξίαο. 

Ξεθηλήζακε απηφ ην έξγν κε αγάπε θαη κεξάθη θαη κε βαζηθή επηδίσμε λα απνθηήζεη ην θξαζί ηεο 

Εθαξίαο ηε ζέζε πνπ ηνπ αλήθεη ζηνλ ακπειννηληθφ ράξηε ηεο Βιιάδαο. 

Κξαζί κε παξειζφλ ην θξαζί ηεο Εθαξίαο , αλαθέξεηαη σο Πξάκληνο νίλνο ζηελ Ειηάδα θαη ζηα 

θείκελα πεξηεγεηψλ. Βλδηαθέξνλ παξνπζηάδεη ε θαηαγξαθή εμαηξεηηθψλ ραξαθηεξηζηηθψλ ζηε 

γεχζε, ζηελ πθή θαη ζηε δχλακε απηνχ ηνπ θξαζηνχ, πνπ θξάηεζε έηζη κέρξη ζήκεξα  ηελ 

απζηεξφηεηα ηεο θπζηνγλσκίαο ηνπ, ηε κνλαδηθφηεηα ηνπ. Υαξαθηεξηζηηθά πνπ ζα ηα 

αλαγλσξίζεηε κέζα ζηα θξαζηά καο. 

Σνλ επηέκβξην ηνπ 2007 εγθαηληάζζεθε ην ζχγρξνλν νηλνπνηείν καο, ζηνλ Πξνθήηε Διία Ραρψλ. 

Βίλαη θηηζκέλν κέζα ζε ακπειψλα ζε πςφκεηξν 650κ.Σν <<θπθιψπεην πέηαιν>>,ην παξαδνζηαθφ 

ππζνζηάζη ζην ρψξν απηφ, πξννηθνλνκνχλ ηελ φιε δηαδηθαζία ηεο νηλνπαξαγσγήο. 

ηνλ ππφζθαθν ρψξν ηνπ νηλνπνηείνπ βξίζθεηαη ην ζχζηεκα νηλνπνίεζεο θαη εκθηάισζεο, θαη 

ρψξνη σξίκαλζεο θαη απνζήθεπζεο. ηνλ επάλσ φξνθν ηα γξαθεία, ε αίζνπζα παξνπζηάζεσλ, ην 

εθζεηήξην. Έλα αξραηνπξεπέο κηθξφ ζέαηξν θαη έλα παξαδνζηαθφ θηίζκα δηακνξθσκέλν ζε θάβα, 

είλαη ην επηζηέγαζκα ηεο φιεο εηθφλαο ηνπ νηλνπνηείνπ καο. ε φινπο ηνπο ρψξνπο νη επηζθέπηεο 

έρνπλ ηε δπλαηφηεηα λα δνθηκάζνπλ ηα θξαζηά καο θαη ηελ επηπρία  λα ηα απνιαχζνπλ κε ζέα ην 

Ώηγαίν πέιαγνο. 

 

Οη πνηθηιίεο καο 

ηελ Εθαξία επδνθηκνχλ δχν θχξηεο πνηθηιίεο: Φσθηαλφ θαη Μπεγιέξη . Σν νηλνπνηείν καο εμ 

αξρήο εζηίαζε ζε απηέο ηηο δχν ηνπηθέο πνηθηιίεο  θαη δεκηνπξγνχκε θξαζηά  ηδηαίηεξα θαη 

κνλαδηθά. Γηα λα κπνξέζνπκε λα δψζνπκε ηελ θαιχηεξε εθδνρή ηνπο, ζπλεξγαδφκαζηε κε ην 

γεσπφλν –ακπεινπξγφ θ. Αεκήηξε Σζνππέε θαη ηνλ νηλνιφγν Αξ. ηέιην Λνγνζέηε 

ια ηα θξαζηά καο είλαη πεξηνξηζκέλε παξαγσγήο, κε πξνζηαηεπφκελε γεσγξαθηθή έλδεημε 

Εθαξίαο 

Καη θάπνηα επηπιένλ είλαη ,απφ ζηαθχιηα επξηζθφκελα ζε ζηάδην βηνινγηθήο γεσξγίαο 

πηζηνπνηεκέλα απφ ηελ BIO ΒΛΛΏ 

 

Φσθηαλφ. 

 Δ Εθαξηαθή γε έδσζε ζ απηή ηελ εξπζξά πνηθηιία ηδηαίηεξα ραξαθηεξηζηηθά. 

Γηα πξψηε θνξά αλαθέξεηαη κ απηή ηελ νλνκαζία, ζε θείκελν επξσπαίνπ πεξηεγεηή ηνπ 15νπ αη. 

Ώπφ ην Φσθηαλφ παξάγεηαη θξαζί κε ηδηαίηεξν άξσκα, καθξά επίγεπζε θαη φρη έληνλν ρξψκα. Σν 

ζηαθχιη δίλεη ηζακπηά φρη ππθλά κε ξφγεο κεηξίνπ κεγέζνπο. Δ απφδνζε αλά ζηξέκκα είλαη 

κηθξφηεξε απφ ηα 500kg, θαη θαιιηεξγείηαη ζε πεδνχιεο ζε φιε ηελ έθηαζε ηνπ λεζηνχ 

Ώπφ ηελ πνηθηιία Φσθηαλφ δεκηνπξγνχκε ηα εμήο 

1. Βξπζξφο παιαησκέλνο γηα 12 κήλεο ζε δξχηλα βαξέιηα  Icarus 14,5% 

2. Βξπζξσπφο (ξνδέ) Icaruο 13% 

3. Φπζηθψο Γιπθχο  Σάκα 18% 

4. Βξπζξφο  Icarus 13% 



 

Μπεγιέξη 

Δ πνηθηιία Μπεγιέξη πξνέξρεηαη απφ ηελ πξηαθή πνηθηιία Μπεγιέξ  Έρεη ζπλδέζεη ηελ χπαξμε 

ηεο κε ην λεζί ηεο Εθαξίαο, αθνχ ηνλ ηειεπηαίν αηψλα  θαιιηεξγείηαη κφλν εθεί. Καιιηεξγείηαη ζε 

πεδνχιεο ζε φιε ηελ έθηαζε ηνπ λεζηνχ θαη ε απφδνζε ηεο θηάλεη ηα 500 θ/ζηξέκκα  Βίλαη 

πνηθηιία κε έληνλν αξσκαηηθφ θαη πνιχπινθν ραξαθηήξα ( αξψκαηα εζπεξηδνεηδψλ κε 

ραξαθηεξηζηηθφ ην θίνπη αιιά θαη ηξνπηθά θξνχηα) θαη ραξαθηεξηζηηθή νμχηεηα, ζπλνδεχεη 

ζαπκάζηα ηα ειαθξηά γεχκαηα, ζαιαζζηλά, θίηξηλα ηπξηά θαη θξνχηα. Πίλεηαη δξνζεξφ.Σα ιεπθά 

καο θξαζηά είλαη ην 

Μπεγιέξη 12,6% 

Icarus ιεπθφ 12,6% , ην νπνίν πεξηέρεη κπεγιέξη θαη έλα πνζνζηφ 30%  

θσθηαλφ blance de noir 
 

επηζηξνθή 
 

Αιιεινγξαθία 

    

Αελ βξήθακε γξάκκαηα ζην γξακκαηνθηβψηηφ καο 

 

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 

Αηαδψζηε ζε θίινπο θαη γλσζηνχο ηνλ ηζηφηνπφ καο.  

mailto:igiann@tee.gr

