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Σημείωμα της σύνταξης 

 

Επίκαιρα θέματα:  

 

Φαρμακονήσι: Επικηρύσσουμε τους κρατικούς τρομοκράτες και τους δολοφόνους μικρών παιδιών 

που φοράνε στολή και κουστούμι Ηλιόσποροι 

Φαρμακονήσι: Ο καλός χριστιανός Σαμαράς του Κώστα Βαξεβάνη 

Η θανάτωση ενός και μόνο γερακιού, ισοδυναμεί ετησίως με 22.500 περισσότερους αρουραίους 

και ποντικούς στο νησί!, Αρχιπέλαγος 

Η φύση στο έλεος πελατειακών κυκλωμάτων- Κυνηγετική περίοδος: Το ΥΠΕΚΑ να εναρμονίσει 

την απόφασή με το σκεπτικό του ΣτΕ  

Ν. Ορλεάνη: η καταστροφή καλαμιώνων έφταιξε για τις πλημμύρες να τους ξαναφτιάξουμε. Η 

Ευρωπαϊκή Επιτροπή εξηγεί ότι οι καλαμιώνες προστατεύουν από τις πλημμύρες. Μιχελάκης: 

φταίνε οι Οικολόγοι για τις πλημμύρες στη Ρόδο γιατί δεν αφήνουν να καθαρίζουμε τους 

καλαμιώνες 

Το Ευρωκοινοβούλιο αποτυγχάνει να υποστηρίξει τη σταδιακή κατάργηση της καταστροφικής 

αλιείας με τράτες μεγάλου βάθους- πάνω από 600 μ  

Πρώτη νίκη στο ευρωκοινοβούλιο για την ελευθερία των σπόρων  

Η Κομισιόν προσπαθεί να εισάγει "μεταλλαγμένα" από την πίσω πόρτα. Η ελληνική κυβέρνηση 

θα ανοίξει την πόρτα; 

Ε.Ε.: Ναι στη μεταλλαγμένη γύρη στο μέλι 

Ανακαλύφθηκε δεύτερος γενετικός κώδικας - Ακυρώνονται τα μεταλλαγμένα; 

 

Αφιέρωμα 1: Ευρωεκλογές και Αυτοδιοικητικές εκλογές 2014 

 

Η Διοικητική διαίρεση της Ελλάδας και δομή της Περιφέρειας και των Δήμων στο Βόρειο Αιγαίο 

ΜΥΘΟΙ ΚΑΙ ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΟΤΗΤΕΣ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΟΙΚΟΛΟΓΟΥΣ ΠΡΑΣΙΝΟΥΣ, του Γιάννη 

Παρασκευόπουλου 

Οι θέσεις των Οικολόγων Πράσινων για την Ευρώπη Η ΩΡΑ ΝΑ ΑΛΛΑΞΟΥΜΕ ΤΗΝ ΕΥΡΩΠΗ 

ΕΙΝΑΙ ΤΩΡΑ  

Απαιτείστε από τους υποψήφιους ευρωβουλευτές: Τα αιτήματα 10 ευρωπαϊκών και διεθνών 

πράσινων οργανώσεων για τις ευρωεκλογές 
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«Η Ευρώπη είτε θα ξαναγεννηθεί ως πραγματικά αλληλέγγυα είτε δεν θα υπάρξει» του 

Κωνσταντίνου Τσουκαλά 

Χρηματοπιστωτική φυλακή λαών... Η ανασυγκρότηση - μετάλλαξη της Ε.Ε. προετοιμαζόταν επί 

μακρόν και συστηματικά, του Δημήτρη Πατέλη 

Περιβαλλοντική αξιολόγηση του 2013 από 5 ελληνικές ΜΚΟ 

ΑΡΡΩΣΤΕΣ ΠΡΑΣΙΝΕΣ ΠΟΛΙΤΙΚΕΣ των Τάσου Κρομμύδα, Νίκου Μάντζαρη, Γιάννη 

Παρασκευόπουλου 

 

Αφιέρωμα 2: Τα κοινά –Η Κοινωνική Οικονομία 

 

Οι κοινωνικές συνεταιριστικές επιχειρήσεις σε 18 ερωτήσεις-απαντήσεις. Η κρίση ως ευκαιρία 

του Ευάγγελου Σπινθάκη 

Συνεργατισμός: Ένας υπαρκτός κόσμος αντίστασης, κοινωνικής αλληλεγγύης και δημιουργίας, 

του Κώστα Νικολάου  

«Να κοινωνικοποιήσουμε τους ΟΤΑ,  να δημιουργήσουμε βιοτόπους κοινωνικής οικονομίας», του 

Ευάγγελου Σπινθάκη 

Συγκρότηση Περιφερειακού μηχανισμού για την εκπόνηση Ολοκληρωμένου Σχεδίου Δράσης για 

την ανάπτυξη και υποστήριξη της Κοινωνικής Επιχειρηματικότητας στη Περιφέρεια Ν. 

Αιγαίου  

Η δημοτική πρακτική του δήμου Χίου δυσφημεί την κοινωνική οικονομία  

Βιβλίο: «Θεσμοί και εφαρμογές της κοινωνικής οικονομίας» του Βασίλη Τακτικού  

Η ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΣΤΟ ΣΤΟΧΑΣΤΡΟ. ΑΝΤΙ ΓΙΑ ΕΞΥΓΙΑΝΣΗ ΚΙ 

ΑΝΑΠΤΥΞΗ Η ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ ΜΕΤΑ ΤΗ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ 

ΛΕΣΒΟΥ – ΛΗΜΝΟΥ “ΚΛΕΙΝΕΙ” ΑΚΟΜΑ 3 ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΕΣ ΤΡΑΠΕΖΕΣ  

Οι ντόπιοι παραδοσιακοί σπόροι είναι «παιδιά του τόπου τους», Πελίτι 

Βορά στις πολυεθνικές το εμπόριο σπόρων, του Τάσου Σαραντή 

Κατεβάστε δωρεάν το ηλεκτρονικό βιβλίο “Ο Νόμος του Σπόρου´+ δύο 30’ ντοκυμαντέρ + ένα 

τραγούδι  

Δείτε: ΕΡΤ3 των εργαζομένων – δίωρη θεματική συζήτηση : Αποανάπτυξη - Τοπικοποίηση  

«Βουνά - κλειδί για ένα Βιώσιμο Μέλλον» -ανακοίνωση των Ηνωμένων Εθνών 

 

Αφιέρωμα 3: Ήπιες και Εναλλακτικές μορφές Ενέργειας για την Ικαρία και τους Φούρνους  

 

Τι είναι η στρατηγική «Ευρώπη 2020» 

Στόχος: Βελτίωση της ενεργειακής απόδοσης κατά 20 % (εξοικονόμηση)- Τρέχουν τα 

προγράμματα με απούσα της Ικαρία  

Δήμαρχος Ικαρίας X.Σταυρινάδης: Ναι στις ανεμογεννήτριες  

Μια εισήγηση που ετοιμάστηκε για την εκδήλωση για το ενεργειακό ζήτημα της Ικαρίας, στις 29-

1-2014, στον Εύδηλο, του Ηλία Γιαννίρη 

Μέσα σε 8 χρόνια, το νησί  Samsø κατάφερε να περάσει από 100% ενεργειακή εξάρτηση σε υπερ-

κάλυψη των αναγκών του από ΑΠΕ μέσα από την ενεργοποίηση των κατοίκων του  

Αλλαγή πολιτικής της Ε.Ε. στην παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας- περιορισμός των κρατικών 

ενισχύσεων προς τις ΑΠΕ  
Βρόμικο το παιχνίδι με τα τιμολόγια της ΔΕΗ του Μιχάλη Προδρόμου 

Καταρρέει ο μύθος για την απασχόληση στα αιολικά- Τι λέει η μελέτη ΙΕΝΕ: «Η απασχόληση 

στον κλάδο της ενέργειας στην Ελλάδα», του Ηλία Γιαννίρη 

Ενίσχυση επενδυτικού σχεδίου για αιολικό σταθμό: συνολική ενισχυόμενη δαπάνη 24.060.000 

ευρώ, ποσό επιχορήγησης 7.218.000 ευρώ, νέες θέσεις εργασίας 0 (ΜΗΔΕΝ) 

Ενίσχυση επενδυτικού σχεδίου για αιολικό πάρκο 40MW στη θέση «Λύρκειο»: Συνολική 

ενισχυόμενη δαπάνη 47.805.000 ευρώ, ποσό επιχορήγησης 19.150.000 ευρώ και 1 (MIA) νέα 

θέση εργασίας  

Η ώρα της Δικαιοσύνης για το «πράσινο χαράτσι», της Νέλλης Ψαρρού 



Η Διαιτησία υποχρέωσε τη ΔΕΗ να προμηθεύει με ρεύμα την «Αλουμίνιον της Ελλάδος» 

(Μυτιληναίος) έναντι 36,7 ευρώ ανά μεγαβατώρα αντί για 56,7 ευρώ που είναι το κόστος 

παραγωγής!  Ο αντίδικος «καθόρισε» την απόφαση! 

Ανασχεδιασμός του συστήματος των Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας από το ΥΠΕΚΑ  

Αφιερωμένο εξαιρετικά στο ΣΥΡΙΖΑ Ικαρίας: «Ενεργειακή δημοκρατία»: Μια αριστερή πρόταση 

για την ενέργεια Ελλάδα, κλιματική αλλαγή και ενέργεια της Νατάσσας Ρωμανού 

«Το Υβριδικό Ενεργειακό Έργο Ικαρίας: Η συμβολή του στη βιώσιμη τοπική ανάπτυξη», 

παρουσίαση της μεταπτυχιακής διπλωματικής της Μαρίας-Βασιλικής Σχίζα 

Μεγάλη νίκη: Ο Υπουργός ΠΕΚΑ δεν υπογράφει τις ανεμογεννήτριες της Σκύρου  

Μερικά παραδείγματα για το τι γίνεται στον κόσμο γύρω από τις ανεμογεννήτριες  

Συνέντευξη Ηλία Γιαννίρη στο ραδιοφωνικό σταθμό Σάμου ΡΑΔΙΟ ΑΡΜΟΝΙΑ στις 8-10-2013, 

στον έγκριτο δημοσιογράφο Μάνο Στεφανάκη:  
1. για το Περιφερειακό Συμβούλιο που θα γίνει για πρώτη φορά στην Ικαρία και για την  πρωτιά συμμετοχής 

του Οικολογικού Ανέμου στα Περιφερειακά Συμβούλια,  

2. για το νέο τεύχος του περιοδικού «Ικαρικά και Φουρνιώτικα Νέα», 

3. για τις εξελίξεις στο θέμα των ανεμογεννητριών Ικαρίας 
Μια πρόταση για εξοικονόμηση ρεύματος: Αναγκαία η μείωση της κατανάλωσης ηλεκτρικού 

ρεύματος στο Δήμο Λαμιέων 

Αποπηγάδι: νερό, το πιο πολύτιμο αγαθό!!! Της Νέλλης Ψαρρού 

 

Αφιέρωμα 4: Τα σκουπίδια μας είναι … προϊόντα που παράγουμε καθημερινά! 

 

Πληρώσαμε 22 εκατ. ευρώ για τους 1.125 παράνομους χώρους ταφής απορριμμάτων κι έρχεται κι 

άλλη «καμπάνα» από το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο  

Τρία πρόστιμα στο Δήμο Ικαρίας για τους ΧΑΔΑ Φυτέματος και Ραχών  

Κλαδεύουμε; ναι! Πετάμε στα σκουπίδια τα κλαδέματα; όχι! Άμεσα εφαρμόσιμες προτάσεις προς 

τους Δήμους για ορθή διαχείριση των φυτικών υπολειμμάτων Οικολογία Αλληλεγγύη Στερεάς 

ΕΙΣΗΓΗΣΗ της ΑΣΠΙ στο Δημοτικό Συμβούλιο Ικαρίας  της 3/3/2012 με θέμα  ΤΗΝ 

ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΩΝ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ 

Ερωτήσεις Λαϊκής Συσπείρωσης Ικαρίας στο ΔΣ για απορρίμματα και ΧΥΤΥ  

Σε λάθος δρόμο κινείται ο Δήμος Ικαρίας για τα σκουπίδια- Και ένας χρήσιμος διαδικτυακός 

διάλογος  

Χρήσιμες διευθύνσεις φορέων σχετικών με τη διαχείριση απορριμμάτων 

Ε.Ο.Ε.Σ. Εύξεινη Πόλη:  Μηδενισμός Απορριμμάτων – ZEROWASTE PRO  

Δείτε στο econews τηv "Λακωνική Μέθοδο διαχείρισης απορριμμάτων" 

Δείτε σε βίντεο μια συζήτηση για την κοινωνική διαχείριση των απορριμμάτων 

Ν. Χρυσόγελος: Σταδιακή κατάργηση πλαστικής σακούλας κι επικίνδυνων πλαστικών- Ζητείται η 

απαγόρευση ταφής και η πλήρης ανακύκλωση το 2020 

 

Αφιέρωμα 5: Ε.Ε., ΔΝΤ, Τρόϊκα, χρεωκοπίες. νεοφιλελευθερισμός και Ελλάδα 

 

Η ιστορική συνεδρίαση του ΔΝΤ για την Ελλάδα στις 9 Μαΐου 2010 και τα συμπεράσματα  

Το ΔΝΤ αλλάζει την προσέγγισή του ως προς τις διασώσεις  

Τι ψέματα έχουν πει όλοι οι πρωθυπουργοί μας, όλοι οι υπουργοί οικονομικών και οι τροϊκανοί 

για το πότε η Ελλάδα θα έχει ανάκαμψη  

Έρευνα του Ευρωκοινοβουλίου μετά από πρόταση των Πράσινων: Πώς έφτασαν στα μνημόνια 

Ελλάδα, Πορτογαλία Ιρλανδία και Κύπρος  

«Βόμβα» Financial Times: Στα επόμενα 4 χρόνια η Ελλάδα είτε θα χρεοκοπήσει, είτε θα βγει από 

το ευρώ  

Μας κοροϊδεύουν!!! Έκθεση του ΟΟΣΑ δείχνει ότι η Ελλάδα έχει πολύ χαμηλά ποσοστά 

δημοσίων υπαλλήλων και από τις χαμηλότερες δαπάνες σε υγεία-παιδεία  

ΣΥΓΧΑΡΗΤΗΡΙΑ ΚΥΡΙΟΙ, Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗ ΜΟΛΙΣ ΠΕΡΑΣΕ ΣΤΑ ΧΕΡΙΑ ΤΟΥ ΣΟΡΟΣ, 

του Αλέξανδρου Κασιμάτη  



εναλλακτική λύση όμως ως προς τι; Χρειάζεται ένας νέος προγραμματικός λόγος για να υπάρξει 

μια ώριμη κοινωνική και πολιτική πλειοψηφία της αλλαγής, του Αλέξη Οικονομίδη  

Ομολογία Κομισιόν: τα προγράμματα διαρθρωτικής προσαρμογής δεν καλύπτονται από τη 

νομοθεσία της ΕΕ! 

Η ΒΟΜΒΑ ΗΤΑΝ ΚΙΝΕΖΙΚΗ- Με βάση ορισμένες παραδοχές και προϋποθέσεις, όλα είναι 

έτοιμα για ένα παγκόσμιο ολοκαύτωμα, του Στάθη Λέκκα 

Η πολιτική λογοκρισία εντός της κοινότητας των οικονομολόγων- Γιατί οι μελέτες των 

οικονομολόγων καταλήγουν πάντα υπέρ των νεοφιλελεύθερων πολιτικών του Γιώργου Καλλή 

Ένας τυφώνας απειλεί τους Ευρωπαίους- Οι πολυεθνικές μεθοδεύουν να φέρνουν ενώπιον της 

Δικαιοσύνης κάθε κράτος που δεν θα συμμορφώνεται με τους κανόνες του φιλελευθερισμού 

Της Lori Wallach 

Σκέψεις από μια πράσινη οπτική:  Η Ευρώπη και η ανταγωνιστικότητα- Να αποσυνδεθεί η 

ευημερία από την ανάπτυξη, των Γιάννη Παρασκευόπουλου και Ζωής Βροντίση  

10 στις 11 μεγαλύτερες εταιρίες του κόσμου έχουν να κάνουν με πετρέλαιο, φυσικό αέριο, 

ηλεκτρική ενέργεια, αυτοκίνητα 

Δήλωση Ν. Χρυσόγελου για επαναφορά από την κυβέρνηση της φορολογικής ασυλίας offshore 

εταιριών 

“Αποκάλυψη-βόμβα: Αυτοί είναι οι 17 Έλληνες μεγαλοεπιχειρηματίες που χρωστούν 10,5 δισ. 

ευρώ!” 

 

Ενημερωτικά κείμενα - Χρήσιμες πληροφορίες 

 

Οικολόγοι Πράσινοι- Φάρμακα και ΕΟΠΥΥ: οι ασφαλισμένοι ανάμεσα στην καταστροφική 

πολιτική της Τρόικα και στο λαϊκισμό  

Μικροί υγρότοποι: Μικροί στο μάτι… μεγάλοι σε σημασία! 

Ευρωπαϊκό Βραβείο Natura 2000 για τη Βιοποικιλότητα της Ευρώπης -Να δοθεί αντιβραβείο στο 

Δήμο Ικαρίας  

Νόμιμος ο προσδιορισμός ανώτατου πλαφόν στα εισιτήρια των πλοίων 

Ευρωπαϊκό σύστημα επισήμανσης των τοπικών γεωργικών προϊόντων- μεγάλη διευκόλυνση για 

τους μικρούς παραγωγούς  

Έρχεται νέα εποχή μαζικής καταστροφής των ειδών; 

Ξεκίνησαν οι αιτήσεις χρηματοδότησης μέσω της "Δημιουργικής Ευρώπης", προϋπολογισμού 1,5 

δισ. ευρώ, με 170 εκατ. ευρώ διαθέσιμα το 2014 

Ψηφιακή Βιβλιοθήκη  της ΕΛΣΤΑΤ- Που βρίσκουμε παλιότερα στοιχεία 

Πώς να βρείτε τους Επιθεωρητές περιβάλλοντος του ΥΠΕΚΑ για ενημέρωση, καταγγελίες κλπ  

Δείτε πώς αυγάτισε η περιουσία του Ευάγγελου Βενιζέλου μέσα σε 13 χρόνια! 

Πώς το χρέος των 4 ευρώ γίνεται... 39.000 ευρώ σε ένα χρόνο- Για το νέο Κώδικα Φορολογικών 

Διαδικασιών  

Για το 4ο Συνέδριο Ακουστικής Οικολογίας με θέμα “Ακουστική Οικολογία και Εκπαίδευση” 

Μάθετε πώς να σταματήσετε τον «σπιούνο» του κρυμμένου χάρτη του smartphone σας  

Απαραίτητες αλλαγές ώστε οι κρατικές ενισχύσεις να γίνουν εργαλείο προς μια πράσινη 

οικονομία – Έκθεση του ευρωπαϊκού Πράσινου Ινστιτούτου 

Η ΑΕΚ αναλαμβάνει δράση σε συνεργασία με την Ελληνική Ορνιθολογική Εταιρεία για την 
προστασία των Αετών 

Οδυσσέας, Αντίνοος, Ευρύμαχος, Αμφίνομος, Αγέλαος, Μήτις: Κανένα όνομα στα Ομηρικά έπη 

δεν είναι δοσμένο στην τύχη! 

`Αυτοβιογραφική ιστόρηση από το ἔπος τοῦ 1940, 3.9.2002, του Φώτη Παρασκευόπουλου 

 

Προτεινόμενα 

 

Περιβαλλοντικές εξελίξεις και εκθέσεις  

Για εκπαιδευτικούς: Υπολογίστε το οικολογικό αποτύπωμα του σχολείου σας 

Νέο τεύχος Εύπλοια 



Η ΧΑΡΤΑ ΤΩΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ -μια διαδικτυακή πρωτοβουλία των Οικολόγων Πράσινων 

Περί βίας 

 Γκάρι Σλάτκιν: Ας αντιμετωπίσουμε τη βία σαν μια μεταδοτική ασθένεια 

 Περί μη βίας: Από την Παγκόσμια Χάρτα των Πράσινων 

 Ένα κείμενο για τη βία –μη βία από τον οικολογικό χώρο το 2002 

Ματθαίος Γιωσαφάτ – Ο διάσημος ψυχίατρος αποκαλύπτει και αποκαλύπτεται….! 

Περιηγηθείτε με τον εικονικό «ξεναγό» στην Ελλάδα -ΚΑΤΑΠΛΗΚΤΙΚΟ ! 

1.150 Θεατρικές παραστάσεις στη διάθεσή σας 

Διαβάστε πάνω από 11.000 βιβλία. Διότι όλα είναι γραμμένα, απλώς δεν τα έχουμε διαβάσει 

Ανθολόγιο Ελληνικής Λογοτεχνίας (855 Έργα) και Λεξικό Παραθεμάτων και Αφορισμών (3201 

Παραθέματα) 

Λούκυ Λουκ, Μίκυ Μάους, Αστερίξ, Αρκάς, Μπλεκ, κ.ά. Όλα τα τεύχη στην οθόνη σας 

Μελομακάρονα 

Τέσσερις εληές τη μέρα κάνουν τον καρκίνο πέρα... 

 

Ειδήσεις από τη γειτονιά μας 

 

Έλλειψη οράματος και σχεδίου: Ο Οικολογικός Άνεμος για τον Προϋπολογισμό της Περιφέρειας Βορείου 

Αιγαίου για το 2014 

Αρχηγός της ΕΛΑΣ: «Να τους κάνετε το βίο αβίωτο»- Έμπρακτη εφαρμογή στη Λέσβο- ΑΝΗΛΙΚΟΙ 

ΑΦΓΑΝΟΙ ΚΡΑΤΟΥΝΤΑΙ ΠΑΝΩ ΑΠΟ 20 ΗΜΕΡΕΣ ΣΤΟ ΚΕΝΤΡΟ ΚΡΑΤΗΣΗΣ ΤΗΣ ΜΟΡΙΑΣ 

ΛΕΣΒΟΥ 

Ενημέρωση για τη συνεδρίαση του Περιφερειακού Συμβουλίου της 21ης Ιανουαρίου 2014- Η 

δακοκτονία να γίνεται με δακοπαγίδες, Καλλονή Λέσβου, απένταξη ΧΥΤΑ Β Χίου, να κληθεί 

ο Γεωργιάδης για την υγεία στα νησιά 

Τα πρώτα καταδυτικά πάρκα στην Ελλάδα θα έχουν ανοίξει μέχρι το καλοκαίρι του 2014 

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΒΟΡΕΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ- Απογραφή Πληθυσμού 2011. Μόνιμος Πληθυσμός κατά 

ηλικία- Μια πρώτη συγκριτική επεξεργασία, του Ηλίας Γιαννίρη 

Το ΤΑΙΠΕΔ ξεπουλάει τη μαρίνα Πυθαγορείου και το παλιό πεδίο βολής- Μια εκτίμηση από τον 

Θανάση Παπακωνσταντίνου  

Αντ/ρχης Λευκάδας για τη μεταβίβαση ακινήτων στο ΤΑΙΔΕΠ: «Αιδώς Αργείοι…» και 

«ΜΟΛΩΝ ΛΑΒΕ» 

Στη θαλάσσια περιοχή μεταξύ Τουρκίας και Ελλάδας έχουν χάσει τη ζωή τους μέσα σε ένα χρόνο 

177 άτομα -Να μην χαθούν άλλες ζωές στη θάλασσα. Έγκριση νέων κανόνων για τον 

FRONTEX από Επιτροπή του Ευρωκοινοβουλίου 

1η Συνάντηση για τη στρατηγική έξυπνης εξειδίκευσης περιφερειών Βορείου και Νοτίου Αιγαίου  

Έφυγε από κοντά μας ο συναγωνιστής και ευγενικός Ντίνος Ξένος 

 

Ειδήσεις από την Επαρχία Ικαρίας 

 

Καλή Χρονιά με το πιο πρωτότυπο καριώτικο ημερολόγιο- ΚΥΠΟΤΕ  

Σε καθεστώς απόλυτης ασυδοσίας το εφοπλιστικό κεφάλαιο. Διαμορφώνουν όλο και πιο 

δυσμενείς και επικίνδυνες συνθήκες για τις ζωές μας Πυξίδα  

Εισήγηση προς το Δήμο Ικαρίας για την διαχείριση των βοσκοτόπων- Κείμενο για διαβούλευση, 

Λευτέρης Κόχυλας  Δημήτρης  Κουρελής  

Συμβολή στην διαβούλευση για την διαχείριση των βοσκοτόπων του Γιώργου Καρίμαλη 

Ολοκληρωμένα σχέδια για την αγροτική αναγέννηση του Δήμου Ικαρίας - Παράταση  

3 εθελοντές-πρώην εργαζόμενοι του Γηροκομείου Ικαρίας καλέστηκαν κατ’ εντολή εισαγγελέα, 

για κατάθεση ως κοινοί παραβάτες του ποινικού κώδικα, ΣΕΝΙ 

Το Νοσοκομείο Ικαρίας από πλήρως αυτόνομο συγχωνεύτηκε πλήρως με αυτό της Σάμου και 

μετά το έκαναν …μερικώς αυτόνομο! 

Η «Αυτόνομη Συσπείρωση Πολιτών Ικαρίας» (ΑΣΠΙ) ΣΤΗΝ ΣΗΜΕΡΙΝΗ ΣΥΓΚΥΡΙΑ  

Το νέο βιβλίο του Κώστα Ρόζου: Στη χώρα της φαιδράς πορτοκαλέας. Προλογικό σημείωμα του 

Ηλία Γιαννίρη 



5 έργα συντήρησης οδοποιίας του Β.Αιγαίου εντάσσονται στο Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων  

Ταξίδι με τους Καριώτες στον 20ό αιώνα: Κατάλογος των  ονομάτων που ανταποκρίνονται σε 

πρόσωπα  φωτογραφιών του λευκώματος  

ΧΑΡΑΓΜΕΝΕΣ ΖΩΕΣ- Η νέα ταινία του Ικαριώτη Σκηνοθέτη Σπύρου Τέσκου  

Ικαρία: Ο χώρος και οι άνθρωποι-Μια ιστορική και ανθρωπογεωγραφική  προσέγγιση, του Ηλία 

Γιαννίρη 

Δείτε τι έγινε στα εγκαίνια του àrtεις; 2013 

Μια ερευνητική πρόταση για την αποτίμηση της περιβαλλοντικής κατάστασης των ρεμάτων της 

Ικαρίας- Ακούει κανείς; 

ΔΕΛΦΙΚΑ ΠΑΡΑΓΓΕΛΜΑΤΑ: ΟΙ ΤΩΝ ΕΠΤΑ ΕΛΛΗΝΩΝ ΣΟΦΩΝ ΥΠΟΘΗΚΑΙ  

Μουσικοί του Καραβοστάμου- Εντυπωσιακή μουσική παρουσία- Συλλογική καταγραφή: Γιαλός 

Καραβοστάμου 1-10 Δεκέμβρη 2013 

Διαμαρτυρία προς τη ΔΕΗ για την κολώνα της ΔΕΗ στο Γιαλό Καραβοστάμου 

Αγιοβασιλιώτικα κάλαντα της Ικαρίας 

Αγιοβασιλιώτικα κάλαντα των Φούρνων 

 

αλληλογραφία 

Subject: ΔΑΚΟΚΤΟΝΙΑ ΣΕ ΒΟΡΕΙΟ ΑΙΓΑΙΟ και στην Ελλάδα- Μια πρόταση του Οικολογικού 

Ανέμου Β. Αιγαίου για βιολογική δακοκτονία 

Αγαπητή Αντιγόνη Δ. Η εισήγησή σας θα μας βοηθούσε πολύ 

 

Σημείωμα της σύνταξης 
 

Αγαπητοί αναγνώστες 

Αργήσαμε, και έτσι το τεύχος βγήκε τετράμηνο. Για πρώτη φορά βγήκε και τόσο μεγάλο. Έφτασε τις 257 

σελίδες.  

Είναι απίστευτη η ύλη που μαζεύεται. Προσπαθούμε να την ταξινομούμε στις θεματικές ενότητες που 

πλέον έχουν παγιωθεί. Στα Επίκαιρα θέματα  Υπάρχουν 10 άρθρα (μη χάσετε την είδηση για το δεύτερο 

γενετικό κώδικα). Επιπλέον έχουμε και 5 ενδιαφέροντα αφιερώματα (ρεκόρ- ποτέ δεν είχαμε τόσα).  

Το Αφιέρωμα 1: Ευρωεκλογές και Αυτοδιοικητικές εκλογές 2014 με 8 κείμενα (κυρίως για τις 

οικολογικές θέσεις. Διαβάστε το ΑΡΡΩΣΤΕΣ ΠΡΑΣΙΝΕΣ ΠΟΛΙΤΙΚΕΣ). 

Το Αφιέρωμα 2: Τα κοινά –Η Κοινωνική Οικονομία με 12 χρηστικά και ενημερωτικά κείμενα. 

Το Αφιέρωμα 3: Ήπιες και Εναλλακτικές μορφές Ενέργειας για την Ικαρία και τους Φούρνους με 23 

(!) κείμενα. Διαβάστε ιδιαίτερα το Μια εισήγηση που ετοιμάστηκε για την εκδήλωση για το ενεργειακό 

ζήτημα της Ικαρίας, στις 29-1-2014, στον Εύδηλο, του Ηλία Γιαννίρη και  «Το Υβριδικό Ενεργειακό Έργο 

Ικαρίας: Η συμβολή του στη βιώσιμη τοπική ανάπτυξη» της Μ. Σχίζα. 

Το Αφιέρωμα 4: Τα σκουπίδια μας είναι … προϊόντα που παράγουμε καθημερινά! Με 11 κείμενα 

(διαβάστε, μεταξύ άλλων, για τα πρόστιμα που έρχονται). Και τέλος, 

Το Αφιέρωμα 5: Ε.Ε., ΔΝΤ, Τρόϊκα, χρεωκοπίες. νεοφιλελευθερισμός και Ελλάδα με 16 κείμενα. Όσο 

χειροτερεύουν τα πράγματα τόσο και περισσότερο απομυθοποιούνται και βγαίνει η κυνική πολιτική του 

νεοφιλελευθερισμού. 

Τα Ενημερωτικά κείμενα - Χρήσιμες πληροφορίες περιέχουν 17 κείμενα ποικίλης θεματολογίας. 

Δείτε τα Προτεινόμενα με πολλά χρήσιμα νέα και συνδέσεις (διαβάστε 3 κείμενα περί μη-βίας και μια 

συνέντευξη του ψυχίατρου Μ. Γιωσαφάτ.. Ενημερωθείτε για τις Ειδήσεις από τη γειτονιά μας και τις 

Ειδήσεις από την Επαρχία Ικαρίας (20 κείμενα). Και τέλος την  αλληλογραφία με συζήτηση για τη 

δακοκτονία. 

Οδεύουμε πλεισίστιοι για την Άνοιξη, το Πάσχα και τις διπλές εκλογές του Μάη. 

Σας ευχόμαστε να πάνε καλά αυτά που σπείρατε (κυριολεκτικά και μεταφορικά). Μακάρι το 2014 να 

διαψεύσει την απαισιόδοξη διάθεση που κυριάρχησε αυτά τα  Χριστούγεννα. 

Και μην ξεχνάτε: Από την κατάθλιψή μας θα βγάλουν πολλά περισσότερα κέρδη από αυτά που έβγαλαν 

μέχρι σήμερα. Θα είμαστε βολικοί για εκμετάλλευση και τέλειοι για να μας πουλάνε ακόμη και 

ψυχοφάρμακα για να γίνουμε, τάχα, καλά. Ε, ας μην τους κάνουμε τη χάρη, να καταθλιφτούμε. Πρώτα και 

κύρια, το χρωστάμε στον εαυτό μας και στους γύρω μας. Ας θυμηθούμε το παλιό εκείνο σύνθημα: 

ΔΕΝ ΘΑ ΠΕΘΑΝΟΥΜΕ ΠΟΤΕ ΚΟΥΦΑΛΑ ΝΕΚΡΟΘΑΦΤΗ!  
 

Η σύνταξη  
επιστροφή  



 

Επίκαιρα Θέματα 
 

Φαρμακονήσι: Επικηρύσσουμε τους κρατικούς τρομοκράτες και τους δολοφόνους μικρών 

παιδιών που φοράνε στολή και κουστούμι  

 

Ηλιόσποροι 

 

Η δολοφονία 9 μικρών παιδιών και 3 γυναικών προσφύγων ανοιχτά από το Φαρμακονήσι μετά 

από την αποτυχημένη απόπειρα παράνομης επαναπροώθησης του σκάφους τους στη Τουρκία από 

το Λιμενικό, με μεγάλη ταχύτητα εν μέσω θαλασσοταραχής, μας έχει γεμίσει θλίψη, οργή και 

πόνο. Για μια ακόμη φορά το Αιγαίο έγινε εκατόμβη για βασανισμένους ανθρώπους που έχουν 

δώσει τα τελευταία τους χρήματα και έχουν ταλαιπωρηθεί πολύ για ένα καλύτερο αύριο, 

φεύγοντας κακήν κακώς από τις χώρες τους όπου επικρατεί πόλεμος.  

Σύμφωνα με μαρτυρίες από τους διασωθέντες που δόθηκαν στην Ύπατη Αρμοστεία του ΟΗΕ για 

τους πρόσφυγες, οι άνδρες του Λιμενικού έφτασαν στο αδιανόητο σημείο να μην περισυλλέγουν 

όσους μετανάστες είχαν πέσει στο νερό μετά την ανατροπή της βάρκας τους, αλλά τους άφησαν 

αβοήθητους χωρίς σωσίβια και τους χτυπούσαν για να μην επιβιβαστούν στο σκάφος του 

Λιμενικού με αποτέλεσμα να πνιγούν βρέφη και μικρά παιδιά ηλικίας από 1 έως 13 ετών. 

Σύμφωνα μάλιστα με τη Διεθνή Αμνηστία, οι μαρτυρίες αυτές μαρτυρούν «τη σκανδαλώδη 

έλλειψη σεβασμού προς την ανθρώπινη ζωή την οποία δείχνουν συνοριοφύλακες». 

Αυτή είναι μια δολοφονική εγκληματική ενέργεια. Ως τέτοια πρέπει να αντιμετωπιστεί από τη 

Δικαιοσύνη και οι υπαίτιοι πρέπει να τιμωρηθούν παραδειγματικά, από τη στιγμή μάλιστα που οι 

άνδρες του Λιμενικού έχουν επιδείξει επανειλημμένα αντίστοιχη συμπεριφορά και εφαρμόζουν 

συστηματικά τη παράνομη πρακτική της επαναπροώθησης. Δεν ξεχνάμε ότι είναι οι ίδιοι που 

συμμετείχαν σε παρελάσεις με ρατσιστικά συνθήματα, ότι είναι οι ίδιοι που αποτελούν τα 

σταγονίδια της εγκληματικής οργάνωσης Χ.Α. που όμως απολαμβάνουν τη πολιτική κάλυψη των 

προϊσταμένων τους και δεν εκδιώκονται.  

Όταν ο ίδιος ο Πρωθυπουργός κάνει κηρύγματα μίσους για τους “λαθρομετανάστες”, όταν ο 

αρχηγός της Αστυνομίας προτρέπει τους υφιστάμενούς του να κάνουν το βίο αβίωτο στους 

“λαθρομετανάστες” τότε είναι ηθικοί αυτουργοί σε εγκλήματα κατά της ανθρώπινης ζωής όπως 

αυτό στο Φαρμακονήσι. Ηθικοί αυτουργοί είναι επίσης ο Υπουργός "Προστασίας" του Πολίτη 

που έχει δηλώσει ότι δεν νιώθει ενοχές για τη βίαιη επαναπροώθηση και το πνιγμό 

“λαθρομεταναστών” στο Αιγαίο, καθώς και ο Υπουργός Υγείας που έχει δηλώσει με παντελή 

έλλειψη ανθρωπιάς, αλλά μεγάλη δόση κυνικότητας ότι κοστίζει πολύ η διάσωση 

“λαθρομεταναστών” στη θάλασσα. 

Πρόσφατα η Ελλάδα καταδικάστηκε από το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων 

για τις απαράδεκτες συνθήκες κράτησης και εγκλεισμού των αιτούντων άσυλο και των 

προσφύγων, ενώ ο Επίτροπος του Συμβουλίου της Ευρώπης για τα Ανθρώπινα Δικαιώματα έχει 

καταδικάσει επανειλημμένα τη μεταναστευτική πολιτική της Ελλάδας, τις συνθήκες κράτησης των 

προσφύγων και τις παράνομες επαναπροωθήσεις. Η Ευρώπη φρούριο έχει μετατρέψει το Αιγαίο 

σε εκατόμβη θυμάτων ενός ακήρυχτου πολέμου απέναντι στην ανθρωπιά και τη συμπόνια, με 

θύματα μικρά παιδιά και εξαθλιωμένους ανθρώπους. 

Σας πήραν τα λεφτά, δεν σας πήραν την ανθρωπιά ξεφτίλες, και αυτοί που σας πήραν τα λεφτά 

δεν είναι οι μετανάστες αλλά οι διεφθαρμένοι πολιτικοί, οι τραπεζίτες και η οικονομική ελίτ. 

Οφείλουμε να εξαλείψουμε τις αιτίες που προκαλούν τον διωγμό των ανθρώπων από τις χώρες 

τους και να διασφαλίσουμε τη προστασία της ζωής των μεταναστών και των προσφύγων στη 

θάλασσα, απαλύνοντας με ανθρωπιά και περίθαλψη το δράμα τους και την οδύσσειά τους. 

Να δώσουμε τέλος στην Ευρώπη και την Ελλάδα φρούριο, να δημιουργήσουμε πρότυπα κέντρα 

υποδοχής και περίθαλψης αιτούντων άσυλο και προσφύγων, να μετατρέψουμε τη Frontex και τους 

συνοριοφύλακες σε μονάδες ταχείας διάσωσης και περίθαλψης. 

Κανένας μετανάστης δεν είναι παράνομος, κανένας άνθρωπος δεν είναι λαθραίος. Εκεί που 

χτίζονται φράχτες εμείς τους γκρεμίζουμε και ανοίγουμε τις αγκαλιές μας. Αυτοί που χτίζουν 



φυλακές και μαζί φυτεύουν το μίσος, θα μας βρίσκουν απέναντί τους στο πλευρό του κάθε 

ανθρώπου.  

Γιατί η ανθρωπιά δεν έχει ούτε χρώμα, ούτε χρειάζεται χαρτιά. 

Επικηρύσσουμε τους κρατικούς τρομοκράτες και τους δολοφόνους μικρών παιδιών που φοράνε 

στολή και κουστούμι, για όλα τα λεφτά του κόσμου. Οι αθώες ψυχές των θυμάτων να σας 

στοιχειώνουν μέχρι να βρουν δικαίωση. 

http://iliosporoi.net/2013-02-18-09-53-30/2013-02-18-10-10-26/609-2014-01-23-19-06-10 

Ηλιόσποροι- δίκτυο πληροφόρησης και ενεργοποίησης νέων για την κοινωνική και πολιτική 

οικολογία /// www.iliosporoi.net  

 

επιστροφή 

 

Φαρμακονήσι: Ο καλός χριστιανός Σαμαράς 

26 ΙΑΝΟΥΑΡΊΟΥ 2014 

του Κώστα Βαξεβάνη 

Δεν ξέρω αν ο Θεός με τον οποίο συνομιλεί ο Σαμαράς του επέτρεψε να πνίξει 9 παιδάκια στο 

Φαρμακονήσι, αλλά τα έπνιξε. Λίγες μέρες μετά το μοίρασμα πιστοποιητικών χριστιανικών 

φρονημάτων από την κυβέρνηση, η θάλασσα ξέβρασε πτώματα. Ο ανεκδιήγητος Μιλτιάδης 

Βαρβιτσιώτης, δήλωσε μάλιστα πως ο Επίτροπος Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων θέλει να χτυπήσει 

την ελληνική Προεδρία. «Ο Μουίζνιεκς και διάφοροι άλλοι θέλουν να προκαλέσουν πολιτικό 

θέμα στην Ελλάδα" αναφώνησε ο ευπατρίδης των Κολλεγίων, ατάραχος μπροστά στα πτώματα. 

Μόλις πριν από ένα μήνα, είχαμε αποκαλύψει πως υπάρχει σαφής πολιτική εντολή να σκοτώνουν 

μετανάστες για να εμφανίσουν μια σκληρή στάση της Ελλάδας που θα είναι αποτρεπτική. 

Δημοσιοποιήσαμε ηχητικό ντοκουμέντο με τον Αρχηγό της Αστυνομίας να προτρέπει "κάντε... 

τους το βίο αβίωτο" και να χαρακτηρίζει τους μετανάστες συλλήβδην δολοφόνους και 

εγκληματίες. Δημοσιεύσαμε και μαρτυρίες μεταναστών που έλεγαν πως γίνεται αυτό που ακριβώς 

έγινε στο Φαρμακονήσι. Δηλαδή επαναπροωθούν τα σκάφη στην Τουρκία και όταν απαιτείται 

διάσωση, οι λιμενικοί ανάβουν τους προβολείς και παρακολουθούν τους πνιγμούς ακόμη και 

μικρών παιδιών. 

Θυμάμαι το 1991, όταν οι επιλογές Σαμαρά άνοιξαν τα σύνορα με την Αλβανία, που τα όπλα των 

αστυνομικών "εκπυρσοκροτούσαν" τυχαία σκοτώνοντας ανθρώπους. Χρόνια μετά, αστυνομικοί 

που δεν μπορούσαν να σηκώσουν το βάρος, εξομολογούνταν γι αυτό το έγκλημα που είχε 

βαφτιστεί εθνική επιλογή. 

Αυτό που έγινε στο Φαρμακονήσι δεν μπορεί να κρυφτεί από πολιτικάντικες δηλώσεις. Είναι μια 

δολοφονία. Το λιμενικό ακόμη και αν υποστηρίζει πως ρυμούλκησε το σκάφος προς τα ελληνικά 

χωρικά ύδατα,έκανε κάτι που απαγορεύεται από το νόμο. Γιατί δεν επιβίβασε τα παιδιά στο 

ασφαλές και αβύθιστο σκάφος του λιμενικού; Αν η κυβέρνηση θέλει να αποδείξει πως όσα 

ισχυρίζεται είναι αλήθεια, ας δείξει το βίντεο που έχουν τραβήξει οι λιμενικοί. Γιατί ναι, τραβάνε 

βίντεο με κάθε μια από αυτές τις επιχειρήσεις, για να δείξουν πόσο αποτελεσματικοί είναι. 

Μετά από μερικά χρόνια, κάποιοι λιμενικοί και αστυνομικοί, θα μιλήσουν γιʼ αυτό το έγκλημα 

της χριστιανικής ομάδας του Σαμαρά που σκοτώνει ανθρώπους, βρέφη για να δείξει πόσο 

πατριωτισμό κρύβει. Θρασύδειλοι όσο και στα άλλα θέματα που διαχειρίζονται, αντί να πάνε στην 

Ευρώπη και να απαιτήσουν να αλλάξουν οι ευρωπαϊκές συνθήκες που αναγκάζουν την Ελλάδα να 
σηκώνει όλο το βάρος των μεταναστών, σκοτώνουν ανθρώπους. Το ίδιο άλλωστε κάνουν και στην 

οικονομία. 

Δεν το κάνουν μόνο για να δείξουν καλή συμπεριφορά στα αφεντικά, αλλά γιατί διακατέχονται 

από ρατσισμό. 

Το επιφανές μέλος της κυβέρνησης Άδωνις Γεωργιάδης, σε τηλεοπτική του συνέντευξη στο 

παρελθόν έχει ζητήσει να επανέλθουν τα ναρκοπέδια, όχι για να μην μπαίνουν εχθροί στη χώρα 

αλλά για να σκοτώνονται μετανάστες. Αυτό, σε μια εποχή που οι νάρκες καταργούνται ακόμη και 

ως πολεμικό υλικό. 

Ο έτερος καππαδόκης και σύμβουλος του Άδωνη, Αθανάσιος Πλεύρης, είχε δηλώσει σε 

εκδήλωση του περιοδικού Patria, πως πρέπει να υπάρχουν νεκροί μετανάστες για να πάρουν το 

μήνυμα 

http://iliosporoi.net/2013-02-18-09-53-30/2013-02-18-10-10-26/609-2014-01-23-19-06-10
http://www.iliosporoi.net/


Ο ανθρωπισμός της κυβέρνησης, όπως και ο πατριωτισμός της, είναι ένα μίγμα επιλεκτικής 

ανησυχίας για όσα επιτρέπει η ιδεοληψία και ο πολιτικός τους μεσαίωνας. Θρησκευόμενοι αλλά 

με συμφέρον, δημοκράτες αλλά ανεκτικοί μόνο αν συμφωνείς μαζί τους, Ευρωπαίοι αλλά μόνο 

για να κρύβονται. Μοιράζουν πιστοποιητικά νομιμοφροσύνης και πίστης όπως μοιράζουν δάνεια 

και μίζες σε πολιτικούς φίλους και νταβατζήδες. 

Ούτε δημοκράτες είναι, ούτε πατριώτες ούτε Ευρωπαίοι. Αδίστακτοι απλώς, που σκοτώνουν 

παιδιά μεταναστών με την ίδια ευκολία που σκοτώνουν και παιδιά ελλήνων με τις πολιτικές τους. 

από το «Κουτί της Πανδώρας» 
 
επιστροφή 

 

Η θανάτωση ενός και μόνο γερακιού, ισοδυναμεί ετησίως με 22.500 περισσότερους 

αρουραίους και ποντικούς στο νησί! 
Καραμπίνες απειλούν το περιβάλλον και την τοπική οικονομία 

 

Και δηλητήρια, θα προσθέταμε. Αναδημοσιεύουμε από το Αρχιπέλαγος- ΔΡΑΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ 

ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΘΑΛΑΣΣΩΝ το κείμενο που ακολουθεί το σχοινοτενές 

σχόλιό μας.  Η είδηση του Αρχιπελάγους συνδυάζεται άριστα με μια είδηση που μας ήρθε στο 

διαδίκτυο: «Στη Βρετανική Κολούμπια του Καναδά, οικοτουριστικές δραστηριότητες για 

παρατήρηση αρκούδων στη φύση δημιουργούν πολύ περισσότερη προστιθέμενη αξία στην τοπική 

οικονομία (εισόδημα, φόροι, θέσεις εργασίας) σε σχέση με τις κυνηγετικές δραστηριότητες.»  [πηγή: 

www.responsibletravel.org].   

Έχουμε πολύ δρόμο ακόμη να κάνουμε μέχρι να καταλάβουμε ΟΛΟΙ, ότι ΕΜΕΙΣ φταίμε για 

τη διατάραξη της φύσης.  

Μέχρι ΟΛΟΙ οι κυνηγοί να καταλάβουν ότι δεν σκοτώνουμε κάτι που πετάει, «για πλάκα», όπως 

τα αρπακτικά του ικαριακού βουνού.  

Μέχρι ΌΛΟΙ οι αγρότες και οι κάτοικοι της Ικαρίας να καταλάβουν ότι με τα δηλητήρια δεν 

αντιμετωπίζονται τα ποντίκια. Απλά, αν μια κουκουβάγια φάει ένα δηλητηριασμένο ποντίκι, ή 

ακόμη χειρότερα, ταϊσει το παιδί της με αυτό, και πεθάνουν, τα ποντίκια θα πολλαπλασιαστούν.  

Και μετά θα έρθει ένα άλλο ζώο να τα τρώει τα ποντικάκια μας, πανέξυπνο και παμπόνηρο. Η 

ατσίδα. Δύσκολο ζώο, γιατί μπαίνει μέσα στα κοτέτσια (που δεν έχουμε κατασκευάσει καλά- έλα 

μωρέ, κοτέτσι είναι, λέμε). Οι ατσίδες όμως τη μια χρονιά είναι και μετά «εξαφανίζονται». Μέχρι 

ΟΛΟΙ να καταλάβουμε τι συμβαίνει, γεμίζουμε τον τόπο δηλητήρια για να τα φάνε οι ατσίδες, με 

αποτέλεσμα να δηλητηριάζονται και οι γάτες και οι σκύλοι μαζί με τις κουκουβάγιες, τους 

μπούφους και τα φίδια. Στη συνέχεια, ο υπερπληθυσμός των ατσίδων μειώνει τον πληθυσμό των 

ποντικιών και έτσι τελικά μειώνεται και ο ίδιος ο πληθυσμός των ατσίδων. Αν για κάποιο λόγο 

διαταράξουμε τη φυσική ισορροπία και έχουμε μια χρονιά έκρηξη του πληθυσμού των ποντικιών 

είναι βέβαιο ότι θα ακολουθήσει και έκρηξη του πληθυσμού των ατσίδων.   

Μέχρι ΌΛΟΙ  να καταλάβουν ότι δεν σκοτώνουμε ποτέ ένα φίδι. Μπορεί να είναι ποντικολόγος, 

εκείνο το ήμερο, φιλικό, σπιτικό φίδι, (κάτι σαν ιερή ευλογία) που είχαν (και μερικοί έχουν ακόμη 

μέχρι σήμερα, και μάλιστα συχνά του βάζουν και γαλατάκι για να το περιποιηθούν) στην αυλή 

του καριώτικου νοικοκυριού, που βγαίνει μόνο τη νύχτα και κυνηγάει μόνο ποντίκια. Αν βρούμε 

ημέρα φίδι στη φύση ή στα χωράφια, του δίνουμε την ευκαιρία να φύγει, χωρίς όμως να ξεχνάμε 

ότι ΕΜΕΙΣ βρισκόμαστε στο σπίτι του και στην περιοχή του. Τα φίδια δεν επιτίθενται, μόνο 

αμύνονται. Όλα τα δικά μας φίδια (δεν μιλάμε για την Αφρική ή την Ασία) αντεπιτίθενται αν 

επιτεθούμε εμείς πρώτοι, για να αμυνθούν και να βρουν ευκαιρία να φύγουν. Ας μην ξεχνάμε ότι 

η Ικαριακή Φύση ΔΕΝ έχει δηλητηριώδη φίδια. Αυτό που λέμε οχιά στην Ικαρία δεν είναι σαν τις 

οχιές που υπάρχουν αλλού, που είναι δηλητηριώδεις και μπορούν να θανατώσουν άνθρωπο. Στην 

Ικαρία δεν έχει αναφαρθεί θάνατος από δάγκωμα φιδιού.  

Ακόμη και αν βρούμε φίδι, γυρίζοντας μετά από μήνες, μέσα στο κλειστό και κλειδωμένο σπίτι, 

πρέπει πρώτα να σκεφτούμε ότι για να υπάρχει φίδι, το σπίτι μας έχει ποντίκια. Να αφήσουμε την 

πόρτα ανοιχτή και να περάσουμε προσεκτικά μέσα στο σπίτι και να ετοιμάσουμε …καφέ. Στο φίδι 

δεν αρέσουμε ούτε εμείς οι άνθρωποι, ούτε η φασαρία. Θα σηκωθεί και θα φύγει και όσο ζούμε 

μέσα στο σπίτι, δεν θα ξανάρθει. Μάλιστα, θα απομακρυνθεί αρκετά από το σπίτι. Αν δεν θέλουμε 

http://www.responsibletravel.org/


να πλησιάζει ένα φίδι εκεί που ζούμε (π.χ. στην αυλή γιατί παίζουν τα παιδιά) κοντά, υπάρχει ένας 

απλός- απλούστατος τρόπος. Ρίχνουμε λίγο θειάφι ολόγυρα στο σπίτι και στην αυλή. Και όταν το 

κάνουμε αυτό ας σκεφτούμε ότι όταν θειαφώνει ένας αμπελουργός το αμπέλι του είναι σα να 

διώχνει τα φίδια, σα να προσκαλεί τα ποντίκια στο αμπέλι του. Γιαυτό πρέπει να κάνει το 

θειάφισμα ΠΡΟΣΕΚΤΙΚΑ και μόνο στα κλήματα, ώστε τα φίδια να μπορούν ελεύθερα να 

κυνηγάνε τριγύρω.  

Πρέπει ΟΛΟΙ να καταλάβουμε ότι αν έχουμε πρόβλημα με τα ποντίκια, ΕΜΕΙΣ το 

δημιουργήσαμε με κάποιο τρόπο!  

Και κάποτε να φανταστούμε ότι το βουνό μας προσφέρεται για παρατήρηση αρπακτικών, 

ιδίως εκτός της θερινής σαιζόν, και ότι αυτή η δραστηριότητα μπορεί να αποφέρει ακόμη 

και χειμερινό τουρισμό, αν την αναπτύξουμε κάποτε.          

Ας διαβάσουμε τώρα την είδηση που μας προκάλεσε τόσες σκέψεις. 

Ηλίας Γιαννίρης  

 

Οι μέρες των γιορτών μπορεί να πέρασαν, αλλά οι ερευνητές του Αρχιπελάγους στη Σάμο και την 

Ικαρία δε μπόρεσαν να μπουν στη γιορτινή ατμόσφαιρα, καθώς οι μέρες αυτές δυστυχώς 

αποτελούν και μέρος της κυνηγετικής περιόδου και έτσι εμείς, αντί για ευχές και δώρα, 

λαμβάναμε σχεδόν καθημερινά ειδοποιήσεις για σπάνια είδη πουλιών τραυματισμένα από σκάγια, 

τα όποια έπρεπε να συλλέξουμε και να περιθάλψουμε. Φυσικά ανησυχητικό είναι ότι τα 

τραυματισμένα και δηλητηριασμένα ζώα που φτάνουν στο Αρχιπέλαγος, είναι μόνο ένα μικρό 

ποσοστό αυτών που θανατώνονται. Μέσα στον αγώνα που κάνουμε για την προστασία της 

σπάνιας βιοποικιλότητας του Αιγαίου και των νησιών, βρισκόμαστε μπροστά σε ένα τεράστιο 

πρόβλημα έχοντας να αντιμετωπίσουμε μία μερίδα κυνηγών, οι οποίοι για διασκέδαση 

ισοπεδώνουν τα πάντα στο πέρασμά τους. 

Το πρόβλημα φυσικά πέρα από οικολογικό, έχει και μία τεράστια οικονομική διάσταση που συχνά 

αγνοούμε. Τα αρπακτικά πουλιά, όπως τα γεράκια και οι κουκουβάγιες που κατά πλειοψηφία 

βρίσκουμε πυροβολημένα, αποτελούν σημαντικούς ρυθμιστές των τρωκτικών στα νησιά. 

Αυτό έχει ιδιαίτερη σημασία ιδίως τη χειμερινή περίοδο κατά την οποία ερπετά, όπως για 

παράδειγμα τα φίδια, βρίσκονται σε χειμερία νάρκη. Λαμβάνοντας υπόψη τον ταχύ ρυθμό 

πολλαπλασιασμού των τρωκτικών, έρευνες έχουν δείξει ότι η θανάτωση ενός και μόνο γερακιού, 

ισοδυναμεί ετησίως με 22.500 περισσότερους αρουραίους και ποντικούς στο νησί! 

Η ανεξέλεγκτη αύξηση των τρωκτικών έχει φυσικά καταστροφικές επιπτώσεις τόσο στην άγρια 

χλωρίδα, όσο και στις καλλιέργειες των νησιών, με ανυπολόγιστες οικονομικές επιπτώσεις. Για 

εμάς είναι πλέον σαφές, ότι η ασυνείδητη συμπεριφορά μερίδας των κυνηγών δεν αποτελεί μόνο 

σημαντική απειλή για τη σπάνια βιοποικιλότητα της Σάμου, αλλά αποτελεί και ένα σημαντικό 

οικονομικό πλήγμα για τον τόπο. Καλούμε τους κυνηγετικούς συλλόγους, μέσω της 

Θηροφυλακής, καθώς και όλες τις αρμόδιες υπηρεσίες του νησιού, να δώσουν ένα τέλος σε αυτή 

την αδικαιολόγητη επίθεση κατά της άγριας πανίδας και της οικονομίας του τόπου. 

http://us2.campaign-

archive1.com/?u=2f6dcfdadfdf9f165790fab68&id=bb4d77aca7&e=8eb338874b  
 

επιστροφή 

 

Η φύση στο έλεος πελατειακών κυκλωμάτων 
Κυνηγετική περίοδος: Το ΥΠΕΚΑ να εναρμονίσει την απόφασή με το σκεπτικό του ΣτΕ  

 

Οικολόγοι Πράινοι 

10/12/2013 

Με ταχύτητα αστραπής το ΥΠΕΚΑ εξέδωσε νέα Νομοθετική Ρύθμιση για να προσπεράσει το 

κώλυμα που προέκυψε με την προσωρινή διαταγή του Ε΄ Τμήματος του Συμβουλίου της 

Επικρατείας για την προσωρινή απαγόρευση του κυνηγιού για όλα τα είδη θηραμάτων 

πανελλαδικά. Η προσωρινή εντολή είχε ισχύ έως την έκδοση της απόφασης επί των αιτήσεων 

ακυρώσεως και αναστολής που είχαν υποβληθεί κατά της ρυθμιστικής αποφάσεως της θήρας.  

http://us2.campaign-archive1.com/?u=2f6dcfdadfdf9f165790fab68&id=bb4d77aca7&e=8eb338874b
http://us2.campaign-archive1.com/?u=2f6dcfdadfdf9f165790fab68&id=bb4d77aca7&e=8eb338874b


Το ΥΠΕΚΑ όμως, σαν έτοιμο από καιρό και κάτω από τις πιέσεις των κυνηγετικών συλλόγων 

επιτρέπει πλέον το κυνήγι κανονικά σε όλη τη χώρα με μία νέα Νομοθετική Ρύθμιση, 

πανομοιότυπη με την προηγούμενη. “Business as usual” για το ΥΠΕΚΑ που έχει αντιδράσει με 

τον ίδιο τρόπο προηγούμενα έτη (1993, 1994, 1998, 2000, 2001 και 2009). Όπως είθισται λοιπόν, 

έτσι και τώρα μετά την ακύρωση των υπουργικών αποφάσεων ο αρμόδιος υπουργός εκδίδει 

άμεσα όμοια απόφαση και μέχρι να επιληφθεί εκ νέου το ΣτΕ, έχει περάσει η κυνηγητική 

περίοδος, καθιστώντας με αυτό τον τρόπο την δικαστική απόφαση κενή περιεχομένου.  

Το κυνήγι συνεχίζεται κάθε χρόνο χωρίς να εφαρμόζονται και να τηρούνται οι προϋποθέσεις 

και οι επιστημονικές δεσμεύσεις που επικαλείται το ίδιο το κράτος. Χαρακτηριστικά, εδώ και 

δύο δεκαετίες το ΥΠΕΚΑ (και το Υπουργείο Γεωργίας παλαιότερα) αντί να προχωρήσει  στην 

σύνταξη των απαραίτητων μελετών, καθώς  και στην συνεχή επικαιροποίηση τους, επιλέγει την 

πλήρη αδράνεια. Με αυτό τον τρόπο εγκαταλείπει ουσιαστικά όλη την διαχείριση στους 

κυνηγούς, μέσω αμφιβόλων μελετών και εξυπηρετώντας τις πελατειακές σχέσεις των εκάστοτε 

υπουργών που αποβλέπουν στην ικανοποίηση των κατόχων περίπου 200.000 κυνηγετικών αδειών 

και την εξυπηρέτηση του εμπορίου και των άλλων υπηρεσιών που κινούνται γύρω από το κυνήγι. 

Αποτέλεσμα των ανωτέρω είναι οι ρυθμιστικές αποφάσεις θήρας που έχουν εκδοθεί κατά καιρούς 

να μην λαμβάνουν υπόψη τους: α) την αναπαραγωγική ικανότητα όλων των ειδών της άγριας 

πανίδας, β) την κατάσταση των οικοτόπων για τα είδη που θηρεύονται, γ) τους κινδύνους που 

αφορούν την αποδημία τους, δ) τις επιπτώσεις της άσκησης θήρας στα υπόλοιπα είδη στα οποία 

απαγορεύεται το κυνήγι και τις λοιπές επιβαρύνσεις που ασκεί μια φονική δραστηριότητα που  

εμείς θεωρούμε ότι κακώς είναι νόμιμη αφού  ασκείται με άνισους όρους απέναντι στα θηράματα 

και προάγει την βία. 

Έτσι, οι  ελλείψεις της κεντρικής διοίκησης που κινούνται στα όρια της εγκληματικής αμέλειας, 

παρουσιάζονται σαν πολιτική διαφωνία μεταξύ ομάδων πολιτών και όχι σαν ένα κρίσιμο και 

ουσιαστικό ζήτημα που η Πολιτεία έχει την αρμοδιότητα και την ευθύνη να διαχειριστεί. Οι 

νόμοι, οι κοινοτικές δεσμεύσεις και οι διεθνείς συνθήκες που το ελληνικό κράτος οφείλει να 

τηρεί, πρέπει να εφαρμόζονται απαρέγκλιτα και οι τακτικές των πελατειακών εξυπηρετήσεων που 

οδηγούν σε συρρίκνωση των πληθυσμών των ζώων και σε περαιτέρω υποβάθμιση του 

περιβάλλοντος, πρέπει να λάβουν άμεσα τέλος.   

ΠΚ Λέσβου των Οικολόγων Πράσινων 

Θεματική Ομάδα Περιβάλλοντος 

Θεματική Ομάδα για τα Δικαιώματα των Ζώων 

Περισσότερες πληροφορίες: Στέλιος Κραουνάκης 6949286355 

www.lesvosgreens.blogspot.com 

 

επιστροφή 

 

Ν. Ορλεάνη: η καταστροφή καλαμιώνων έφταιξε για τις πλημμύρες να τους ξαναφτιάξουμε.  
Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή εξηγεί ότι οι καλαμιώνες προστατεύουν από τις πλημμύρες. 

Μιχελάκης: φταίνε οι Οικολόγοι για τις πλημμύρες στη Ρόδο γιατί δεν αφήνουν να 

καθαρίζουμε τους καλαμιώνες 

 

Ν. Ορλεάνη: η καταστροφή καλαμιώνων έφταιξε για τις πλημμύρες να τους ξαναφτιάξουμε.  

 

Hurricane Katrina’s disastrous flooding of the Gulf Coast confirmed three decades of warnings by 

scientists. Most of New Orleans is below sea level, and South Louisiana’s coastal wetlands, which 

once helped buffer the city from giant storms, have been disappearing at a spectacularly swift 

pace. Now some researchers are calling for restoration of wetlands and barrier islands to help 

protect New Orleans the next time a hurricane strikes. 

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC1332684/  

 

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή εξηγεί ότι οι καλαμιώνες προστατεύουν από τις πλημμύρες  

 

http://www.lesvosgreens.blogspot.com/
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC1332684/


Promoting Natural Water Retention - An Ecosystem Approach  ec.europa.eu/environment/in 

 

Ο Ι. Μιχελάκης υποστηρίζει ότι οι καλαμιώνες προκαλούν τις πλημμύρες 

 

ΙΩΑΝΝΗΣ ΜΙΧΕΛΑΚΗΣ (Υπουργός Εσωτερικών): …Την ώρα που υπάρχει αυτή η τραγωδία 

ίσως θα έπρεπε να σταθούμε στα προβλήματα αυτά καθ’ εαυτά και να μιλήσουμε συγκεκριμένα.  

Δεν ξέρω πόσο μικρό θεωρείτε το πρόβλημα της γραφειοκρατίας. Εγώ το θεωρώ μεγάλο. Και γι’ 

αυτό από την πρώτη στιγμή γι’ αυτό που παλέψαμε -και το κατορθώσαμε- είναι να λύσουμε τα 

προβλήματα, έτσι ώστε οι άνθρωποι να σπεύσουν στους δήμους και να πάρουν τα ποσά που 

δικαιούνται για να μπορούν να αντιμετωπίσουν τις πρώτες ανάγκες τους. Για εμάς ήταν 

σημαντικό.  

Δεύτερον, αναφερθήκατε στη Γέφυρα της Κρεμαστής. Γνωρίζετε, κύριε συνάδελφε, ότι έχει 

φτιαχτεί εδώ και πολλά χρόνια μία παράκαμψη και δεν χρειάζεται να περάσει κανείς από αυτήν τη 

γέφυρα. Υπάρχει παράκαμψη με την οποία περνάει κανείς στις υπόλοιπες περιοχές. Είναι γύρω 

στο ένα χιλιόμετρο παραπάνω. Επειδή, όμως, αυτή η παράκαμψη είναι ένα χιλιόμετρο παραπάνω, 

πολλοί επιλέγουν να περάσουν κάτω από τη γέφυρα. Η παράκαμψη έχει γίνει.  

Γιατί δεν έχει γίνει τώρα το έργο που είπατε ότι έχει ανακοινωθεί και ρωτήσατε αν ήταν 

προεκλογικό και λοιπά; Η δημοπράτηση –δυστυχώς, τραγική σύμπτωση- θα γινόταν αυτές τις 

μέρες από τον Περιφερειάρχη του Αιγαίου, γιατί υπήρχαν σοβαρά προβλήματα απαλλοτριώσεων 

με ιδιοκτησίες που βρίσκονταν ένθεν και ένθεν της κοίτης του ποταμού.  

Μια και αναφερθήκατε στα μπαζωμένα ρέματα, θα πρέπει να σας πω ότι όσες φορές πηγαίνουν 

κάποιοι από τους αυτοδιοικητικούς να καθαρίσουν τα ρέματα, να κόψουν τις καλαμιές 

αντιμετωπίζουν προβλήματα από οικολογικές οργανώσεις, διότι θεωρούν ότι το κόψιμο των 

καλαμιών δημιουργεί οικολογικά προβλήματα. Πρέπει να τα πούμε όλα. Με αυτόν τον 

τρόπο, όταν γίνεται μια μεγάλη βροχή, φεύγουν τα χώματα, τα μπάζα, οι καλαμιές, 

βουλώνουν όλες τις διεξόδους του νερού και δημιουργούνται αυτές οι καταστροφές.  
Εγώ θα ήθελα να πω το εξής και να το τονίσω ξανά: Αυτό που προσπαθήσαμε και το 

κατορθώσαμε είναι να μπορούν οι άνθρωποι άμεσα να έχουν εκείνα τα ποσά, για να μπορούν να 

αντιμετωπίσουν τις δυσκολίες, να μπορούν οι δήμοι να αντιμετωπίσουν τα πρώτα προβλήματα με 

τα ποσά που διαθέσαμε, σε συνεργασία με τα άλλα Υπουργεία –σας ανέφερα το Οικονομικών και 

το Εργασίας- να μπορούν οι άνθρωποι να μην έχουν το βάρος άλλων υποχρεώσεων, έτσι ώστε να 

αντιμετωπίσουν τα προβλήματά τους και να επανέλθει η ζωή στα νησιά στους κανονικούς της 

ρυθμούς.  

Από εκεί και πέρα, έχετε δίκιο και συμφωνώ μαζί σας ότι θα πρέπει η Τοπική Αυτοδιοίκηση –

γιατί δεν σας άκουσα να λέτε κάτι πάνω σε αυτό- και ο Α΄ βαθμός και ο Β΄ βαθμός και οι δήμοι 

και οι περιφέρειες να φτιάξουν αντιπλημμυρικά έργα, τα οποία θα μπορέσουν να λύσουν άπαξ και 

διά παντός αυτά τα προβλήματα.  
 

επιστροφή 

 

Το Ευρωκοινοβούλιο αποτυγχάνει να υποστηρίξει τη σταδιακή κατάργηση της 

καταστροφικής αλιείας με τράτες μεγάλου βάθους- πάνω από 600 μ 

 

Αινιγματική η στάση της αριστεράς (ΣΥΡΙΖΑ και ΚΚΕ). Στο ευρωκοινοβούλιο υπέρ της 

τροπολογίας (δηλ κατά της απαγόρευσης) ψήφισε και ο Χουντής και ο Αγγουράκης (ο Τούσσας 

έλειπε). Δες την έκθεση και τις τροπολογίες από 

εδώ: http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?type=REPORT&reference=A7-2013-

0395&language=EL#. Δες τις ψήφους από το roll call vote για τις 10.12 από εδώ: 

 http://www.europarl.europa.eu/plenary/en/minutes.html 

 

Μπορούμε να καταστρέψουμε την ζωή στο βυθό για να εξυπηρετηθούν μερικές βιομηχανικές 

τράτες που ψαρεύουν με καταστροφικά εργαλεία σε βάθη πάνω από 600 μέτρα; Το 

ευρωκοινοβούλιο ψήφισε στις 10/12/2013 για τους νέους κανόνες της ΕΕ που θα διέπουν την 

αλιεία βαθέων υδάτων. Οι Πράσινοι εξέφρασαν τη λύπη τους για την αποτυχία να ψηφιστούν 

http://t.co/UPMW2nyu7t
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?type=REPORT&reference=A7-2013-0395&language=EL
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?type=REPORT&reference=A7-2013-0395&language=EL
http://www.europarl.europa.eu/plenary/en/minutes.html


προτάσεις για την σταδιακή κατάργηση της καταστροφικής αλιείας με τράτες που αλιεύουν με 

καταστροφικό τρόπο σε πολύ μεγάλα βάθη που ξεπερνούν και τα 600 μέτρα. Η τροπολογία των 

Πράσινων σχετικά με τη σταδιακή κατάργηση της αλιείας με τράτα και απλάδια δίχτυα μεγάλου 

βάθους συγκέντρωσε 326 υπέρ και 342 ψήφους κατά, παρά τη μεγάλη κινητοποίηση πολλών 

φορέων και πολιτών. Μόνο στην Γαλλία υπέγραψαν 700.000 πολίτες την σχετική πρόταση. 

Δυστυχώς μεταξύ αυτών που ψήφισαν υπέρ της συνέχισης της καταστροφικής αυτής αλιείας 

βρίσκονταν και έλληνες ευρωβουλευτές, μεταξύ των οποίων κι αυτοί της αριστεράς, αν και στην 

Ελλάδα δεν υπάρχουν παρόμοια σκάφη. 

 

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τις καταστροφικές συνέπειες της αλιείας ανοιχτής 

θάλασσας με βυθότρατες δείτε ένα ενδιαφέρον γραφικό. 

Στηρίξτε και υπογράψτε τη σχετική έκκληση για απαγόρευση της χρήσης βυθοτρατών. 

Δείτε εδώ ένα πολύ ενδιαφέρον βίντεο animation για την υπεραλίευση.  

Διαβάστε περισσότερα 
 
επιστροφή 

 

Πρώτη νίκη στο ευρωκοινοβούλιο για την ελευθερία των σπόρων  

 

Η είδηση που ακολουθεί συνδέεται με την επόμενη, που αφορά τις επιδιώξεις της Κομισιόν υπέρ 

των πολυεθνικών και δείχνει το δρόμο για μια άλλη Ευρώπη, με ενισχυμένο Ευρωπαϊκό 

Κοινοβούλιο και φυσικά με …πολίτες που μπορούν να διακρίνουν ότι «Η Ευρώπη είτε θα 

ξαναγεννηθεί ως πραγματικά αλληλέγγυα είτε δεν θα υπάρξει», όπως γράφει και ο Κωνσταντίνος 

Τσουκαλάς.  

ΗΓ 

  

30 Ιαν 2014  

Ένα βήμα κατά του ελέγχου της τροφής από τις πολυεθνικές έγινε στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο 

καθώς η Επιτροπή Περιβάλλοντος υπερψήφισε σήμερα την τροπολογία του ανεξάρτητου 

ευρωβουλευτή Κρίτωνα Αρσένη για την απόρριψη της πρότασης ευρωπαϊκής νομοθεσίας που θα 

υποχρέωνε τους ευρωπαίους αγρότες να χρησιμοποιούν αποκλειστικά σπόρους πολυεθνικών 

εταιρειών. 

Σχεδόν ομόφωνα η Επιτροπή Περιβάλλοντος – που είναι η μεγαλύτερη νομοθετική επιτροπή του 

Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου – απέρριψε τον έλεγχο της τροφής από τις εταιρείες. Παράλληλα, οι 

Ευρωβουλευτές που υπερψήφισαν την τροπολογία, αντιτάχθηκαν στην επιβολή γραφειοκρατικών 

εμποδίων σε όσους αγρότες επιλέγουν να μην αγοράζουν σπόρους από το εμπόριο, ενώ 

υπερασπίστηκαν το δικαίωμα στην ελεύθερη πρόσβαση σε τροφή αλλά και τη διατροφική 

ασφάλεια. 

 «Δώσαμε μια μάχη απέναντι σε μια πρωτόγνωρη για τα ευρωπαϊκά δεδομένα πρόταση που 

υποχρέωνε τους Έλληνες και όλους τους ευρωπαίους αγρότες να αγοράζουν σπόρους 

αποκλειστικά από τις πολυεθνικές. Αν χάναμε θα ήταν πρακτικά αδύνατο για τους αγρότες να 

διατηρούν και να αναπαράγουν σπόρους όπως έκαναν από την εφεύρεση της γεωργίας έως 

σήμερα» σημειώνει ο ανεξάρτητος ευρωβουλευτής Κρίτων Αρσένης. 

 «Κερδίσαμε στην Επιτροπή Περιβάλλοντος και τώρα θα συνεχίσουμε τη μάχη για να 

‘μπλοκάρουμε’ τη νομοθεσία και στην Επιτροπή Γεωργίας. Όταν το Δεκέμβριο κατέθεσα την 

τροπολογία απόρριψης δεν περίμενα ότι αυτή θα υπερψηφιζόταν από όλους τους Ευρωβουλευτές 

της Επιτροπής. Η πρώτη αυτή νίκη είναι το προϊόν εντατικής δουλειάς αλλά και μαζικής 

κινητοποίησης της κοινωνίας των πολιτών, που μέσω της αλληλογραφίας και των μέσων 

κοινωνικής δικτύωσης κατέκλεισαν με το αίτημα της απόρριψης το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο» 

προσθέτει. 

 «Η νίκη αυτή δείχνει πως το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο αντιδρά θετικά στο δημοκρατικό έλεγχο 

και πως η ευκαιρία για κάθε πολίτη να επηρεάσει την ευρωπαϊκή νομοθεσία, είναι καθημερινή και 

δεν εξαντλείται την ημέρα των ευρωεκλογών. Απομένει τον ερχόμενο Φεβρουάριο η κρίσιμη 

ψήφος της Επιτροπής Γεωργίας, στην οποία επίσης έχω καταθέσει πρόταση απόρριψης. Είμαι 

http://www.penelope-jolicoeur.com/2013/11/take-5-minutes-and-sign-this.html
http://petition.bloomassociation.org/stop-the-destruction-of-deep-sea/
https://www.youtube.com/watch?v=F6nwZUkBeas
http://www.chrysogelos.gr/newsite/index.php/2012-01-26-17-17-39-594/deltia-typou/item/3525-deep-sea-bottom-trawling


αισιόδοξος ότι σε λίγες ημέρες θα ‘μπλοκάρουμε’ οριστικά τη νομοθετική αυτή πρόταση, που 

έθετε σε κίνδυνο το ανθρώπινο δικαίωμα της ελεύθερης πρόσβασης στους παραδοσιακούς 

σπόρους, επιβάλλοντας τον έλεγχο της τροφής από τις πολυεθνικές» κατέληξε ο Κρίτων Αρσένης. 

Σημειώνεται ότι η Ευρωπαϊκή Επιτροπή προτείνει τη μεταρρύθμιση της ευρωπαϊκής νομοθεσίας 

για την εμπορία των σπόρων. Οι νέοι κανόνες θα είναι ένα από τα τελευταία θέματα που θα 

συζητηθούν στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο πριν τις ευρωεκλογές. 

Στόχος των πολυεθνικών είναι η επιβολή μονοπωλίου στην εμπορία των σπόρων στην ευρωπαϊκή 

και παγκόσμια αγορά - η εμπορική αξία της οποίας υπολογίζεται στα 45 δισ. δολάρια και της 

ευρωπαϊκής στα 9 δισ. δολάρια ετησίως. 

Σήμερα, οι τέσσερις μεγαλύτερες εταιρείες του κλάδου ελέγχουν το 58% της παγκόσμιας αγοράς, 

οι 10 μεγαλύτερες το 73% και τα ποσοστά αυτά αυξάνονται με γεωμετρική πρόοδο. Ωστόσο οι 

πολυεθνικές ισχυρίζονται πως χάνουν το 40% των εν δυνάμει αγορών, λόγω «παράνομης 

αναπαραγωγής», αλλά και καλλιέργειας μη καταχωρισμένων ποικιλιών σπόρων». 

  

Διαβάστε στο tvxs.gr 

Πανευρωπαϊκή κινητοποίηση για την ελευθερία των σπόρων 

«Πνευματικά δικαιώματα» στη Monsanto για τους σπόρους 

ΕΕ και σπόροι: Υπέρ της βιοποικιλότητας ή της βιομηχανίας; 

Πηγή: http://www.tvxs.gr/news/diatrofi/proti-niki-sto-eyrokoinoboylio-gia-tin-eleytheria-ton-

sporon   
 

επιστροφή 

 

Η Κομισιόν προσπαθεί να εισάγει "μεταλλαγμένα" από την πίσω πόρτα. Η ελληνική 

κυβέρνηση θα ανοίξει την πόρτα; 

17 Ιανουάριος 2014  

Η Κομισιόν προσπαθεί να εισάγει "μεταλλαγμένα" από την πίσω πόρτα. Η ελληνική κυβέρνηση 

θα ανοίξει την πόρτα; 

"Λίγους μήνες πριν ολοκληρωθεί η θητεία της, η Κομισιόν προσπαθεί να επιβάλει νέες ποικιλίες 

Γενετικά Τροποποιημένων Οργανισμών (ΓΤΟ) στους πολίτες, οι οποίοι σε μεγάλο βαθμό δεν θέλουν 

τα "μεταλλαγμένα" στην διατροφή τους.  Όμως, στο παιχνίδι αυτό η ελληνική κυβέρνηση που ασκεί 

την προεδρία της ΕΕ, ή λόγω πλήρους άγνοιας ή για ύποπτους λόγους, φαίνεται ότι συμβάλει στις 

προσπάθειες της Κομισιόν να ξανανοίξει μετά από πολλά χρόνια η πίσω πόρτα σε γενετικά 

τροποποιημένες ποικιλίες καλαμποκιού, υποκύπτοντας στις πιέσεις μεγάλων επιχειρήσεων, σε βάρος 

της προστασίας του περιβάλλοντος και της υγείας των ευρωπαίων καταναλωτών. Αν θέλουν να 

αποδείξουν η ελληνική κυβέρνηση και ο υπουργός Γεωργίας, που ασκούν την προεδρία του 

Συμβουλίου της ΕΕ αυτή την περίοδο,  ότι από άγνοια και όχι από δόλο έχουν κάνει όσα έχουν κάνει 

μέχρι τώρα, πρέπει να κινηθούν αστραπιαία για να υπάρξει μέχρι 6 Φεβρουαρίου απόφαση των 

υπουργών γεωργίας της ΕΕ που θα απορρίπτει την καλλιέργεια" δήλωσε ο Νίκος Χρυσόγελος, 

ευρωβουλευτής των Πράσινων, Αντιπρόεδρος της Επιτροπής Περιφερειακής Ανάπτυξης. 

«Εξάλλου η ελληνική κυβέρνηση, στο ρόλο της ως προεδρία του Συμβουλίου της ΕΕ, δεν μπορεί να 

δηλώνει πλέον άγνοια αλλά πρέπει να ανταποκριθεί στην γενναία απόφαση του ευρωκοινοβουλίου 

στις 16/1/2014 που υπερψήφισε την πρόταση των Πράσινων σχετικά με την άρνηση έγκρισης 

καλλιέργειας του γενετικά τροποποιημένου καλαμποκιού 1507 (Herculex, εκτός χωρών ΕΕ). Το 

Ευρωκοινοβούλιο με ξεκάθαρο τρόπο δήλωσε, υπερψηφίζοντας την πρόταση των πράσινων, ότι δεν 

πρέπει να δοθεί εξουσιοδότηση για καλλιέργεια του γενετικά τροποποιημένου καλαμποκιού 1507, 

όπως προτείνει η Κομισιόν. Και ζητά από τις ευρωπαϊκές κυβερνήσεις να απορρίψουν ξεκάθαρα την 

εξουσιοδότηση για μια τέτοια καλλιέργεια. Αν δεν πάρει απόφαση το Συμβούλιο ή αν δεν απορρίψει 

την εισήγηση ρητά μέχρι 6 Φεβρουαρίου 2014, η Κομισιόν μπορεί να προχωρήσει στην 

αδειοδότηση, με βάση τους ισχύοντες μέχρι σήμερα κανόνες, χωρίς κανείς να μπορεί να την 

εμποδίσει», συνέχισε ο Νίκος Χρυσόγελος.  

«Στη διάρκεια της συνάντησής του με τους έλληνες ευρωβουλευτές στις Βρυξέλλες, πριν την έναρξη 

της ελληνικής προεδρίας, είχα προειδοποιήσει τον έλληνα Υπουργό Γεωργίας κ Τσαυτάρη ότι η χώρα 

μας θα πρέπει να κινηθεί εγκαίρως ώστε μέχρι 6 Φεβρουαρίου 2014 να συνεδριάσει το Συμβούλιο 

http://tvxs.gr/news/diatrofi/paneyropaiki-kinitopoiisi-gia-tin-eleytheria-ton-sporon
http://tvxs.gr/news/%CE%B4%CE%B9%CE%B1%CF%84%CF%81%CE%BF%CF%86%CE%AE/%C2%AB%CF%80%CE%BD%CE%B5%CF%85%CE%BC%CE%B1%CF%84%CE%B9%CE%BA%CE%AC-%CE%B4%CE%B9%CE%BA%CE%B1%CE%B9%CF%8E%CE%BC%CE%B1%CF%84%CE%B1%C2%BB-%CF%83%CF%84%CE%BF%CF%85%CF%82-%CE%BC%CE%B5%CF%84%CE%B1%CE%BB%CE%BB%CE%B1%CE%B3%CE%BC%CE%AD%CE%BD%CE%BF%CF%85%CF%82-%CF%83%CF%80%CF%8C%CF%81%CE%BF%CF%85%CF%82-%CF%84%CE%B7%CF%82-monsanto
http://tvxs.gr/news/%CF%80%CE%B5%CF%81%CE%B9%CE%B2%CE%AC%CE%BB%CE%BB%CE%BF%CE%BD/%CE%B5%CE%B5-%CE%BA%CE%B1%CE%B9-%CF%83%CF%80%CF%8C%CF%81%CE%BF%CE%B9-%CF%85%CF%80%CE%AD%CF%81-%CF%84%CE%B7%CF%82-%CE%B2%CE%B9%CE%BF%CF%80%CE%BF%CE%B9%CE%BA%CE%B9%CE%BB%CF%8C%CF%84%CE%B7%CF%84%CE%B1%CF%82-%CE%AE-%CF%84%CE%B7%CF%82-%CE%B2%CE%B9%CE%BF%CE%BC%CE%B7%CF%87%CE%B1%CE%BD%CE%AF%CE%B1%CF%82
http://www.tvxs.gr/news/diatrofi/proti-niki-sto-eyrokoinoboylio-gia-tin-eleytheria-ton-sporon
http://www.tvxs.gr/news/diatrofi/proti-niki-sto-eyrokoinoboylio-gia-tin-eleytheria-ton-sporon


υπουργών γεωργίας και να λάβει αρνητική θέση για την έγκριση καλλιέργειας του Γενετικά 

Τροποποιημένου καλαμποκιού 1507. Η ελληνική προεδρία έχει προγραμματίσει το Συμβούλιο στις 

17/2, οπότε αυτό σημαίνει ότι δεν θα μπορέσει να υπάρξει αρνητική απόφαση μέσα στο όριο των 

τριών μηνών που η διαδικασία επιβάλει κι έτσι η Κομισιόν θα είναι ελεύθερη να δώσει την έγκριση 

για καλλιέργεια! Είχα, επίσης, ενημερώσει τον Υπουργό ότι η λιθουανική προεδρία είχε αποφασίσει 

να μεταθέσει το καυτό θέμα στην ελληνική προεδρία. Είχε δείξει ότι αγνοούσε το θέμα. Επανέφερα 

το θέμα και με δημόσιες ανακοινώσεις και αρθρογραφία αλλά πάλι δεν αντέδρασε ο υπουργός. 

Η ελληνική προεδρία παίζει έναν επικίνδυνο ρόλο. Συνεχίζει να αρνείται να συγκαλέσει νωρίτερα το 

Συμβούλιο Υπουργών Γεωργίας. Επιδιώκει τώρα να θέσει το θέμα ως A-point στο Συμβούλιο 

(ECOFIN), στις 28/1, που ασχολείται με οικονομικά θέματα. Αυτό σημαίνει ότι δεν πρόκειται να 

συζητηθεί! Η Γαλλία έχει ζητήσει να τεθεί το θέμα στο Συμβούλιο Υπουργών Γεωργίας. Η Ελληνική 

κυβέρνηση αρνείται να το κάνει, τουλάχιστον σύμφωνα με τις μέχρι τώρα πληροφορίες. Αλλά κι αν 

το θέμα συζητηθεί στο Συμβούλιο ECOFIN θα είναι οι υπουργοί οικονομικών και οικονομίας  που 

θα αποφασίσουν για την εξουσιοδότηση ή όχι της καλλιέργειας γενετικά τροποποιημένου 

καλαμποκιού 1507, ένα θέμα που μπορεί να έχει επιπτώσεις στην υγεία, στο περιβάλλον και στην 

γεωργία!  Ακούγεται, μάλιστα ότι ο υπουργός Οικονομικών επιμένει ότι το θέμα πρέπει να συζητηθεί 

στο ECOFIN!  

Η ελληνική κυβέρνηση έχει την μεγάλη ευθύνη να παρθεί απόφαση που δεν θα αφήσει την 

δυνατότητα να υπάρξει εξουσιοδότηση για καλλιέργεια του γενετικά τροποποιημένου καλαμποκιού. 

Αν πείσει μερικές χώρες που ψηφίζουν λευκό, είναι πιθανόν ότι η πλειοψηφία των κρατών μελών θα 

απορρίψει τις πιέσεις της Pioneer.  

Η προσπάθεια αυτή ξεκίνησε στις 6 Νοεμβρίου 2013, όταν η Ευρωπαϊκή Επιτροπή πρότεινε την 

έγκριση της εισήγησης του Επιτρόπου Borgκαι παρέπεμψε  το θέμα στο Συμβούλιο. Η απόφαση 

της Κομισιόν προβλέπει  την δυνατότητα καλλιέργειας μιας νέας ποικιλίας ΓΤΟ καλαμποκιού (τη 

1507 της Pioneer), κι αν προχωρήσει, θα είναι η πρώτη μετά το 1998, οπότε εγκρίθηκε το 

MON810. Αυτό το καλαμπόκι παράγει μια Bt εντομοκτόνο τοξίνη που μπορεί να αποτελέσει 

απειλή για τα Ευρωπαϊκά είδη πεταλούδων. Ο Ευρωπαϊκός Οργανισμός Ασφάλειας Τροφίμων 

(EFSA) έχει αναγνωρίσει ότι δεν μπορεί να εκτιμήσει τις επιπτώσεις της νέας ποικιλίας στις 

μέλισσες και τα άλλα έντομα επικονιαστές. Αυτή η ποικιλία αραβοσίτου είναι επίσης ανεκτική σε 

ένα τοξικό ζιζανιοκτόνο, το γλυφοσινικό αμμώνιο, αλλά αυτό το χαρακτηριστικό δεν έχει καν 

αξιολογηθεί επειδή το ζιζανιοκτόνο υποτίθεται ότι απαγορεύεται να χρησιμοποιηθεί στον 

αραβόσιτο! 

  

Περισσότερες πληροφορίες  

- Για το ΓΤΟ καλαμπόκι 1507: http://www.greenpeace.org/eu-unit/en/News/2013/Commission-

considers-backing-new-GM-crop-despite-gaps-in-its-safety-testing/ 

- Για την διαδικτυακή εκστρατεία ενάντια στους μεταλλαγμένους σπόρους: 

http://www.stopthecrop.org/  
 

επιστροφή 

 

Ε.Ε.: Ναι στη μεταλλαγμένη γύρη στο μέλι 
Ν. Χρυσόγελος: Ενάντια σε μελισσοκομία, υγεία και περιβάλλον απόφαση της πλειοψηφίας 

του Ευρωκοινοβουλίου για το μέλι  

16 Ιανουάριος 2014  

Δήλωση του Ν. Χρυσόγελου σχετικά με την πρόταση για την τροποποίηση της οδηγίας 

2001/110/ΕΚ για το μέλι 

«Η πλειοψηφία του Ευρωκοινοβουλίου -  κυρίως ευρωσκεπτικιστές, φιλελεύθεροι, συντηρητικοί 

και ακροδεξιοί, αλλά και  μέρος των Σοσιαλδημοκρατών - ενέκρινε στις 16/1/2014 τις προτάσεις 

για την αναθεώρηση των κανόνων της ΕΕ σχετικά με το μέλι, προτάσεις που στρέφονται εναντίον 

της μελισσοκομίας, των μελισσοκόμων, του περιβάλλοντος και των καταναλωτών. Εκατομμύρια 

πολίτες είχαν κινητοποιηθεί εναντίον αυτών των προτάσεων και οι Πράσινοι είχαμε οργανώσει 

πολλές εκδηλώσεις και καμπάνιες, με τη συμμετοχή επιστημόνων, μελισσοκόμων και γεωργών. Κι 

όμως η ευρωσκεπτικιστική και συντηρητική πλειοψηφία υπέκυψε στις πιέσεις μερικών ιδιοτελών 

http://www.greenpeace.org/eu-unit/en/News/2013/Commission-considers-backing-new-GM-crop-despite-gaps-in-its-safety-testing/
http://www.greenpeace.org/eu-unit/en/News/2013/Commission-considers-backing-new-GM-crop-despite-gaps-in-its-safety-testing/
http://www.stopthecrop.org/


συμφερόντων. Αλλά και η ελληνική προεδρία δεν έκανε καμία προσπάθεια να αποτρέψει μια τέτοια 

εξέλιξη, αν δεν την υποστήριξε κιόλας, που θα πλήξει και τους Έλληνες μελισσοκόμους, μια και η 

ελληνική παραγωγή μελιού είναι υψηλής ποιότητας και μεγάλης ποικιλίας. Το πιο μεγάλο πρόβλημα 

προκύπτει από μια τροπολογία που υιοθετήθηκε, σύμφωνα με την οποία η παρουσία γενετικά 

τροποποιημένης (ΓΤ) γύρης στο μέλι δεν θα αναγράφεται στην ετικέτα, παρά μόνο όταν αυτή 

ξεπερνάει το 0,9% του βάρους του μελιού, κάτι που μπορεί να συμβεί σπάνια. Αποσιωπώντας, όμως, 

αυτή την πληροφορία πλήττεται η ποιοτική παραγωγή μελιού και ευνοείται το μέλι που προέρχεται 

από περιοχές με μεγάλες εκτάσεις καλλιεργειών γενετικά τροποποιημένων ειδών, αφού  ο 

καταναλωτής δεν ξέρει αν τρώει μέλι που έχει επιμολυνθεί με γύρη που κουβάλησαν οι μέλισσες από 

καλλιέργειες Γενετικά Τροποποιημένων Ειδών (μεταλλαγμένα)», δήλωσε ο Νίκος Χρυσόγελος, 

ευρωβουλευτής των Πράσινων, αντιπρόεδρος της Επιτροπής Περιφερειακής Ανάπτυξης. 

Οι Πράσινοι επέκριναν με σφοδρότητα το αποτέλεσμα αυτής της ψηφοφορίας. Η υπόθεση 

ξεκίνησε από μια απόφαση του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου το 2011. Η Κομισιόν παρουσίασε μια 

αναθεώρηση της νομοθεσίας σχετικά με το μέλι, προτείνοντας ότι η παρουσία ΓΤ γύρης στο μέλι 

δεν θα πρέπει να αναγράφεται στην ετικέτα, ανατρέποντας την απόφαση του Δικαστηρίου. Με την 

απόφαση της πλειοψηφίας των ευρωβουλευτών να υποστηρίξουν αυτή την ανατροπή που 

επεξεργάστηκε η Κομισιόν, μέλι επιμολυσμένο με ΓΤ γύρη θα είναι όλο και περισσότερο 

διαθέσιμο στα ράφια των καταστημάτων, καθώς πολλές Ευρωπαϊκές χώρες εισάγουν μέλι από 

χώρες με εκτεταμένες ΓΤ καλλιέργειες, ενώ και δύο από τα κύρια κράτη μέλη της ΕΕ με 

παραγωγή μελιού, Ισπανία και Ρουμανία, έχουν δώσει την έγκρισή τους για καλλιέργεια Γενετικά 

Τροποποιιημένου καλαμποκιού. Η πλειοψηφία των ευρωβουλευτών επηρεάστηκε από μια έντονη 

εκστρατεία άσκησης πιέσεων, με επικεφαλής μεγάλες επιχειρήσεις εισαγωγής μελιού. 

«Η ψηφοφορία αυτή είναι ένα χαστούκι στο πρόσωπο για τους ευρωπαίους καταναλωτές και 

μελισσοκόμους, οι οποίοι έχουν επίμονα ταχθεί υπέρ της σήμανσης, με ξεκάθαρους κανόνες. 

Πρόκειται για μια εξοργιστική απόφαση, που υποδηλώνει για μια ακόμη φορά τις αφόρητες πιέσεις 

του λόμπυ των "μεταλλαγμένων". Η απόφαση αυτή είναι ενάντια στα συμφέροντα των 

 μελισσοκόμων και παραγωγών μελιού, ιδιαίτερα των Ελλήνων, καθώς το ελληνικό μέλι είναι από 

τα αγνότερα και ποιοτικότερα στον κόσμο. Επίσης, είναι ενάντια στα συμφέροντα της παγκόσμιας 

μελισσοκομίας και ξεκάθαρα αντι-περιβαλλοντική, καθώς επιτρέπει την υποβάθμιση ενός φυσικού 

προϊόντος και θέτει σε κινδύνους περιβαλλοντικούς, κοινωνικούς και οικονομικούς, τους αγρότες 

και τους καταναλωτές, μέσω της ουσιαστικής ενθάρρυνσης της καλλιέργειας γενετικά 

τροποποιημένων καλλιεργειών. Εκφράζω την έκπληξή  μου που βρέθηκαν 2  Έλληνες βουλευτές που 

ψήφισαν υπέρ αυτού του εκτρώματος, όπως ο κ. Χατζημαρκάκης των Γερμανών Φιλελεύθερων που 

όμως έχει δηλώσει ότι θα κατέβει με ευρωλίστα στην Ελλάδα και ο κ. Σαλαβράκος του ΛΑΟΣ. 

Λυπάμαι που η Ελληνική κυβέρνηση δεν ανέλαβε πρωτοβουλίες για να αποτρέψει αυτή την εξέλιξη. 

Η ελληνική μελισσοκομία, με τους 20.000 παραγωγούς, μπορεί να αποτελέσει ένα από τα σημαντικά 

πλεονεκτήματα της χώρας μας για την επανεκκίνηση της οικονομίας της σε μια διαφορετική 

κατεύθυνση, πιο εναρμονισμένη με το πλούσιο φυσικό της περιβάλλον, πιο βιώσιμη και υπεύθυνη. 

  Καλώ έστω και την τελευταία στιγμή την ελληνική κυβέρνηση να εκμεταλλευτεί την ευκαιρία της 

Προεδρίας της ΕΕ, ώστε να γίνει τουλάχιστον νέα διαπραγμάτευση για το θέμα», κατέληξε ο Νίκος 

Χρυσόγελος. 
 

επιστροφή 

 

Ανακαλύφθηκε δεύτερος γενετικός κώδικας - Ακυρώνονται τα μεταλλαγμένα; 

 

Ανακαλύφθηκε δεύτερος γενετικός κώδικας. Αναδημοσιεύουμε αυτή την είδηση λόγω της 

μεγάλης σημασίας της. Αν το περιεχόμενό της ανταποκρίνεται στην πραγματικότητα, τότε 

διαμορφώνεται μια νέα παγκόσμια κατάσταση. Τα μεταλλαγμένα μπορεί να αποδειχθούν πολύ πιο 

επικίνδυνα από ότι πιστεύαμε, γιατί «…πολλές αλλαγές στο DNA που φαίνονται να μεταβάλουν τις 

αλληλουχίες των πρωτεϊνών, μπορεί επίσης στην πραγματικότητα να διαταράσσουν τα προγράμματα 

ελέγχου των γονιδίων και έτσι να προκαλούν ασθένειες». Το συμπέρασμα που βγαίνει είναι 

οικολογικό, οικολογικότατο: «Η μόνη πραγματική θεραπεία είναι να επαναφέρουμε το σώμα όσο 



πιο κοντά γίνεται στις αρχικές φυσιολογικές συνθήκες λειτουργίας», δηλαδή να ζούμε όσο πιο 

φυσιολογικά μπορούμε. 

Διαβάστε την είδηση και φυσικά, αν αληθεύει, αναμένετε να γραφούν πολύ περισσότερα από 

αυτά που έχουν ήδη γραφτεί για τα μεταλλαγμένα.  

Μπαίνουμε άραγε σε μια νέα εποχή; Η εποχή της μετανεωτερικότητας, του μεταμοντερνισμού, 

που ζούμε, και που σε οικονομικό επίπεδο σχετίζεται με τη νεοφιλελεύθερη φάση του 

καπιταλισμού, από το 1990 και μετά, μπορεί να μεταστραφεί από την πορεία της. Η εποχή που 

διανύουμε στηρίζεται στις νέες τεχνολογικές εξελίξεις: Την ψηφιακή τεχνολογία, τη 

νανοτεχνολογία, τις εφαρμογές της ανακάλυψης του DNA, τη γενετική μηχανική, τα 

μεταλλαγμένα ή γενετικά τροποποιημένα τρόφιμα. Σήμερα, ζούμε σε ένα νέο τεχνολογικό 

περιβάλλον, όπου όλα μας επιβαρύνουν σε κλίμακα που δεν έχει ξαναυπάρξει στην ιστορία 

της ανθρωπότητας. Το κλίμα αλλάζει, οι υπεριώδεις ακτινοβολίες λόγω της τρύπας του όζοντος 

έχουν αυξηθεί, η ρύπανση και η μόλυνση μας επηρρεάζουν καθημερινά (μόνο το εξασθενές 

χρώμιο να υπολογίσει κανείς που περιέχεται πλέον στα τρόφιμα αρκεί), οι ακτινοβολίες είναι 

παντού γύρω μας και μέσα μας (μόνο τα κινητά τηλέφωνα μας ακτινοβολούν συνέχεια), και αυτά 

που τρώμε καθημερινά περιέχουν ήδη μεταλλαγμένες ουσίες (ένα απλό χάμπουργκερ οπουδήποτε 

στον κόσμο περιέχει τουλάχιστον μεταλλαγμένη σόγια).  

Αυτός ο δεύτερος γενετικός κώδικας που αναφέρει η είδηση σχετίζεται με το περιβάλλον μας και 

τις προσαρμογές που κάνει το DNA μας σε αυτό. Και συνδέεται απευθείας με την υγεία όλων των 

οργανισμών, και φυσικά και του ανθρώπου.  

Η ανάγκη για αποανάπτυξη (degrowth) φαίνεται να μπαίνει αυτή τη φορά από την πίσω πόρτα. Η 

όλη συζήτηση για τα κοινά φαίνεται να μπαίνει σε νέα βάση.  

Αν μη τι άλλο, ζούμε μέσα σε μια πολύ ενδιαφέρουσα εποχή, και η κρίση που προκαλεί ο 

νεοφιλελευθερισμός για νέες συσσωρρεύσεις κεφαλαίου μέσα από τις ιδιωτικοποιήσεις του 

κοινού, του δημόσιου πλούτου, δείχνει τα αδιέξοδά της για άλλη μια φορά.  

Ζητείται ένας νέος ανθρωπολογικός τύπος που να αντιστοιχεί στις κοινωνικές αλλαγές που 

απαιτούνται.  

Ηλίας Γιαννίρης       

20/01/2014  

 

Τα γενετικά τροποποιημένα τρόφιμα και οι μικροί τους «μάγοι» πετάγονται στο καλάθι των 

αχρήστων. 

Νέα μεγάλη ανακάλυψη αναφέρει ότι υπάρχουν τουλάχιστον δυο κώδικες στο γονιδίωμα (DNA). 

Επιστήμονες στις ΗΠΑ, με επικεφαλής τον Γιάννη Σταματογιαννόπουλο, καθηγητή γενετικής της 

Ιατρικής Σχολής του πανεπιστημίου Ουάσιγκτον του Σιάτλ, βρήκαν έναν δεύτερο γενετικό κώδικα 

μέσα στο γονιδίωμα (DNA). «Για περισσότερα από 40 χρόνια υποθέταμε ότι οι αλλαγές στο 

DNA, που επιδρούν στον γενετικό κώδικα, αφορούν μόνο τη σύνθεση πρωτεϊνών. Τώρα 

γνωρίζουμε ότι αυτή η βασική υπόθεση σχετικά με την ανάγνωση του ανθρώπινου γονιδιώματος 

μας προσέφερε μόνο τη μισή εικόνα. Τα καινούργια ευρήματα δείχνουν ότι το DNA μας αποτελεί 

μια απίστευτα ισχυρή συσκευή αποθήκευσης πληροφοριών, την οποία η φύση έχει εκμεταλλευθεί 

στο έπακρο και με μη αναμενόμενους τρόπους». ανέφερε ο δρ. Σταματογιαννόπουλος στο δελτίο 

Τύπου του Πανεπιστημίου της Ουάσινγκτον. 

 
Η ανακάλυψη του 2ου κώδικα ανοίγει νέους δρόμους στη κατανόηση των ρυθμιστικών 

μηχανισμών του γονιδιώματος και κλείνει οριστικά το κεφάλαιο όπου ήθελε το DNA ως στατικό 

μη διαμορφώσιμο από τις συνθήκες παράγοντα. Ενώ οι μικροί «μάγοι» των μεταλλαγμένων τα 

τροποποιούσαν μηχανικά και υποτίθεται ότι «περνούσαν» στο γονιδίωμα νέες ιδιότητες. 

Η ανακάλυψη ότι στο γονιδίωμα καταγράφονται ταυτόχρονα δύο, τουλάχιστον, ξεχωριστοί 

κώδικες άφησε έκπληκτους τους επιστήμονες. Πρόκειται για έναν κώδικα που φαίνεται να 

καθοδηγεί το κύτταρο σχετικά με το πως ελέγχονται τα γονίδια. 

«Για περισσότερα από 40 χρόνια θεωρούσαμε δεδομένο ότι οι αλλαγές του DNA (κατά τη 

διάρκεια της ζωής, ακτινοβολίες, τοξίνες κ.λπ.), δήλωσε ο ελληνικής καταγωγής επιστήμονας, 

«έχουν επίπτωση απλώς στη δημιουργία των πρωτεϊνών. Τώρα ξέρουμε ότι αυτή η έως τώρα 



κεντρική υπόθεση για την ανάγνωση του ανθρωπίνου γονιδιώματος αποτελούσε μόνο τη μισή 

εικόνα.» 

Ο κανονικός γενετικός κώδικας χρησιμοποιεί ένα βιοχημικό «αλφάβητο» 64 «γραμμάτων», που 

λέγονται κωδικόνια. Η ομάδα του Σταματογιαννόπουλου βρήκε ότι μερικά κωδικόνια μπορούν να 

έχουν δύο «νοήματα», ένα (ήδη γνωστό) που αφορά τη δημιουργία των πρωτεϊνών και ένα 

δεύτερο (άγνωστο έως τώρα) που αφορά τον έλεγχο των γονιδίων. 

Οι δύο αυτοί κώδικες φαίνεται να έχουν εξελιχτεί διαχρονικά σε συνάφεια μεταξύ τους. Έτσι, οι 

εντολές που αφορούν τον έλεγχο των γονιδίων (ο δεύτερος κώδικας) βοηθάνε να 

σταθεροποιηθούν ορισμένα επωφελή για τον οργανισμό χαρακτηριστικά των πρωτεϊνών. 

 

Τι σημαίνει αυτό για εμάς; 

 

Και συνεχίζει ο Dr. Σταματογιαννόπουλος διευκρινίζοντας: 

«Το γεγονός ότι ο γενετικός κώδικας μπορεί να γράφει ταυτόχρονα δύο είδη πληροφοριών, 

σημαίνει ότι πολλές αλλαγές στο DNA που φαίνονται να μεταβάλουν τις αλληλουχίες των 

πρωτεϊνών, μπορεί επίσης στην πραγματικότητα να διαταράσσουν τα προγράμματα ελέγχου των 

γονιδίων και έτσι να προκαλούν ασθένειες»! 

Τι έχουν να πούνε τώρα οι μικροί «μάγοι» των μεταλλαγμένων; Θα συνεχίσουν να κερδοσκοπούν 

ασύστολα δημιουργώντας σε ανθρώπους και φύση ανήκεστες βλάβες; 

Αυτό σημαίνει ότι στο DNA υπάρχουν αποθηκευμένες επιπλέον πληροφορίες από αυτές που 

πιστεύαμε μέχρι σήμερα και το μεγαλύτερο μέρος αυτών των πληροφοριών αφορούν 

ρυθμιστικούς μηχανισμούς που σχετίζονται με την ενεργοποίηση και την απενεργοποίση των 

γονιδίων. Το DNA και τα κύτταρα μας δεν είναι στατικά αλλά προσαρμόζονται ανάλογα με τις 

περιστάσεις και τις συνθήκες στις οποίες λειτουργούν. 

Η υγεία μας δεν καθορίζεται από τη μοίρα, τι DNA μας έτυχε δηλαδή, αλλά από τη “χρήση” και 

τον τρόπο ζωής μας, που προκαλεί διαφορετικές κάθε φορά απαντήσεις από πλευράς του 

γενετικού μας κώδικα. 

Ασθένειες όπως τα αυτοάνοσα νοσήματα, ο καρκίνος αλλά και τα νοσήματα της λειτουργίας του 

γαστρεντερικού (κολίτιδα, ελκώδης κολίτιδα, νόσος του Crohn) αυξάνονται όσο μεγαλύτερη 

γίνεται η απόκλιση από τον φυσιολογικό τρόπο ζωής. Ιδιαίτερα το γαστρεντερικό σύστημα 

φαίνεται να συμμετέχει ενεργά με πολλαπλούς ρόλους στη λειτουργία όλου του οργανισμού. Τα 

πάνω από 1150 διαφορετικά είδη μικροβίων που αποικίζουν τον γαστρεντερικό μας σωλήνα, 

περιέχουν 3.300.000 διαφορετικά γονίδια που και αυτά συμμετέχουν ενεργά στην δομή και στη 

λειτουργία του ανθρώπινου σώματος.  Οι ελλείψεις σε μικροσυστατικά λόγω της αλλοίωσης της 

τροφής, τα χαμηλά επίπεδα οξυγόνου στην ατμόσφαιρα και στους εσωτερικούς χώρους 

διαβίωσης, η έλλειψη άσκησης, το επιβαρημένο περιβάλλον και το στρες που προκύπτει λόγω του 

σύγχρονου τρόπου ζωής αλλοιώνουν το σωματικό και κυτταρικό περιβάλλον και έχουν ως 

αποτέλεσμα την εμφάνιση νόσου. 

Η υγεία και η νόσος δεν προκύπτουν λόγω “κατασκευαστικού” ή μη προβλήματος. Αλλά από 

λάθος χρήση. Στη προσπάθεια του οργανισμού να επιβιώσει εμφανίζονται συμπτώματα που δεν 

αναμένονται να υπάρχουν όταν είμαστε υγιείς. Η μόνη πραγματική θεραπεία είναι να 

επαναφέρουμε το σώμα όσο πιο κοντά γίνεται στις αρχικές φυσιολογικές συνθήκες λειτουργίας. 

 
Πηγές: 

www.washington.edu/news/2013/12/12/scientists-discover/ 

www.foxnews.com/science/2013/12/13/secret-second-code/ 

www.washington.edu/news/2012/09/05/encyclopedia/ 
 

Ο σύνδεσμος για την πρωτότυπη επιστημονική εργασία στη διεύθυνση: 

http://www.sciencemag.org/content/342/6164/1367.abstract 
πηγή: http://www.biozo.gr/node/751  

 

επιστροφή 

  

http://www.washington.edu/news/2013/12/12/scientists-discover/
http://www.foxnews.com/science/2013/12/13/secret-second-code/
http://www.washington.edu/news/2012/09/05/encyclopedia/
http://www.sciencemag.org/content/342/6164/1367.abstract
http://www.biozo.gr/node/751


 

Αφιέρωμα: Ευρωεκλογές και Αυτοδιοικητικές εκλογές 2014 
 

Η Διοικητική διαίρεση της Ελλάδας και δομή της Περιφέρειας και των Δήμων στο Βόρειο 

Αιγαίο 

 

Προς ενημέρωση γιατί η Περιφέρεια Β Αιγαίου έχει 5 Περιφερειακές Ενότητες, ισόβαθμες, και 

όχι 3 πρώην Νομαρχίες. Η Περιφέρεια πρέπει να αλλάξει τρόπο διοίκησης, κάτι που δεν έκανε 

μέχρι σήμερα. 

Ηλίας Γιαννίρης 

   

1.Η διοικητική διαίρεση της Ελλάδας όπως διαμορφώθηκε από το Πρόγραμμα Καλλικράτης 

2.ΦΕΚ: Περιφέρειες και Δήμοι στο Βόρειο Αιγαίο (ο αριθμός αφορά τον πληθυσμό 2001) 

 

Λ. ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΒΟΡΕΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ 206.121 

 

Λ1. ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΙΚΑΡΙΑΣ 9.781 

1. ΔΗΜΟΣ ΙΚΑΡΙΑΣ (Έδρα: Άγιος Κήρυκος) 8.312 

α. ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΑΓΙΟΥ ΚΗΡΥΚΟΥ 3.243 

Δημοτική Κοινότητα Αγίου Κηρύκου 2.545 

Τοπική Κοινότητα Περδικίου 366 

Τοπική Κοινότητα Χρυσοστόμου 332 

β. ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΕΥΔΗΛΟΥ 2.831 

Τοπική Κοινότητα Αρεθούσης 187 

Τοπική Κοινότητα Δάφνης 520 

Τοπική Κοινότητα Ευδήλου 726 

Τοπική Κοινότητα Καραβοστάμου 524 

Τοπική Κοινότητα Μαγγανίτου 216 

Τοπική Κοινότητα Φραντάτου 658 

γ. ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΡΑΧΩΝ 2.238 

Δημοτική Κοινότητα Ραχών 1.238 

Τοπική Κοινότητα Αγίου Πολυκάρπου 649 

Τοπική Κοινότητα Καρκιναγρίου 351 

2. ΔΗΜΟΣ ΦΟΥΡΝΩΝ ΚΟΡΣΕΩΝ 

(Έδρα: Φούρνοι) 1.469 

 

Λ2. ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΛΕΣΒΟΥ 90.643 

ΔΗΜΟΣ ΛΕΣΒΟΥ (Έδρα: Μυτιλήνη) 90.643 

α. ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΑΓΙΑΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ 2.628 

Δημοτική Κοινότητα Αγίας Παρασκευής 2.346 

Τοπική Κοινότητα Νάπης 282 

β. ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΑΓΙΑΣΟΥ 2.587 

Δημοτική Κοινότητα Αγιάσου 2.587 

γ. ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΓΕΡΑΣ 6.985 

Δημοτική Κοινότητα Μεσαγρού 1.048 

Δημοτική Κοινότητα Παλαιοκήπου 1.283 

Δημοτική Κοινότητα Παππάδου 1.640 

Δημοτική Κοινότητα Σκοπέλου 2.038 

Τοπική Κοινότητα Περάματος 633 

Τοπική Κοινότητα Πλακάδου 343 

δ. ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΕΡΕΣΟΥ−ΑΝΤΙΣΣΗΣ 5.530 

Δημοτική Κοινότητα Αντίσσης 1.340 

Δημοτική Κοινότητα Ερεσού 1.581 

http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%95%CE%BB%CE%BB%CE%AC%CE%B4%CE%B1
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%A0%CF%81%CF%8C%CE%B3%CF%81%CE%B1%CE%BC%CE%BC%CE%B1_%CE%9A%CE%B1%CE%BB%CE%BB%CE%B9%CE%BA%CF%81%CE%AC%CF%84%CE%B7%CF%82


Δημοτική Κοινότητα Μεσοτόπου 1.039 

Τοπική Κοινότητα Βατούσσης 570 

Τοπική Κοινότητα Πτερούντος 150 

Τοπική Κοινότητα Σιγρίου 402 

Τοπική Κοινότητα Χιδήρων 448 

ε. ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΕΥΕΡΓΕΤΟΥΛΑ 3.336 

Τοπική Κοινότητα Ασωμάτου 328 

Τοπική Κοινότητα Ιππείου 900 

Τοπική Κοινότητα Κάτω Τρίτους 767 

Τοπική Κοινότητα Κεραμείων 446 

Τοπική Κοινότητα Λάμπου Μύλων 164 

Τοπική Κοινότητα Μυχού 363 

Τοπική Κοινότητα Συκούντος 368 

ζ. ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΚΑΛΛΟΝΗΣ 8.194 

Δημοτική Κοινότητα Άγρας 1.030 

Δημοτική Κοινότητα Καλλονής 2.027 

Τοπική Κοινότητα Ανεμότιας 534 

Τοπική Κοινότητα Αρίσβης 465 

Τοπική Κοινότητα Δαφίων 869 

Τοπική Κοινότητα Κεραμίου 1.000 

Τοπική Κοινότητα Παρακοίλων 926 

Τοπική Κοινότητα Σκαλοχωρίου 666 

Τοπική Κοινότητα Φίλιας 677 

η. ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΛΟΥΤΡΟΠΟΛΕΩΣ 

ΘΕΡΜΗΣ 3.809 

Δημοτική Κοινότητα Λουτροπόλεως Θερμής 1.113 

Τοπική Κοινότητα Κώμης 227 

Τοπική Κοινότητα Μιστεγνών 905 

Τοπική Κοινότητα Νέων Κυδωνιών 643 

Τοπική Κοινότητα Πηγής 502 

Τοπική Κοινότητα Πύργων Θερμής 419 

θ. ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΜΑΝΤΑΜΑΔΟΥ 3.210 

Δημοτική Κοινότητα Μανταμάδου 1.452 

Τοπική Κοινότητα Κάπης 654 

Τοπική Κοινότητα Κλειούς 592 

Τοπική Κοινότητα Πελόπης 512 

ι. ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΜΗΘΥΜΝΑΣ 2.433 

Δημοτική Κοινότητα Μηθύμνης 1.667 

Τοπική Κοινότητα Αργέννου 240 

Τοπική Κοινότητα Λεπετύμνου 155 

Τοπική Κοινότητα Συκαμινέας 371 

κ. ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΜΥΤΙΛΗΝΗΣ 36.196 

Δημοτική Κοινότητα Λουτρών 1.414 

Δημοτική Κοινότητα Μόριας 1.662 

Δημοτική Κοινότητα Μυτιλήνης 28.879 

Δημοτική Κοινότητα Παμφίλων (Παμφύλλων) 1.308 

Τοπική Κοινότητα Αγίας Μαρίνης 732 

Τοπική Κοινότητα Αλυφαντών 638 

Τοπική Κοινότητα Αφάλωνος 514 

Τοπική Κοινότητα Παναγιούδας 705 

Τοπική Κοινότητα Ταξιαρχών 344 

λ. ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΠΕΤΡΑΣ 3.749 

Δημοτική Κοινότητα Πέτρας 1.305 

Δημοτική Κοινότητα Σκουτάρου 1.100 



Δημοτική Κοινότητα Στύψης 1.024 

Τοπική Κοινότητα Λαφιώνας 224 

Τοπική Κοινότητα Υψηλομετώπου 96 

μ. ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΠΛΩΜΑΡΙΟΥ 6.698 

Δημοτική Κοινότητα Πλωμαρίου 3.673 

Τοπική Κοινότητα Ακρασίου 445 

Τοπική Κοινότητα Αμπελικού 230 

Τοπική Κοινότητα Μεγαλοχωρίου 455 

Τοπική Κοινότητα Νεοχωρίου 302 

Τοπική Κοινότητα Παλαιοχωρίου 530 

Τοπική Κοινότητα Πλαγιάς 723 

Τοπική Κοινότητα Τρύγονα 340 

ν. ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΠΟΛΙΧΝΙΤΟΥ 5.288 

Δημοτική Κοινότητα Πολιχνίτου 2.975 

Τοπική Κοινότητα Βασιλικών 608 

Τοπική Κοινότητα Βρίσας 999 

Τοπική Κοινότητα Λισβορίου 562 

Τοπική Κοινότητα Σταυρού 144 

 

Λ3. ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΛΗΜΝΟΥ 18.475 

1. ΔΗΜΟΣ ΑΓΙΟΥ ΕΥΣΤΡΑΤΙΟΥ 

(Έδρα: Άγιος Ευστράτιος) 371 

2. ΔΗΜΟΣ ΛΗΜΝΟΥ (Έδρα: Μύρινα) 18.104 

α. ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΑΤΣΙΚΗΣ 2.894 

Τοπική Κοινότητα Αγίου Δημητρίου 733 

Τοπική Κοινότητα Ατσικής 989 

Τοπική Κοινότητα Βάρους 405 

Τοπική Κοινότητα Δάφνης 179 

Τοπική Κοινότητα Καρπασίου 168 

Τοπική Κοινότητα Καταλάκκου 115 

Τοπική Κοινότητα Σαρδών 305 

β. ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΜΟΥΔΡΟΥ 4.842 

Δημοτική Κοινότητα Μούδρου 1.039 

Τοπική Κοινότητα Καλλιόπης 334 

Τοπική Κοινότητα Καμινίων 347 

Τοπική Κοινότητα Κοντοπουλίου 703 

Τοπική Κοινότητα Λύχνων 338 

Τοπική Κοινότητα Παναγίας 453 

Τοπική Κοινότητα Πλάκας 374 

Τοπική Κοινότητα Ρεπανιδίου 357 

Τοπική Κοινότητα Ρουσσοπουλίου 163 

Τοπική Κοινότητα Ρωμανού 457 

Τοπική Κοινότητα Σκανδαλίου 124 

Τοπική Κοινότητα Φισίνης 153 

γ. ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΜΥΡΙΝΑΣ 7.488 

Δημοτική Κοινότητα Μυριναίων 5.107 

Τοπική Κοινότητα Θάνους 459 

Τοπική Κοινότητα Κάσπακα 894 

Τοπική Κοινότητα Κορνού 355 

Τοπική Κοινότητα Πλατέος 673 

δ. ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΝΕΑΣ ΚΟΥΤΑΛΗΣ 2.880 

Τοπική Κοινότητα Αγκαρυώνων 138 

Τοπική Κοινότητα Καλλιθέας 216 

Τοπική Κοινότητα Κοντιά 628 



Τοπική Κοινότητα Λιβαδοχωρίου 474 

Τοπική Κοινότητα Νέας Κούταλης 473 

Τοπική Κοινότητα Πεδινού 331 

Τοπική Κοινότητα Πορτιανού 306 

Τοπική Κοινότητα Τσιμανδρίων 314 

 

Λ4. ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΣΑΜΟΥ 33.814 

ΔΗΜΟΣ ΣΑΜΟΥ 

(Έδρα: Σάμος Ιστορική Έδρα: Πυθαγόρειο) 33.814 

α. ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΒΑΘΕΟΣ 12.384 

Δημοτική Κοινότητα Βαθέος 2.875 

Δημοτική Κοινότητα Σαμίων 6.275 

Τοπική Κοινότητα Αγίου Κωνσταντίνου 394 

Τοπική Κοινότητα Αμπέλου 375 

Τοπική Κοινότητα Βουρλιωτών 602 

Τοπική Κοινότητα Κοκκαρίου 973 

Τοπική Κοινότητα Μανολατών 137 

Τοπική Κοινότητα Παλαιοκάστρου 684 

Τοπική Κοινότητα Σταυρινήδων 69 

β. ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΚΑΡΛΟΒΑΣΙΩΝ 9.590 

Δημοτική Κοινότητα Καρλοβασίων 5.895 

Τοπική Κοινότητα Αγίων Θεοδώρων 140 

Τοπική Κοινότητα Δρακαίων 129 

Τοπική Κοινότητα Καστανέας 211 

Τοπική Κοινότητα Κονταιίκων 505 

Τοπική Κοινότητα Κοντακαιίκων 904 

Τοπική Κοινότητα Κοσμαδαίων 181 

Τοπική Κοινότητα Λέκας 528 

Τοπική Κοινότητα Πλατάνου 577 

Τοπική Κοινότητα Υδρούσσης 520 

γ. ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΜΑΡΑΘΟΚΑΜΠΟΥ 2.837 

Δημοτική Κοινότητα Μαραθοκάμπου 1.960 

Τοπική Κοινότητα Καλλιθέας 204 

Τοπική Κοινότητα Κουμαιίκων 402 

Τοπική Κοινότητα Νεοχωρίου 84 

Τοπική Κοινότητα Σκουραιίκων 187 

δ. ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΠΥΘΑΓΟΡΕΙΟΥ 9.003 

Δημοτική Κοινότητα Μυτιληνιών 2.437 

Δημοτική Κοινότητα Παγώνδου 1.294 

Δημοτική Κοινότητα Πυθαγορείου 1.642 

Δημοτική Κοινότητα Χώρας 1.497 

Τοπική Κοινότητα Κουμαραδαίων 158 

Τοπική Κοινότητα Μαυρατζαίων 401 

Τοπική Κοινότητα Μεσογείου 143 

Τοπική Κοινότητα Μύλων 265 

Τοπική Κοινότητα Πανδρόσου 166 

Τοπική Κοινότητα Πύργου 562 

Τοπική Κοινότητα Σπαθαραίων 438 

 

Λ5. ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΧΙΟΥ 53.408 

1. ΔΗΜΟΣ ΟΙΝΟΥΣΣΩΝ (Έδρα: Οινούσσες) 1.050 

2. ΔΗΜΟΣ ΧΙΟΥ (Έδρα: Χίος) 51.936 

α. ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΑΓΙΟΥ ΜΗΝΑ 2.686 

Δημοτική Κοινότητα Θυμιανών 2.093 



Τοπική Κοινότητα Νεοχωρίου 593 

β. ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΑΜΑΝΗΣ 2.668 

Τοπική Κοινότητα Αγίου Γάλακτος 169 

Τοπική Κοινότητα Βολισσού 563 

Τοπική Κοινότητα Διευχών 86 

Τοπική Κοινότητα Κεράμου 180 

Τοπική Κοινότητα Κουρουνίων 246 

Τοπική Κοινότητα Λεπτοπόδων 88 

Τοπική Κοινότητα Μελανιού 55 

Τοπική Κοινότητα Νέας Ποταμιάς 122 

Τοπική Κοινότητα Νενητουρίων 161 

Τοπική Κοινότητα Παρπαριάς 366 

Τοπική Κοινότητα Πιραμάς 101 

Τοπική Κοινότητα Πισπιλούντος 103 

Τοπική Κοινότητα Τρυπών 156 

Τοπική Κοινότητα Φυτών 88 

Τοπική Κοινότητα Χαλάνδρων 184 

γ. ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΙΩΝΙΑΣ 4.650 

Δημοτική Κοινότητα Καλλιμασιάς 1.073 

Δημοτική Κοινότητα Νενήτων 1.156 

Τοπική Κοινότητα Βουνού 299 

Τοπική Κοινότητα Έξω Διδύμας 76 

Τοπική Κοινότητα Θολοποταμίου 809 

Τοπική Κοινότητα Καταρράκτου 425 

Τοπική Κοινότητα Κοινής 283 

Τοπική Κοινότητα Μέσα Διδύμας 192 

Τοπική Κοινότητα Μυρμηγκίου 89 

Τοπική Κοινότητα Παγίδος 138 

Τοπική Κοινότητα Φλατσίων 110 

δ. ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΚΑΜΠΟΧΩΡΩΝ 3.154 

Τοπική Κοινότητα Αγίου Γεωργίου Συκούση 778 

Τοπική Κοινότητα Βαβιλών 266 

Τοπική Κοινότητα Βασιλεωνοίκου 392 

Τοπική Κοινότητα Βερβεράτου 225 

Τοπική Κοινότητα Δαφνώνος 408 

Τοπική Κοινότητα Ζυφιά 218 

Τοπική Κοινότητα Χαλκείου 867 

ε. ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΚΑΡΔΑΜΥΛΩΝ 2.920 

Δημοτική Κοινότητα Καρδαμύλων 1.891 

Τοπική Κοινότητα Αμάδων 306 

Τοπική Κοινότητα Βικίου 156 

Τοπική Κοινότητα Καμπιών 117 

Τοπική Κοινότητα Πιτυούντος 393 

Τοπική Κοινότητα Σπαρτούντος 57 

ζ. ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΜΑΣΤΙΧΟΧΩΡΙΩΝ 4.744 

Δημοτική Κοινότητα Πυργίου 1.304 

Τοπική Κοινότητα Αρμολίων 611 

Τοπική Κοινότητα Βέσσης 251 

Τοπική Κοινότητα Ελάτας 308 

Τοπική Κοινότητα Καλαμωτής 855 

Τοπική Κοινότητα Λιθίου 455 

Τοπική Κοινότητα Μεστών 565 

Τοπική Κοινότητα Ολύμπων 309 

Τοπική Κοινότητα Πατρικών 86 



η. ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΟΜΗΡΟΥΠΟΛΗΣ 7.335 

Δημοτική Κοινότητα Βροντάδου 4.605 

Δημοτική Κοινότητα Λαγκάδας 1.014 

Τοπική Κοινότητα Ανάβατου 30 

Τοπική Κοινότητα Αυγώνυμων 83 

Τοπική Κοινότητα Καρυών 771 

Τοπική Κοινότητα Σιδηρούντος 223 

Τοπική Κοινότητα Συκιάδας 609 

θ. ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΧΙΟΥ 23.779 

Δημοτική Κοινότητα Χίου 23.779 

ΔΗΜΟΣ ΨΑΡΩΝ (Έδρα: Ψαρά) 422 

 

επιστροφή 

 

ΜΥΘΟΙ ΚΑΙ ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΟΤΗΤΕΣ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΟΙΚΟΛΟΓΟΥΣ ΠΡΑΣΙΝΟΥΣ 

 

του Γιάννη Παρασκευόπουλου 

 Το Ποντίκι, 9-1-2014 

 

Πρόκειται για απάντηση στο ολοσέλιδο άρθρο του Γ. Σχίζα την Πέμπτη 2-1-2014, που είχε 

δημοσιευτεί στο ΠΟΝΤΙΚΙ. Ο Γ. Σχίζας, από τους "παλιούς" του οικολογικού χώρου και 

στελέχους σήμερα του ΣΥΡΙΖΑ, ζητούσε ρητά τον... αφανισμό τόσο των Οικολόγων Πράσινων 

όσο και των Πράσινων πανευρωπαϊκά.   Το πλήρες κείμενο του άρθρου του μπορεί να διαβάσει 

κανείς στο  http://www.topontiki.gr/article/63757/O-oikologismos-kai-oi-Oikologoi-Prasinoi. 

Αναδημοσιεύουμε αυτή την απάντηση γιατί αποτελεί μια συμπυκνωμένη κατάθεση για την 

αναγκαιότητα της ενίσχυσης του πράσινου κινήματος και της αυτόνομης πολιτικής οικολογίας 

στην Ελλάδα, έξω από τους σφιχτούς εναγκαλισμούς του ΣΥΡΙΖΑ. 

Ηλίας Γιαννίρης  

 

Οι Οικολόγοι Πράσινοι αποτελούν το πρώτο  – πλην ναζιστών  - κόμμα που αξιώνεται ολοσέλιδο 

καταγγελτικό άρθρο εναντίον τους στο «Ποντίκι», με ανάλογη μάλιστα εικονογράφηση.  

Με το Γ. Σχίζα, συντάκτη του άρθρου και στέλεχος σήμερα του ΣΥΡΙΖΑ, έχουμε συναντηθεί σε 

πλήθος περιβαλλοντικές και κοινωνικές μάχες και ελπίζω να συναντηθούμε και σε άλλες. Με το 

αίτημά του όμως για πλήρη και πανευρωπαϊκό αφανισμό («delenda est!») των Πράσινων, δε 

μπόρεσα να αποφύγω τη σκέψη ότι κάτι τέτοιο είχε να ακουστεί από τα χρόνια του Στάλιν, με το 

κυνήγι των τροτσκιστών. Τόσο ανανεωτικά, δηλαδή...   

Στο άρθρο, η «επικινδυνότητα» των Οικολόγων Πράσινων τεκμηριώνεται διπλά: 

αν πάνε καλά, μπορεί και να μπουν στη Βουλή (όπως παραλίγο, το Μάιο του 2012)  

αν δεν πάνε καλά, πάλι θα κόψουν από το ΣΥΡΙΖΑ ψήφους , πιθανόν κρίσιμες.  

Και, φυσικά, τους χρεώνονται τα πάντα: ουδετερότητα για τα μνημόνια, μετεγγραφές ΠΑΣΟΚων, 

ανάδειξη κάποιου «άσχετου» ως επικεφαλής τους για τις ευρωεκλογές, στήριξη σε  επονείδιστους 

ξένους Πράσινους και συμπόρευση με τη Νέα Τάξη, άκριτη αποδοχή μιας ευρωπαϊκής 

μεταμοντέρνας  αποικιοκρατίας…  

Επειδή δύσκολα μπορεί οι Οικολόγοι Πράσινοι να ενσαρκώνουν το απόλυτο κακό, θα περιοριστώ 

σε αποσπασματικές απαντήσεις.  

Για το Μνημόνιο, οι Οικολόγοι Πράσινοι το απέρριψαν κατηγορηματικά από την πρώτη στιγμή. 

Από το 2011 δηλώνουν σε αντίθετες όχθες με την κυβερνητική φιλοσοφία της ΝΔ και του 

ΠΑΣΟΚ, ενώ τον Ιούλιο του 2013 επιβεβαίωσαν ότι δεν έχουν περιθώρια συμμετοχής σε 

κυβέρνηση που αποδέχεται τις δεσμεύσεις των Μνημονίων, που βγάζουν τη χώρα εκτός 

ευρωπαϊκής τροχιάς. Ως «ουδετερότητα» καταγγέλλεται λοιπόν η επισήμανσή μας ότι «δεν είναι 

ίδια όλα τα ΟΧΙ ούτε όλα τα ΝΑΙ», η εμμονή στην ανάγκη εναλλακτικού σχεδίου με τις αλλαγές 

που χρωστάμε στον εαυτό μας ως κοινωνία, αλλά και η άρνησή μας να υποταχθούμε στη 

στρατηγική του ΣΥΡΙΖΑ.   

http://www.topontiki.gr/article/63757/O-oikologismos-kai-oi-Oikologoi-Prasinoi
http://goo.gl/KVBF3h
http://goo.gl/mq81Ft
http://goo.gl/mq81Ft
http://goo.gl/JVqU7O
http://goo.gl/JVqU7O
http://goo.gl/JVqU7O


Για τις ευρωεκλογές, κεντρικό μήνυμα των Οικολόγων Πράσινων είναι ότι «η ώρα να αλλάξουμε 

την Ευρώπη είναι τώρα», σε δημοκρατική και κοινωνική κατεύθυνση που θα αναστρέφει τις 

σημερινές πολιτικές. Οι Πράσινοι είναι η κύρια δύναμη με συγκεκριμένες προτάσεις για ριζικές 

θεσμικές αλλαγές στην Ευρώπη και την ευρωζώνη: Πανευρωπαϊκή ενίσχυσή τους είναι ο μόνος 

δρόμος για να οικοδομηθεί μια νέα πλειοψηφία στο ευρωκοινοβούλιο, με αλλαγή στρατοπέδου 

για τους σοσιαλιστές και με έξοδο της Αριστεράς από τη σημερινή «λαμπρή» της 

αυτοαπομόνωσή.  

Η εικόνα του Γ. Σχίζα για τους Πράσινους, είναι το λιγότερο στρεβλή. Στην  ψηφοφορία για τους 

πανευρωπαϊκούς επικεφαλής των Πράσινων στις  ευρωεκλογές –ανοιχτή μέχρι 19.1 σε όλους τους 

πολίτες που συμπαθούν τις πράσινες ιδέες στο https://www.greenprimary.eu/ -  φαβορί είναι ο 

Ζοζέ Μποβέ, επικεφαλής των Γάλλων αγροτών στα κινήματα κατά της παγκοσμιοποίησης, και η 

Ρεμπέκα Χάρμς που είχε δηλώσει δημοσίως ότι η πολιτική της κ. Μέρκελ για την Ελλάδα την 

κάνει να ντρέπεται που είναι Γερμανίδα. Και, πάντως, κάθε πράσινο κόμμα έχει τη δική του 

ιδιαίτερη φυσιογνωμία.       

Ο Βαγγέλης Πισσίας, εκλεγμένος επικεφαλής στην ευρωλίστα των ΟΠ, ήταν ο συντονιστής και η 

ψυχή του Πλοίου για τη Γάζα. Καθηγητής υδάτινων πόρων με προσωπική συμμετοχή σε 

εγχειρήματα βιώσιμης διαχείρισής νερών από την Άνδρο μέχρι τη Μαυριτανία, μαθητής του 

«πατέρα της οικολογίας» Ρενέ Ντυμόν, ενεργός στο διάλογο Ισλάμ-Δύσης, μέλος των πρώτων 

Πράσινων τη δεκαετία του ’80 στο Βέλγιο, συμμέτοχος σε πρωτοβουλίες των Οικολόγων 

Πράσινων από το 2003 και μέλος τους από το Μάιο του 2012, μόνο για αστείο μπορεί να 

παρουσιάζεται ως «απολύτως άσχετος με την επιστημονική ή ακτιβιστική οικολογία» ή ως 

συνοδοιπόρος «της Νέας Τάξης».   

Οι ΟΠ έχουν κι αυτοί νέα μέλη από το χώρο του ΠΑΣΟΚ, όπως έχει και ο ΣΥΡΙΖΑ. Η 

όσμωσή τους με τις πράσινες αξίες απαιτεί χρόνο, και παραμένει ανοικτό στοίχημα.  Πυρήνας 

τους πάντως ήταν η ομάδα στελεχών του ΠΑΣΟΚ που, στις πρώτες εκλογές του 2012, είχαν 

ζητήσει δημόσια να καταψηφιστεί το ΠΑΣΟΚ και να υπερψηφιστεί η «ενωτική αριστερά»: άξιοι 

τότε για πρωτοσέλιδο στην ΑΥΓΗ, αλλά απόβλητοι  όταν τελικά επέλεξαν τους Οικολόγους 

Πράσινους; 

Αναμφίβολα, μετά το 0,88% οι Οικολόγοι Πράσινοι έχασαν για καιρό το βηματισμό τους. Έστω 

κι έτσι, όμως, διατηρήθηκε καταλυτική η συνεισφορά τους στα θέματα που ασχολήθηκαν 

συστηματικά: κοινωνική οικονομία, εξορύξεις χρυσού,  ιδιωτικοποίηση του νερού. Εξαιρετικά 

ουσιαστική και πολύτιμη, παρά την ελάχιστη δημοσιότητα, παραμένει και η θεσμική τους 

παρουσία στο ευρωκοινοβούλιο και τα περιφερειακά συμβούλια.  

Για επίλογο, κάτι ακόμη για το Μνημόνιο: Το 2010 το ευρωκοινοβούλιο είχε ψηφίσει με 

συντριπτική πλειοψηφία εναλλακτική λύση, που όμως αποσιωπήθηκε από όλους πλην ΟΠ (η 

εγχώρια αριστερά σιώπησε υποχρεωτικά, καθώς δεν την είχε καν ψηφίσει). Δεν  θα ήταν 

διαφορετικά τα πράγματα, αν οι Οικολόγοι Πράσινοι ήταν στη Βουλή και μπορούσε να ακουστεί 

δυνατά η φωνή τους;   

Η ανάγκη για ταυτόχρονες απαντήσεις στην οικονομική, κοινωνική και περιβαλλοντική διάσταση 

της κρίσης, είναι σήμερα επιτακτικότερη παρά ποτέ, καθώς η καταστροφή των συλλογικών 

αγαθών μας κάνει ακόμη φτωχότερους. Την ίδια στιγμή, το πολιτικό σύστημα είναι πιο 

αναξιόπιστο από κάθε άλλη φορά. Ακόμη κι αν δεν υπήρχαν οι Οικολόγοι Πράσινοι, θα 

χρειαζόταν πιθανότατα να τους δημιουργήσουμε.  

Γιάννης Παρασκευόπουλος     

  

επιστροφή 

 

Οι θέσεις των Οικολόγων Πράσινων για την Ευρώπη  

Η ΩΡΑ ΝΑ ΑΛΛΑΞΟΥΜΕ ΤΗΝ ΕΥΡΩΠΗ ΕΙΝΑΙ ΤΩΡΑ  

 

(Συνέδριο- Ιούλιος 2013).  

 

4. Η ΩΡΑ ΝΑ ΑΛΛΑΞΟΥΜΕ ΤΗΝ ΕΥΡΩΠΗ ΕΙΝΑΙ ΤΩΡΑ 

4.1 Χρειαζόμαστε περισσότερη Ευρώπη με δημοκρατία, κοινωνική συνοχή και βιωσιμότητα. 

http://goo.gl/JVqU7O
http://goo.gl/JVqU7O
https://www.greenprimary.eu/
http://www.ecogreens-gr.org/cms/index.php?option=com_content&view=article&id=965:---------kai-h------------&catid=7:economy&Itemid=22
http://www.ecogreens-gr.org/cms/index.php?option=com_content&view=article&id=965:---------kai-h------------&catid=7:economy&Itemid=22
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?type=CRE&reference=20100325&secondRef=ITEM-011&language=EL&ring=A7-2010-0031


Η λύση στα σημερινά αδιέξοδα δεν μπορεί να προκύψει παρά με πρωτοβουλία της ίδιας της 

ελληνικής κοινωνίας, με ευρωπαϊκή όμως αλληλεγγύη και με συμμαχίες σε ευρωπαϊκό επίπεδο. 

Η σημερινή Ευρώπη της Κομισιόν και της κυριαρχίας των κυβερνήσεων  (διακυβερνητικό 

μοντέλο -Συμβούλιο)  βρίσκεται πια σε κρίσιμο σταυροδρόμι: 

 Σε συνθήκες οικονομικής κρίσης, η υποτιθέμενη απαίτηση για ομοφωνία των κυβερνήσεων 

έχει εκφυλιστεί σε υπαγόρευση όρων από μια μειοψηφία ισχυρών χωρών (που εκπροσωπούν 

το πολύ 20-25% των πολιτών) προς τις υπόλοιπες. Οι κυβερνήσεις σκέφτονται όλο και 

περισσότερο με όρους εσωτερικής πολιτικής και εθνικών λαϊκισμών, το χάσμα ανάμεσα στη 

Βόρεια Ευρώπη και τις μεσογειακές χώρες γίνεται όλο και βαθύτερο ακόμη και σε επίπεδο 

κοινωνιών.  

 Από την άλλη, η επιστροφή σε εθνικές πολιτικές αποτελεί πειρασμό για όλο και 

περισσότερους. Απαντήσεις όμως για ζητήματα όπως ο έλεγχος του διεθνούς 

χρηματοπιστωτικού συστήματος, η κλιματική αλλαγή, η αλλαγή των όρων του διεθνούς 

εμπορίου, μόνο σε ευρωπαϊκό επίπεδο μπορούν να δοθούν. Οι υπερεθνικές άλλωστε 

ολοκληρώσεις αποτελούν πραγματικότητα και στον εκτός Ευρώπης κόσμο, με τη διαφορά ότι 

εκεί προωθούνται με ακόμη χειρότερους όρους: χωρίς κοινούς θεσμούς, χωρίς δημοκρατικό 

έλεγχο και χωρίς καμιά απολύτως πρόβλεψη κοινωνικής ή περιβαλλοντικής προστασίας.  

Μαζί με όλο το πράσινο κίνημα, είμαστε στην πρώτη γραμμή κατά του λαϊκισμού, που 

προσπαθεί να στρέψει τη μια ευρωπαϊκή κοινωνία απέναντι στην άλλη. Όπως χρειάζεται να 

αλλάξει η Ελλάδα, χρειάζεται να αλλάξει και η Ευρώπη. 

Η διέξοδος από την κρίση περνάει μέσα από περισσότερη Ευρώπη: Ευρώπη δημοκρατική και 

ομοσπονδιακή, με ισχυρή κοινωνική διάσταση και οικονομική, πολιτική, φορολογική και 

κοινωνική ολοκλήρωση. Σχέδια για μια συγκεντρωτικότερη «αυτοκρατορική» Ευρώπη, 

περισσότερο ίσως ενοποιημένη σε κάποιους τομείς αλλά στηριγμένη πάντα στις κυβερνήσεις και 

περισσότερο αυταρχική στην επιβολή των αποφάσεων της στις κοινωνίες, δεν αποτελούν για μας 

«περισσότερη Ευρώπη» αλλά εγκατάλειψη των αρχών και των διακηρύξεων της ευρωπαϊκής 

ενοποίησης. 

Στην κατεύθυνση αυτή οι Πράσινοι αγωνίζονται με συγκεκριμένες προτάσεις για μετεξέλιξη της 

Ευρώπης σε πραγματική δημοκρατική ομοσπονδία, με ενίσχυση του ευρωκοινοβουλίου (αλλά 

και των εθνικών κοινοβουλίων και των περιφερειών), χειραφέτηση των ευρωπαϊκών αποφάσεων 

από τις εθνικές κυβερνήσεις, πλήρη έλεγχο της Κομισιόν από το ευρωκοινοβούλιο. 

Παράλληλα όμως καταθέτουν, μέσα από το «Σύμφωνο Βιώσιμης Ευημερίας», ολοκληρωμένη 

πρόταση για μια νέα αρχιτεκτονική στην ευρωζώνη, με στόχο να συνδυάσουμε μια ευρωπαϊκή 

οικονομία ευημερίας για όλους, με την προσαρμογή στα όρια που θέτουν οι δυνατότητες του 

πλανήτη: 

 Ολοκληρωμένο Σύμφωνο Φορολογικής Σύγκλισης, με Ευρωπαϊκό Φόρο 

Χρηματοοικονομικών Συναλλαγών, Ευρωπαϊκή κλιματική/ενεργειακή συνεισφορά, 

τερματισμό του σημερινού φορολογικού ανταγωνισμού υπέρ των επιχειρήσεων, πλήρη 

εξάλειψη των φορολογικών παραδείσων.  

 Μεγάλη αύξηση του ευρωπαϊκού προϋπολογισμού ανάλογη της αναγκαίας πανευρωπαϊκής 

δημόσιας παρέμβασης, συνδυασμένη με έκδοση επενδυτικών ευρωομολόγων για έργα 

πράσινων υποδομών.  

 Ολοκληρωμένη εποπτεία για τα οικονομικά μεγέθη, που θα ενσωματώνει πλήρως την 
κοινωνική και περιβαλλοντική διάσταση και δε θα εστιάζει μονόπλευρα στο δημόσιο έλλειμμα 

και το χρέος.  

 Δημιουργία Ευρωπαϊκού Νομισματικού Ταμείου με δημοκρατικό έλεγχο, με μόνιμο 

μηχανισμό αντιμετώπισης κρίσεων και έκδοσης ευρωομολόγων για το μεγαλύτερο μέρος του 

δημόσιου χρέους των χωρών μελών.  

 Αναδιάρθρωση του δημόσιου χρέους στις χώρες όπου δεν είναι πια βιώσιμο. Παράλληλη 

εξυγίανση και αυστηρή ρύθμιση του τραπεζικού τομέα, με κύριο στόχο να πάψει να 

δημιουργεί κινδύνους για την πραγματική οικονομία και να ξαναγίνει υπηρέτης της.  

Γύρω από τις προτάσεις αυτές, μπορεί και πρέπει να οικοδομηθεί μια νέα πανευρωπαϊκή 

πλειοψηφία με ορίζοντα το επόμενο ευρωκοινοβούλιο και κορμό τους Πράσινους. Μια τέτοια 

στρατηγική απαιτεί: 



 Μαζική συμμετοχή των πολιτών όλης της Ευρώπης στις ευρωεκλογές του 2014, ώστε οι 

κυβερνήσεις να μη μπορούν να υποβαθμίζουν τις αποφάσεις του ευρωκοινοβουλίου.  

 Αποφασιστική ενίσχυση των Πράσινων, ως δύναμης που καταθέτει συγκεκριμένες προτάσεις 

αλλαγής και αγωνίζεται για να διαμορφωθούν ευρύτερες πλειοψηφίες σε θετική κατεύθυνση.  

 Πανευρωπαϊκή καταδίκη των συντηρητικών αλλά και των ακροδεξιών δυνάμεων, που 

πρωτοστατούν στην υπονόμευση της Ευρώπης με κοντόφθαλμες πολιτικές και στην αναβίωση 

των εθνικών λαϊκισμών που υποθηκεύουν το μέλλον της.  

 Μήνυμα στους σοσιαλιστές, ώστε να πιεστούν να εγκαταλείψουν τη συνεργασία τους με τους 

συντηρητικούς και να αλλάξουν στρατόπεδο, ώστε να γίνουν μέρος της λύσης.  

 Ανάλογο μήνυμα και προς την Αριστερά, να βγει από το σημερινό της απομονωτισμό και να 

αναζητήσει κι αυτή ρόλο στη διαμόρφωση ευρύτερων πλειοψηφιών. 

Μια τέτοια αλλαγή συσχετισμών μπορεί να πιέσει και άλλες δυνάμεις των χωρών του Νότου 

και του Μηχανισμού Στήριξης, να συνταχθούν και αυτοί με μια βιώσιμη αναμόρφωση της 

Ευρώπης. 
Σε αυτή τη βάση μπορούμε: 

 Να επαναδιαπραγματευτούμε από μηδενική βάση τους όρους και τη φιλοσοφία του 

Μνημονίου, στη βάση ενός εναλλακτικού σχεδίου, που θα πετύχει με άλλη πολιτική τους 

απαραίτητους βιώσιμους και ρεαλιστικούς  στόχους εξυγίανσης των δημοσιονομικών της 

χώρας.  

 Να ανοίξουμε, από ευρωπαϊκή σκοπιά, το θέμα της αλλαγής των σημερινών κανόνων του 

διεθνούς εμπορίου που πιέζουν σήμερα την Ευρώπη, ώστε να αποκλειστεί ως εμπορική 

πρακτική το κοινωνικό και περιβαλλοντικό ντάμπινγκ και να πάψει η έμμεση επιδότηση του 

τεράστιου οικολογικού κόστους των διεθνών εμπορευματικών μεταφορών.  

  

4.2 Το πλαίσιο για αντιμετώπιση του ευρωσκεπτικισμού 
Οι πολίτες για διαφορετικούς, ίσως, λόγους είναι απογοητευμένοι ή και οργισμένοι με την 

Ευρώπη. Ένα σημαντικό ποσοστό πολιτών αντιδρά κυρίως στις προωθούμενες πολιτικές 

λιτότητας, την απορρύθμιση της αγοράς εργασίας και του ευρωπαϊκού κοινωνικού προτύπου. 

Άλλοι είναι απογοητευμένοι γιατί απουσιάζουν αποφασιστικά βήματα για ευρωπαϊκή ενοποίηση, 

κοινές πολιτικές στην οικονομία, στην κοινωνική πολιτική, στο περιβάλλον, στην αλληλεγγύη. 

Άλλοι αντιδρούν για λόγους ιδεολογικούς σε προσπάθειες περισσότερες ενοποίησης. Επομένως 

δεν είναι όλες οι κριτικές για την Ευρώπη προς την ίδια κατεύθυνση. 

Η απάντηση στον ευρωσκεπτικισμό που έχει ως βάση την απογοήτευση των πολιτών από τις 

εφαρμοζόμενες πολιτικές λιτότητας και περικοπών θα πρέπει να είναι η αλλαγή αυτών των 

πολιτικών και όχι η κατεδάφιση του κοινού οικοδομήματος. Αν οι πολίτες διαφωνούν με αυτές τις 

πολιτικές, δεν έχουν παρά να τιμωρήσουν αυτούς που τις προωθούν. 

Αντιθέτως, μειωμένη συμμετοχή στις ευρωεκλογές και ενίσχυση λαϊκιστικών και ακροδεξιών ή 

και νεοναζιστικών δυνάμεων στο νέο Ευρωκοινοβούλιο: 

 θα αποδυναμώσει το μόνο εκλεγμένο θεσμό που είναι στον ένα ή στον άλλο βαθμό κοντά 

στους πολίτες, στέκει κριτικά σε λογικές μονόπλευρης λιτότητας και απορρύθμισης,  

 θα απονομιμοποιήσει ή τουλάχιστον θα πλήξει την ευρωπαϊκή ιδέα και μπορεί να οδηγήσει 

ακόμα και σε διάλυση του ευρωπαϊκού οικοδομήματος ή επιστροφή σε εθνικές 

περιχαρακώσεις και κοντόφθαλμες λογικές, που όχι μόνο δεν θα βοηθήσουν τις κοινωνίες του 
Νότου αλλά δεν θα είναι προς συμφέρον ούτε των κοινωνιών του Βορρά.  

 δεν θα δημιουργήσουν κάποιο αντίπαλο δέος στις εφαρμοζόμενες σήμερα από πολλές 

κυβερνήσεις πολιτικές και στην ανεξέλεγκτη αγορά, αφού δεν θα υπάρχει παρά ένα 

αποδυναμωμένο ευρωκοινοβούλιο, χωρίς κύρος και δύναμη να προωθήσει λύσεις για 

αναδιανομή, κοινωνική συνοχή και μεταρρυθμίσεις της οικονομίας.  

Η Ευρώπη είναι όπως η δημοκρατία: μπορεί να θεωρηθεί η «χειρότερη» επιλογή, μόνο αν 

εξαιρεθούν όλες οι υπόλοιπες. Γι' αυτό ακριβώς η παρέμβαση όλων μας στις ευρωπαϊκές 

εξελίξεις είναι σήμερα επιτακτικότερη παρά ποτέ. 

Μαζί, λοιπόν, για μια Ευρώπη των πολιτών, της αλληλεγγύης, της κοινωνικής δικαιοσύνης, 

της πράσινης προοπτικής 

Η ΩΡΑ ΝΑ ΑΛΛΑΞΟΥΜΕ ΤΗ ΖΩΗ ΜΑΣ ΚΑΙ ΤΗΝ ΕΥΡΩΠΗ, ΕΙΝΑΙ ΤΩΡΑ 



http://www.ecogreens-gr.org/cms/index.php?option=com_content&view=article&id=4690:---------

-------7--2013&catid=19:confdec&Itemid=36  

 

επιστροφή 

 

Απαιτείστε από τους υποψήφιους ευρωβουλευτές: 

Τα αιτήματα 10 ευρωπαϊκών και διεθνών πράσινων οργανώσεων για τις ευρωεκλογές 

 

Ως υποψήφιος ευρωβουλευτής στη λίστα των Οικολόγων Πράσινων δεσμεύομαι. Άλλωστε, η 

θητεία μου στην περιφερειακή αυτοδιοίκηση και η κοινωνική μου δράση εγγυώνται ότι θα 

αγωνιστώ για αυτά τα αιτήματα. 

Ηλίας Γιαννίρης 

Υποψήφιος ευρωβουλευτής των Οικολόγων Πράσινων 

 

ΠΕΡΙΛΗΨΗ 

Η Ευρώπη αγωνίζεται να βγει από πολλαπλές κρίσεις. Τα μέτρα λιτότητας ως αντίδραση στην 

οικονομική κρίση προκαλούν ανείπωτη ανθρώπινη δυστυχία. Η περιβαλλοντική κρίση συνεχίζεται 

με γοργούς ρυθμούς, θέτοντας σε κίνδυνο την ευημερία των μελλοντικών γενεών. Εν τω μεταξύ, 

ελάχιστα έχουν γίνει για να μπει η Ευρώπη σε μια περιβαλλοντικά βιώσιμη πορεία. Δέκα από τις 

κορυφαίες περιβαλλοντικές οργανώσεις στην ΕΕ, που αντιπροσωπεύουν πάνω από 20 

εκατομμύρια Ευρωπαίους, πιστεύουμε ότι οι απαντήσεις σε αυτές τις κρίσεις βρίσκονται σε πιο 

έξυπνες και πιο βιώσιμες πολιτικές της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Αυτό θα βοηθήσει την Ευρώπη να 

δημιουργήσει νέες θέσεις εργασίας, να ανακτήσουμε ανταγωνιστικότητα, την αντιμετώπιση της 

κλιματικής κρίσης και τη βελτίωση της ποιότητας ζωής εντός των ορίων του πλανήτη μας. 

 

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο , μια κινητήρια δύναμη για τη βιώσιμη αλλαγή 

Για την αντιμετώπιση των κρίσεων αυτών , τα νέα μέλη του Κοινοβουλίου που εκλέγεται το 2014 

θα πρέπει να επικεντρωθούν στις ακόλουθες δέκα βασικές προτεραιότητες : 

1 . Δημιουργία νέων θέσεων εργασίας , μετατόπιση της φορολογικής επιβάρυνσης από την 

εργασία στην κατανάλωση πόρων και την εξάλειψη επιβλαβών για το περιβάλλον επιδοτήσεων, 

μέσω μιας νέας οικονομικής στρατηγικής με βάση τις αρχές της αειφορίας . 

2 . Διασφάλιση ότι η ΕΕ υιοθετεί τρεις ξεχωριστούς, φιλόδοξους και δεσμευτικούς στόχους για τις 

ανανεώσιμες πηγές ενέργειας , μείωση των εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου και την 

ενεργειακή απόδοση για το 2030 . 

3 . Ανάσχεση της επιταχυνόμενης απώλειας της βιοποικιλότητας της Ευρώπης έως το 2020 . 

4 . Χάραξη πολιτικών για τη μείωση των συνολικών πόρων, των προϊόντων και των αποβλήτων. 

5 . Θέσπιση μέτρων για τη μείωση της χρήσης των φυτοφαρμάκων και την αντικατάσταση των 

επικίνδυνων χημικών. 

6 . Τον περιορισμό της ρύπανσης του αέρα και υιοθέτηση ορίων ασφαλείας σύμφωνα με τις 

τελευταίες συστάσεις για την υγεία . 

7 . Τη λήξη της ευρωπαϊκής και παγκόσμιας αποδάσωσης και της υποβάθμισης των δασών . 

8 . Αντιπαράθεση σε οποιαδήποτε νέα συμφωνία ελεύθερου εμπορίου , ιδίως σε συμφωνίες με τις 

ΗΠΑ και τον Καναδά, που θέτουν σε κίνδυνο ισχυρά κοινωνικά και περιβαλλοντικά πρότυπα . 

9 . Να μπει το περιβάλλον στο επίκεντρο των παγκόσμιων αναπτυξιακών στόχων της για τον 

τερματισμό της φτώχειας . 

10 . Εγγύηση του δικαιώματος στην πληροφόρηση , τη συμμετοχή και τη δικαιοσύνη για τους 

ευρωπαίους πολίτες . 

 

Τι μπορείτε να κάνετε ; 

Στείλτε αυτή τη διακήρυξη στους υποψηφίους σας που κατεβαίνουν ως υποψήφιοι για τις εκλογές 

του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου στις 22 - 25 Μαιου 2014 και ζητήστε τους να υποστηρίξουν αυτές 

τις 10 βασικές απαιτήσεις. Με αυτόν τον τρόπο, σας ενώνουν πάνω από 20 εκατομμύρια 

Ευρωπαίοι που θέλουν να είναι το περιβάλλον αποτελεί προτεραιότητα στο επόμενο Ευρωπαϊκό 

Κοινοβούλιο. 

http://www.ecogreens-gr.org/cms/index.php?option=com_content&view=article&id=4690:----------------7--2013&catid=19:confdec&Itemid=36
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Θυμηθείτε: Αυτό που αποφασίζουν στην Ευρώπη θα επηρεάσει την καθημερινή ζωή σας - και θα 

έχει παγκόσμιες επιπτώσεις για το μέλλον μας και τις μελλοντικές γενεές. 

 

CEE bankwatch network 

BirdLife International 

CAN Climate Action Network Eurpoe 

European Environmental Bureau 

Friends of the Earth Europe 

Greenpeace 

HEAL 

Nature Friends International 

Transport & Environment 

WWF 

Αναλυτικά το Μανιφέστο των 10 βρίσκεται Εδώ (στα αγγλικά) here,    http://www.env-

health.org/IMG/pdf/green_10_top_10demands_ep_elections_2014__final__final.pdf 

 

επιστροφή 

 

«Η Ευρώπη είτε θα ξαναγεννηθεί ως πραγματικά αλληλέγγυα είτε δεν θα υπάρξει» 

 Μια Ε.Ε. ξεκρέμαστη και έωλη 

 

Του ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΤΣΟΥΚΑΛΑ 

  

Ο Μέτερνιχ είπε κάποτε για την Ιταλία ότι είναι μόνο μια γεωγραφική έκφραση. Και όταν σχεδόν 

μισό αιώνα αργότερα γεννήθηκε το ιταλικό κράτος, ένας από τους πρωταγωνιστές του 

Ρισορτζιμέντο είχε συμπληρώσει: «Φτιάξαμε την Ιταλία. Απομένει τώρα να φτιάξουμε και τους 

Ιταλούς». Κάτι αντίστοιχο θα μπορούσε να πει κανείς για μια Ευρώπη που σταδιακά 

κατασκευάστηκε πάνω στα ερείπια που άφησε πίσω του ο πόλεμος. Φτιάξαμε μιαν Ευρώπη, αλλά 

δεν έχουμε ακόμα αρχίσει να κατασκευάζουμε τους Ευρωπαίους. Μια Ευρώπη ξεκρέμαστη και 

έωλη, δίχως στρατευμένους συμμέτοχους, μια εν δυνάμει χώρα δίχως ενεργούς πολίτες. 

Σκορδαλιά δηλαδή χωρίς σκόρδο, όπως έλεγε ο Ροΐδης. 

Το πρώτο ερώτημα που τίθεται είναι πώς φτάσαμε εδώ και γιατί. Και το δεύτερο, αν μπορούμε να 

κάνουμε κάτι τώρα με στόχο να αναστρέψουμε την πορεία των πραγμάτων. Η σχηματική 

απάντηση που θα δώσω στο πρώτο ερώτημα είναι ότι οι Ευρωπαίοι ηγέτες δεν κατάλαβαν ποτέ 

ότι το ευρωπαϊκό σχέδιο ή θα ήταν «αναδιανεμητικό», δηλαδή κατά κάποιον τρόπο «αριστερό», ή 

θα ήταν μακροϊστορικά καταδικασμένο να εκφυλιστεί και τελικώς να αποτύχει. Και η εξίσου 

σχηματική απάντηση στο δεύτερο είναι ότι το σχέδιο δεν μπορεί να αναβιώσει αλλιώς, παρά με τη 

μορφή μιας νέας ευρωπαϊκής αριστεράς. 

Τι ήταν όμως το ευρωπαϊκό σχέδιο και σε ποιους απευθυνόταν; Δεν περιοριζόταν βέβαια στην 

απόφανση ότι η γεωγραφική Ευρώπη «είναι» εξ ορισμού Ευρώπη. Ηταν ένα σχέδιο νέο και ριζικό, 

που στόχευε να κατασκευάσει μια νέα οντότητα συνθέτοντας σε ένα ενιαίο σύνολο μια σειρά από 

κοινωνίες ήδη συγκροτημένες σε κράτη, λαούς, πολιτισμούς και απαρτιζόμενες από ανθρώπους με 

διαφορετικές ιστορίες, διαφορετικές συμβολικές καταβολές, διαφορετικές συνήθειες και 

διαφορετικά επίπεδα ανάπτυξης. 

Οι λέξεις που, ήδη από την πρώτη μέρα, συνόψιζαν το πρόταγμα ήταν η ομοιογενοποίηση και η 

σύγκλιση ανάμεσα σε αφετηριακά ετερόκλητες και ανομοιογενείς οντότητες. Αυτό ακριβώς 

υπήρξε το πρωτόγνωρο στοίχημα των πατέρων. Οσοι ανήκαν στον ευρωπαϊκό χώρο καλούνταν να 

πιστέψουν ότι, μακροπροθέσμως τουλάχιστον, η ιστορική πορεία των μελών μπορούσε και έπρεπε 

να είναι κοινή. 

Μια τέτοια κοινή πορεία τελούσε όμως υπό προϋποθέσεις. Από τη μια μεριά έπρεπε να 

οικοδομηθούν οι αναγκαίοι κοινοτικοί θεσμοί που θα αναλάμβαναν να μετουσιώσουν το όνειρο 

της τυπικής σύγκλισης σε δεσμευτική νομική και πολιτική πραγματικότητα. Δεν ήταν εύκολο, 

αλλά τελικά επιτεύχθηκε. Παρ’ όλες τις δυσλειτουργίες της, η γραφειοκρατία των Βρυξελλών 

http://www.env-health.org/IMG/pdf/green_10_top_10demands_ep_elections_2014__final__final.pdf
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επέβαλε τελικώς μια κοινή θεσμική και ιδεολογική γλώσσα και μια συλλογική αίσθηση ότι η 

Ευρώπη δεν ήταν μόνο μια γεωγραφική έκφραση. 

Από την άλλη μεριά όμως, και εκ παραλλήλου, έπρεπε να δημιουργηθούν οι προϋποθέσεις για μια 

ουσιαστική σύγκλιση των Ευρωπαίων στους τρόπους της ζωής τους, στα επίπεδα της διαβίωσής 

τους, στις ελπίδες τους και στις προσδοκίες τους. Το ιστορικά πρωτοφανές αυτό στοίχημα ήταν 

πιο δύσκολο και πολύ πιο δαπανηρό αφού η μεθόδευσή του προϋπέθετε τη μεταφορά τεράστιων 

πόρων προς τους λιγότερο ανεπτυγμένους εταίρους. Για να μπορεί να υπάρχει σύγκλιση, ένα 

μεγάλο μέρος του οικονομικού πλεονάσματος έπρεπε να μπορεί να αναλίσκεται με κύριο γνώμονα 

τις ανάγκες της. Ακόμα και αυτό, όμως, δεν εξασφάλιζε την επιτυχία του εγχειρήματος. Η 

εμπειρία της Ιταλίας που, ύστερα από ενάμιση αιώνα, δεν είχε ακόμα πετύχει την πλήρη 

κοινωνικοοικονομική ενσωμάτωση του Μεσοτζόρνο είναι χαρακτηριστική. 

Με αυτήν την έννοια, η οικοδόμηση της Ευρώπης περνούσε από μια πολιτική συστηματικής 

ανακατανομής πλούτου. Και για αρκετά χρόνια, αυτό γινόταν, τουλάχιστον ώς ένα βαθμό. Εδώ 

εντάσσονταν τα Μεσογειακά Ολοκληρωμένα Προγράμματα, τα πακέτα βοήθειας, η κοινή 

αγροτική πολιτική και μια σειρά κατοχυρωμένων επιδοτήσεων και μεταφοράς πόρων και 

τεχνογνωσίας. Είναι γεγονός πως, εις πείσμα του ότι, αναπόφευκτα, ένα μεγάλο μέρος αυτών των 

πόρων σπαταλήθηκε στον δρόμο, μέχρι τη δεκαετία του 1990 η Ευρώπη συνέκλινε συνεχώς. 

Ολα όμως άλλαξαν από τη στιγμή που επικράτησαν οι νεοφιλελεύθερες επιλογές. Ισως επειδή δεν 

υπήρχε κεντρική πολιτική βούληση, ίσως επειδή οι κοντόφθαλμοι τεχνοκράτες δεν δίνουν 

λογαριασμό παρά μόνο στον εαυτό τους, πουθενά αλλού η νεοφιλελεύθερη στροφή δεν ήταν τόσο 

θεαματική. Σχεδόν εν μιά νυκτί, η Ευρωπαϊκή Ενωση ανέτρεψε άρδην τις επιλογές που τη 

σφράγιζαν από την πρώτη μέρα. Τα δείγματα είναι πολλαπλά και σωρευτικά. Η κοινή αγροτική 

πολιτική και τα ολοκληρωμένα μεσογειακά προγράμματα εξαφανίστηκαν σχεδόν, το Μάαστριχτ 

εγκαινίαζε μια σκληρή πολιτική δημοσιονομικής λιτότητας και ο ευρωπαϊκός προϋπολογισμός 

συρρικνωνόταν θεαματικά. 

Παρά τη θέσπιση μιας Νομισματικής Ενωσης που καθιστούσε αδύνατη την οποιαδήποτε εθνική 

αντιμετώπιση δομικών ή συγκυριακών δυσκολιών, δεν υπήρξαν καν προανακρούσματα μιας 

κοινής οικονομικής, φορολογικής ή ακόμα περισσότερο κοινωνικής πολιτικής. Φανατικά 

προσηλωμένη στη φιλελεύθερη ορθοδοξία, η ανεξέλεγκτη Κεντρική Ευρωπαϊκή Τράπεζα 

προικιζόταν με κυριαρχικές υπερεξουσίες σε σχέση τόσο με τα κράτη-μέλη όσο και με τις ίδιες τις 

ευρωπαϊκές ιεραρχίες. Τέλος, σαν κερασάκι στη νεοφιλελεύθερη τούρτα, το άνοιγμα της Ευρώπης 

προς Ανατολάς καθιστούσε την ουσιαστική σύγκλιση όνειρο θερινής νυκτός. Η προσθήκη πολλών 

δεκάδων εκατομμυρίων φτωχότερων και λιγότερο ανεπτυγμένων εταίρων καθιστούσε πια 

αδιανόητη οποιαδήποτε απόπειρα μακρόχρονης κοινωνικής ομοιογενοποίησης. 

Οταν λοιπόν ενέσκηψε η κρίση, οι λύσεις εμφανίζονταν αυτόδηλες: ακόμα αυστηρότερη λιτότητα, 

όξυνση των ανισοτήτων ανάμεσα στις χώρες και στο εσωτερικό τους και συνεχιζόμενες 

εσωτερικές υποτιμήσεις. Εκ των πραγμάτων, η νέα παραγωγιστική, αδυσώπητα ανταγωνιστική 

και απολύτως ανάλγητη Ευρώπη μεταμορφωνόταν σε μια Ευρώπη ορθολογικών επενδυτών. Στη 

θέση της αυταξίας της σύγκλισης μπήκε ο πραγματισμός της απόκλισης. Για πρώτη φορά, μια 

Ενωση «πολλών ταχυτήτων» φάνηκε να μπαίνει σε μία εκ πρώτης όψεως αμετάκλητη ιστορική 

τροχιά. 

Οι αλλαγές αυτές αντανακλώνται ευθέως στις εξελίξεις των εσωτερικών ευρωπαϊκών ισορροπιών. 

Πράγματι, η εγκατάλειψη του σχεδίου της σύγκλισης δεν είναι παρά η άλλη όψη της 
αναζωπύρωσης των εθνικών οικονομικών εθνικισμών, που εκφράζονται πρωτίστως μέσα από τη 

γερμανική ηγεμονία. Στο νέο αυτό πλαίσιο, η ευρωπαϊκή αλληλεγγύη δεν είναι παρά ένα ρητορικό 

κατάλοιπο μιας απελθούσας ιδεαλιστικής εποχής. 

Στο εξής, ο Βορράς δεν φαίνεται να έχει ανάγκη τον Νότο παρά μόνον αν και εφόσον αντλεί 

συγκεκριμένα ωφελήματα. Η κάθε χώρα δρα με μόνο γνώμονα τα συγκριτικά πλεονεκτήματα που 

πρέπει να μεγιστοποιηθούν, στο όνομα βέβαια πάντα των εθνικών «φορολογουμένων». Δεν είναι 

τυχαίο ότι όλες οι κοινές γνώμες χειραγωγούνται προς την κατεύθυνση της άνευ όρων προαγωγής 

των εθνικών οικονομικών συμφερόντων έναντι οποιουδήποτε κοινοτικού μελήματος. 

Και όμως, έστω και ως προδομένη, έστω και ως αξιακά αποδυναμωμένη, η Ευρώπη εξακολουθεί 

να υπάρχει. Κανείς δεν ξέρει βέβαια για πόσο καιρό. Οπως η Λίγκα του Βορρά, οι Καταλανοί 

αυτονομιστές και οι Σκώτοι πετρελαιούχοι εθνικιστές, έτσι και οι πλούσιοι Γερμανοί, Ολλανδοί, 



Αυστριακοί και Φινλανδοί διαπραγματεύονται συνεχώς με το σενάριο της «απαλλαγής» από τους 

«φτωχούς» συγγενείς τους. Αυτή άλλωστε είναι η ιστορική πεμπτουσία του εντελώς πλέον 

δεξιόστροφου ευρωπαϊκού γίνεσθαι. Και σε αυτήν ακριβώς τη στάση οφείλεται να ορθώσει τα 

στήθη της μια Αριστερά που ο πρώτος κοινοτικός της στόχος δεν μπορεί να είναι άλλος από την 

ουσιαστική σύγκλιση των βιοτικών επιπέδων όλων των Ευρωπαίων, μέσα από μια συστηματική 

ανακατανομή του ευρωπαϊκού πλούτου, τόσο μέσα στις χώρες όσο και στο εσωτερικό τους. 

Αμφισβητείται βέβαια, όλο και περισσότερο, αν η Αριστερά έχει ανάγκη τη σημερινή Ευρώπη. 

Δεν μπορεί όμως να υπάρξει καμιά αμφιβολία πως η Ευρώπη έχει ανάγκη την Αριστερά. Τελικώς, 

η Ευρώπη είτε θα ξαναγεννηθεί ως πραγματικά αλληλέγγυα είτε δεν θα υπάρξει. 

Πηγή: http://www.efsyn.gr/?p=161083  

 

επιστροφή 

 

Χρηματοπιστωτική φυλακή λαών... 

Η ανασυγκρότηση - μετάλλαξη της Ε.Ε. προετοιμαζόταν επί μακρόν και συστηματικά 

 

Του ΔΗΜΗΤΡΗ ΠΑΤΕΛΗ 
*
  

Η τελευταία “Μεγάλη Ιδέα” της άρχουσας τάξης της χώρας, δείχνει να ξεφτίζει όλο και πιο 

πολύ. Η μετεξέλιξη του εμφυλιοπολεμικού αντικομμουνιστικού δόγματος του “ανήκομεν εις την 

Δύσιν”, ο μονόδρομος της πρόσδεσης στη Δυτικοευρωπαϊκή κεφαλαιοκρατική ολοκλήρωση, 

στις Ευρωατλαντικές δομές, ο επενδεδυμένος με διάφορες ιδεολογικές αποχρώσεις 

“ευρωπαϊσμός”, η “ευρωπαϊκή ιδέα”, η οραματική διάσταση της “Ενωμένης Ευρώπης”, 

συνθλίβεται στις συμπληγάδες της γενικευμένης δομικής κρίσης και των πολιτικών διαχείρισής 

της.  
Η κυνική αυτή στρατηγική επιλογή της άρχουσας ελίτ και των ιδεολογικοπολιτικών οργάνων της, 

δείχνει σήμερα το πραγματικό της πρόσωπο. Το πάλαι ποτέ ειδυλλιακό όνειρο, γίνεται σήμερα 

σήμερα πραγματικός εφιάλτης για τον απλό λαό, για τους ανθρώπους της εργασίας.  

Η ανισομέρεια και οι συνακόλουθες περίπλοκες μορφές διεθνούς εκμετάλλευσης και καταπίεσης 

εντείνονται. Τα πλεονάσματα του πυρήνα γίνονται ελλείμματα της περιφέρειας, αυξητικά 

αναπαραγόμενα με ένα φρικώδη “Μηχανισμό στήριξης”. Σε συνθήκες παγκόσμιας, συστημικής 

και δομικής κρίσης, οι πλέον επιθετικές δυνάμεις του κεφαλαίου, αναζητούν απεγνωσμένα 

τρόπους διεξόδου από την κρίση, τρόπους μαζικής απαξίωσης-καταστροφής κεφαλαίων, 

παραγωγικών δυνάμεων, ώστε να επανεκκινήσουν το σύστημα, μέσω καταστροφής κεφαλαίων 

στον παροξυσμό του ανταγωνισμού (χρεοκοπιών, εξαγορών, συγχωνεύσεων, κ.ο.κ.) και κυρίως, 

καταστρέφοντας την κύρια παραγωγική δύναμη (την εργατική τάξη) μέσω του κοινωνικού 

πολέμου που εξαπολύουν εναντίον της εργασίας, με την “εσωτερική υποτίμηση”, με τη χρήση του 

δημόσιου εξωτερικού χρέους και άλλων μέσων για την αποικιοποίηση όχι μόνο των 

παραδοσιακών εξαρτημένων πρώην αποικιακών περιφερειακών χωρών, όχι μόνο χωρών του 

λεγόμενου «Τρίτου Κόσμου», αλλά και «περιφερειακών» χωρών ενός από τα τρία κέντρα του 

λεγόμενου «Πρώτου Κόσμου», της ιμπεριαλιστικής ολοκλήρωσης της «Ευρωπαϊκής Ένωσης» 

(όπως η Ελλάδα, η Ιρλανδία, η Πορτογαλία, η Ισπανία και εν πολλοίς η Ιταλία, τα περίφημα 

PIIGS κατά τη νεορατσιστική ορολογία των κυρίαρχων κύκλων του πυρήνα της Ε.Ε.). Εναντίον 

ολόκληρων λαών, χρησιμοποιούν βίαιες μορφές αποικιοποίησης, μετατροπής χωρών αυτού του 

τύπου σε αποικίες χρέους. Η διαδικασία αυτή προσλαμβάνει χαρακτηριστικά κοινωνικού πολέμου, 

με πρωτοφανείς σε “ειρηνική” περίοδο δημογραφικές επιπτώσεις.  

Η κλιμάκωση αυτής της πολιτικής, οδηγεί σε αντίστοιχη ανασυγκρότηση-μετάλλαξη της (εξ 

υπαρχής επιθετικού-ιμπεριαλιστικού χαρακτήρα) δομής και των λειτουργιών θεσμών και οργάνων 

σε επίπεδο εθνών-κρατών και Ε.Ε., σε κλιμάκωση του αυταρχισμού, σε μετάθεση αρμοδιοτήτων 

από εθνικά σε υπερεθνικά, από αιρετά σε διορισμένα εκτελεστικά-γραφειοκρατικά ή/και 

εξωθεσμικά όργανα (εκτός κάθε μορφής εποπτείας και ελέγχου), με αστυνομοκρατικές και 

στρατοκρατικές ενέργειες που πυκνώνουν. Η παραπάνω ανασυγκρότηση-μετάλλαξη 

προετοιμαζόταν επί μακρόν και συστηματικά. 

Στα πλαίσια αυτής της πολιτικής, γίνεται όλο και πιο ορατή η προοπτική γενικευμένου 

εκφασισμού εντός της Ε.Ε. και των επιμέρους κρατών-μελών, αλλά και η εμφάνιση 

http://www.efsyn.gr/?p=161083


πρωτόγνωρων μορφών συνδυασμού αστυνομικών-κατασταλτικών επιχειρήσεων, πολιτικών 

(“εμφυλίων”) πολέμων και διεθνών-παγκοσμίων συρράξεων (πχ. πυρήνα εναντίον περιφέρειας 

ευρωζώνης και Ε.Ε.). Η περίπτωση της πρόσφατης ευρείας κλίμακας άσκησης του γερμανικού 

στρατού, με την εμπλοκή 3.500 στρατιωτικών, χερσαίων και εναέριων δυνάμεων, με βασικό 

σενάριο την καταστολή εξέγερσης σε άλλη χώρα (λόγω αδυναμίας ή άρνησης των ενόπλων 

δυνάμεων και των σωμάτων ασφαλείας να επιτύχουν την καταστολή), συνηγορεί πρόδηλα υπέρ 

αυτών των τάσεων. 

Εδώ εντάσσεται και η απαγόρευση από τη συγκυβέρνηση ΝΔ-ΠΑΣΟΚ (Τετάρτη 8.1.14) 

διαδήλωσης οργανώσεων και κινήσεων της Αριστεράς, κατά της κυβέρνησης, της Τρόικας και της 

Ε.Ε. με αφορμή τις φιέστες ανάληψης της ελληνικής προεδρίας. Ακυρώνεται λοιπόν στην πράξη 

το ίδιο το θεμελιώδες στην αστική δημοκρατία δικαίωμα της ελευθερίας της έκφρασης και του 

συνέρχεσθαι. 

Τι παραπάνω χρειάζεται για να καταστεί σαφής ο χαρακτήρας της ευρωζώνης και της Ε.Ε., ως 

χρηματοπιστωτικής (και όχι μόνο) φυλακής λαών; Ο χρηματοπιστωτικός άξονας της εποχής, 

το πλέον επιθετικό διεθνικό κεφάλαιο και τα όργανά του (Ε.Ε., ΔΝΤ) θέτουν τους όρους μιας 

αποικίας χρέους και οι τοπικοί δεσμοφύλακες της συγκυβέρνησης ΝΔ-ΠΑΣΟΚ εκτελούν 

αδίστακτα το λαό με όρους δημογραφικής γενοκτονίας και καθεστώτος εκτάκτου ανάγκης. Εκτελούν 

μαζί και κάθε έννοια κεκτημένων συνταγματικών δικαιωμάτων και ελευθεριών. 

*Αναπληρωτή καθηγητή φιλοσοφίας Πολυτεχνείου Κρήτης, μέλους της Διεθνούς Ερευνητικής 

Ομάδας “Η Λογική της Ιστορίας” και του “Ομίλου Επαναστατικής Θεωρίας”.  

Ελευθεροτυπία, Δευτέρα 20 Ιανουαρίου 2014  

http://www.enet.gr/?i=news.el.politikh&id=410686  
 

επιστροφή 

 

Περιβαλλοντική αξιολόγηση του 2013 από 5 ελληνικές ΜΚΟ 

  

Δ ί κ τ υ ο Μ Ε Σ Ο Γ Ε Ι Ο Σ S O S 

 

Δεν πήγαμε ούτε σε μάγισσες, ούτε σε χαρτορίχτρες για να ζητήσουμε περιβαλλοντικές 

προβλέψεις για το 2014. Αποταθήκαμε στους πλέον ειδικούς, σε εκπροσώπους 5 από τις 

σημαντικότερες περιβαλλοντικές ΜΚΟ της χώρας (ΑΡΧΕΛΩΝ, ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ 

Περιβάλλοντος και Πολιτισμού, Mom,  Καλλιστώ και Οικολογική Εταιρία Ανακύκλωσης), 

αναζητώντας ερείσματα για να στηρίξουμε τις ελπίδες μας για το 2014, με βάση την αξιολόγηση 

της χρονιάς που πέρασε, σε επίπεδο περιβαλλοντικών εξελίξεων. 

 

Ποια θεωρείτε την πλέον σημαντική περιβαλλοντική εξέλιξη για το 2013 και σε τι μπορούμε να 

ευελπιστούμε με την έλευση της νέας χρονιάς;  

_____________________________________________________________________  

ΑΡΧΕΛΩΝ  
Η πιο σημαντική περιβαλλοντική εξέλιξη στο 2013 είναι, δυστυχώς, αρνητική. Συγκεκριμένα, οι 

πολλές και μεγάλες καθυστερήσεις του ΕΠΠΕΡΑΑ σε θέματα υλοποίησης δράσεων διαχείρισης 

και προστασίας της φύσης που απορρέουν από τις αντίστοιχες κοινοτικές και εθνικές υποχρεώσεις 

της χώρας. Χαρακτηριστικά και ενδεικτικά αναφέρω: Ελλιπής και καθυστερημένη 

χρηματοδότηση των περισσότερων Φορέων Διαχείρισης, αδυναμία έγκαιρης υποβολής της 

Εθνικής Αναφοράς για το Άρθρο 17 της 92/43.  

Ευελπιστούμε, τα παραπάνω να μην επαναληφθούν στη νέα χρονιά.  

Θεόδωρος Μπένος-Πάλμερ  

_____________________________________________________________________  

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ Περιβάλλοντος και Πολιτισμού  
Τον χρόνο που πέρασε το περιβάλλον δέχθηκε πολύ σοβαρά πλήγματα μέσω αλλαγών του 

θεσμικού πλαισίου προστασίας των δασών και άλλων ευαίσθητων – προστατευόμενων περιοχών, 

ειδικά και σε σχέση με το τουριστικό μοντέλο που προωθείται στην χώρα μας. Ελπίζουμε πως με 

http://www.enet.gr/?i=news.el.politikh&id=410686


το νέο έτος η διοίκηση θα επαναπροσδιορίσει την αναπτυξιακή της πολιτική, αναγνωρίζοντας 

επιτέλους την σημασία του φυσικού και πολιτιστικού μας πλούτου.  

Δάφνη Μαυρογιώργου  
_____________________________________________________________________  

MOm/Εταιρεία μελέτης και προστασίας της Μεσογειακής φώκιας  
Δυστυχώς, τα τελευταία 3 χρόνια και μετά το ξεκίνημα της οικονομικής κρίσης, η προστασία του 

φυσικού περιβάλλοντος αποτελεί "της πίσω πόρτας μάνταλο" για την Ελληνική Πολιτεία, αλλά 

και για όλες τις κυβερνήσεις που εκλέχθηκαν μέχρι και σήμερα. Οι στόχοι και οι προτεραιότητες 

που έχουν τεθεί σε κορυφαίο πολιτικό επίπεδο είναι τουλάχιστον απογοητευτικοί, και δυστυχώς 

τα πισωγυρίσματα και οι παλινδρομήσεις στα κεκτημένα, και ειδικά στο επίπεδο της 

περιβαλλοντικής νομοθεσίας είναι ουκ ολίγα! Παραδείγματα και μόνο αποτελούν οι fast track 

επενδύσεις, οι σεισμικές έρευνες για τα κοιτάσματα υδρογονανθράκων, η συγχώνευση και πλήρης 

απαξίωση των Φορέων Διαχείρισης των Προστατευόμενων Περιοχών, η προώθηση 

"αναπτυξιακών" πολιτικών βασισμένες σε μοντέλα της δεκαετίας του '70 - "τσιμέντα να γίνουν", ο 

νέος νόμος για την "θεσμοθετημένη καταστροφή" των δασών... Δυστυχώς ο κατάλογος αυτός δεν 

έχει τελειωμό.  

Παρ’όλα αυτά, η χρονιά που μόλις πέρασε μας άφησε και μερικά ευχάριστα και ευοίωνα δώρα. Η 

MOm ολοκλήρωσε το Ευρωπαϊκό Πρόγραμμα LIFE Θάλασσα, το οποίο μέσα από μία μεγάλη 

ποικιλία δράσεων ενημέρωσης, ευαισθητοποίησης, κινητοποίησης και εμπλοκής του κοινού σε 

εθνικό επίπεδο, κατάφερε να βελτιώσει τη γνώση όλων μας για την ύπαρξη των δελφινιών, 

φαλαινών και φωκών (9 είδη ζουν μόνιμα στις θάλασσές μας!) και να προωθήσει την ανάγκη 

προστασίας τους τόσο στο ευρύτερο κοινό, όσο και σε συγκεκριμένες ομάδες στόχους. 

Παράλληλα για πρώτη φορά υλοποιήσαμε το Northern Aegean Dolphin Project, ένα ερευνητικό 

πρόγραμμα με σκοπό την καταγραφή των πληθυσμών δελφινιών στις Βόρειες Σποράδες, το οποίο 

θα τρέξει και για το 2014!  

Για τη νέα χρονιά δυστυχώς δεν μπορούμε να έχουμε πολλές προσδοκίες. Ενώ η χώρα μας θα 

μπορούσε να πάρει πολλές και σημαντικές πρωτοβουλίες, έχοντας την Προεδρία της Ευρωπαϊκής 

Ένωσης για το πρώτο εξάμηνο, οι στόχοι είναι χαμηλοί και η πρόοδος ελάχιστη, αν όχι 

ανύπαρκτη. Αυτό που πραγματικά θα θέλαμε όμως να συμβεί μέσα στο νέο χρόνο, που μόλις 

μπήκε, είναι να καθιερωθεί η μεσογειακή φώκια σαν είδος σύμβολο της Ελλάδας, καθώς η χώρα 

μας έχει υπό την ευθύνη της την επιβίωση περισσότερο από του μισού παγκόσμιου πληθυσμού 

της κρίσιμα απειλούμενης με εξαφάνιση Monachus monachus!  

Βαγγέλης Παράβας  
_____________________________________________________________________  

Καλλιστώ  
Η περιβαλλοντική ανασκόπηση του 2013, δεν είναι δυστυχώς πολύ θετική, αφού μία σειρά από 

νομοσχέδια και πρωτοβουλίες της προηγούμενης χρονιάς οδηγούν συστηματικά στην υποβάθμιση 

του περιβάλλοντος στη χώρα μας, το οποίο δε θα μπορούσε να μείνει αλώβητο, την εποχή της 

κρίσης ή της ανάγκης για γρήγορη, fast track (sic) ανάπτυξη. Με κρίσιμα ζητήματα να 

παραμένουν ακόμα ανοιχτά, όπως είναι οι εξορυκτικές δραστηριότητες στη Χαλκιδική, το 

νομοσχέδιο για τα δασικά οικοσυστήματα, η διαρκής υποβάθμιση των προστατευόμενων 

περιοχών με την παράλληλη δυσλειτουργία των Φορέων Διαχείρισης, είναι δύσκολο να 

ξεχωρίσουμε μία θετική περιβαλλοντική εξέλιξη της χρονιάς που πέρασε.  
Παρ’ όλα αυτά, υπήρξαν, ευτυχώς, και επιτυχίες τη χρονιά που μας πέρασε. Ως ΚΑΛΛΙΣΤΩ, 

ξεχωρίζουμε ως πολύ σημαντική θετική εξέλιξη, την τοποθέτηση της νέας ενισχυμένης 

περίφραξης στην Εγνατία Οδό (Παναγιά-Γρεβενά και Σιάτιστα-Κρυσταλλοπηγή). Μετά από 23 

τροχαία ατυχήματα, 20 εκ των οποίων θανατηφόρα για την αρκούδα, μετά από δεκάδες 

υπομνήματα και συναντήσεις με όλους τους αρμόδιους φορείς, αλλά και μετά από παρεμβάσεις 

της Ευρωπαϊκής Επιτροπής μέσω των έργων LIFE (ΠΙΝΔΟΣ/ΓΡΕΒΕΝΑ και 

ΑΡΚΤΟΣ/ΚΑΣΤΟΡΙΑ) στους νομούς Γρεβενών και Καστοριάς, στα οποία συμμετέχει η 

ΚΑΛΛΙΣΤΩ ως εταίρος, η τοποθέτηση της νέας ενισχυμένης περίφραξης από την Εγνατία Οδό 

Α.Ε δίνει πλέον ένα τέλος στο χρόνιο πρόβλημα της θυσίας αρκούδων στην άσφαλτο, 

αποτελώντας μία νίκη της ΚΑΛΛΙΣΤΩΣ αλλά και συνολικά των περιβαλλοντικών οργανώσεων. 

Μία σημαντική νίκη για την αρκούδα η οποία «βρίσκει πια το δρόμο της»!  



Το 2014 ευελπιστούμε στη δύναμη και τη δυναμική της κοινωνίας, με σκοπό την επιτυχή 

υπεράσπιση του δικαιώματος μας να προστατεύσουμε το φυσικό και πολιτιστικό μας περιβάλλον ( 

Άρθρο 24 του Συντάγματος: «η προστασία του φυσικού και πολιτιστικού περιβάλλοντος αποτελεί 

υποχρέωση του κράτους και δικαίωμα του καθενός»).  

Ηλιάνα Μπουσιάκη  
_____________________________________________________________________  

Οικολογική Εταιρία Ανακύκλωσης  
Το 2013 στην Ελλάδα σε σχέση με τα περιβαλλοντικά θέματα θα το χαρακτήριζα σαν έτος 

απελπιστικής στασιμότητας στα περισσότερα περιβαλλοντικά θέματα, αρνητικών εξελίξεων σε 

συγκεκριμένα περιβαλλοντικά πεδία και κάποιων ελάχιστων θετικών εξελίξεων π.χ. στο κλείσιμο 

και την αποκατάσταση χωματερών και στον ενεργειακό τομέα η αύξηση των ΑΠΕ. Πάντως η πιο 

ουσιαστική θετική περιβαλλοντική εξέλιξη στην Ελλάδα το 2013 εκτιμώ ότι είναι η σημαντική 

αύξηση της εγκατεστημένης ισχύος στα φωτοβολταϊκά και στα αιολικά, που ήταν αποτέλεσμα 

μεγάλων προσπαθειών από τους περιβαλλοντικούς και κοινωνικούς φορείς, αλλά και θετικών 

πολιτικών αποφάσεων προηγούμενων ετών.  

Για τη νέα χρονιά, με την τεράστια οικονομική κρίση σε εξέλιξη και την ανάγκη να 

αντιμετωπισθούν επείγοντα και κρίσιμα οικονομικά και κοινωνικά προβλήματα, δεν είμαι 

αισιόδοξος για μεγάλες θετικές περιβαλλοντικές εξελίξεις στη χώρα μας. Ακόμη και η αύξηση των 

ΑΠΕ το 2014 εκτιμάται ότι θα είναι σημαντικά μικρότερη από το 2013, απόρροια των 

λανθασμένων χειρισμών και πολιτικών αποφάσεων του 2013. Από την άλλη πλευρά δεν πρέπει να 

παραβλέπουμε το γεγονός ότι οι περιβαλλοντικοί και κοινωνικοί φορείς προτείνουν όλο και πιο 

ώριμες, επεξεργασμένες και στοχευμένες λύσεις στα περιβαλλοντικά προβλήματα, που 

ταυτόχρονα συμβάλλουν στην αντιμετώπιση της περιβαλλοντικής, οικονομικής και κοινωνικής 

κρίσης στην Ελλάδα. Οπότε θα πρέπει να είμαστε πιο ενεργοί και αισιόδοξοι ότι ίσως οι 

προοπτικές να είναι ανοικτές και σε θετικές εξελίξεις, ακόμη και μέσα στο 2014, αρκεί να το 

παλέψουμε όλοι χωρίς σκοπιμότητες.  

Φίλιππος Κυρκίτσος 
Δ ί κ τ υ ο Μ Ε Σ Ο Γ Ε Ι Ο Σ S O S Μαμάη 3Α 10440, Aθήνα Τηλ./Fax: +30 210-8228795 E-

mail: info@medsos.gr  Website: www.medsos.gr  
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Άρθρο που περιλαμβάνεται στο συλλογικό τόμο "Εκπαίδευση για το Περιβάλλον και την 

Αειφορία στις αρχές του 21ου αιώνα" που μόλις κυκλοφόρησε από τις εκδόσεις ΔΙΑΔΡΑΣΗ 

(Δεκέμβρης 2013) 

 
ΠΕΡΙΛΗΨΗ 
Τόσο οι γνησίως πράσινες πολιτικές, όσο και οι «άρρωστες» παραλλαγές τους, έχουν τις ιστορικές τους 
ρίζες στο αισιόδοξο κλίμα της περιόδου 1989-1992 όταν διαμορφώθηκε η «συναίνεση του Ρίο» και η 
έννοια της βιώσιμης ανάπτυξης έγινε παγκόσμιο σημείο αναφοράς.  
Δυνητική εγγενή αντίφαση αποτέλεσε η ένταση ανάμεσα στις πεπερασμένες δυνατότητες των 
οικοσυστημάτων και στη διαρκή μεγέθυνση των απαιτήσεων της οικονομίας σε φυσικούς πόρους. Στην 
πράξη όμως η αντίφαση αυτή δεν πρόλαβε να εκδηλωθεί: οι διακηρύξεις για βιώσιμη ανάπτυξη 
ακυρώθηκαν κυρίως από την  προτεραιότητα κυβερνήσεων και εταιριών στην απελευθέρωση του διεθνούς 
εμπορίου με όρους αποσύνδεσής του από τις κοινωνικές και περιβαλλοντικές παραμέτρους του.  
Οι δυναμικές της σύγχρονης οικονομίας διαμορφώνουν έτσι ένα πολιτικό κλίμα που ευνοεί και την 
εμφάνιση άρρωστων πράσινων πολιτικών, σε παγκόσμιο αλλά και ευρωπαϊκό επίπεδο. Ως δύο 
χαρακτηριστικά παραδείγματα άρρωστων πράσινων πολιτικών ανατέμνονται εδώ οι Μηχανισμοί Ευελιξίας 
του Κιότο, από τη διεθνή εμπειρία, και ο πρόσφατος ισχυρισμός για «αειφόρο μεταλλεία» χρυσού, από την 
ελληνική επικαιρότητα.  
Οικονομική, κοινωνική και περιβαλλοντική κρίση συνδέονται στενότερα από ό,τι συνήθως πιστεύουμε: 
διέξοδο μπορούμε να έχουμε μόνο αν την αναζητήσουμε ταυτόχρονα και από τις τρεις αυτές όψεις της 
κρίσης.    
 
ABSTRACT 
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Both genuine green policies and their “sick” counterparts have their historical roots in the 1989-1992 
optimistic outlook, when the “Rio consensus” was established and the notion of sustainable development 
became globally a point of reference. 
An inherent potential contradiction in sustainable development had been the tension between the limited 
capacities of the ecosystems and the constantly expanding demand, by any growing economy, on natural 
resources. In fact, however, this contradiction had never had any time to unfold, as the rhetoric about 
sustainable development was quickly countered by the priority governments and corporations were giving 
to liberalizing international trade and having it decoupled from any social and environmental consideration. 
The current dynamics of modern economy are therefore leading to a political climate which strongly favors 
the emergence of “sick” green policies, both globally as well as on a European level. Two cases of this 
kind, one concerning global governance and another one from the current Greek national agenda, are 
anatomized in this article: the Kyoto Flexibility Mechanisms as well as the claim for “sustainable gold 
mining” in northern Greece. 
Economic, social and environmental crises are intertwined to each other more closely than we usually 
assume. A way out of the crisis can only be achieved if all three aspects are simultaneously tackled. 
 
ΑΡΡΩΣΤΕΣ ΠΡΑΣΙΝΕΣ ΠΟΛΙΤΙΚΕΣ 
των:  Τάσου Κρομμύδα, Νίκου Μάντζαρη, Γιάννη Παρασκευόπουλου 
 
Αντίθετα με τις περισσότερες κατηγορίες άρρωστων πολιτικών, οι άρρωστες πράσινες πολιτικές έχουν την 
ιδιαιτερότητα να συνδέονται με ένα διεθνώς κατοχυρωμένο όρο: το greenwashing ( «πράσινο ξέπλυμα» επί 
λέξει, ή «ψευδεπίγραφο πρασίνισμα» σε πιο ελεύθερη μετάφραση) είναι ήδη παλιό σχεδόν όσο και η 
έννοια της βιώσιμης ανάπτυξης, καλύπτει όμως μόνο συνειδητές και σκόπιμες στρεβλώσεις.     
Οι απόψεις που εκφράζονται στο άρθρο αυτό, αντικατοπτρίζουν λιγότερο την αυστηρή μεθοδολογία της 
ακαδημαϊκής έρευνας και περισσότερο την κοινωνική και πολιτική οπτική του πράσινου κινήματος και των 
Οικολόγων Πράσινων, όπου συμμετέχουν και οι συγγραφείς. Στο άρθρο αυτό αναλύεται αρχικά η ιστορική 
διαμόρφωση των άρρωστων πράσινων πολιτικών και των παραγόντων που τις καθορίζουν, ενώ στη 
συνέχεια παρουσιάζονται δύο χαρακτηριστικά παραδείγματα: ένα από τη διεθνή μάχη κατά της κλιματικής 
αλλαγής, και ένα από την άμεση ελληνική επικαιρότητα.   
 
Περιβάλλον και βιώσιμη ανάπτυξη: η ανάδυση των διεθνών συναινέσεων  
Η έννοια των άρρωστων πράσινων πολιτικών όπως την αντιλαμβανόμαστε σήμερα, εμφανίζεται την εποχή 
αμέσως μετά τη λήξη του Ψυχρού Πολέμου.  
Επιμέρους πολιτικές  για επείγοντα περιβαλλοντικά θέματα, υπήρχαν φυσικά σε κάθε εποχή: η αυστηρή 
βρετανική νομοθεσία της δεκαετίας του 1950 για την ατμοσφαιρική ρύπανση στο Λονδίνο [1] ή το διεθνές 
Πρωτόκολλο του Μόντρεαλ [2] για τους χλωροφθοράνθρακες (CFCs) που καταστρέφουν τη στοιβάδα του 
όζοντος (1986), ανήκουν στην κατηγορία αυτή.  Τέτοιες πολιτικές μπορούσαν να αξιολογούνται ως  
επαρκείς ή ανεπαρκείς, αποτελεσματικές ή αναποτελεσματικές, όχι όμως και ως «υγιείς» ή «άρρωστες».  Ο 
λόγος είναι ότι η τελευταία αυτή διάκριση προϋποθέτει το περιβάλλον ως συνολικότερη αυτοτελή αξία 
επαρκώς αναγνωρισμένη κοινωνικά, πολιτισμικά και πολιτικά, ώστε η επίκλησή της να μπορεί να 
εκτονώνει πιέσεις και να νομιμοποιεί το ενδεχόμενο να θυσιαστούν, εν όλω ή εν μέρει, άλλες αξίες για 
χάρη της.  Διαφορετικά δεν μιλάμε καν για «πράσινες πολιτικές», αλλά μόνο για παρεμβάσεις σε 
περιβαλλοντικά ζητήματα.  
Οι συναινέσεις αυτές πρωτοεμφανίστηκαν, σε διεθνές επίπεδο, την περίοδο 1989-1992. Μέχρι τότε ο 
ανταγωνισμός του Ψυχρού Πολέμου, που αναφερόταν και στην πάση θυσία επικράτηση στο πεδίο της 
βιομηχανικής ανάπτυξης, δεν άφηνε πολλά περιθώρια να αναγνωριστεί το περιβάλλον ως ζήτημα πρώτης 
γραμμής. Μεγάλες περιβαλλοντικές οργανώσεις με κύρος (και) στις οικονομικές και πολιτικές ελίτ, όπως 
το Sierra Club στις Η.Π.Α. ή το WWF στην Ευρώπη, υπήρχαν φυσικά και επί Ψυχρού Πολέμου. Τα κύρια 
όμως ρεύματα του σύγχρονου πράσινου κινήματος (όπως τα πράσινα κόμματα και η Greenpeace) ήταν 
απότοκα της μεγάλης πολιτικής και πολιτισμικής κοσμογονίας του 1968, και τη δεκαετία του 1980 
αποτελούσαν ακόμη σε μεγάλο βαθμό χώρους αμφισβήτησης. Ιδιαίτερα η αντίθεση στον Ψυχρό Πόλεμο 
και η παράλληλη εναντίωση τόσο στις κυρίαρχες αξίες της «Ανατολής» όσο και σε εκείνες της «Δύσης», 
αποτελούσε πάγια σταθερά τους.    
Στο σύντομο διάστημα ανάμεσα στην πτώση του τείχους του Βερολίνου (Νοέμβριος 1989) και την 
οριστική διάλυση της Σοβιετικής Ένωσης (Δεκέμβριος 1991), τα περισσότερα από τα δεδομένα αυτά 
ανατράπηκαν με καταιγιστικούς ρυθμούς:  
 Η Δύση, που κέρδιζε ήδη κατά κράτος τον Ψυχρό Πόλεμο σε πολιτικό, στρατιωτικό και οικονομικό 

επίπεδο, ανακάλυπτε ότι είχε «κερδίσει» και στα μέτωπα του περιβάλλοντος: οι περιβαλλοντικές 
καταστροφές από την εκ των άνω εκβιομηχάνιση στις ανατολικές χώρες είχαν τελικά πολλαπλάσια 
έκταση και ένταση, συγκριτικά με τη Δύση όπου οι πολίτες είχαν τουλάχιστον τη δυνατότητα  να 
πιέζουν και να ελέγχουν την εξουσία μέσω δημόσιου διαλόγου και κινητοποιήσεων. Οι δυτικές 
πολιτικές και οικονομικές ηγεσίες, που μέχρι τότε αντιμετώπιζαν αρκετά καχύποπτα το πράσινο 
κίνημα, διαπίστωναν λοιπόν ξαφνικά ότι η (συγκριτικά μεγαλύτερη) περιβαλλοντική μέριμνα 
μπορούσε να είναι  απόλυτα συμβατή με την οικονομική επικράτηση. 

 Σε αρκετές χώρες της Κεντρικής-Ανατολικής Ευρώπης αναδείχθηκαν τα χρόνια της μετάβασης ισχυρά 
(αλλά, τελικά, βραχύβια) πράσινα κινήματα, που στηρίχθηκαν στις αντιψυχροπολεμικές 
παρακαταθήκες των Πράσινων για να παίξουν καταλυτικό ρόλο και στην κατάρρευση των παλιών 
καθεστώτων.   



 Το τέλος του Ψυχρού Πολέμου υποχρέωνε και τα πράσινα κόμματα να επαναπροσδιορίσουν  τη  
στρατηγική τους. Έχοντας ήδη αποδείξει την ανοχή τους στο χρόνο, έβλεπαν ότι η εναντίωση στον 
Ψυχρό Πόλεμο δεν είχε πια αντικείμενο, ενώ η εκλογική ήττα του 1991 άφησε για πρώτη φορά τους 
Γερμανούς Πράσινους εκτός ομοσπονδιακής Βουλής και επιτάχυνε την πλήρη επικράτηση της τάσης 
των realos που αποδέχονταν ανάληψη κυβερνητικών ευθυνών.  

 Σε όλη την Ευρώπη και τη Βόρεια Αμερική, η γενιά του 1968 ερχόταν σιγά σιγά στα πράγματα και 
εντασσόταν ομαλά στον κορμό της κοινωνίας. Οι νέοι πολιτικοί που την εκπροσωπούσαν ήταν 
εξοικειωμένοι με την προβληματική των Πράσινων, ενώ και τα κόμματά τους άρχιζαν να 
ενσωματώνουν στα προγράμματά τους  πολιτικές  και προτάσεις για το περιβάλλον, συχνά υπό την 
πίεση και των Πράσινων ανταγωνιστών τους.  Εντυπωσιακότερη περίπτωση ήταν  ίσως το Beyond Fire 
που κυκλοφόρησε το 1992 ο Αλ Γκορ ως υποψήφιος αντιπρόεδρος των Η.Π.Α., όπου κήρυσσε τον 
κινητήρα εσωτερικής καύσης (και μαζί του όλη τη βιομηχανία πετρελαίου) τεχνολογικά απαρχαιωμένο 
και κλινικά νεκρό.   

 Μέρος της γενιάς αυτής ήταν φορέας και μιας νέας επιχειρηματικότητας, που προσπαθούσε να 
συμφιλιώσει τις πράσινες αξίες με την οικονομική αποδοτικότητα. Αντίστοιχες γέφυρες άρχιζαν όμως 
να δημιουργούνται και από την πλευρά της παραδοσιακής επιχειρηματικότητας που διέβλεπε νέα πεδία 
βιομηχανικών καινοτομιών και αντίστοιχων κερδών (αλλά και την ανάγκη συστηματικών 
παρεμβάσεων των  επιχειρήσεων σε αποφάσεις που θα μπορούσαν να οριοθετούν τις δραστηριότητες 
και τα κέρδη τους). Αυτή ακριβώς την τάση ενσάρκωνε το «Παγκόσμιο Συμβούλιο Επιχειρήσεων για 
τη Βιώσιμη Ανάπτυξη-WBCSD» [3] που ξεκίνησε το 1992 συσπειρώνοντας δεκάδες επικεφαλής 
μεγάλων διεθνών εταιρειών. 

Σε όλα αυτά, ερχόταν να προστεθεί ένα κλίμα γενικευμένης αισιοδοξίας:  Αν μέχρι τότε όλα σχεδόν τα 
προβλήματα κατέληγαν  να συνδέονται με τη μια ή την άλλη παράμετρο του Ψυχρού Πολέμου, το τέλος 
του ήταν φυσικό να δημιουργεί υψηλές προσδοκίες για τα πάντα. Ανοικτά σύνορα, ειρήνη και συνεργασία, 
δημοκρατία και ελευθερίες, συνδυασμός της οικονομίας της αγοράς με επαρκές κοινωνικό κράτος και 
περιορισμένες μόνο ανισότητες, συνόψιζαν τις προσδοκίες των περισσότερων στον Παγκόσμιο Βορρά.    
Στο αισιόδοξο αυτό παγκόσμιο τοπίο, διαμορφωνόταν χώρος και για το περιβάλλον.  Ιδιαίτερα 
ενθαρρυντικά μηνύματα έστελνε η νωπή τότε (1986) επιτυχία του Πρωτοκόλλου του Μόντρεαλ για την 
προστασία της στοιβάδας του όζοντος, με την ταχύρρυθμη υλοποίησή του. Έτσι η από χρόνια 
προγραμματισμένη για το 1992 Παγκόσμια Διάσκεψη του Ο.Η.Ε. για το περιβάλλον, στο Ρίο της 
Βραζιλίας, αναβαθμιζόταν τώρα στο κατάλληλο φόρουμ για καταλυτικές εξελίξεις στην αντιμετώπιση του 
περιβάλλοντος. Στην προπαρασκευαστική επιτροπή της Διάσκεψης (Παγκόσμια Επιτροπή για το 
Περιβάλλον και την Ανάπτυξη, 1983-7) η προεδρία της Gro Harlem Brundtland, πρώην πρωθυπουργού της 
Νορβηγίας, αποκτούσε εκ των υστέρων ιδιαίτερο συμβολικό βάρος: η Νορβηγία ως χώρα συμπύκνωνε 
εκείνες ακριβώς τις προσδοκίες που χαρακτήριζαν την εποχή μετά το 1989, ενώ προβαλλόταν και ως 
πρότυπο ήπιας ανάπτυξης χάρη στην εκτεταμένη ενεργειακή αξιοποίηση των άφθονων φυσικών 
υδατοπτώσεών της.     
Στο πλαίσιο αυτό, η έννοια της βιώσιμης ανάπτυξης, όπως οικοδομήθηκε και παρουσιάστηκε με την 
έκθεση Brundtland  «Το κοινό μας μέλλον» [4] τον Οκτώβριο του 1987, αποτελούσε ουσιαστικά μια 
καλών προθέσεων προσπάθεια Ιστορικού Συμβιβασμού ανάμεσα στην ανάπτυξη και το περιβάλλον, 
επεξεργασμένη με ιδιαίτερη προσοχή.  Η κοινωνική διάσταση, ως ρητός στόχος περιορισμού των 
κοινωνικών ανισοτήτων, αποτελούσε τον τρίτο πυλώνα της βιώσιμης ανάπτυξης.   
Το αίτημα για βιώσιμη ανάπτυξη αποτελούσε λοιπόν γνήσιο παιδί της εποχής του τέλους του Ψυχρού 
Πολέμου. Ενδεικτικό είναι άλλωστε ότι η σχετική δημόσια συζήτηση,  αρκετά περιορισμένη τα πρώτα 
χρόνια 1987-89 (παρόλο που το τέλος του Ψυχρού Πολέμου ήταν τότε ήδη ορατό), κορυφώθηκε κυρίως 
μετά το 1990, στην πορεία προς την Παγκόσμια Διάσκεψη του Ρίο. 
Η τελευταία αποτέλεσε πραγματικό ιστορικό σταθμό: 108 αρχηγοί κρατών, 4 διεθνείς συμφωνίες 
(Διακήρυξη για το Περιβάλλον και την Ανάπτυξη, Agenda 21, Σύμβαση-Πλαίσιο για τη Βιοποικιλότητα, 
Σύμβαση – Πλαίσιο για την Κλιματική Αλλαγή), ριζική αναβάθμιση του ρόλου των Μη Κυβερνητικών 
Οργανώσεων (αλλά και των επιχειρηματικών οργανώσεων) ως κοινωνικών εταίρων-stakeholders.  Στη 
γενικευμένη αισιοδοξία εκείνων των ημερών μόνη σκιά αποτελούσε η επιφυλακτικότητα των Η.Π.Α., όπου 
όμως η προοπτική εκλογής των Κλίντον - Γκορ φαινόταν να ανοίγει παράθυρο για ουσιαστικότερες 
προσδοκίες.  
Η δυναμική αυτή του Ρίο και η έννοια της βιώσιμης ανάπτυξης ως οικουμενικά αποδεκτός στόχος, 
αποτέλεσαν και τη νομιμοποιητική βάση των πράσινων πολιτικών. Οι τελευταίες προορίζονταν ουσιαστικά 
να αποτελέσουν το εργαλείο που θα μετέτρεπε τη γνωστή σκληρή ανάπτυξη, με το υψηλό της τίμημα για 
τις κοινωνίες και το περιβάλλον, σε βιώσιμη: φιλική προς το περιβάλλον και τις κοινωνίες. Με δεδομένο 
όμως ότι η υιοθέτηση της βιώσιμης ανάπτυξης αναγνωριζόταν από όλους ως αρχή και όχι τέλος του 
δρόμου, ανοίγονταν περιθώρια και για άρρωστες πράσινες πολιτικές, που θα επικαλούνταν τη βιωσιμότητα 
ως διακηρυκτικό στόχο προκειμένου να προωθήσουν στην πραγματικότητα άλλες, αντίθετες 
προτεραιότητες. Εξίσου σημαντική κατηγορία άρρωστων πράσινων πολιτικών, θα αντιπροσώπευαν εκείνες 
που ξεκινούσαν μεν με πραγματικά θετικούς στόχους, αλλά αδυνατούσαν να αξιολογήσουν τις ενδεχόμενες 
παρενέργειες και να επαναπροσδιοριστούν στην πορεία.  
 
Η αισιοδοξία που δεν επαληθεύθηκε 
Τα αισιόδοξα δεδομένα που στήριξαν τη δυναμική του Ρίο, άρχισαν να διαβρώνονται από την πρώτη 
στιγμή. Βασική αδυναμία του εργαλείου της βιώσιμης ανάπτυξης ήταν ότι το πράσινο φως που άναβε για 
το περιβάλλον και την κοινωνική συνοχή, δέσμευε την οικονομία μόνο ως ευχή. Η συμφιλίωση της 



παγκόσμιας οικονομίας με το περιβάλλον - και μάλιστα σε αναπτυξιακή κατεύθυνση - προϋπέθετε ένα 
ευρύτατο σχέδιο αναπροσανατολισμού της: τέτοιο όμως σχέδιο δεν κατατέθηκε ποτέ, ούτε και 
αναζητήθηκε μέσα από μια σοβαρή συζήτηση.  Αντίθετα, όλα αφέθηκαν σε αποσπασματικές πρωτοβουλίες 
των ενδιαφερόμενων κυβερνήσεων και επιχειρήσεων.  Επιπλέον, οι δεσμεύσεις του Ρίο περιβλήθηκαν με 
ασθενή μόνο νομική ισχύ (soft law), καθώς δεν προβλέφθηκε να επικρατούν απέναντι σε ειδικότερες ή 
μεταγενέστερες διεθνείς συμβάσεις.      
Αρκετοί έχουν ασκήσει κριτική και στην ίδια την έννοια της βιώσιμης ανάπτυξης, επισημαίνοντας την 
εγγενή αντίφαση ανάμεσα στις πεπερασμένες δυνατότητες των οικοσυστημάτων και στη διαρκή μεγέθυνση 
των απαιτήσεων της οικονομίας σε φυσικούς πόρους  [5] [6].  
Η κριτική αυτή δεν είναι αβάσιμη, παραβλέπει όμως ότι η πρόταση για βιώσιμη ανάπτυξη δεν είχε ποτέ την 
ευκαιρία να δοκιμαστεί πραγματικά και να αναδειχθούν στην πράξη οι  αντιφάσεις της. Αντίθετα, την 
επαύριο ήδη του Ρίο, προωθήθηκε από τις ίδιες ακριβώς κυβερνήσεις ένα οικονομικό και πολιτικό σχέδιο 
πλήρως ανταγωνιστικό με τις βασικές διακηρύξεις της βιώσιμης ανάπτυξης: η προτεραιότητα στην 
απελευθέρωση και αποσύνδεση του διεθνούς εμπορίου από τις κοινωνικές και περιβαλλοντικές 
παραμέτρους του.  
Η ειρωνεία είναι ότι η πρωτοβουλία για την επίσπευση του σχεδίου αυτού προήλθε από τη διοίκηση 
Κλίντον-Γκορ, που μόλις είχε εκλεγεί στις Η.Π.Α. με την υπόσχεση να αντιστρέψει (και) την επιφυλακτική 
έως αρνητική στάση της προηγούμενης προεδρίας Μπους του πρεσβύτερου απέναντι στη δυναμική του 
Ρίο.  
Κύρια αιχμή της προεκλογικής τους εκστρατείας ήταν  όμως το «it’s the economy, stupid!», και 
πραγματικά αυτό έκαναν:  έριξαν όλο το βάρος της αμερικανικής πολιτικής στην κατά προτεραιότητα 
ολοκλήρωση των διαπραγματεύσεων της GATT και την ίδρυση του Παγκόσμιου Οργανισμού Εμπορίου με 
κανόνες που πρακτικά κατοχυρώνουν ως νόμιμο και δεσμευτικό εμπορικό πλεονέκτημα κάθε υποβάθμιση 
των κοινωνικών και περιβαλλοντικών όρων παραγωγής.  Πολύ σύντομα, στις διαπραγματεύσεις για το 
κλίμα, οι κανόνες αυτοί θα αποτελέσουν βασικό όπλο στην προσπάθεια των Η.Π.Α. και άλλων χωρών να 
αναλάβουν τις λιγότερες δυνατές δεσμεύσεις. [7] 
Η είσοδος της Ρωσίας και της Κίνας στον Παγκόσμιο Οργανισμό Εμπορίου θα έρθει να παγιώσει αυτή τη 
δυναμική. Σταδιακά η παγκόσμια παραγωγή μετατοπίζεται προς την Ανατολή και τις χώρες BRIC, ενώ η 
κατανάλωση συνεχίζει να επικεντρώνεται στην Ευρώπη και τις Η.Π.Α., που με τη σειρά τους προσπαθούν 
όλο και περισσότερο να στηριχθούν στην καινοτομία και σε ένα όλο και πιο ανεξέλεγκτο 
χρηματοπιστωτικό τομέα. 
Για να συντηρηθούν οι ροές αυτές, συμπιέζεται τεχνητά και το οικονομικό κόστος των μεταφορών. Η 
κηροζίνη των αεροπλάνων παραμένει το μόνο αφορολόγητο καύσιμο παγκοσμίως, τα ναυτιλιακά καύσιμα 
φορολογούνται μόνο συμβολικά. 20 χρόνια μετά το Ρίο και 15 χρόνια μετά το Κιότο, οι διηπειρωτικές 
θαλάσσιες και αεροπορικές μεταφορές εξακολουθούν να μην υπολογίζονται στις δεσμεύσεις και τους 
στόχους για το κλίμα.   
Η δυναμική αυτή καταλήγει αυτοτροφοδοτούμενη: την τελευταία 20ετία το παγκόσμιο εμπόριο αυξάνει 
σταθερά με ρυθμούς ταχύτερους από το παγκόσμιο ΑΕΠ, βιομηχανική παραγωγή μετακινείται διαρκώς 
από τη Δύση προς τις νεοβιομηχανικές χώρες (που μάλιστα μέχρι στιγμής δεν υπόκεινται στους 
δεσμευτικούς στόχους του Κιότο ούτε για τις εξαγωγές τους), τα προϊόντα που αγοράζει ο μέσος πολίτης 
έρχονται από όλο και πιο μακριά εκλύοντας για τη μεταφορά τους ολοένα περισσότερα αέρια του 
θερμοκηπίου, ενώ στους κύκλους των οικονομολόγων γίνεται αποδεκτό περίπου ως αξίωμα ότι μια 
οικονομία μπορεί να διατηρήσει σταθερές τις θέσεις απασχόλησης και να συγκρατήσει την ανεργία, μόνο 
αν αναπτύσσεται διαρκώς τουλάχιστον με 3% το χρόνο.    
 
Άρρωστες πράσινες πολιτικές, σε ευνοϊκό πολιτικό περιβάλλον. Στην Ευρώπη…. 
Το πολιτικό αυτό πλαίσιο δημιουργεί ιδεώδεις συνθήκες για «εκκόλαψη» άρρωστων πράσινων πολιτικών: 
 Τυπικά και ρητορικά η βιώσιμη ανάπτυξη παραμένει κεντρική δέσμευση, στοιχείο που επιτάσσει το  

σχεδιασμό και την υλοποίηση πράσινων πολιτικών.  
 Ουσιαστικά η οικονομία και η ανάπτυξή της παραμένουν απόλυτες και αυτονομημένες 

προτεραιότητες, υποτάσσοντας (και) τις πράσινες πολιτικές. 
Ο συνδυασμός αυτός οδηγεί πολύ εύκολα σε πολιτικές που, πίσω από την πράσινη ρητορεία, καταλήγουν 
να προωθούν οικονομικά συμφέροντα ευθέως ανταγωνιστικά με το περιβάλλον και τη βιωσιμότητα. Κάτι 
τέτοιο μπορεί να συμβεί ακόμη και με πολιτικούς καλών προθέσεων, όπως η περίπτωση του Σταύρου Δήμα 
που, ως Ευρωπαίος Επίτροπος Περιβάλλοντος, είχε δημόσια παραδεχθεί την αστοχία της ευρωπαϊκής 
πολιτικής για την προώθηση των βιοκαυσίμων ως εργαλείο κατά της κλιματικής αλλαγής [8].  
Επιχειρήματα για πιθανή διάβρωση ανταγωνιστικότητας, απώλεια θέσεων εργασίας ή συρρίκνωση 
κρίσιμων δημόσιων εσόδων συχνά παίζουν καταλυτικό ρόλο όταν απευθύνονται σε πρόσωπα που δεν 
έχουν άμεση δυνατότητα να ελέγξουν τη βασιμότητα των προβλέψεων, στερούνται εναλλακτικών οπτικών 
και, επιπλέον, είναι και οι ίδιοι εθισμένοι στο συγκεκριμένο τρόπο σκέψης.     
Πολύ ισχυρότερες όμως πιθανότητες να εκκολαφθούν άρρωστες πράσινες πολιτικές διαμορφώνονται σε 
ένα πολιτικό περιβάλλον όπου τα θεσμικά κέντρα αποφάσεων διαβουλεύονται κατά προτεραιότητα με τις 
επίσημες οργανώσεις των επιχειρήσεων:  
Μόνο στο ευρωκοινοβούλιο ενεργοποιούνται σήμερα 14.000 λομπίστες, οι περισσότεροι με κανόνες 
διαφάνειας χαλαρότερους και από αυτούς που ισχύουν στις Η.Π.Α. [9]. Ινστιτούτα των μεγαλύτερων 
επιχειρήσεων όπως οι Friends of Europe [10] ή το European Roundtable of Industrialists [11] αποτελούν 
συχνά τους πραγματικούς εισηγητές Ευρωπαϊκών πολιτικών,  πριν ακόμη αυτές δοθούν στη δημοσιότητα 
και τεθούν σε διαβούλευση. 



Η διαβούλευση είναι βέβαια ανοικτή και στους υπόλοιπους «κοινωνικούς εταίρους»: περιβαλλοντικές 
οργανώσεις, οργανώσεις καταναλωτών, εργατικά συνδικάτα, καταθέτουν και αυτά τις απόψεις και τα 
επιχειρήματά τους, συχνά προωθώντας ζητήματα, κερδίζοντας επί μέρους μάχες ή συνδιαμορφώνοντας 
πολιτικές. Η επιρροή τους όμως είναι ασύγκριτα ασθενέστερη από εκείνη των επιχειρήσεων: ενδεικτικό, 
για μια εποχή μάλιστα όπου η κυριαρχία των επιχειρήσεων δεν είχε τόσο προχωρήσει, είναι ότι ο 
(σοσιαλιστής) Ζακ Ντελόρ ως πρόεδρος της Κομισιόν είχε συναντήσει 8 φορές το European Roundtable of 
Industrialists και μόλις μία φορά το Ευρωπαϊκό Γραφείο Περιβάλλοντος [12], την κοινή ομπρέλα των 
μεγάλων περιβαλλοντικών οργανώσεων στις Βρυξέλλες.   
 
Ο κλοιός αυτός της επιχειρηματικής επιρροής στις ευρωπαϊκές πολιτικές αποφάσεις, συχνά περιλαμβάνει 
δυστυχώς και το ευρωκοινοβούλιο. Ενδεικτικά αναφέρουμε δύο παραδείγματα, ένα σχετικά παλαιότερο 
(2007) και ένα σχετικά πρόσφατο (2011):  
 Τον Ευρωπαϊκό Κανονισμό R.E.A.C.H. για τα επικίνδυνα χημικά, όπου το αρχικό κείμενο της 

Κομισιόν τροποποιήθηκε από το Ευρωκοινοβούλιο υπέρ της χημικής βιομηχανίας σε τέτοιο βαθμό, 
που ακόμη και το (καθόλου αντιεπιχειρηματικό) WWF αναγκάστηκε να το καταγγείλει δημόσια [13]. 

 Την καταψήφιση πρότασης για αναβάθμιση, από 20 σε 30%,  του ευρωπαϊκού στόχου περιορισμού των 
εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου για το 2020, παρά τα επιστημονικά στοιχεία που κρίνουν την 
αναβάθμιση απολύτως απαραίτητη, αλλά και παρά τα νέα δεδομένα της οικονομικής κρίσης που 
καθιστούν την αναβάθμιση του στόχου πολύ πιο εύκολη και το κόστος της  πολύ χαμηλότερο. [14]  

 
Ένα τέτοιο πολιτικό περιβάλλον, είναι ικανό να καλύψει με «πράσινο» περιτύλιγμα ακόμη και ακραίες 
καταστάσεις:  
 Η ευνοϊκή ουδετερότητα της Κομισιόν απέναντι στην πυρηνική ενέργεια, ακόμη και μετά την 

Φουκουσίμα, προβάλλεται ως αποδεκτή πολιτική κατά της κλιματικής αλλαγής. 
 Η σταδιακή επιβολή των Γενετικά Τροποποιημένων Οργανισμών, παρουσιάζεται ακόμη και ως 

πράσινη καινοτομία για τη διατροφική ασφάλεια των φτωχότερων πληθυσμών του Παγκόσμιου Νότου. 
 Η προώθηση από τις εταιρίες εθελοντικών πρωτοβουλιών και αυτορρύθμισης, προβάλλεται σε διεθνείς 

διασκέψεις ως επαρκής εναλλακτική λύση απέναντι στις απαραίτητες δεσμευτικές διακρατικές 
συμφωνίες. 

 
Στο θεωρητικό πεδίο, κορύφωση αυτής της τάσης αποτελεί η υποκατάσταση, από το 2005 και μετά, της 
ίδιας της έννοιας της βιώσιμης ανάπτυξης από μια άλλη έννοια: αυτή της Πράσινης Ανάπτυξης (Green 
Growth) [15]. Η τελευταία αφαιρεί τελείως την κοινωνική διάσταση ως τρίτο πυλώνα της βιώσιμης 
ανάπτυξης, ενώ από το περιβάλλον κρατά μόνο τις «πράσινες επενδύσεις» και τη «βιώσιμη διαχείριση των 
φυσικών πόρων» κυρίως μέσω οικονομικών εργαλείων. Αναπτύχθηκε αρχικά στα πλαίσια του Οργανισμού 
Ασίας-Ειρηνικού [16] για να υιοθετηθεί το 2009 και από τον ΟΟΣΑ [17]. Μεταξύ των 30 χωρών που 
υπογράφουν τη σχετική διακήρυξη ήταν και η Ελλάδα, λίγο πριν την ανάληψη της εξουσίας από το 
ΠΑΣΟΚ που χρησιμοποίησε κατά κόρον το συγκεκριμένο όρο την πρώτη περίοδο της τελευταίας του 
διακυβέρνησης. 
 
… και στην Ελλάδα 
Στην ελληνική κοινωνία, η «συναίνεση του Ρίο» για τη βιώσιμη ανάπτυξη δεν μπόρεσε ως τώρα να 
αποκτήσει ευρύτερο αντίκρισμα.   
Παράγοντες όπως η Περιβαλλοντική Εκπαίδευση, οι μικρές και μεγάλες περιβαλλοντικές οργανώσεις, η 
ευρωπαϊκή νομοθεσία, η νομολογία του Συμβουλίου της Επικρατείας, έφεραν σταδιακά μια υπολογίσιμη 
ευαισθητοποίηση σε σημαντικό ποσοστό του πληθυσμού. Σε μια χώρα όμως όπου ο δημόσιος διάλογος 
επηρεάζεται καθοριστικά από την κεντρική πολιτική που ασκεί (άμεσα και έμμεσα) καταλυτική επιρροή 
στην κοινωνική συνείδηση, η μακροχρόνια απουσία ενός ισχυρού πράσινου κόμματος άφησε και εδώ τη 
σφραγίδα της: οι πολιτικές πρωτοβουλίες του οικολογικού χώρου δεν ήταν ποτέ αρκετά ισχυρές ή αρκετά 
μακροχρόνιες ώστε να επιβάλουν αλλαγές σ την πολιτική ατζέντα,  ιδιαίτερα  των κομμάτων εξουσίας. 
Ακόμη και οι Οικολόγοι Πράσινοι άρχισαν να ισχυροποιούνται μόνο τις παραμονές της οικονομικής 
κρίσης, όταν η πολιτική ατζέντα ξαναγύριζε πια εκ των πραγμάτων στον παραδοσιακό σκληρό της πυρήνα. 
Κάτι τέτοιο δυστυχώς μάλλον ευνοεί παρά δυσχεραίνει τη διαμόρφωση άρρωστων πράσινων πολιτικών. Οι 
τελευταίες όμως προβάλλονται ως «πράσινες» μόνο προς τα περιορισμένα κοινωνικά ακροατήρια που 
ασπάζονται τη «συναίνεση του Ρίο».   Δύο χαρακτηριστικά παραδείγματα θα μπορούσαν να αποτελούν: 
 Η πρόσφατη εξομοίωση της φορολογίας πετρελαίου θέρμανσης με εκείνη του πετρελαίου κίνησης, θα 

μπορούσε κάλλιστα να αποτελεί μια άρρωστη πράσινη πολιτική που καταλήγει να πολλαπλασιάζει και 
τα περιβαλλοντικά αδιέξοδα. Κανείς όμως (ευτυχώς) δε διανοήθηκε να την προβάλει ως…  πράσινο 
μέτρο, καθώς η κυβέρνηση απευχόταν με σφοδρότητα κάθε μείωση στην κατανάλωση πετρελαίου, που 
θα της στερούσε φορολογικές εισπράξεις.  

 Αντίθετα, η συστηματική προσπάθεια του ΥΠΕΚΑ και του «Παρατηρητηρίου Πολιτών για την 
Αειφόρο Ανάπτυξη-CISD» [18] να παρουσιάσουν τις εξορύξεις χρυσού στη Χαλκιδική ως 
περιβαλλοντικά αποδεκτή δραστηριότητα, απευθύνεται σε συγκεκριμένα αλλά κρίσιμα ακροατήρια με 
πράσινες ευαισθησίες και φιλοδοξεί να τα αποκόψει από τις αντιδράσεις των περιβαλλοντικών 
οργανώσεων και των πληττόμενων κατοίκων. Στο θέμα αυτό, ως περίπτωση άρρωστης πράσινης 
πολιτικής,  θα αναφερθούμε αναλυτικότερα στη συνέχεια. 

Ανησυχητικότερη από όλα όμως είναι η άτυπη συναίνεση και των 7 σημερινών κομμάτων της Βουλής, ότι 
το περιβάλλον θα είναι αναπόδραστα ένα από τα πρώτα θύματα της κρίσης: Χαρακτηριστικό είναι ότι τον 



Απρίλιο του 2012, στην κορύφωση της προεκλογικής περιόδου, κανένα από αυτά δεν απάντησε καν στην 
έκκληση του WWF  προς τα κόμματα να δεσμευθούν ότι «η κρίση δε θα χρησιμοποιηθεί ως δικαιολογία 
για εκπτώσεις  στο περιβάλλον» [19].  Για την ιστορία, στην έκκληση αυτή είχαν τότε ανταποκριθεί μόνο 
οι Οικολόγοι Πράσινοι και οι Πειρατές. 
 
Ανατέμνοντας άρρωστες πράσινες πολιτικές 
 
Περίπτωση 1

η
 : η εφαρμογή των «Μηχανισμών Ευελιξίας» του Κιότο 

 
Εισαγωγικά: Η διεθνής κοινότητα για την αντιμετώπιση της κλιματικής αλλαγής 
Αποτελεί πλέον κοινό τόπο πως η κλιματική αλλαγή είναι η μεγαλύτερη πρόκληση που αντιμετωπίζει η 
ανθρωπότητα. Είναι πρακτικά ομόφωνη η επιστημονική εκτίμηση πως αν δεν αρχίσουν να μειώνονται 
άμεσα και δραστικά οι παγκόσμιες εκπομπές αερίων του θερμοκηπίου (ΑτΘ), τις επόμενες δεκαετίες το 
κλίμα του πλανήτη θα αποσταθεροποιηθεί με ανυπολόγιστες επιπτώσεις στις υποδομές, στη γεωργική 
παραγωγή, τη δημόσια υγεία, τις γεωπολιτικές ισορροπίες. 
Η διεθνής κοινότητα άρχισε να ασχολείται με το ζήτημα αρκετά έγκαιρα με ορόσημο τη Σύνοδο Κορυφής 
στο Ρίο της Βραζιλίας το 1992 με τη συμμετοχή 144 αρχηγών κρατών. Εκεί συναποφασίστηκε η Σύμβαση 
Πλαίσιο του ΟΗΕ για την Κλιματική Αλλαγή [20] (UNFCCC) η οποία επικυρώθηκε και από τα 195 κράτη 
μέλη του ΟΗΕ. Δηλωμένος στόχος της Σύμβασης είναι η “σταθεροποίηση των συγκεντρώσεων αερίων του 
θερμοκηπίου στην ατμόσφαιρα σε επίπεδο που θα αποτρέπει επικίνδυνη ανθρωπογενή παρέμβαση στο 
κλιματικό σύστημα”. Η ίδια η Σύμβαση δεν είναι νομικά δεσμευτική καθώς δεν θέτει κάποια όρια στις 
εκπομπές ΑτΘ ούτε περιέχει μηχανισμούς συμμόρφωσης. Τα κράτη μέλη ανέλαβαν να υλοποιήσουν 
εθνικές απογραφές των εκπομπών τους και συναντιόνται σε ετήσιες Συνδιασκέψεις (Conferences of the 
Parties – COP) από το 1995 για την αξιολόγηση της προόδου για την αντιμετώπιση της κλιματικής 
αλλαγής. 
Το πρώτο και σημαντικότερο βήμα της διεθνούς κοινότητας προς μια κοινή δράση για το κλίμα ήρθε στην 
3η Συνδιάσκεψη το 1997, με την υπογραφή του Πρωτοκόλλου του Κιότο [21]. Σε αυτό 38 αναπτυγμένες 
χώρες δεσμεύτηκαν να μειώσουν το μέσο όρο των εκπομπών ΑτΘ της περιόδου 2008-12 κατά 5,2% σε 
σχέση με τα επίπεδα του 1990. Ο στόχος μείωσης δεν ήταν ο ίδιος για όλα τα κράτη που συμμετείχαν αλλά 
διαφοροποιούνταν ανάλογα με την αναμενόμενη εξέλιξη των εκπομπών τους και τις τεχνικο-οικονομικές 
δυνατότητες καθενός για τη μείωσή τους. Έτσι η ΕΕ είχε συνολικό στόχο μείωσης κατά 8% ο οποίος με τη 
σειρά του επιμεριζόταν διαφορετικά σε κάθε κράτος μέλος από -28% για το Λουξεμβούργο μέχρι στόχο 
συγκράτησης της αύξησης των εκπομπών σε +27% για την Πορτογαλία. Οι ΗΠΑ αν και υπέγραψαν το 
Πρωτόκολλο αρνήθηκαν να το επικυρώσουν. Ο συλλογικός στόχος μείωσης εκπομπών για τα 37 κράτη 
έγινε επομένως 4,2%. 
Κρίνοντας από το αποτέλεσμα, 15 χρόνια μετά την υπογραφή του, το Πρωτόκολλο του Κιότο και 
γενικότερα η Σύμβαση - Πλαίσιο απέτυχαν στον αντικειμενικό τους σκοπό.  
Καταρχάς οι στόχοι μείωσης εκπομπών στερούνταν κάθε φιλοδοξίας, όχι μόνο από την επιστημονική 
οπτική του τι απαιτείται για την αποφυγή αποσταθεροποίησης του κλίματος, αλλά και από τις ίδιες τις 
πρακτικές δυνατότητες μείωσης. Σύμφωνα με τα τελευταία διαθέσιμα στοιχεία [22] η ΕΕ με στόχο μείωσης 
8% είχε καταφέρει το 2011 να μειώσει τις εκπομπές της κατά 14% για την ΕΕ-15 και 18% για την ΕΕ-27. 
Προκαταρκτικές εκτιμήσεις για τα 37 κράτη του Πρωτοκόλλου του Κιότο αναφέρουν συνολική μείωση 
16% σε σχέση με το στόχο 4,2%. 
Δεύτερον, οι μειώσεις αυτές προέκυψαν χωρίς σημαντικές αλλαγές στο ενεργειακό μοντέλο των χωρών 
αλλά κυρίως λόγω της κατάρρευσης της βιομηχανικής παραγωγής στις ανατολικές χώρες (περισσότερα 
παρακάτω), λόγω της οικονομικής κρίσης και λόγω της υποκατάστασης εγχώριας παραγωγής με εισαγωγές 
από χώρες εκτός του Κιότο. 
Τρίτον, οι μειώσεις εκπομπών στις 37 αυτές χώρες συνέβαλαν ελάχιστα στην αντιμετώπιση του 
παγκόσμιου προβλήματος της κλιματικής αλλαγής. Το ίδιο διάστημα (1990-2010) οι παγκόσμιες εκπομπές 
αυξήθηκαν κατά 50% κυρίως λόγω της οικονομικής ανάπτυξης χωρών όπως η Κίνα και η Ινδία οι οποίες 
είδαν τις εκπομπές τους να τριπλασιάζονται και να διπλασιάζονται αντίστοιχα μόνο την τελευταία 
δεκαετία. Το 1990 που είναι το έτος αναφοράς, οι εκπομπές των 37 κρατών του Κιότο και των ΗΠΑ ήταν 
τα δύο τρίτα των παγκόσμιων εκπομπών. Σήμερα το μερίδιό τους έχει πέσει κάτω από το 50%. 
Η δυναμική των διεθνών διαπραγματεύσεων για το κλίμα έφτασε την κορύφωσή της το 2009 ενόψει της 
Συνδιάσκεψης της Κοπεγχάγης με τη συμμετοχή 115 αρχηγών κρατών. Η Συνδιάσκεψη κατέληξε σε 
ναυάγιο. Τρεις συνδιασκέψεις αργότερα που προσπάθησαν να διατηρήσουν ζωντανή  την ίδια τη διεθνή 
διαδικασία της Σύμβασης Πλαίσιο, το Πρωτόκολλο του Κιότο παρατάθηκε μέχρι το 2020 με στόχο 
μείωσης εκπομπών κατά 18% σε σχέση με το 1990, χωρίς όμως πλέον τη συμμετοχή της Ιαπωνίας, Ρωσίας, 
του Καναδά και της Νέας Ζηλανδίας. Μόνη ουσιαστική ελπίδα είναι η απόφαση για δρομολόγηση 
διαδικασιών ώστε το 2015 να έχει αποφασιστεί μια νέα παγκόσμια συμφωνία για την προστασία του 
κλίματος με τη συμμετοχή όλων των χωρών και ισχύ από το 2020 και μετά. 
Την ίδια στιγμή βέβαια η κλιματική αλλαγή αρχίζει και γίνεται όλο και πιο έκδηλη, οι επιστήμονες 
σημαίνουν συναγερμό για τις δραστικές μειώσεις εκπομπών που απαιτούνται και τα συμπεράσματά τους 
υιοθετούνται ακόμα και από μέχρι πρότινος επιφυλακτικούς διεθνείς οργανισμούς όπως η Παγκόσμια 
Τράπεζα και η Διεθνής υπηρεσία Ενέργειας. 
Στη συνέχεια του κειμένου δεν θα επεκταθούμε αναλυτικά στις αδυναμίες του διεθνούς πλαισίου για την 
αντιμετώπιση της κλιματικής αλλαγής αλλά θα επικεντρωθούμε ειδικότερα στις αποτυχίες και τις 



αδυναμίες των μηχανισμών ευελιξίας του Πρωτοκόλλου του Κιότο και του Ευρωπαϊκού Συστήματος 
Εμπορίας Δικαιωμάτων Εκπομπής.  
 
Οι Μηχανισμοί Ευελιξίας του Πρωτοκόλλου του Κιότο 
Για την οικονομικά αποτελεσματικότερη επίτευξη του στόχου του Κιότο, καθώς και για την υλοποίηση 
έργων μείωσης εκπομπών σε χώρες που δεν δεσμεύονταν από το Πρωτόκολλο προβλέφθηκε η ύπαρξη 
τριών «Μηχανισμών Ευελιξίας». Στόχος των μηχανισμών ήταν η πραγματοποίηση των απαιτούμενων 
μειώσεων εκπομπών στις χώρες και τους τομείς όπου αυτό θα ήταν οικονομικότερο. Πρέπει να σημειωθεί 
πως η γεωγραφική ανακατανομή των εκπομπών ΑτΘ που προκύπτει από τους μηχανισμούς αυτούς δεν έχει 
σημασία, γιατί η επίπτωσή τους στο φαινόμενο του θερμοκηπίου είναι ανεξάρτητη της τοποθεσίας 
εκπομπής. 
Ο βασικός τέτοιος μηχανισμός ήταν το εμπόριο μειώσεων εκπομπών ΑτΘ. Σύμφωνα με αυτόν, κράτος το 
οποίο επιτυγχάνει μεγαλύτερη μείωση εκπομπών από αυτήν που του έχει ανατεθεί, δικαιούται να πωλήσει 
την πλεονάζουσα μείωση εκπομπών σε κράτος το οποίο την έχει ανάγκη για να συμμορφωθεί με το δικό 
του στόχο μείωσης. Οι άλλοι μηχανισμοί, Μηχανισμός Καθαρής Ανάπτυξης (CDM) και Από Κοινού 
Εφαρμογή (JI) επιτρέπουν σε κάποιος κράτος να πιστωθεί με αντίστοιχα μόρια (credits) μειώσεων 
εκπομπών χρηματοδοτώντας έργα που μειώνουν τέτοιες εκπομπές σε τρίτη χώρα σε σύγκριση με το 
σενάριο αναφοράς. Η βασική διαφορά των δύο αυτών μηχανισμών έχει να κάνει με το ότι ο δεύτερος 
αφορά σε έργα που υλοποιούνται σε χώρες που συμμετέχουν στο Πρωτόκολλο του Κιότο.  
Το 2005 με την Οδηγία 2003/87 η ΕΕ ξεκίνησε τη λειτουργία του δικού της Συστήματος Εμπορίας 
Δικαιωμάτων (ΕΣΕΔΕ) εκπομπής σε κυλιόμενες περιόδους: 2005-07, 2008-12, 2013-20. Σε αυτό 
συμμετέχουν πάνω από 11 χιλιάδες εγκαταστάσεις οι οποίες ευθύνονται για σχεδόν τις μισές εκπομπές 
CO2 στην ΕΕ. Οι τομείς που καλύπτονται είναι η ηλεκτροπαραγωγή, η διύλιση πετρελαίου, η 
χαλυβουργία, η παραγωγή τσιμέντου, τούβλων, ασβέστη, χαρτοπολτού κλπ. Με την Οδηγία 2004/101 το 
Σύστημα συνδέθηκε με τους 2 μηχανισμούς ευελιξίας του Κιότο (CDM-JI) και κάθε εγκατάσταση 
μπορούσε να χρησιμοποιήσει πιστωτικά μόρια από αυτούς προκειμένου να συγκεντρώσει το απαραίτητο 
πλήθος δικαιωμάτων που ενδεχομένως της έλειπαν. 
Κρίνοντας από την εμπειρία των πρώτων ετών, από μια πράσινη οπτική οι μηχανισμοί ευελιξίας του Κιότο 
ήταν μια μεγάλη αποτυχία ενώ το ΕΣΕΔΕ σε καμία περίπτωση δεν ανταποκρίθηκε στις αρχικές 
προσδοκίες. 
 
Πιο συγκεκριμένα: 
 
* Διεθνής Εμπορία Μειώσεων Εκπομπών 
Ο καθορισμός του 1990 ως έτους αναφοράς για τον υπολογισμό των μειώσεων εκπομπών δημιούργησε το 
εξής πρόβλημα: Τη δεκαετία του 90 οι οικονομίες των Ανατολικών χωρών όπως η Ρωσία, η Ουκρανία και 
η Πολωνία που συμμετέχουν στο Πρωτόκολλο κατέρρευσαν οδηγώντας σε αντίστοιχη κατάρρευση και τις 
εκπομπές τους με αποτέλεσμα οι εθνικοί τους στόχοι μείωσης να έχουν ήδη επιτευχθεί χωρίς κάποια δράση 
αλλαγής του ενεργειακού τους μοντέλου αλλά για κοινωνικο-ιστορικούς λόγους. Για παράδειγμα, η Ρωσία 
και η Ουκρανία που είχαν στόχο μείωσης 0% δηλαδή δεσμεύονταν από το Πρωτόκολλο να μην αυξήσουν 
τις εκπομπές τους την περίοδο 2008-2012 σε σχέση με το 1990, το 2010 είχαν εκπομπές κατά 34% και 59% 
αντίστοιχα χαμηλότερες. Η κατάσταση αυτή δημιούργησε το φαινόμενο γνωστό και ως hot air effect κατά 
το οποίο Δυτικές χώρες μπορούσαν να συμβάλουν στη συμμόρφωση με το στόχο τους, όχι μειώνοντας τις 
εγχώριες εκπομπές τους, αλλά αγοράζοντας μόρια του Κιότο που προέκυψαν μάλιστα χωρίς κανένα όφελος 
για το κλίμα. 
Ένα πρόσθετο πρόβλημα ήταν η δυνατότητα “αποταμίευσης” της περίσσειας εκπομπών, δηλαδή η 
δυνατότητα χρησιμοποίησής τους για συμμόρφωση με τους στόχους της επόμενης περιόδου. Με το 
συλλογικό στόχο μείωσης των εκπομπών να έχει ήδη υπερεπιτευχθεί, σε μεγάλο βαθμό και ως αποτέλεσμα 
της οικονομικής κρίσης, τα πιστωτικά μόρια που αντιστοιχούν σε περίσσεια εκπομπών της πρώτης 
περιόδου έχουν πρακτικά μηδενική αξία. Οι αρχικές ρυθμίσεις του Πρωτοκόλλου του Κιότο προέβλεπαν 
όμως πως τα κράτη-μέλη θα έχουν το δικαίωμα να “αποταμιεύουν” ενδεχόμενη τέτοια περίσσεια και για τις 
επόμενες περιόδους εφαρμογής κατά τις οποίες αυστηρότεροι στόχοι θα μεταφράζονται σε υψηλότερη αξία 
των μορίων. Στην πρόσφατη Συνδιάσκεψη του ΟΗΕ για το κλίμα στην Ντόχα (Δεκέμβριος 2012), η 
αντιμετώπιση του φαινομένου αυτού ήταν από τα πιο φλέγοντα θέματα καθώς ενδεχόμενη μεταφορά της 
γιγαντιαίας περίσσειας μορίων από χώρες όπως η Ρωσία στη 2η περίοδο θα υπονόμευε κάθε 
περιβαλλοντική ακεραιότητα των ίδιων των στόχων του Πρωτοκόλλου. Τελικά αποφασίστηκε πως χώρες 
με έλλειμμα μορίων θα μπορούν να αγοράσουν περίσσεια μορίων άλλης χώρας μόνο μέχρι το 2% του 
στόχου τους της πρώτης περιόδου. 
 
* Μηχανισμός Καθαρής Ανάπτυξης (CDM) και Από Κοινού Εφαρμογή (JI)  
Το σκεπτικό πίσω από τους μηχανισμούς αυτούς είναι η ευελιξία επίτευξης μειώσεων εκπομπών εκεί όπου 
αυτό είναι οικονομικότερο να συμβεί και παράλληλα η υλοποίηση έργων καθαρής ενέργειας σε τρίτες 
χώρες. Τα πιστωτικά μόρια που εκδίδονται για κάθε έργο προκύπτουν από τη διαφορά των εκπομπών μετά 
την υλοποίησή του σε σύγκριση με το σενάριο αναφοράς, δηλαδή το ποιες θα ήταν οι εκπομπές του τομέα 
αν δεν είχε υπάρξει το έργο. Η διαδικασία έγκρισης-έκδοσης μορίων γίνεται με βάση συγκεκριμένες 
μεθοδολογίες εγκεκριμένες από την αρμόδια επιτροπή υπό την αιγίδα του ΟΗΕ (CDM Executive Board). 
Αυτό ακριβώς το ζήτημα της “προσθετικότητας” των θετικών επιπτώσεων κάθε εξεταζόμενου έργου ήταν 
από την αρχή το βασικό αγκάθι στο σχεδιασμό του μηχανισμού. Για παράδειγμα, δόθηκαν πιστωτικά μόρια 



όχι μόνο σε νέα αιολικά πάρκα στην Ασία και την Αφρική αλλά ακόμα και σε νέους “καθαρότερους” 
ανθρακικούς σταθμούς στην Κίνα και την Ινδία, για τους οποίους παρά τις αυστηρές μεθοδολογίες του 
ΟΗΕ, υπάρχουν έντονες αμφισβητήσεις για το κατά πόσο τα έργα αυτά δεν θα είχαν υλοποιηθεί και χωρίς 
την ενίσχυση του Μηχανισμού.  
Στην πορεία όμως φάνηκε πως άλλη ήταν η κρίσιμη αδυναμία του Μηχανισμού: Το βιομηχανικό αέριο 
HFC-23 είναι ένα αέριο του θερμοκηπίου 11 χιλιάδες φορές ισχυρότερο από το CO2 και προκύπτει ως 
παραπροϊόν της διαδικασίας παραγωγής του ψυκτικού αερίου  HCFC-22 το οποίο συμβάλει στην 
καταστροφή του όζοντος. Η καταστροφή του HFC-23 είναι μια φτηνή διαδικασία με κόστος 0,2-0,5 ευρώ 
ανά τόνο ισοδύναμου CO2. Το τεράστιο περιθώριο κέρδους που προκύπτει από την διαφορά ενός τέτοιου 
κόστους με την τιμή στην οποία μπορούσε να πωληθεί ένα πιστωτικό μόριο (10-20 ευρώ για το μεγαλύτερο 
διάστημα) δημιούργησε το παράδοξο κίνητρο ενθάρρυνσης της παραγωγής ενός αερίου του θερμοκηπίου 
με αποκλειστικό στόχο την καταστροφή του. Πέρα από τα υπερκέρδη λίγων επιχειρήσεων, το φαινόμενο 
αυτό υπονόμευσε τις εναλλακτικές επιλογές τρίτων χωρών προς ένα βιώσιμο ενεργειακό μέλλον, 
υπονόμευσε το Πρωτόκολλο του Μόντρεαλ για τον τερματισμό χρήσης αερίων που καταστρέφουν το όζον 
και οδήγησε στην κατάρρευση του κόστους των δικαιωμάτων εκπομπής άρα και του κινήτρου για 
εξοικονόμηση και καθαρές τεχνολογίες. Είναι χαρακτηριστικό πως μέχρι το Δεκέμβριο 2012 [23], το 42% 
όλων των μορίων CDM που είχαν εκδοθεί (455 εκατομμύρια) αφορούσαν  μόλις 23 έργα καταστροφής  
HFC-23 ενώ άλλο 20% των μορίων (224 εκατομμύρια) αφορούσε 108 έργα καταστροφής N2O, ενός άλλου 
αερίου του θερμοκηπίου με παρόμοια παράδοξα κίνητρα. Αντίστροφα, 6263 εγκεκριμένα έργα ΑΠΕ (69% 
του συνόλου) και 944 έργα εξοικονόμησης ενέργειας (10,5% του συνόλου) έχουν λάβει μόλις το 21% και 
το 4,9% των μορίων αντίστοιχα.  
Σε συνέχεια της σχετικής κατακραυγής, τον Ιανουάριο του 2011 η ΕΕ αποφάσισε τον τερματισμό της 
δυνατότητας χρήσης τέτοιων μορίων στο ΕΣΕΔΕ από την 1η Μαρτίου 2013 [24]. Ως αποτέλεσμα, οι 
μηχανισμοί αυτοί είναι πλέον πρακτικά νεκροί. Στις 12 Δεκεμβρίου 2012 η τιμή ενός πιστωτικού μορίου 
είχε πέσει στα 0,31 ευρώ. 
 
* Ευρωπαϊκό Σύστημα Εμπορίας Δικαιωμάτων Εκπομπής (ΕΣΕΔΕ) 
Η ΕΕ ξεκίνησε το δικό της Σύστημα το 2005 ευελπιστώντας να εξασφαλίσει την περιβαλλοντική του 
ακεραιότητα και την επίτευξη μειώσεων εκπομπών με οικονομικό τρόπο. Από την εμπειρία των δύο 
πρώτων περιόδων εφαρμογής (2005-07 και 2008-12) διαπιστώθηκαν τρεις κατηγορίες προβλημάτων τα 
οποία σε κάποιο βαθμό αντιμετωπίζονται στο σχεδιασμό της τρίτης περιόδου 2013-2020. 
Η μία είχε να κάνει με τη δυνατότητα από το 2008 αγοράς και εισαγωγής στο Σύστημα πιστωτικών μορίων 
από έργα αμελητέας ή και μηδενικής συνεισφοράς στην προστασία του κλίματος, όπως τα έργα 
καταστροφής  HFC-23 που προαναφέραμε. Όπως αναφέραμε η ΕΕ αντέδρασε απαγορεύοντας τη χρήση 
μορίων από έργα HFC-23 από το 2013, όμως αυτό συνέβη με μεγάλη καθυστέρηση και αφού οι 
ευρωπαϊκές εγκαταστάσεις είχαν ήδη πραγματοποιήσει εξαγορά εκπομπών 549 εκατομμυρίων τόνων CO2 
συνολικά μέσω  μορίων CDM [25]. 
Μια δεύτερη κατηγορία αφορούσε στο ότι, για τις δύο πρώτες περιόδους, τα δικαιώματα σε κάθε 
εγκατάσταση που συμμετείχε στο Σύστημα κατανέμονταν δωρεάν και μάλιστα μέσα από Εθνικά Σχέδια 
Κατανομής για κάθε χώρα τα οποία ενέκρινε η Κομισιόν. Πέρα από τα γνωστά φαινόμενα πιέσεων και 
διαπραγματεύσεων για την προώθηση ιδιαίτερων εθνικών συμφερόντων, η δωρεάν κατανομή δικαιωμάτων 
οδήγησε σε φαινόμενα υπερκερδών για ορισμένες επιχειρήσεις από τη μαζική πώληση περίσσειας 
δικαιωμάτων και παράλληλα ελαχιστοποίησης του κινήτρου για εξοικονόμηση και καθαρότερες 
τεχνολογίες. Για την τρίτη περίοδο (2008-2020) η ΕΕ αποφάσισε πως η κατανομή των δικαιωμάτων θα 
γίνεται πλέον κεντρικά και πως η δωρεάν παραχώρησή τους θα αντικατασταθεί σταδιακά από 
πλειστηριασμούς τους για λόγους αποδοτικότητας, διαφάνειας, απλότητας και περιβαλλοντικά υγιέστερων 
κινήτρων. Ο πλειστηριασμός δικαιωμάτων θα αφορά από το 2013 τον τομέα της ηλεκτροπαραγωγής 
(περίπου 50% του συνόλου των δικαιωμάτων) και σταδιακά θα αφορά και άλλους τομείς με στόχο το 2020 
να πωλούνται το 70% των συνολικών δικαιωμάτων. Το ότι δεν θα έχουμε πλειστηριασμό του 100% των 
δικαιωμάτων ήδη από το 2013 ήταν αποτέλεσμα ισχυρών πιέσεων ενεργοβόρων ευρωπαϊκών βιομηχανιών 
(πχ τσιμέντου και διύλισης) που είναι εκτεθειμένες στο διεθνή ανταγωνισμό και απειλούσαν να 
μεταφέρουν παραγωγή σε χώρες εκτός της ΕΕ. 
Το καθοριστικότερο όμως πρόβλημα ήταν η γενναιοδωρία στην κατανομή δικαιωμάτων στις δύο πρώτες 
περιόδους του Συστήματος.  
Το 2011 οι εκπομπές των εγκαταστάσεων που συμμετέχουν στο σύστημα ήταν συνολικά 9% χαμηλότερες 
από το όριό τους. Βασική αιτία του πλεονάσματος αυτού δεν ήταν τόσο η στροφή των εγκαταστάσεων σε 
καθαρότερες επιλογές όσο η μείωση της οικονομικής δραστηριότητας ως αποτέλεσμα της δημοσιονομικής 
κρίσης. Παρόλα αυτά, έσπευσαν να αγοράσουν πιστωτικά μόρια του CDM που αντιστοιχούν σε ένα 
επιπλέον 13% των εκπομπών τους (85% περισσότερα σε σχέση με το 2010) ακριβώς λόγω του ότι η χρήση 
πολλών τέτοιων μορίων θα απαγορευτεί από το 2013.  Συνδυαστικό αποτέλεσμα των δύο παραπάνω 
φαινομένων ήταν η κατάρρευση της τιμής του δικαιώματος εκπομπής στα 6 ευρώ τον τόνο. Στην πρόσφατη 
έκθεσή της για την “Κατάσταση της ευρωπαϊκής αγοράς δικαιωμάτων εκπομπής διοξειδίου του άνθρακα το 
2012” η Ευρωπαϊκή Επιτροπή διαπιστώνει πως “στις αρχές 2012, είχε συσσωρευθεί πλεόνασμα 955 
εκατομμυρίων δικαιωμάτων. Ακόμη και αν εξαιρεθεί το τμήμα του πλεονάσματος που προέρχεται από τη 
χρήση διεθνών πιστωτικών μορίων για συμμόρφωση, το πλεόνασμα θα ανερχόταν παρόλα αυτά σε 406 
εκατομμύρια μονάδες δικαιωμάτων”. Για σύγκριση, ο ετήσιος μέσος όρος δικαιωμάτων για την περίοδο 
2008-12 ήταν 1,86 δις. 



Για την αντιμετώπιση του ζητήματος και σε συνέχεια της έκθεσής της, η Κομισιόν αντέδρασε το Νοέμβριο 
2012 χωρίς όμως κάποιο φιλόδοξο μέτρο, προτείνοντας απλά την καθυστέρηση πλειστηριασμού 900 
εκατομμυρίων δικαιωμάτων από το διάστημα 2013-15 αργότερα μέχρι το 2020. Αυτό από μόνο του βέβαια 
κάθε άλλο παρά αρκεί για να αποκαταστήσει τη φερεγγυότητα και την αποτελεσματικότητα του 
Συστήματος, δηλαδή την επίτευξη ουσιαστικών εγχώριων μειώσεων εκπομπών με παράλληλη τόνωση των 
επενδύσεων σε νέες, καθαρότερες λύσεις. 
 
Ανατέμνοντας άρρωστες πράσινες πολιτικές 
 
Περίπτωση 2

η
: εξορύξεις χρυσού, και ο ισχυρισμός της «αειφόρου μεταλλείας»  

 
Είναι γεγονός ότι οι δραστηριότητες εξόρυξης χρυσού επεκτείνονται αυτή την περίοδο όχι μόνο στην 
Ελλάδα αλλά και στις υπόλοιπες Βαλκανικές χώρες. Αυτήν την περίοδο σχεδιάζονται ή εγκαθίστανται 
ορυχεία χρυσού μεγάλης κλίμακας στο Krumovgrad (Βουλγαρία), στην IIovitsa (FYROM), στην Rosia 
Montana και στο Certej (Ρουμανία). Στην Ελλάδα υπάρχει η περίπτωση της «Ελληνικός Χρυσός Α.Ε.» 
στην Χαλκιδική, ενώ παρόμοιοι σχεδιασμοί αναπτύσσονται και για την περιοχή της Γαλικίας στην Ισπανία. 
Παράλληλα, υπάρχουν άλλες περιοχές στην Ελλάδα με αποθέματα χαμηλής πυκνότητας που είτε έχουν 
ήδη λάβει έγκριση και προχωρούν (Πέραμα Αλεξανδρούπολης), είτε βρίσκονται στο στάδιο της τελικής 
έγκρισης (Σάπες Ροδόπης).  
Η έκρηξη αυτή των εξορυκτικών δραστηριοτήτων και δη η συγκέντρωση τους σε χώρες που 
αντιμετωπίζουν οξύτατα δημοσιονομικά προβλήματα σχετίζεται με το γεγονός ότι η σημερινή παγκόσμια 
οικονομική κρίση έχει συμβάλλει στην απότομη αύξηση των τιμών του χρυσού, πράγμα που με τη σειρά 
του καθιστά τις επενδύσεις εξόρυξης χρυσού πιο κερδοφόρες, παρά την εξαιρετικά χαμηλή πυκνότητα (0.5 
γραμμάριο χρυσού σε ένα τόνο ή και λιγότερο). Είναι φανερό ότι οι εταιρίες εξόρυξης χρυσού, 
χρησιμοποιούν την «παρούσα κρίση» ως δικαιολογία, προκειμένου να πιέσουν τις κυβερνήσεις για να 
πετύχουν τους στόχους τους.  
Ίσως το πιο χαρακτηριστικό επιχείρημα που χρησιμοποιείται από τους υπέρμαχους των εξορύξεων χρυσού 
στην Ελλάδα αλλά και αλλού είναι αυτό της «αειφόρου» μεταλλείας, βασικό συστατικό του οποίου είναι 
ότι η τήρηση αυστηρών περιβαλλοντικών όρων που θα επιβλέπεται από αποτελεσματικούς ελεγκτικούς 
μηχανισμούς, είναι ικανή να καταστήσει τη συγκεκριμένη δραστηριότητα υπόδειγμα βιώσιμης ανάπτυξης.  
Σε ό,τι αφορά τους «επαρκείς ελεγκτικούς μηχανισμούς» χαρακτηριστικό είναι το πόρισμα της ΕΠΙτροπής 
για την ΤΗρηση των περιβαλλοντικών όΡΩν (ΕΠΙΤΗΡΩ) για τα μεταλλεία στη Χαλκιδική, που αναφέρει 
ότι από τους 121 περιβαλλοντικούς όρους που περιλαμβάνουν οι ΕΠΟ του 1999 και του 2005, τηρούνται 
χωρίς αποκλίσεις οι 99, οι 11 τηρούνται μερικώς και 11 δεν τηρούνται καθόλου. Οι αποκλίσεις από την 
τήρηση των όρων αφορούν κυρίως στη διαχείριση των στερεών αποβλήτων και την αποκατάσταση των 
χώρων απόθεσης [26]. Οι δικαιολογίες από την εταιρία 8 χρόνια μετά την αλλαγή της ιδιοκτησίας, είναι ότι 
για την οριστική επίλυση του προβλήματος απαιτείται η άμεση έγκριση της μελέτης του συνολικού 
επενδυτικού σχεδίου που περιλαμβάνει και την αδειοδότηση κατασκευής νέου χώρου, κατάλληλου για την 
απόθεση επικίνδυνων αποβλήτων… 
Αλλά γενικότερα στην περιοχή των Βαλκανίων, η αδειοδότηση των σχεδίων εξόρυξης σε εξέλιξη 
συνοδεύεται ήδη από διαφθορά, σκάνδαλα και βίαιες συγκρούσεις, πράγμα που καθιστά την ύπαρξη 
αυστηρών ελεγκτικών μηχανισμών όνειρο θερινής νύχτας.  
Σχετικά με τον κίνδυνο ατυχήματος,  οι μηχανικοί της «Ελληνικός Χρυσός» προσπαθώντας να 
υποβαθμίσουν τους σχετικούς φόβους ισχυρίζονται ότι τα ατυχήματα από εξορυκτικές δραστηριότητες 
είναι σπάνια αφού με βάση τα στατιστικά των βιομηχανικών ατυχημάτων, στη μεταλλευτική βιομηχανία 
συμβαίνει μόλις το 6% των ατυχημάτων, ενώ αντίθετα στην χημική και πετροχημική βιομηχανία συμβαίνει 
το 50% των βιομηχανικών ατυχημάτων [27].  
Το παράδειγμα όμως του ατυχήματος στο ορυχείο χρυσού Aurul στην Baia Mare της Ρουμανίας [28] είναι 
τρομακτικό. Στις 30 Γενάρη του 2000 προκλήθηκε διαρροή 100.000 κυβικών μέτρων νερού μολυσμένου 
με κυάνιο και βαριά μέταλλα, μετά την υποχώρηση ενός φράγματος σε δεξαμενή αποβλήτων. Αρχικά τα 
τοξικά απόβλητα μόλυναν τον ποταμό Σζάμος και ακολουθώντας τη ροή των νερών πέρασαν στον Τίσσα, 
έναν από τους μεγαλύτερους ποταμούς της Ουγγαρίας. Στη συνέχεια η μόλυνση πέρασε στα νερά του 
Δούναβη, που αποτελεί τη σπουδαιότερη ευρωπαϊκή δεξαμενή ιχθυακής βιοποικιλότητας, διάσχισε τη 
Γιουγκοσλαβία, τη Βουλγαρία, τη Ρουμανία και την Ουκρανία, πριν καταλήξει στη Μαύρη Θάλασσα. 
Υπολογίζεται ότι σκοτώθηκαν 100.000 τόνοι ψάρια από 62 είδη ψαριών, 20 εκ των οποίων 
προστατευόμενα και προκλήθηκαν ανεπανόρθωτες καταστροφές σε ολόκληρη την τροφική αλυσίδα, με 
θύματα τα σαρκοβόρα που ζουν στον ποταμό, από τον θαλασσαετό έως τη βίδρα ενώ μολύνθηκαν τα 
αποθέματα νερού 2.5 εκατομμυρίων Ούγγρων. Θεωρείται η μεγαλύτερη οικολογική καταστροφή στην 
Ευρώπη μετά το Τσέρνομπιλ.  
Ως απάντηση σε αυτή την τραγωδία, οι ένθερμοι υποστηρικτές τέτοιων ρυπογόνων δραστηριοτήτων συχνά 
υπογράμμιζαν ότι τα ατυχήματα σαν της Baia Mare ανήκουν στο παρελθόν καθώς η πρόοδος της 
τεχνολογίας σε ό,τι αφορά τις μεταλλευτικές δραστηριότητες θωρακίζει απέναντι σε τέτοιους κινδύνους. 
Όμως ήρθε το πρόσφατο παράδειγμα του ορυχείου της Talvivaara στη Φινλανδία να διαψεύσει και αυτό 
επιχείρημα. Το ορυχείο νικελίου-ψευδαργύρου της Talvivaara άρχισε τις εργασίες του τον Οκτώβριο του 
2008 και παρουσιάστηκε ως πρότυπο μοντέρνας μεταλλείας. Τα πρώτα προβλήματα εμφανίστηκαν το 
επόμενο καλοκαίρι όταν οι τουριστικές επιχειρήσεις γύρω από το ορυχείο παραπονέθηκαν ότι το ορυχείο 
μύριζε σαν κλούβιο αυγό, απωθώντας τους πελάτες τους. Οι έλεγχοι που ακολούθησαν έδειξαν ότι οι 
συγκεντρώσεις σε θειικών αλάτων και μαγγανίου στο νερό ήταν 400 φορές μεγαλύτερες από τα επιτρεπτά 



όρια. Από την Κυριακή 11 Νοεμβρίου 2012 όμως, η Φινλανδία βιώνει τη μεγαλύτερη χημική καταστροφή 
στην ιστορία της όταν παρατηρήθηκε σημαντική διαρροή νερού, 5.000 – 6.000 κυβικά μέτρα ανά ώρα, με 
υψηλές συγκεντρώσεις νικελίου και ουρανίου από το ίδιο ορυχείο [29]. Είναι αξιοσημείωτο ότι οι 
υποστηρικτές των εξορύξεων χρυσού και ειδικότερα το ΥΠΕΚΑ τόσο στη Χαλκιδική όσο και σε άλλες 
περιοχές της χώρας διαφήμισαν κατά κόρον τη Φινλανδία ως χώρα - πρότυπο τήρησης κανόνων 
περιβαλλοντικής προστασίας και ασφάλειας. Παρόλα αυτά οι προσπάθειες του Φινλανδικού ΥΠΕΚΑ μετά 
το ατύχημα της 11

ης
 Νοεμβρίου 2012 προσανατολίζονται σε δραστικές αλλαγές πολιτικής γύρω από 

ζητήματα εξορύξεων, συμπεριλαμβανομένης και της θέσπισης φόρου εξόρυξης. Τέτοιος φόρος ως τώρα 
δεν υπήρχε όχι μόνο στη Φινλανδία αλλά και σε άλλες χώρες καθώς η θέσπισή του είναι σε θέση να 
καταστήσει αυτές τις οικονομικές δραστηριότητες μη ελκυστικές για επενδυτές. 
Αλλά και το επιχείρημα της τήρησης της περιβαλλοντικής νομοθεσίας είναι ασθενές αφού η αντίστοιχη 
Ευρωπαϊκή Οδηγία (Mining Waste Directive) [30] που θεσπίστηκε 5 χρόνια μετά το ατύχημα της Baia 
Mare το Νοέμβριο του 2005 είναι εξαιρετικά ασθενής και προέκυψε κατόπιν ασφυκτικών πιέσεων του 
λόμπυ της εξορυκτικής βιομηχανίας. Είναι χαρακτηριστικό ότι η εφαρμογή της Οδηγίας ειδικά για τη 
Βουλγαρία αναβλήθηκε για το 2018. Έτσι τα επιτρεπόμενα επίπεδα κυανίου στη Βουλγαρία εξακολουθούν 
να παραμένουν στα 25 ppm (parts per million) τη στιγμή που η Οδηγία θέτει ως μέγιστη τιμή τα 10 ppm 
και οι εταιρίες εξορύξεων σχεδιάζουν εξορύξεις χρυσού που στηρίζονται στη χρήση κυανίου κοντά σε 
πυκνοκατοικημένες περιοχές της Βουλγαρίας. Αλλά ακόμα και το όριο των 10 ppm είναι ιδιαίτερα υψηλό 
αρκεί να αναλογιστεί κανείς ότι διαρροή από ατύχημα κυανίου της τάξης του 1 ppm στον ποταμό Trent στο 
Ηνωμένο Βασίλειο τον Οκτώβριο του 2009 οδήγησε σε θανάτους ψαριών κατά μήκος 20 μιλίων του 
ποταμού [31].  Μια ακόμα σοβαρή αδυναμία της Οδηγίας είναι ότι δεν ρυθμίζει τις εκπομπές κυανίου στην 
ατμόσφαιρα που προκύπτουν από τις εξορυκτικές δραστηριότητες. Η Καναδική εταιρία «Gabriel 
Resources» προτείνει μια εκμετάλλευση 13Mt/χρόνο στη Rosia Montana της Ρουμανίας που θα απαιτεί 13-
15 εκατομμύρια κιλά κυανίου κάθε χρόνο με περισσότερα από 130 κιλά κυανίου να εκπέμπονται στην 
ατμόσφαιρα κάθε μέρα των 16 χρόνων στα οποία προβλέπεται να λειτουργήσουν τα ορυχεία. 
Έτσι τα προβλήματα της χρήσης κυανίου για την εξόρυξη χρυσού παρέμειναν άλυτα ακόμα και μετά τη 
θέσπιση της Οδηγίας για τα απόβλητα εξορύξεων. Αυτός είναι και ο λόγος που το Μάϊο του 2010 το 
Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο υιοθέτησε με ευρύτατη πλειοψηφία 488 ευρωβουλευτών ένα ψήφισμα για την 
ανάγκη πανευρωπαϊκής απαγόρευσης της χρήσης κυανίου για εξόρυξη χρυσού [32]. Είναι πραγματικά 
ατυχές που ο Επίτροπος Περιβάλλοντος κ. Potočnik αρνήθηκε να εφαρμόσει το ξεκάθαρο νομοθετικό 
πρόταγμα του εκλεγμένου Κοινοβουλίου ισχυριζόμενος ότι η καθολική απαγόρευση της χρήσης κυανίου 
θα ζημίωνε την απασχόληση χωρίς να προσθέτει τίποτε επιπλέον στην προστασία του περιβάλλοντος και 
της δημόσιας υγείας! [33]  
Εκτός της προφανώς προκλητικής του απάντησης,  ο Επίτροπος επανέλαβε έναν ακόμα μύθο της 
εξορυκτικής βιομηχανίας που χρησιμοποιείται κατά κόρον για να πείσει τοπικές κοινωνίες σε δυσχερή 
οικονομική κατάσταση με υψηλά επίπεδα ανεργίας όπως αυτή της Χαλκιδικής: Οι εξορύξεις χρυσού 
συνοδεύονται από πολλές θέσεις εργασίας.  Όπως όμως μπορεί να δει κανείς από σχετικά παραδείγματα σε 
όλο τον κόσμο, η σύγχρονη μεταλλεία δεν είναι εντάσεως εργασίας ενώ μεγάλο τμήμα των 
προσφερόμενων θέσεων εργασίας δεν καταλήγει στην τοπική κοινωνία.   Συνήθως οδηγεί σε μια εισροή 
εργαζομένων κατά τη διάρκεια της βραχυπρόθεσμης φάσης κατασκευής, ενώ ειδικοί από το εξωτερικό 
κυριαρχούν κατά τη φάση της εξόρυξης καθώς και αυτή του τερματισμού της λειτουργίας. 
 
Εν κατακλείδι, είναι πρακτικά αδύνατον οι εξορύξεις χρυσού να θεωρηθούν βιώσιμες οικονομικές 
δραστηριότητες όπως επιχειρείται από τους υποστηρικτές τους. Τα δυνητικά οφέλη για τις τοπικές 
κοινωνίες, όπως επίσης και για τις εθνικές οικονομίες, παραμένουν ασαφή και ακυρώνονται στην πράξη 
από την τεράστια, διαρκή και πρακτικά μη αντιστρέψιμη περιβαλλοντική καταστροφή, που προκαλεί η 
οικοδόμηση και οι εξορύξεις, ενώ δε συνδυάζονται με άλλες οικονομικές δραστηριότητες, καθώς η 
εξόρυξη αποτελεί επί της ουσίας μια «βιομηχανική μονοκαλλιέργεια» .  
Κι όμως υπάρχει μια αληθινά βιώσιμη και γνησίως πράσινη εναλλακτική λύση στην πρωτογενή εξόρυξη 
πολύτιμων μετάλλων: η επαναχρησιμοποίηση και ανακύκλωσή τους. Η Βελγική εταιρεία Umicore 
αποτελεί χαρακτηριστικό παράδειγμα που επικεντρώνεται αποκλειστικά σε αυτές τις δραστηριότητες, 
απασχολεί 13.720 άτομα και το 2009 είχε τζίρο της τάξεως 6,9 δις Ευρώ. Εξάγει μέταλλα, όπως ο χρυσός, 
από τα τοξικά ηλεκτρονικά απόβλητα, ή από το βουνό των πεταμένων τηλεοράσεων, υπολογιστών και 
κινητών τηλεφώνων, που παράγουν οι ευρωπαίοι καταναλωτές κάθε χρόνο. Η εταιρεία περιγράφει την 
δραστηριότητα της ως «υπέργεια εξόρυξη». Η μετάβαση από μία καταναλωτική κοινωνία σε μία κοινωνία 
που ανακυκλώνει, είναι μία λύση που πρέπει να προωθηθεί ενεργά από τους θεσμούς της Ε.Ε., ως 
εναλλακτική λύση στην ανάλωση των πρωτογενών πόρων, συμπεριλαμβανομένων και των εξορύξεων με 
βάση το κυάνιο. 
 
Επίλογος:  Κοντόφθαλμες οπτικές, πλήττουν τελικά εξίσου περιβάλλον και οικονομία 
Αν το «it ‘s the economy, stupid» των Κλίντον-Γκορ αποτέλεσε την αρχή του (πρόωρου) τέλους της 
δυναμικής του Ρίο, η σημερινή παγκόσμια κρίση που ξεκίνησε το 2008 αποτελεί πιθανότατα το κλείσιμο 
του κύκλου εκείνου. 
Αυτό που χαρακτηρίζει την οικονομία της τελευταίας 20ετίας, δεν ήταν μόνο η αυτονόμηση της οικονομίας 
– σε βαθμό που ίσως δεν έχει ιστορικό προηγούμενο- αλλά και η θριαμβευτική επικράτηση της 
βραχυπρόθεσμης οικονομικής οπτικής. Για την οικονομική επιτυχία ή αποτυχία κάθε χώρας και κάθε 
επιχείρησης, κύριος κριτής ήταν πλέον οι χρηματαγορές που αντιδρούν αντανακλαστικά με βάση την 
αίσθηση της στιγμής. Οι αντιδράσεις τους αποτελούν την πρωταρχική πηγή επιβράβευσης ή κύρωσης, και 



δημιουργούν πολύ περισσότερο (αλλά και πολύ επισφαλέστερο) χρηματικό πλούτο από ό,τι οποιαδήποτε  
δραστηριότητα της πραγματικής οικονομίας.  
Σε ένα τέτοιο οικονομικό περιβάλλον, κάθε μεταφορά επιβαρύνσεων από τις επιχειρήσεις προς την 
κοινωνία, το περιβάλλον ή τις επόμενες γενιές, θεωρείται δεδομένο ότι θα  επιβραβευθεί από τις 
χρηματαγορές ως «δημιουργία πλούτου». Παραβλέπεται έτσι ότι η οικονομία στηρίζεται σε φυσικούς 
πόρους που δεν είναι καθόλου απεριόριστοι, ακόμη κι αν φαίνεται ότι είναι. 
Για την κρίση του 2008, οι περισσότερες αναλύσεις εστιάζουν στις πρακτικές μαζικού υπερδανεισμού εκ 
μέρους των τραπεζών, και μάλιστα προς αφερέγγυους δανειολήπτες. Αποτυγχάνουν όμως να σημειώσουν 
ότι οι τράπεζες θεωρούσαν τον εαυτό τους εξασφαλισμένο μέσω των υποθηκών και ότι πραγματικό 
κίνδυνο διέτρεχαν μόνο αν η εξυπηρέτηση των προβληματικών δανείων και οι αξίες των υποθηκευμένων 
ακινήτων κατέρρεαν μαζικά, κάτι που φαινόταν εξαιρετικά απίθανο. 
Το απίθανο αυτό ενδεχόμενο έγινε πραγματικότητα μόνο όταν η παγκόσμια άνοδος της ζήτησης και η 
πιθανή κορύφωση παραγωγής πετρελαίου-«peak oil» [34] οδήγησαν στην έκρηξη των διεθνών τιμών του 
το 2007-2008. Ακόμη και σε μια χώρα που συνειδητά έχει επιλέξει τη χαμηλότερη δυνατή φορολογία στα 
καύσιμα, όπως οι Η.Π.Α., οι αυξημένες τιμές της βενζίνης έφεραν χιλιάδες νοικοκυριά σε κατάσταση 
αδυναμίας να εξυπηρετούν ταυτόχρονα ΚΑΙ τις καθημερινές μετακινήσεις δεκάδων χιλιομέτρων με ΙΧ 
προς τη δουλειά ΚΑΙ τις δόσεις του στεγαστικού τους δανείου. Η (επί της ουσίας οικολογική) κρυφή αυτή 
παράμετρος, ήταν που οδήγησε στο συγχρονισμό της κατάρρευσης των επισφαλών δανείων και στην 
αστραπιαία απαξίωση των ενυπόθηκων εγγυήσεων που τα συνόδευαν, με αποτέλεσμα την κατάρρευση και 
των τραπεζών. 
 
Τέτοιοι «οικολογικοί κίνδυνοι» για την παγκόσμια οικονομία, υπάρχουν ακόμη αρκετοί: .  
 Γνωστή είναι ήδη η έκθεση Stern για το οικονομικό κόστος της κλιματικής αλλαγής  [35] .  
 Εκτιμήσεις ειδικών τοποθετούν στο ορατό μέλλον την κορύφωση παραγωγής (και τιμών) και για άλλες 

βασικές πρώτες ύλες: το 2025 για το φυσικό αέριο και το αλουμίνιο, μέχρι το 2070 για το σίδηρο και 
άλλα μέταλλα [36]  

 
Προειδοποιητικά σήματα υπάρχουν και για την Ελλάδα: 
 Οι ίδιες κοντόφθαλμες λογικές που επί δεκαετίες συνέτειναν στην καταστροφή του περιβάλλοντος, 

οδήγησαν τελικά και στην κατάρρευση της οικονομίας. Επί τουλάχιστον μια 15ετία, η χώρα 
οικοδομούσε μια οικονομία με ημερομηνία λήξης, με αρχικό ορίζοντα την ΟΝΕ και τους Ολυμπιακούς 
Αγώνες, και μόνο στήριγμα την αέναη διόγκωση της ιδιωτικής κατανάλωσης με εύκολο χρήμα και/ή 
δανεικά.  

 Η Δυτική Μακεδονία, που διαθέτει από το 1950 μια ανεπτυγμένη οικονομία εξορύξεων, παρουσιάζει 
την τελευταία δεκαετία και τα υψηλότερα ποσοστά ανεργίας στην Ελλάδα, παρά τις χιλιάδες 
καλοπληρωμένες θέσεις εργασίας της ΔΕΗ (που  φαίνεται απίθανο να επαναληφθούν αλλού). 

 Έκθεση της Τράπεζας της Ελλάδος (2011) υπολογίζει σε 700 δις ευρώ το κόστος της κλιματικής 
αλλαγής για τη χώρα μας [αντίστοιχο «εθνικό» μας κόστος] [37]: διπλάσιο δηλαδή, από το σύνολο του 
ελληνικού δημόσιου χρέους πριν το  PSI.    

 Η Κύπρος, που επένδυσε «έγκαιρα» στην οριοθέτηση της δικής της ΑΟΖ και στους υποθαλάσσιους 
υδρογονάνθρακες, δε μπόρεσε παρόλα αυτά να αποφύγει το Μνημόνιο ούτε με κυβέρνηση της 
Αριστεράς. 

 Στην περιοχή μας, η Αλβανία και η Ρουμανία παράγουν πετρέλαιο από τη δεκαετία του 1930 χωρίς να 
έχουν ως τώρα καταφέρει να προσφέρουν στις κοινωνίες τους ουσιαστική ευημερία. 

Η Ελλάδα δε βρίσκεται σήμερα μόνο στην καρδιά της οικονομικής κρίσης, αλλά και σε ένα κρίσιμο 
σταυροδρόμι για την πραγματική οικονομία [38]: έχει να επιλέξει ανάμεσα σε μια οικονομία τσιμέντου και 
εξορύξεων τύπου Ανατολικής Ευρώπης ή (παλιότερης) Λατινικής Αμερικής, όπως ήδη προωθείται, και σε 
μια επείγουσα Πράσινη Στροφή [39] με ριζικό αναπροσανατολισμό της πραγματικής οικονομίας σε 
βιώσιμες κατευθύνσεις. Αν δεν απαντήσουμε ταυτόχρονα στην οικονομική, κοινωνική και περιβαλλοντική 
διάσταση της κρίσης, θα καταλήξουμε να ανακυκλώνουμε επί δεκαετίες τις επιπτώσεις της.  
Το μόνο βέβαιο είναι ότι σε μια τέτοια κατάσταση δεν έχουμε πια περιθώρια για άλλες άρρωστες πολιτικές. 
 
Ο Τάσος Κρομμύδας είναι Ηλεκτρολόγος Μηχανικός, MSc οικονομικά της ενέργειας.                    
Ο Νίκος Μάντζαρης είναι Χημικός  Μηχανικός, PhD βιοχημική μηχανική. 
 Ο Γιάννης Παρασκευόπουλος είναι νομικός. 
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Αφιέρωμα: Τα Κοινά – Η Κοινωνική Οικονομία  
 

Διαβάστε: Οικονομία της επάρκειας: Έκδοση του Wuppertal Institute με δοκίμια για τον πλούτο 

στην πολυμορφία, τα όρια που μπορούν να προσφέρουν ευχαρίστηση και τη δημιουργία 

συλλογικών αγαθών. ΗΓ 

 

Οι κοινωνικές συνεταιριστικές επιχειρήσεις σε 18 ερωτήσεις-απαντήσεις. Η κρίση ως 

ευκαιρία. 

 

Σπινθάκης Ευάγγελος, σύμβουλος επαγγελματικού προσανατολισμού, μέλος του 

Πανελλήνιου Παρατηρητηρίου των Οργανώσεων της Κοινωνίας των Πολιτών. 

 

«Επιμελείσθαι εαυτού» ήταν η παρακαταθήκη του Σωκράτη για τις επόμενες γενιές. Σήμερα θα το 

ερμηνεύαμε ως εξής. Εγώ μπορώ να καλυτερέψω τον εαυτό μου, χωρίς ανταγωνισμούς, ώστε 

καθένας χωριστά και όλοι μαζί «να φτιάξουμε έναν παράδεισο και να ζήσουμε μέσα σε αυτόν» 

όπως θα συμπλήρωνε πολύ αργότερα ο Καζαντζάκης. 

Η σημερινή κρίση είναι πρωτίστως πολιτισμική – κρίση αξιών και εξ αυτών οικονομική, 

κοινωνική και πολιτική. Πρέπει να αλλάξουμε τον τρόπο που βλέπουμε τα πράγματα. Ας δούμε 

την κρίση ως  γνώμη, εκτίμηση, αποτίμηση, επιλογή, προτίμηση, δοκιμή δεξιότητας ή 

δύναμης, άμιλλα, αγώνα, έκβαση, αποτέλεσμα, λύση μιας υπόθεσης.  

Ας δούμε την κρίση ως ευκαιρία. Οι Κοινωνικές Συνεταιριστικές Επιχειρήσεις (ΚΣΕ) είναι μια 

από τις ευκαιρίες.  

 

Οι Κοινωνικές Συνεταιριστικές Επιχειρήσεις σε 18 ερωτήσεις-απαντήσεις 

 

1. Τι είναι η κοινωνική οικονομία; 

«Κοινωνική Οικονομία» είναι το σύνολο των οικονομικών, επιχειρηματικών, παραγωγικών και 

κοινωνικών δραστηριοτήτων, οι οποίες αναλαμβάνονται από νομικά πρόσωπα ή ενώσεις 

προσώπων, των οποίων ο καταστατικός σκοπός είναι η επιδίωξη του συλλογικού οφέλους και η 

εξυπηρέτηση γενικότερων κοινωνικών συμφερόντων. «Συλλογικός Σκοπός» είναι η προώθηση 

των δράσεων συλλογικότητας και η προστασία των συλλογικών αγαθών μέσω αναπτυξιακών, 

οικονομικών και κοινωνικών πρωτοβουλιών τοπικού, περιφερειακού ή ευρύτερου χαρακτήρα. Ως 

τέτοιες δράσεις νοούνται ιδίως οι πολιτιστικές, οι περιβαλλοντικές, οι οικολογικές 

δραστηριότητες, η αξιοποίηση και ανάδειξη τοπικών προϊόντων, η παροχή κοινωνικών 

υπηρεσιών.  (ν. 4019 αρ. 1). 

 

2. Σε τι διαφέρει από την ιδιωτική οικονομία, τους ιδιώτες επιχειρηματίες. 

Οι ιδιώτες επιχειρηματίες συνήθως δεν προσδοκούν κέρδη σε τομείς όπως η προστασία των 

συλλογικών αγαθών και δεν επενδύουν σε αυτούς; 

 

3. Σε τι διαφέρει από την κρατική οικονομία, από τον τομέα του δημοσίου; 

Αν και η προστασία των συλλογικών αγαθών είναι αντικείμενο της δημόσιας διοίκησης και των 

ΟΤΑ, έχει αποδειχθεί ότι ακόμη και σε χώρες όπου λειτουργούν αποτελεσματικά και πάλι 

υπολείπονται από τις πραγματικές ανάγκες των κοινωνιών τους για λόγους γραφειοκρατικούς, ενώ 

οι πρωτοβουλίες των πολιτών πιο χρήσιμες. 

 

4. Τι είναι οι Κοινωνική Συνεταιριστική Επιχείρηση; 

Είναι αστικός συνεταιρισμός με κοινωνικό σκοπό και διαθέτει εκ του νόμου την εμπορική 

ιδιότητα.  

 

5. Ποιοι μπορούν να συμμετάσχουν; 

http://epub.wupperinst.org/files/5191/WS48.pdf
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Όλοι όσοι αναζητούν ευκαιρία να αξιοποιήσουν τις επιχειρηματικές τους ικανότητες εργαζόμενοι 

συλλογικά για να στηρίξουν τον τόπο τους. Τα μέλη της Κοιν.Σ.Επ. μπορούν να είναι είτε φυσικά 

πρόσωπα είτε φυσικά πρόσωπα και νομικά πρόσωπα και συμμετέχουν σε αυτήν με μια ψήφο, 

ανεξάρτητα από τον αριθμό των συνεταιριστικών τους μερίδων. Αυτό που έχει σημασία δεν είναι 

τα χρήματα, αλλά οι άνθρωποι που συμμετέχουν, το συλλογικό όφελος και το κοινωνικό 

συμφέρον. 

 

6. Σε ποιους τομείς δραστηριοποιούνται; 

Στην παραγωγή προϊόντων και υπηρεσιών σε τομείς όπως πολιτισμός, περιβάλλον, οικολογία, 

εκπαίδευση, παροχές κοινής ωφέλειας, αξιοποίηση τοπικών προϊόντων, διατήρηση παραδοσιακών 

δραστηριοτήτων και επαγγελμάτων. 

 

7. Πόσες κατηγορίες ΚΣΕ υπάρχουν; 

α) Κοινωνικές Συνεταιριστικές Επιχειρήσεις Ένταξης, οι οποίες αφορούν στην ένταξη στην 

οικονομική και κοινωνική ζωή των ατόμων που ανήκουν στις Ευάλωτες Ομάδες Πληθυσμού. 

Ποσοστό 40% κατ' ελάχιστον των εργαζομένων στις Επιχειρήσεις αυτές ανήκουν υποχρεωτικά 

στις Ευάλωτες Ομάδες Πληθυσμού. Σε αυτή την κατηγορία εμπίπτουν άτομα με αναπηρίες 

(σωματικές ή ψυχικές ή νοητικές ή αισθητηριακές), εξαρτημένα ή απεξαρτημένα από ουσίες 

άτομα, οροθετικοί, φυλακισμένοι/αποφυλακισμένοι, ανήλικοι παραβάτες, οι άνεργοι νέοι, οι 

άνεργες γυναίκες, οι άνεργοι άνω των πενήντα ετών, οι μακροχρόνια άνεργοι, οι αρχηγοί 

μονογονεϊκών οικογενειών και τα μέλη πολύτεκνων οικογενειών, γυναίκες θύματα κακοποίησης, 

οι αναλφάβητοι, οι κάτοικοι απομακρυσμένων ορεινών και νησιωτικών περιοχών, τα άτομα με 

πολιτισμικές ιδιαιτερότητες, οι μετανάστες και οι πρόσφυγες). 

β) Κοινωνικές Συνεταιριστικές Επιχειρήσεις Κοινωνικής Φροντίδας, οι οποίες αφορούν στην 

παραγωγή και παροχή προϊόντων και υπηρεσιών κοινωνικού  προνοιακού χαρακτήρα σε 

συγκεκριμένες ομάδες πληθυσμού, όπως οι ηλικιωμένοι, τα βρέφη, τα παιδιά, τα άτομα με 

αναπηρία και τα άτομα με χρόνιες παθήσεις. 

γ) Κοινωνικές Συνεταιριστικές Επιχειρήσεις Συλλογικού και Παραγωγικού Σκοπού, οι οποίες 

αφορούν την παραγωγή προϊόντων και παροχή υπηρεσιών για την ικανοποίηση των αναγκών της 

συλλογικότητας (πολιτισμός, περιβάλλον, οικολογία, εκπαίδευση, παροχές κοινής ωφέλειας, 

αξιοποίηση τοπικών προϊόντων, διατήρηση παραδοσιακών δραστηριοτήτων και επαγγελμάτων 

κ.α.) που προάγουν το τοπικό και συλλογικό συμφέρον, την προώθηση της απασχόλησης, την 

ενδυνάμωση της κοινωνικής συνοχής και την ενδυνάμωση της τοπικής ή περιφερειακής 

ανάπτυξης. 

 

8. Πώς διανέμονται τα κέρδη; 

α. Τα κέρδη της Κοινωνικής Συνεταιριστικής Επιχείρησης δεν διανέμονται στα μέλη της, εκτός αν 

τα μέλη αυτά είναι και εργαζόμενοι σε αυτή. Το ποσοστό αυτό είναι έως 35% και διανέμεται 

στους εργαζομένους της επιχείρησης ως κίνητρο παραγωγικότητας σύμφωνα με τα οριζόμενα στο 

καταστατικό τους 

β. σε ποσοστό 5% για το σχηματισμό αποθεματικού,  

γ. το υπόλοιπο διατίθεται για τις δραστηριότητες της επιχείρησης και τη δημιουργία νέων θέσεων 

εργασίας. 
 

9. Υπάρξουν κίνητρα για την στήριξη των ΚΣΕ; 

 Το ποσό το σχηματισμό αποθεματικού και για τις δραστηριότητες της επιχείρησης (το α 

και το γ στην προηγούμενη ερώτηση) ΔΕΝ υπόκεινται σε φορολογία εισοδήματος. 

 Το ποσοστό που διανέμεται στους εργαζομένους της επιχείρησης οι οποίοι ανήκουν στις 
ευάλωτες κοινωνικές ομάδες υπόκειται σε φόρο μετά το αφορολόγητο  κλιμάκιο. 

 Οι εργαζόμενοι στις ΚΣΕ που ανήκουν στις ευάλωτες κοινωνικές ομάδες ΔΕΝ χάνουν το 
δικαίωμα να συνεχίζουν να λαμβάνουν τα επιδόματα προνοίας ή άλλη παροχή. 

 Ο ΟΑΕΔ θα στηρίξει τις ΚΣΕ με ειδικά προγράμματα. 

 Οι ΚΣΕ μπορούν να συνάπτουν προγραμματικές συμβάσεις με τον δημόσιο τομέα και τους 
ΟΤΑ α και β βαθμού. 



 Σχεδιάζονται πολύ σημαντικά κίνητρα στήριξης των ΚΣΕ κατά την φάση έναρξής τους. 
 

10. Πόσα άτομα μπορούν να συμμετάσχουν σε μια ΚΣΕ; 

Επτά τουλάχιστον για τις ΚΣΕ ένταξης και πέντε τουλάχιστον για τις ΚΣΕ κοινωνικής φροντίδας 

και συλλογικού σκοπού. Μπορούν να συμμετάσχουν επίσης και νομικά πρόσωπα σε ποσοστό 1/3 

των μελών, αλλά δεν επιτρέπεται σε ΟΤΑ και τα ΝΠΔΔ των ΟΤΑ. Στις ΚΣΕ ένταξης μπορούν να 

συμμετάσχουν ΝΠΔΔ με έγκριση του εποπτεύοντος φορέα. Η συμμετοχή ενός φυσικού προσώπου 

ΔΕΝ του προσδίδει εμπορική ιδιότητα και δεν δημιουργεί ασφαλιστικές και φορολογικές 

υποχρεώσεις. 

 

11. Πώς διοικούνται οι ΚΣΕ; 

Διοικούνται δημοκρατικά από την Γενική Συνέλευση των μελών και από τριμελή διοικούσα 

επιτροπή, Κάθε μέλος έχει μια ψήφο, ανεξάρτητα από τον αριθμό των συνεταιριστικών μερίδων 

που διαθέτει. 

 

12 Ποιοι είναι οι πόροι των ΚΣΕ; 

Οι πόροι της Κοιν.Σ.Επ. αποτελούνται από το κεφάλαιο της επιχείρησης, δωρεές τρίτων, έσοδα 

από την αξιοποίηση της περιουσίας της, έσοδα από την επιχειρηματική δραστηριότητα της, 

επιχορηγήσεις από το Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων, την Ευρωπαϊκή Ενωση, διεθνείς ή 

εθνικούς οργανισμούς ή Οργανισμούς Τοπικής Αυτοδιοίκησης Α' και Β' βαθμού, έσοδα από άλλα 

προγράμματα, κεφάλαια από κληροδοτήματα, δωρεές και παραχωρήσεις της χρήσης 

περιουσιακών στοιχείων, καθώς και κάθε άλλο έσοδο από την ανάπτυξη των δραστηριοτήτων της 

σύμφωνα με το καταστατικό της. 

 

13. Πώς θα συσταθεί μια ΚΣΕ;  

 Με καταστατικό που προβλέπεται στην ΥΑ 2250/οικ. 4,105 ΦΕΚ 221/2-2-2012. 

 Με την εγγραφή της ΚΣΕ στο Γενικο Μητρώο Κοινωνικής Οικονομίας που τηρεί το Υπ. 

Εργασίας. 

 Με έρευνα αγοράς και επιχειρηματικό σχέδιο για την συγκρότηση του αρχικού πυρήνα 
των ανθρώπων που θα ιδρύσουν την ΚΣΕ. 

 

14. Τι μπορεί να πετύχει μια ΚΣΕ; 

 Φθηνές προμήθειες και υπηρεσίες σε κοινωνικά αδύναμες ομάδες του πληθυσμού, ώστε να 
πέσουν οι τιμές αγαθών και υπηρεσιών. 

 Αξιοποίηση των υποδομών της πολιτείας και των ΟΤΑ που είτε βρίσκονται σε αχρησία, 
είτε δεν αξιοποιούνται επαρκώς και θα μπορούσαν να παραχωρηθούν δωρεάν σε ΚΣΕ με 

προγραμματικές συμβάσεις, (κτίρια, παλιά σχολεία, αγροτικές εκτάσεις, δημοτικές 

καφετέριες κλπ).. 

 

15. Μήπως έρχονται σε αντίθεση από την μια πλευρά ο εθελοντικός χαρακτήρας των οργανώσεων 

της κοινωνίας των πολιτών που ασχολείται τόσα χρόνια με το περιβάλλον, τον πολιτισμό και την 

κοινωνική φροντίδα και από την άλλη η κοινωνική οικονομία που, όπως και να το κάνουμε, 

δημιουργεί αμειβομένη εργασία και που ασφαλώς δεν είναι εθελοντισμός; 

Όχι. Ο εθελοντισμός όχι μόνο δεν χάνει τον χαρακτήρα της ανιδιοτελούς προσφοράς στο 

κοινωνικό σύνολο, αλλά αντιθέτως μόνο ο εθελοντισμός μπορεί να συμβάλλει στην δημιουργία 

και λειτουργία των αναγκαίων μόνιμων δομών όπως είναι οι ΚΣΕ οι οποίες θα παρέχουν 

κοινωνικές  υπηρεσίες σε σταθερή και επαγγελματική βάση που δεν μπορεί ο εθελοντισμός ως εκ 

της φύσεώς τους να παρέχει. Ο εθελοντισμός έχει την τεχνογνωσία στα αντικείμενα, μπορεί να 

παίρνει πρωτοβουλίες, μπορεί να στηρίζει τις ΚΣΕ, αλλά ΔΕΝ μπορεί να τις υποκαταστήσει. 

 

16. Γιατί δεν είχαν προχωρήσει τόσα χρόνια οι ΚΣΕ στην Ελλάδα και γενικώς ο τομέας της 

κοινωνικής οικονομίας; 

Δεν υπήρχε θεσμικό πλαίσιο γιατί η κεντρική πολιτική επιλογή της πολιτείας ήταν ως πρόσφατα η 

διοχέτευση των πόρων του Ευρωπαϊκού Κοινωνικού Ταμείου (ΕΚΤ) στο κράτος και τους ΟΤΑ με 



τα γνωστά αποκαρδιωτικά αποτελέσματα (αδιαφάνεια, πελατειακές σχέσεις, διορισμοί στο 

δημόσιο, stage κλπ). Αυτή η πολιτική έχει πλέον εγκαταλειφθεί. Οι πόροι του ΕΚΤ ΔΕΝ μπορούν 

πια να γίνονται αντικείμενο εκμετάλλευσης ούτε από το κράτος, ούτε από τους ΟΤΑ, αντιθέτως 

προορίζονται απευθείας για την κοινωνία των πολιτών. 

 

17. Yπάρχουν   συγκεκριμένες ιδέες για τις ΚΣΕ στην Ελλάδα σήμερα; 

 Ασφαλώς. Μια ΚΣΕ θα μπορούσε να εξειδικευτεί στην διαχείριση οργανικών αποβλήτων 
(κλαδέματα από πάρκα, κήπους, καλλιέργειες) για να τα μετατρέπει σε ένα εμπορεύσιμο 

προϊόν δηλαδή εδαφοβελτιωτικό λίπασμα. Θα μπορούσε να γίνει μια προγραμματική 

σύμβαση μεταξύ ενός ΟΤΑ και μιας ΚΣΕ, όπου η ΚΣΕ θα παραλαμβάνει τα οργανικά 

απόβλητα, αλλά και θα εισπράττει από τον ΟΤΑ ένα ποσό από τα δημοτικά τέλη (που ως 

γνωστόν είναι ανταποδοτικά). Θα υπάρξει πολλαπλό όφελος, ελάφρυνση των χωματερών, 

μείωση των ρύπων, μείωση των δημοτικών τελών που θα πλήρωναν τα νοικοκυριά, 

παραγωγή ανταγωνιστικού προς τα εισαγόμενα εγχώριου προϊόντος (λίπασμα), δημιουργία 

τοπικού εισοδήματος σε μια επιχείρηση εντάσεως εργασίας. 

 Πολλοί ΟΤΑ εκμισθώνουν δημοτικά κτίρια σε ιδιώτες για καφετέριες με αμφίβολα οφέλη 
για την κοινωνία. Θα μπορούσε ο ΟΤΑ να παραχωρήσει σε μια ΚΣΕ τον χώρο και τον 

εξοπλισμό για να λειτουργήσει ένα κοινωνικό εστιατόριο που θα παρέχει μια λιτή αλλά 

πλήρη, ισορροπημένη και υγιεινή τροφή σε πολύ χαμηλές τιμές για τους πτωχούς.  

 Επιχειρηματικά σχέδια για κοινωνικά παντοπωλεία, κοινωνικά εστιατόρια, κοινωνικά 

σχολικά κυλικεία, φροντίδα στο σπίτι ηλικιωμένων, ΑΜΕΑ, παραγωγή ενέργειας κλπ. 

 

18.Τι συμβαίνει αν μια ΚΣΕ δεν τηρήσει τα προβλεπόμενα από τον νόμο; 

 Σε όσες ΚΣΕ παραβαίνουν τις διατάξεις του νόμου θα επιβάλλεται πρόστιμο από 5.000 
ευρώ έως 50.000 ευρώ. 

 Σε περίπτωση υποτροπής το ανώτατο όριο προστίμου διπλασιάζεται και ο υπουργός 
Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης μπορεί να διατάξει και την προσωρινή διαγραφή της 

από το Μητρώο για χρονικό διάστημα από ένα (1) έως έξι (6) μήνες και σε περίπτωση 

περαιτέρω υποτροπής την οριστική διαγραφή της. 

 

Χρήσιμες Πηγές 

 νόμος 4019/2011 για την κοινωνική οικονομία 

 Υπουργική απόφαση 2250/οικ. 4,105 ΦΕΚ 221/2-2-2012 για το Γενικό Μητρώο Κοινωνικής 

Οικονομίας 

 Ειδική Υπηρεσία για την Κοινωνική Ένταξη και την Κοινωνική Οικονομία www.keko.gr 

 Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο  http://www.esfhellas.gr/ 
(Ελήφθη 25 Μαρτίου 2012) 

 

επιστροφή 

 

Συνεργατισμός: Ένας υπαρκτός κόσμος αντίστασης, κοινωνικής αλληλεγγύης και 

δημιουργίας  

1 Δεκεμβρίου 2013 

του Κώστα Νικολάου 

 

«TINA» (There Is No Alternative) – «Δεν υπάρχει εναλλακτική» κραυγάζουν σ’ όλο τον κόσμο οι 

χρηματιστές, οι μεγάλοι επιχειρηματίες, οι πολιτικοί και οι διανοούμενοι του συστήματος. Δεν 

υπάρχει – λένε - εναλλακτική στο νεοφιλελευθερισμό, δηλαδή, στην πολιτική του ακρωτηριασμού 

του δημόσιου τομέα, της ανεξέλεγκτης ελευθερίας των ιδιωτικών εταιρειών και ιδιωτικοποίησης 

των κοινών αγαθών και της δραματικής περικοπής των κοινωνικών δαπανών. 

Κι έχουν δίκιο, αλλά με μια μικρή συμπλήρωση: «Δεν υπάρχει εναλλακτική για το καπιταλιστικό 

σύστημα». Πράγματι, έτσι είναι. Ο νεοφιλελευθερισμός είναι εδώ και χρόνια η κυρίαρχη επιλογή 

του συστήματος, διότι εξασφαλίζει υπερσυσσώρευση κεφαλαίου και κερδών στα χέρια λίγων 

http://www.keko.gr/
http://www.esfhellas.gr/


εταιρειών διαμέσου του μηχανισμού της υπερχρέωσης κρατών και πολιτών (χρεοκρατία) και 

συνεπακόλουθα, ακόμα μεγαλύτερη συγκέντρωση πολιτικής εξουσίας στα χέρια των ιδίων 

(εταιρειοκρατία αντί για δημοκρατία). 

Το όνειρο για τους αιθεροβάμονες του ανύπαρκτου και ανέφικτου «ηθικού καπιταλισμού» δεν 

είναι στις επιλογές του συστήματος. Σήμερα, νεοφιλελευθερισμός και σύστημα πάνε πακέτο και η 

κρίση τους (όπως όλες οι προηγούμενες κρίσεις) είναι καταστροφική για τους πολλούς. Για τους 

λίγους είναι η χρυσή ευκαιρία (οι 500 μεγάλες εταιρείες στην Ελλάδα, αύξησαν θεαματικά τα 

κέρδη τους στην περίοδο της κρίσης). Η έξοδος λοιπόν από την κρίση, σημαίνει έξοδο από το 

νεοφιλευθερισμό και το σύστημα. 

Η κρίση του συστήματος δημιουργεί τεράστιο κενό κοινωνικής παραγωγής και αναπαραγωγής (με 

την επιστημονική έννοια του κοινωνικού, που περιλαμβάνει το οικονομικό, πολιτικό και 

ιδεολογικό-πολιτισμικό επίπεδο). Σ’ αυτό το κενό, οι εκτοπιζόμενοι από την κρίση πολίτες 

συναντώνται, αυτοοργανώνονται αμεσοδημοκρατικά χωρίς ανάθεση σε άλλους της διαχείρισης, 

δημιουργούν δικούς τους θεσμούς (αυτοθέσμιση) χωρίς εξαρτήσεις από κράτος - ιδιωτικές 

εταιρείες - κόμματα, δημιουργούν νέες κοινωνικές σχέσεις στον αντίποδα των καπιταλιστικών 

σχέσεων εξάρτησης – αποξένωσης - εκμετάλλευσης, διαχειρίζονται συνεργατικά (αυτοδιαχείριση) 

και αειφορικά τα κοινά αγαθά, δίνουν έμφαση στην τοπικότητα συμβάλλοντας στην κοινοτική 

αντίληψη, απομεγέθυνση, ενίσχυση του πρωτογενούς τομέα, αντιμετώπιση της ανεργίας και 

προστασία του περιβάλλοντος. 

Αυτή είναι η κοινωνική και αλληλέγγυα οικονομία. Όχι ένα εγχείρημα φιλανθρωπίας ή 

ελεημοσύνης (ο ελεήμων και φιλάνθρωπος ισχυρός, που από τα πάνω βοηθάει τους αδύναμους), 

αλλά ένα κίνημα αντίστασης στην κοινωνική καταστροφή και κοινωνικής αλληλεγγύης (ισότιμα, 

από τα κάτω, με δράση από κοινού). 

Εδώ γεννιέται η εναλλακτική. Όχι σαν ένα όραμα μιας καλύτερης ζωής στο απώτερο μέλλον, 

αλλά εδώ και τώρα, από εμάς και από τα κάτω. Οικοδομείται από τώρα μια κοινωνία των 

αναγκών και όχι των εμπορευμάτων, με γνώμονα τον άνθρωπο και όχι τα κέρδη, ένας κόσμος 

απαλλαγμένος από τον αυτοσκοπό της συσσώρευσης χρήματος. 

Υπάρχει τέτοιος κόσμος; Υπάρχει. Σ’ όλο τον πλανήτη, σχεδόν ένα δισεκατομμύριο άνθρωποι 

συμμετέχουν σ’ αυτόν. Κι ενώ η κρίση πλήττει τις καπιταλιστικές επιχειρήσεις, τα συνεργατικά 

εγχειρήματα παντού αναπτύσσονται. Στην Ελλάδα υπάρχουν περισσότερες από 2.500 τέτοιες 

συλλογικότητες και σε πολλούς τομείς. Μια εντελώς ενδεικτική αναφορά φωτογραφίζει αυτόν τον 

υπαρκτό κόσμο: 

Συνεταιρισμός ‘Βοσκός’ (Λιβάδι Ολύμπου) http://www.voskos.gr, ομάδα παραγωγών Αγ. 

Γεωργίου (Γρεβενά), Συντροφία Βελβεντού (Κοζάνη) στον πρωτογενή τομέα. 

ΠΕΡΚΑ (Θεσσαλονίκη) http://perka.org, πρωτοβουλία Ελληνικού http://agroselliniko.blogspot.gr 

(Αθήνα) στις αστικές καλλιέργειες. 

Συνεταιρισμός ‘Βίος Coop’ http://www.bioscoop.gr, ΣΠΑΜΕ http://www.spame.gr, 

Συντροφία/Μικρόπολις http://micropratirio.gr, Αλλοστρόπος http://allostropos.blogspot.gr 

(Θεσσαλονίκη), Φιλαδελφία (Κομοτηνή) http://philadelpheia.blogspot.gr, Αγροναύτες 

http://agronaftes.blogspot.gr, Βλαστός http://blastos.wordpress.com (Αθήνα), ΒΙΟΖΩ 

http://www.biozo.gr για την άμεση σχέση παραγωγών-καταναλωτών. 

Δίκτυα ανταλλαγών προϊόντων και υπηρεσιών ΤΕΜ (Μαγνησία) http://www.tem-magnisia.gr, 

ΚΟΙΝΟ (Θεσσαλονίκη) http://koino.com.gr. 
Τράπεζες Χρόνου Χολαργού-Παπάγου, Εξαρχείων http://exarchia.pblogs.gr, Πλατείας 

Συντάγματος http://www.time-exchange.gr (Αθήνα). 

Αυτοδιαχείριση εργοστασίου ΒΙΟΜΕ http://biom-metal.blogspot.gr. 

Μη κερδοσκοπικοί συνεταιρισμοί νερού στη Θεσσαλονίκη (Κίνηση 136) http://www.136.gr. 

Συνεταιρισμοί Μυκόνου http://moikonos.wordpress.com και Ικαρίας, πρωτοβουλίες Αττικής 

http://prosynat.blogspot.gr και Θεσσαλονίκης http://diapor.blogspot.gr, συνοικιακή 

κομποστοποίηση Καλαμάτας http://www.rethink-project.gr για την κοινωνική διαχείριση των 

απορριμμάτων. 

Δεκάδες κοινωνικά ιατρεία και φαρμακεία αλληλεγγύης. 

Εγχείρημα ΕΡΤ, δεκάδες ηλεκτρονικές εφημερίδες, ραδιοφωνικοί σταθμοί στον τομέα των ΜΜΕ. 
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Εκδόσεις των συναδέλφων (Αθήνα) http://ekdoseisynadelfwn.wordpress.com, βιβλιοπωλείο 

‘Ακυβέρνητες πολιτείες’ (Θεσσαλονίκη) στον τομέα του βιβλίου. 

Ακόμα και στην εκπαίδευση: συνεταιριστικό φροντιστήριο Χαλανδρίου (Αθήνα) 

http://sinetairismos.gr, Λαϊκό Πανεπιστήμιο Κοινωνικής Αλληλέγγυας Οικονομίας (Θεσσαλονίκη) 

http://www.univsse.gr. 

 

Τα συνεργατικά εγχειρήματα δεν είναι απομονωμένα. Δικτυώνονται τόσο τοπικά, όπως το ανοιχτό 

δίκτυο απευθείας διάθεσης προϊόντων στη Θεσσαλονίκη (με 16 συλλογικότητες) 

http://anoixtodiktio.gr, όσο σε επίπεδο χώρας, όπως το Εναλλακτικό Φεστιβάλ Αλληλέγγυας και 

Συνεργατικής Οικονομίας http://www.festival4sce.org και σε διεθνές επίπεδο, όπως η πρόσφατη 

Ευρωπαϊκή συνάντηση συλλογικοτήτων για μια στρατηγική αντιμετώπισης της αντιδημοκρατικής 

νεοφιλελεύθερης διακυβέρνησης της κρίσης. 

Πρόκειται λοιπόν για έναν κόσμο, που δεν είναι απλά εφικτός και αναγκαίος, αλλά και υπαρκτός. 

Έναν κόσμο, που ενώ γύρω γκρεμίζονται τα θεμέλια του παρελθόντος, αυτός ποτίζει τα λουλούδια 

που φυτρώνουν στα συντρίμμια. 

____________________________________ 
Το κείμενο αυτό αποτελεί συμπληρωμένη εκδοχή του άρθρου με τίτλο "Ένας υπαρκτός κόσμος αντίστασης-

αλληλεγγύης", που δημοσιεύθηκε στην "Κυριακάτικη Ελευθεροτυπία", 1.12.2013 

(http://www.enet.gr/?i=news.el.oikonomia&id=401692) και συγκεκριμένα, περιλαμβάνει επιπλέον τους 

ιστότοπους των αναφερομένων στο άρθρο συλλογικοτήτων. 

 

Άρθρο του Κ. Νικολάου , Κυριακάτικη Ελευθεροτυπία 1/12/2013 

Πηγή: http://www.dialektika.gr/2013/12/blog-post.html  

 

επιστροφή 

 

«Να κοινωνικοποιήσουμε τους ΟΤΑ,  

να δημιουργήσουμε βιοτόπους κοινωνικής οικονομίας» 

 

Ευ. Σπινθάκης 

 

Για την κοινωνική οικονομία 

Η κοινωνική οικονομία αναγνωρίζεται ως μία πραγματικότητα και ενισχύεται οικονομικά παντού 

στον κόσμο. Από την άλλη, οι εθνικοκεντρικές δυνάμεις του πολιτικού συστήματος την 

αντιμετωπίζουν εχθρικά, ακριβώς επειδή ενισχύεται από την Ε.Ε. Οι εχθροί συνήθως είναι οι 

λεγόμενοι κρατιστές και οι εθνικό-λαϊκιστές, οι οποίοι αντιστρατεύονται την κοινωνική 

οικονομία, διότι θεωρούν ότι υποκαθιστά το κράτος πρόνοιας και ότι η ενίσχυσή της μειώνει το 

μέγεθος των προνομίων των δημοσίων υπαλλήλων και των προμηθευτών του δημοσίου.  

Από την πλευρά μας, είναι προφανές ότι ούτε θέλουμε, ούτε μπορούμε να 

αναμένουμε/προσελκύσουμε «επενδύσεις» από μεγάλα ιδιωτικά συμφέροντα στην Ελλάδα. 

Πρέπει να στηριχτούμε στα πόδια μας και να ετοιμάσουμε πολλά μικρά σχέδια δράσης σε 

δημοτικό και περιφερειακό επίπεδο. Πρέπει να προτείνουμε την κοινωνικοποίηση των ΟΤΑ. 

Προτείνουμε την δημιουργία πολλών μικρών κοινωνικών επιχειρήσεων εντάσεως εργασίας. 

Να στηρίξουμε οι ίδιοι καλές πρακτικές. 

Το θεσμικό έλλειμμα   Η  κοινωνική οικονομία θα μπορούσε να χαρακτηριστεί ως το 

κρυφό έλλειμμα της Ελλάδας, εάν λάβουμε υπόψη τη μεγάλη διαφορά από το μέσο όρο στην Ε.Ε., 

στην οποία βρίσκεται στο επίπεδο του 10% περίπου, ενώ στην Ελλάδα μόλις στο 2-3% του ΑΕΠ. 

Το γεγονός αυτό συσσωρεύει χρόνιες αδυναμίες στην ελληνική οικονομία, ενώ μπορεί να 

θεωρηθεί και μία από τις γενεσιουργούς αιτίες της γενικότερης κρίσης, καθώς η οικονομία μας 

στερείται εναλλακτικά μέσα, πέρα από το κράτος και την αγορά, για να δημιουργήσει 

προστιθέμενη αξία και κοινωνικό κεφάλαιο. 

Γραφειοκρατία της παρακμής  Η σπατάλη των διαθέσιμων κοινοτικών πόρων είναι το 

γνώρισμα της διαχείρισης των κοινοτικών πόρων στη Ελλάδα και ειδικότερα από το Ευρωπαϊκό 

Κοινωνικό Ταμείο. Αυτό καταδεικνύει ότι πόροι ακόμα υπάρχουν, αλλά δεν υπάρχουν πόροι για 
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σπατάλη. Έτσι, στη σημερινή συγκυρία δεν λείπουν οι φυσικοί, υλικοί και ανθρώπινοι πόροι. 

Λείπει η δημιουργική τους αξιοποίηση. 

Κράτος και προσφορά εργασίας   Ο προφανής λόγος, που το κράτος δεν μπορεί να γίνει 

επιχειρηματίας σε όλα τα επίπεδα, είναι διότι σε αυτή την περίπτωση θα χρειαζόταν μια τεράστια 

γραφειοκρατία, ώστε να ελέγχει την κάθε μικροεπιχείρηση κι αυτοαπασχολούμενο. Το κόστος, σ’ 

αυτήν την περίπτωση, ακόμα κι αν λειτουργούσε άψογα το σύστημα, θα ήταν τεράστιο, δε θα 

επαρκούσαν οι φόροι ή η υπεραξία του προϊόντος ώστε να λειτουργήσει μια τέτοια 

γραφειοκρατία. Γι’ αυτό και το κράτος, όταν επεκτείνεται πολύ, γίνεται κακός επιχειρηματίας. 

Αυτό έχει αλλεπάλληλα δοκιμαστεί στην ιστορία με καταστρεπτικά αποτελέσματα.  

Η κοινωνική οικονομία μπορεί να θεωρηθεί ως μια οργανωτική τεχνολογία-επιστήμη 

αντιμετώπισης της φτώχειας. Όσο οι κοινωνίες αφυπνίζονται, αυτοπροσδιορίζονται και 

αυτονομούνται, σε σχέση με τις εξουσίες οι οποίες εξυπηρετούν μόνο τις διευθυντικές, 

ολιγαρχικές οικονομικές ελίτ, τόσο οι οργανώσεις της Κοινωνίας των Πολιτών θα δημιουργούν 

εναλλακτικά πρότυπα οργάνωσης ή θα πιέζουν για νέους θεσμούς. Ας μην ξεχνάμε ότι,  ορισμένα 

χαρακτηριστικά της διαδικασίας συγκρότησης της αλληλέγγυας οικονομίας είναι: η συλλογική 

δυναμική, η αυτονομία, η οριζόντια δικτύωση, η συνεργασία και αλληλοβοήθεια, η ενότητα στη 

διαφορά, η τοπική δικτύωση και η παγκόσμια αλληλοσύνδεση. 

Δυνητικοί σύμμαχοι της Κοινωνικής Οικονομίας 

 Η Τοπική Αυτοδιοίκηση 

 Οι οργανώσεις της Κοινωνίας Πολιτών και όλοι οι Μη Κερδοσκοπικοί Φορείς 

 Οι συνεταιρισμοί 

 Οι χορηγοί 

 Η εκκλησία και διάφορες κοινότητες. 
Κοινωνικές συμπράξεις   Οι Κοινωνικές Συμπράξεις είναι φορείς που συμμετέχουν οι 

Δήμοι, οι οργανώσεις της Κοινωνίας Πολιτών, επαγγελματικά σωματεία και κοινωνικοί 

Συνεταιρισμοί. Το έργο τους είναι να συντονίζουν και να υποστηρίζουν επιμέρους δραστηριότητες 

κοινωνικής επιχειρηματικότητας σε μια περιοχή. Στην Ελλάδα, υπάρχει πλήθος συλλογικών 

οργανώσεων, αλλά πολύ μικρό ποσοστό κοινωνικής επιχειρηματικότητας που αναλαμβάνουν 

συλλογικοί φορείς και κοινωφελείς επιχειρήσεις της Τ.Α., σε σύγκριση με τις άλλες ευρωπαϊκές 

χώρες. 

Ο εθελοντισμός ως συντελεστής συγκρότησης του κοινωνικού κεφαλαίου  

Ο εθελοντισμός στην εποχή μας, ως βασικός συντελεστής δημιουργίας κοινωνικού κεφαλαίου, 

αποτελεί κλειδί της εναλλακτικής ανάπτυξης της κοινωνικής οικονομίας και της απασχόλησης, 

δημιουργώντας προστιθέμενη αξία στην οικονομία. Από τον πατριωτικό, φιλανθρωπικό και 

τοπικό εθελοντισμό, με τις μη χρηματικές ανταλλαγές, που κυριαρχούσε στις παλαιότερες γενιές, 

έχουμε περάσει σε ένα πολυδιάστατο-οικουμενικό, ανθρωπιστικό και οικολογικό εθελοντισμό, με 

αυτονομία δράσης από την αγορά και κράτος, που ωστόσο λειτουργεί συμπληρωματικά και 

καλύπτει τα κενά της οικονομίας. Ο εθελοντισμός έχει δημιουργήσει σημαντικές Μορφές 

κοινωνικών δικτύων και έναν Κοινωνικό ακτιβισμό με συνεργασία σε τοπικό επίπεδο, άρα εδώ 

υπάρχουν πολλοί Τομείς εφαρμογής της κοινωνικής οικονομίας. 

Οι κυριότεροι τομείς που μπορεί να αναπτυχθεί η κοινωνική οικονομία είναι: 

 Κοινωνικά υποστηριζόμενη γεωργία 

 Κοινές δράσεις με Τοπική Αυτοδιοίκηση 

 Παραγωγή και μεταποίηση 

 Υπηρεσίες - Υγεία. 

 Περιβάλλον (Πράσινη επιχειρηματικότητα). 

 Νέες τεχνολογίες 

 Α.Π.Ε. 

 Κοινωνικός Τουρισμός-Βιοτουρισμός 

 Ψηφιοποίηση άυλου προϊόντος διαχείρισης γνώσης και πολιτισμού.  

 Κοινωνικά υποστηριζόμενη γεωργία (CSA) 

 Η δημιουργία δημοτικών  αλληλέγγυων  αγορών στους Δήμους Κοινωνικά αγροκτήματα 

 Κοινές δράσεις με την Τοπική Αυτοδιοίκηση 



 Στο επίπεδο της Τοπικής Αυτοδιοίκησης,  μέσω των Αναπτυξιακών Συμπράξεων μπορεί να 
εξασφαλιστούν οι συμβάσεις για δημοτικές προμήθειες και  υπηρεσίες, που μπορούν να 

κινητοποιήσουν την όλη διαδικασία ανάπτυξης των κοινωνικών Συνεταιρισμών. 

 Με την ψηφιοποίηση των αρχείων σε επίπεδο Τοπικής Αυτοδιοίκησης, στη βάση της 
αυτεπιστασίας, με υλοποίηση  ενός ειδικού προγράμματος κοινωφελούς εργασίας για 

ψηφιοποίηση  αρχείων πολεοδομίας και άλλων υπηρεσιών, με σκοπό την εξυπηρέτηση του 

πολίτη, με το σύστημα ανοικτής διακυβέρνησης open gov., με παράλληλο στόχο και την 

ενσωμάτωση της συμμετοχικότητας του πολίτη στην` τοπική διακυβέρνηση. 

 Οι κοινωνικοί συνεταιρισμοί μπορούν να αναπτύξουν οποιεσδήποτε δραστηριότητες, 

καλύπτοντας ολόκληρο το φάσμα της παραγωγής, της μεταποίησης, αλλά και της εμπορίας 

αγροτικών προϊόντων, καταναλωτικών προϊόντων, κτηνοτροφικών προϊόντων, προμήθειας και 

εμπορίας γεωργικών εφοδίων, καθώς και της κατασκευής, προμήθειας και εμπορίας μέσων 

αγροτικής παραγωγής και παροχής υπηρεσιών κ.ά. 

 Αναφορικά με την προώθηση προϊόντων και υπηρεσιών των ΚοινΣΕπ και των Αναπτυξιακών 
Συμπράξεων, ο σχεδιασμός προβλέπει τη δημιουργία ενός θεσμικού εργαλείου τοπικών και 

περιφερειακών εκθέσεων προϊόντων και υπηρεσιών, φορέων κοινωνικής οικονομίας, 

συνεταιρισμών, πράσινης ανάπτυξης και βιολογικών προϊόντων, ώστε να προβάλλονται οι 

αντίστοιχες πρωτοβουλίες και προϊόντα.  

 Υπηρεσίες - Υγεία 

 Δημιουργία Κοινωνικών επιχειρήσεων Κοιν.Σε.Π  στους τομείς που ενδιαφέρει  τους 
συνεργαζόμενους Δήμους,  

 Αυτοδιαχειριζόμενα Ταμεία Υγείας, Υπάρχει ανάγκη για δημιουργία ενός «ισότιμου πεδίου 

ανταγωνισμού», που θα παρέχει στα αυτοδιαχειριζόμενα ασφαλιστικά ταμεία υγείας, αλλά και 

στις ενώσεις και τα ιδρύματα, ισοδύναμα μέσα και ευκαιρίες με εκείνα των ιδιωτικών 

επιχειρήσεων. 

 Κοινωνικά Ιατρεία - Φαρμακεία 

 Πράσινη επιχειρηματικότητα 

 Νέες τεχνολογίες και νέες συλλογικότητες 

 Κοινωνικός τουρισμός - Αγροτουρισμός 

 Ο βιοτουρισμός ως τομέας δράσης της Κοινωνικής Οικονομίας 

 Αγροτουρισμός: κοινωνικά αγροκτήματα 

Προτάσεις 

Δομές οργάνωσης 

Με βάση την προσέγγιση αυτή, ο σχεδιασμός που προτείνεται έχει ως άξονες:  

 Τις περιφερειακές δομές στήριξης με τη μορφή των Κοινωνικών Συμπράξεων 

 Την επιμόρφωση πάνω στην επιχειρηματικότητα της κοινωνικής οικονομίας 

 Δομές συγκέντρωσης κοινωνικού και διανοητικού κεφαλαίου. Δομές διαχείρισης και διάδοσης 
της γνώσης. Δομές δια βίου μάθησης και επιμόρφωσης 

 Κοινωνικοποίηση της οργανωτικής τεχνολογίας 

 Συνεργατικά δίκτυα αλληλεγγύης 

 Mentoring για την Κοινωνική Οικονομία 

 Υπόδειγμα για τις «Κοινωνικές Αναπτυξιακές Συμπράξεις» 

Ορθοδομή των όρων της Κοινωνικής Οικονομίας 

Σε αυτό το σημείο οφείλει να τεθεί ως προϋπόθεση η ορθοδόμιση των όρων της κοινωνικής 

οικονομίας, ώστε να διαχωρίζεται αυτή από τον κρατικό και ιδιωτικό τομέα, ορίζοντας έτσι και 

την στόχευση των οργανωτικών εργαλείων προς τους οργανικούς αποδέκτες και συντελεστές, που 

μπορούν να συμβάλλουν προς το σκοπό και συνιστούν το υποκείμενο της κοινωνικής 

επιχειρηματικότητας. 

Σχεδιασμός δράσης Περιφερειακών δομών (Παρατηρητηρίων) 

Ο σχεδιασμός για την προώθηση  της κοινωνικής οικονομίας στην Ελλάδα λαμβάνει υπόψη 

 τη συγκρότηση και λειτουργία κέντρου πληροφόρησης, 

 την ανάπτυξη κεντρικών και περιφερειακών υποστηρικτικών δομών,  

 τη δικτύωση σε περιφερειακό επίπεδο, 



 την επικοινωνία και διάχυση της ιδέας της κοινωνικής οικονομίας, 

 τη συμβουλευτική και την εκπαίδευση νέων κοινωνικών επιχειρηματιών, αλλά και όσων 
εμπλέκονται άμεσα ή έμμεσα.  

Μέθοδοι αποτελεσματικής δικτύωσης και οργάνωσης 

Η οργανωτική δομή των Περιφερειακών ‘‘Κοινωνικών Αναπτυξιακών Συμπράξεων’’ για τη 

δικτύωση κοινωνικών επιχειρήσεων και οργανώσεων της Κοινωνίας Πολιτών, καθώς και για τη 

στήριξη των ΚοινΣΕπ και των άλλων κοινωνικών επιχειρήσεων σε περιφερειακό επίπεδο αποτελεί 

το βασικό εργαλείο σχεδιασμού της πρότασης. Κατ’ αυτόν τον τρόπο προβλέπεται η δημιουργία 

ενός ευνοϊκού περιβάλλοντος, ενός «βιότοπου της κοινωνικής οικονομίας», ο οποίος με τη σειρά 

του προϋποθέτει εργαλεία και μεθοδολογίες δικτύωσης τα οποία πρέπει να αναζητηθούν μέσα σε 

αυτό το πλαίσιο της κοινωνικής δικτύωσης με ισχυρά ηθικά κίνητρα και με ευρεία συμμετοχή. Τα 

εργαλεία μας είναι. 

 οι «Κοινωνικές αναπτυξιακές συμπράξεις» 

 η οργανωτική δικτύωση  

 ένα διαδικτυακό επικοινωνιακό σύστημα, υποστηριζόμενο από e-learning πλατφόρμα και wiki 
λεξικό για την κοινωνική οικονομία 

Στόχος είναι η άμεση και χρηστική ενημέρωση με ζητούμενο πώς μπορούν να αξιοποιήσουν το 

υφιστάμενο θεσμικό πλαίσιο των ΚοινΣΕπ, την κοινωνική εμπειρία σ’ αυτό το πεδίο και τα 

χρηματοδοτικά εργαλεία που υπάρχουν.  

Τα οφέλη της Κοινωνίας Πολιτών 

Αναμένεται να προκύψουν πολυδιάστατα οφέλη από την υλοποίηση και λειτουργία αυτού του 

σχεδιασμού. Συνοπτικά: Από τη διαμόρφωση συνθηκών για τη σύνθεση των κατακερματισμένων 

υλικών και ανθρώπινων πόρων, βάσει των οποίων μπορούν να δημιουργηθούν νέες κοινωνικές 

επιχειρήσεις, αξιοποιώντας ανενεργούς υλικούς πόρους της Τοπικής Αυτοδιοίκησης, κρατικών 

οργανισμών και ιδρυμάτων. Αλλά και οφέλη από την κινητοποίηση ανθρώπινων πόρων, μέσα από 

τους κοινωνικούς συνεταιρισμούς, για την αντιμετώπιση της ανεργίας. Οφέλη, επίσης, από τη 

συμμετοχή και αξιοποίηση των οργανώσεων της Κοινωνίας Πολιτών στην ανάπτυξη της 

παραγωγικής διαδικασίας της πραγματικής οικονομίας. Καλύτερη σύνθεση των διαθέσιμων 

πόρων για τη συγκρότηση πρόσθετου κοινωνικού κεφαλαίου και προστιθέμενης αξίας για να 

διευκολυνθεί τελικά και η άντληση επενδυτικού κεφαλαίου στην ανάπτυξη των κοινωνικών 

επιχειρήσεων. 

Το όφελος της Τοπικής Αυτοδιοίκησης 

Η Τ.Α. από αυτή τη διαδικασία επωφελείται σε πολλαπλά επίπεδα. Τα οφέλη είναι. 

 Η ΤΑ μπορεί να συνεχίσει να προσφέρει επαρκείς κοινωνικές υπηρεσίες στους δημότες με 
λιγότερο οικονομικό κόστος κι αυτό εξαιτίας του ότι μπορεί να μειώσει το διαχειριστικό 

κόστος. Λαμβάνοντας υπόψη βέβαια, αυτό που συμβαίνει στην Τ.Α. και το ‘χουμε δει πολλές 

φορές,  σε μια παραγωγική εργασία που απασχολούνται 10 άτομα, οι τρείς (3) να δουλεύουν 

πραγματικά και 7 να διαχειρίζονται αυτή την υπόθεση ως επιβλέποντες, προϊστάμενοι, 

συμβουλευτική ή επιστημονική υποστήριξη, γραμματεία κ.ο.κ. Αντιθέτως, σε ένα κοινωνικό 

Συνεταιρισμό ΚοινΣΕπ των 5-7 ατόμων, το πολύ 1 ασχολείται με τη διαχείριση και οι 

υπόλοιποι δουλεύουν παραγωγικά και δε θα πληρωθούν εάν δεν τελειώσουν τη δουλειά σε 

συγκεκριμένο χρόνο κι αυτό τελικά αποβαίνει προς όφελος του συνόλου της κοινωνίας. 

Μπορεί να αξιοποιηθούν  μ’ αυτό τον τρόπο ανενεργοί πόροι, δημόσια αγροκτήματα, κτίρια, 

εγκαταστάσεις, δημοτικές εκτάσεις, π.χ. με ήπιες μορφές ενέργειας, αντλιοστάσια, διαχείριση 

πρασίνου, διαχείριση αποβλήτων κλπ.  

 Η αντιμετώπιση της ανεργίας σε τοπικό επίπεδο προσφέροντας τη δυνατότητα περισσότεροι 

άνθρωποι και κυρίως νέοι που είναι άνεργοι να μετέχουν στη διαμόρφωση του κοινού 

προϊόντος της κοινωνίας και ως εκ τούτου να αποκτούν αγοραστική δύναμη και να 

συμβάλλουν στην ενίσχυση της τοπικής αγοράς. Αυτό το κοινωνικό όφελος σε τελική 

ανάλυση είναι που μπορεί να ελαφρύνει το βάρος του Δήμου απ’ τις κοινωνικές πιέσεις και 

την οιωνεί ανεπάρκεια των ανταποδοτικών τελών. 



 Μέσα απ’ όλη αυτή τη διαδικασία ο Δήμος αποκτά μεγαλύτερη διαχειριστική ικανότητα και 
συγκεκριμένα στη διαχείριση γνώσης και τη διαχείριση πόρων και αυτό συνολικά μπορεί να 

ανεβάσει την ποιότητα της συλλογικής ευφυΐας και της τοπικής διακυβέρνησης.  

         

Συγκρότηση Περιφερειακού μηχανισμού για την εκπόνηση Ολοκληρωμένου Σχεδίου 

Δράσης για την ανάπτυξη και υποστήριξη της Κοινωνικής Επιχειρηματικότητας στη 

Περιφέρεια Ν. Αιγαίου. 

 

Διαπιστώνουμε καθημερινά ότι στην Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου είναι πιο μπροστά από εμάς, στο 

ΒόρειοΑιγαίο, στα θέματα της κοινωνικής οικονομίας. Διαβάστε το κείμενο που ακολουθεί και 

συγκρίνετε το με το επόμενο άρθρο που αφορά τη Χίο.  

ΗΓ 
  
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ,   ΓΡΑΦΕΙΟ ΑΝΤΙΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗ ΚΥΚΛΑΔΩΝ 

Ερμούπολη, 20/01/2013 
ΠΡΟΣ: 
κα. Πρόεδρο και μέλη Περιφερειακού Συμβουλίου 
Γραμματεία Συλλογικών Οργάνων 
 
Σε όλη την Ευρώπη, ιδιαίτερα την τελευταία εικοσαετία, υπάρχει μία ιδιαίτερη άνθηση της Κοινωνικής 
οικονομίας ή Τρίτου τομέα όπως συνηθίζεται να λέγεται, αν και η εμφάνισή του έχει τις ρίζες της πολύ πιο 
πίσω στο χρόνο με τη μορφή σωματείων, συνεταιρισμών κλπ. 
Στα πλαίσια της ανάπτυξης της Κοινωνικής Οικονομίας, προωθείται η ιδέα της Κοινωνικής 
Επιχείρησης και ειδικότερα της Κοινωνικής Συνεταιριστικής Επιχείρησης (ΚΟΙΝΣΕΠ) και στην 
Ελλάδα. Ο θεσμός της  ΚΟΙΝΣΕΠ εδραιώνεται στην χώρα το 2011 με σχετική νομοθετική ρύθμιση. 
Ν4019/2011.  
Βασικό συστατικό αυτής της νέας τάσης είναι η δημιουργία κοινωνικής αξίας σε συνδυασμό με την 
οικονομική αξία. Για τον λόγο αυτό ελκύει την προσοχή και τίθεται «ψηλά» στην ατζέντα όχι μόνο των 
τοπικών οικονομιών αλλά και της ευρωπαϊκής οικονομίας γενικότερα με έμφαση στη σημερινή συγκυρία 
της κρίσης και της υψηλής ανεργίας για την πλειοψηφία των Κρατών -Μελών. Σύμφωνα με στοιχεία του 
2010, 10% των επιχειρήσεων στην Ευρώπη είναι κοινωνικές, απασχολούν 11 εκ ανθρώπους και 10% των 
θέσεων εργασίας σχετίζονται με δραστηριότητες στον τομέα της κοινωνικής οικονομίας καθώς και η 
κοινωνική οικονομία αφορά το 5,9 της συνολικής απασχόλησης. 
Εν μέσω  λοιπόν της οικονομικής κρίσης και σε μια εποχή αυστηρής λιτότητας η Περιφέρεια Νοτίου 
Αιγαίου, πιστή στην κύρια Αναπτυξιακή της επιλογή για Ενίσχυση της Ανταγωνιστικότητας της Περιφέρειας 
και στο αναπτυξιακό της όραμα με ορίζοντα το 2020 για χωρικά και κλαδικά ολοκληρωμένη, αειφόρο , 
δικτυωμένη, ανταγωνιστική Περιφέρεια με επικέντρωση της ειδίκευσής της στον Τουρισμό, πολιτισμό και τις 
υπηρεσίες, η οποία θα διασφαλίσει, εδαφική, κοινωνική και οικονομική συνοχή, πρωτοπορεί και προτείνει 
την έναρξη των διαδικασιών συγκρότησης Περιφερειακού Μηχανισμού για την υποστήριξη των 
Κοινωνικών Συνεταιριστικών Επιχειρήσεων σε Περιφερειακό και Τοπικό επίπεδο. 
Η συγκεκριμένη πρωτοβουλία συναρτάται άμεσα με την ήδη υπάρχουσα ανάληψη δράσης υποστήριξης της 
Κοινωνικής Επιχειρηματικότητας στην Περιφέρεια, μέσα από την υλοποίηση των προγραμμάτων 
ΤΟΠΕΚΟ και ΤΟΠΣΑ ταυτόχρονα με την υλοποίηση των προγραμμάτων κατάρτισης που υλοποιούνται σε 
συνεργασία με το ΚΕΚ ΓΕΝΝΗΜΑΤΑΣ και τους τοπικούς φορείς κάθε νησιού (δήμο, επαγγελματικές 
ενώσεις, ενώσεις πολιτών κ.α.). 
 
Συναρτάται όμως και με το Στρατηγικό Σχέδιο για την ανάπτυξη του τομέα της Κοινωνικής 
Επιχειρηματικότητας που έχει εκπονήσει η χώρα στο πλαίσιο των Ευρωπαϊκών της υποχρεώσεων. 
Στρατηγικό σχέδιο το οποίο προβλέπει μία σειρά από ζητήματα όπως τη δημιουργία Κεντρικού 
Μηχανισμού για την προώθηση κοινωνικών συνεταιριστικών επιχειρήσεων και θεμάτων Κοινωνικής 
Οικονομίας, τη δημιουργία Εθνικού Παρατηρητηρίου για την Κοινωνική Οικονομία και 
επιχειρηματικότητα, τη συγκρότηση Περιφερειακών Μηχανισμών για τη στήριξη των ΚΟΙΝΣΕΠ σε 
περιφερειακό και τοπικό επίπεδο και την οικονομική υποστήριξη για την έναρξη λειτουργίας ΚΟΙΝΣΕΠ. 
Με δεδομένο ότι σε περιφερειακό επίπεδο είναι επιβεβλημένη η διάχυση της ιδέας της Κοινωνικής 
Οικονομίας, η δημιουργία δικτύων συνεργασίας και η υποστήριξη της δημιουργίας και λειτουργίας 
κοινωνικών επιχειρήσεων, υπάρχει μία αρχική πρόβλεψη από την Ειδική Υπηρεσία για την Κοινωνική 
ένταξη και την Κοινωνική Οικονομία (ΕΥ ΚΕΚΟ) για προκήρυξη περιφερειακών μηχανισμών στήριξης 
των ΚΟΙΝΣΕΠ μέσα στους πρώτους μήνες  του 2014. 
Οι μηχανισμοί αυτοί θα καλύπτουν το σύνολο της χώρας και θα υπάρχει ένας σε κάθε περιφέρεια 
παρέχοντας υπηρεσίες μιας στάσης για τους κοινωνικούς επιχειρηματίες και τις κοινωνικές επιχειρήσεις.  
Ειδικότερα: 
 θα αναλάβουν τη λειτουργία κέντρου πληροφόρησης για την κοινωνική οικονομία και την κοινωνική 

επιχειρηματικότητα 



 θα παρέχουν στις ΚΟΙΝΣΕΠ υποστήριξη ,εργαλεία και εκπαίδευση για την ανάπτυξη δεξιοτήτων και 
ικανοτήτων 

 θα συνδράμουν γενικά στη δικτύωση των συστατικών μερών του οικοσυστήματος της κοινωνικής 
οικονομίας  

 θα προωθήσουν τη διάχυση της ιδέας της Κοινωνικής Οικονομίας και Επιχειρηματικότητας 
Στα υποψήφια εταιρικά σχήματα θα συμμετέχουν κατ’ ελάχιστο ένας τοπικός φορέας με δημόσιο 
χαρακτήρα, ένας πάροχος συμβουλευτικής επιχειρηματικότητας, οργανώσεις της κοινωνίας των πολιτών 
ή/και ΚΟΙΝΣΕΠ  σε φάση λειτουργίας. Πρόταση θα υποβάλλεται από ένα φορέα (συντονιστή) .Σημαντικό 
συστατικό στην αξιολόγηση θα αποτελεί η εμπειρία στην υλοποίηση κοινοτικών πρωτοβουλιών, έργων 
ΤΟΠΣΑ-ΤΟΠΕΚΟ,EQUALκλπ. 
 
Για τη δημιουργία των 13 Περιφερειακών Μηχανισμών, της πλήρους λειτουργίας τους θα προηγηθεί 
προπαρασκευαστική φάση διάρκειας 4 μηνών, ενώ η πλήρης λειτουργία των Περιφερειακών 
Μηχανισμών με συγχρηματοδότηση του ΕΚΤ θα έχει διάρκεια 2 ετών. 
Α. Κατά την προκαταρτική φάση, τα προκριθέντα εταιρικά σχήματα θα είναι από 3 έως 6 ανά περιφέρεια 
ανάλογα με τον εξυπηρετούμενο πληθυσμό και :  

 Θα οργανώσουν κεντρικές ημερίδες ενημέρωσης για την ανάπτυξη της Κοινωνικής Οικονομίας 
Στρατηγικό Σχέδιο για την ανάπτυξη του τομέα της Κοινωνικής Επιχειρηματικότητας 

 Θα οργανώσουν τοπικά πιλοτικά φόρα Κοινωνικής Οικονομίας με υποστήριξη του Κεντρικού 
Μηχανισμού  

 Θα διαγνώσουν τις ανάγκες και τις δυνατότητες ανάπτυξης της κοινωνικής οικονομίας στην περιφέρειά 
τους αξιοποιώντας, ανάμεσα σε άλλα, την εισροή από τους τοπικούς stakeholders.  

 Θα εκπονήσουν το σχέδιο δράσης τους για δύο χρόνια (έως τέλος 2015) στη βάση διαγνωστικών 
μελετών και των αποτελεσμάτων του διαλόγου που θα αναπτυχθεί στα fora μεταξύ των stakeholdersγια την 
ανάπτυξη της κοινωνικής οικονομίας στην περιφέρεια δράσης τους.  

 Θα οργανωθούν στη βάση προδιαγραφών που θα ορίσει ο Κεντρικός Μηχανισμός, με τη μορφή 
Αναπτυξιακών Συμπράξεων του άρθρου 18 του Ν.4019/2011  

 Θα οργανώσουν τη διακρατική τους συνεργασία  
 
Η διάρκεια των ενεργειών αυτών θα είναι τετράμηνη. Δικαιούχος θα είναι ο συντονιστής εταίρος, ενώ 
οι υπόλοιποι εταίροι, εάν χρειαστεί η ανάληψη δαπανών από αυτούς, θα είναι ανάδοχοι δράσεων, 
βάσει θεσμοθετημένων διαδικασιών Ανάθεσης δημοσίων συμβάσεων. 
 
Μετά τη λήξη του τετραμήνου, η ΕΥ ΚΕΚΟ, με την υποστήριξη μελών της Steering Committee, θα 
επιλέξει το καταλληλότερο εταιρικό σχήμα ανά περιφέρεια για να λειτουργήσει ως Περιφερειακός 
μηχανισμός (ΠΜ), με τη μορφή Αναπτυξιακής Σύμπραξης για δύο χρόνια.  
Για την αξιολόγηση και επιλογή ενός ΠΜ ανά περιφερειακή χωρική ενότητα, θα εξετάζονται:  

 Η καταλληλότητα και βιωσιμότητα του εταιρικού σχήματος και η ικανότητά του να υλοποιήσει με 
επιτυχία το σύνολο των προβλεπόμενων δράσεων στη διετία συγχρηματοδοτούμενης λειτουργίας του.  

 Η δημοκρατική του λειτουργία, οι συνεργασίες του με τοπικούς φορείς και τοπικές οργανώσεις της 
κοινωνίας των πολιτών και η ικανότητά του να προκαλέσει συμφωνίες συνεργασίας μεταξύ Κοιν.Σ.Eπ. και 
δημόσιων και ιδιωτικών φορέων  

 Η καταλληλότητα της διακρατικής συνεργασίας  
 Η ικανότητά του για παροχή στις Κοιν.Σ.Eπ. πρόσβασης σε εναλλακτικές πηγές χρηματοδότης ης για 

την ανάπτυξή τους  
 Η δέσμευση για τις υποχρεωτικές παρεχόμενες υπηρεσίες από τον ΠΜ, η υποχρέωση on-going 

εκπαίδευσης των στελεχών του ΠΜ σε μεθόδους και  
εργαλεία που θα εκπονούνται από τον Κεντρικό Μηχανισμό, καθώς και η υποχρέωση υιοθέτησής τους.  

 Η δέσμευση του ΠΜ για τη συμμετοχή των στελεχών του σε δίκτυα μάθησης και για την ανταλλαγή 
καλών πρακτικών με άλλους περιφερειακούς μηχανισμούς.  

 Η συμβατότητα του σχεδίου δράσης του με τις προδιαγραφές που θα οριστούν από τον ΚΜ.  
 Η εξασφάλιση συνεργασιών με εξωτερικούς εμπειρογνώμονες ειδικευμένους στη συμβουλευτική σε 

νομικά, λογιστικά, φορολογικά, τεχνικά θέματα και θέματα marketing καιmanagementγια μια ευρεία 
κλίμακα δραστηριοτήτων των Κοιν.Σ.Eπ. 
 
Η διάρκεια υλοποίησης συγχρηματοδοτούμενων δράσεων από τους ΠΜ αρχικά έχει προγραμματιστεί να  
είναι 2 πλήρη έτη. 
Με βάσει τα ανωτέρω προτείνουμε την έναρξη των διαδικασιών συγκρότησης Περιφερειακού 
Μηχανισμού για την υποστήριξη των Κοινωνικών Συνεταιριστικών Επιχειρήσεων σε Περιφερειακό 
και Τοπικό επίπεδο. Ήδη θα πρέπει να ενημερώσω το σώμα ότι έχουν πραγματοποιηθεί 
προπαρασκευαστικές συζητήσεις με το Επιμελητήριο Κυκλάδων, την ΚΛΙΜΑΚΑ και άλλους φορείς, 
με εξειδικευμένη  εμπειρία στη δημιουργία κοινωνικών συνεταιριστικών επιχειρήσεων που 
συμμετέχουν στο ΤΟΠΕΚΟ και υπάρχει ήδη συνεργασία για συμμετοχή τους και υποστήριξη στη 
σύσταση Περιφερειακου μηχανισμού για τη Κοινωνική Επιχειρηματικότητα.  Μάλιστα θεωρώ ως εν 
δυνάμει συμμετέχοντες σε ένα τέτοιο μηχανισμό τα επιμελητήρια της Περιφέρειας, τις Αναπτυξιακές 
Εταιρίες, Κυκλάδων και Δωδεκανήσου, το ΚΕΚ ΓΕΝΝΗΜΑΤΑΣ, το Πανεπιστήμιο Αιγαίου, τη 
ΚΛΙΜΑΚΑ, την ΠΕΔΝΑ, ακόμα και κάποιες ΚοινΣΕπ που ήδη έχουν ξεκινήσει τη δραστηριότητα 
τους. 



 Επειδή η προετοιμασία απαιτεί χρόνο και πλήθος φορέων , οι οποίοι πρέπει να εμπλακούν, θεωρούμε πως 
η διαδικασία θα πρέπει να ξεκινήσει άμεσα για αυτό και εισηγούμαστε την έγκριση σήμερα του 
Περιφερειακού Συμβουλίου προκειμένου να είναι εφικτή η έγκαιρη και βέλτιστη προετοιμασία της 
Περιφέρειας στα θέματα ανάπτυξης της κοινωνικής  επιχειρηματικότητας, τα οποία θα δώσουν μια νέα και 
διαφορετική ώθηση στο επιχειρειν στο Νότιο Αιγαίο. Και εν τέλει  στην οικονομική ανάπτυξη της 
Περιφέρειας.  
Προτείνουμε μάλιστα την ανάληψη των ενεργειών και τον συντονισμό να έχουν οι Χωρικοί 
Αντιπεριφερειάρχες με την υποστήριξη των θεματικών αντιπεριφερειαρχών και των αρμοδίων 
υπηρεσιακών παραγόντων. 

ΟΙ ΑΝΤΙΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΕΣ 
ΦΩΤΗΣ ΧΑΤΖΗΔΙΑΚΟΣ         ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΟΥΣΣΑΙΟΣ 

 

επιστροφή 

 

Η δημοτική πρακτική του δήμου Χίου δυσφημεί την κοινωνική οικονομία  
ΠΛΗΘΟΣ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΜΕΝΩΝ ΑΝΤΙΡΡΗΣΕΩΝ ΣΤΗΝ ΑΠΟΠΕΙΡΑ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ 

ΧΙΟΥ ΝΑ ΣΥΝΑΨΕΙ ΣΥΜΒΑΣΗ ΘΟΛΟΥ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ ΜΕ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ 

ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ  

20 ΙΑΝ 2014  

Μεταξύ της αγωνίας της δημοτικής αρχής να χτυπήσει το τέρας της ανεργίας, δίχως όμως καμία 

αξιοκρατική μεθοδολογία, και της πάγιας στείρας άρνησης των συνδικαλιστικών εκπροσώπων 

συμπιέζεται δυσφημιστικά η κοινωνική οικονομία. 

Η πλημμελής γνώση του αντικειμένου στο νησί μας αποδίδει αρνητική χροιά στις Κοινωνικές 

Συνεταιριστικές Επιχειρήσεις, που θα μπορούσαν να αποτελέσουν βασικό εργαλείο εξόδου από 

την κρίση. 

Ο κλάδος της κοινωνικής οικονομίας στην Ευρώπη απασχολεί 11.000.000 εργαζόμενους και 

αντιπροσωπεύει τον «τρίτο τομέα» της οικονομίας. Στη χώρα μας, έχει μόλις ανοίξει η συζήτηση 

σε πολιτικό και νομικό επίπεδο για το πλαίσιο εντός του οποίου μπορούν να ανθίσουν οι 

Κοιν.Σ.Επ. και, δυστυχώς, παρεκτρέπεται στην πρώτη απόπειρα εφαρμογής του στο νησί μας. 

Σύμβαση – αχταρμάς 

Το πρόβλημα ξεκινά από τη λανθασμένη ανάγνωση των Κοιν.Σ.Επ. από τη δημοτική αρχή. Στο 

άγχος της να αναδείξει παρεμβάσεις μείωσης της ανεργίας ή να καλύψει κενά προσωπικού σε 

διάφορους τομείς φέρνει σήμερα προς ψήφιση Προγραμματική Σύμβαση με την Κοινωνική 

Συνεταιριστική Επιχείρηση «ΑΚΜΗ», ύψους 70.000 ευρώ. Η σύμβαση προβλέπει την πρόσληψη 

10 εργαζομένων (3 εργατών, 2 διοικητικών υπαλλήλων και ενός πολιτικού μηχανικού, 

αρχαιολόγου, εκπαιδευτικού, περιβαντολλόγου και οικονομολόγου) με συμβάσεις έργου ή 

ορισμένου χρόνου (για τους εργάτες), με αντικείμενο που προβληματίζει για την πολυπλοκότητα 

του και την πραγματική δυνατότητα με τόσο περιορισμένο αριθμό προσωπικού να υπάρξει 

σοβαρό παραδοτέο έργο. 

Συγκεκριμένα, από τη σύμβαση προβλέπεται ότι θα αναπτυχθούν δράσεις για: 

 την πολιτιστική προώθηση, προβολή και προστασία του Κάστρου 

 την προώθηση της επιχειρηματικότητας των νέων 

 τη διαχείριση υπαίθριων πολιτιστικών και περιβαλλοντικών χώρων, όπως ο Καστρομηνάς, ο 

Βοτανικός Κήπος και το Πάρκο Κυκλοφοριακής Αγωγής 

 η λειτουργία και διαχείριση του Κοινωνικού Παντοπωλείου 

 και η περίθαλψη και προστασία των αδέσποτων ζώων, υπηρεσία την οποία η «ΑΚΜΗ» 

δεσμεύεται να προσφέρει εθελοντικά! 

Εύλογα αναρωτιέται κανείς πώς είναι δυνατόν ένα τόσο ογκώδες αντικείμενο να είναι εφικτά 

διαχειρίσιμο από μια ομάδα μόλις 11 εργαζομένων. 

Το κατηγορώ 

Από εντελώς διαφορετική σκοπιά εξαπέλυσαν πυρά σύσσωμοι οι συνδικαλιστικοί παράγοντες του 

τόπου και δημοτικές παρατάξεις. 

«Η σύμβαση συμβάλει στην ανατροπή του Δημοσίου τομέα όπως τον γνωρίζουμε μέχρι 

σήμερα», ανέφερε ο πρόεδρος του Συλλόγου Εργαζομένων ΟΤΑ, Αλ. Γαϊτάνος. Χαρακτηρίζοντας 
την ως «νέο μνημονιακό φρούτο» κρίνει ότι αποσκοπεί στη διαιώνιση ενός ρουσφετολογικού – 

πελατειακού συστήματος εκ μέρους της δημοτικής αρχής, σε μια περίοδο κατά την οποία ο Δήμος 



δεν είναι βέβαιο ότι θα μπορεί να ανταπεξέλθει στις μισθολογικές ανάγκες της επόμενης περιόδου. 

Ο κ. Γαϊτάνος πρόσθεσε ότι αυτή η σύμβαση βλέπει το φως της δημοσιότητας όταν δημοτικοί 

υπάλληλοι βλέπουν την πόρτα της εξόδου κι όταν ο Δήμος κατακλύζεται από παιδιά με πτυχία, 

μέσω της Κοινωφελούς Εργασίας, που συνωστίζονται χωρίς αντικείμενο ο ένας πάνω στον άλλο. 

Ο πρόεδρος του Εργατικού Κέντρου επεσήμανε ότι μέσω των Κοιν.Σ.Επ. «θα προσλαμβάνονται 

εργαζόμενοι καθ’ υπόδειξη του κάθε δημάρχου με μισθό στα πλαίσια της νομιμότητας των 400 

ευρώ». «Οι υπόλοιποι άνεργοι της Χίου που δεν απασχοληθούν, να κρατήσουν ότι δεν τους 

επέλεξε προσωπικά ο δήμαρχος», πρόσθεσε, καταλήγοντας ότι πλέον και η κοινωνία έχει 

τεράστιες ευθύνες αν αποδεχτεί τους σχεδιασμούς. 

«Είναι η βήμα – βήμα μετεξέλιξη του Δήμου σε επιχείρηση», ανέφερε από την πλευρά του ο 

πρόεδρος της ΑΔΕΔΥ. Επιπλέον πρόσθεσε ότι η σύμβαση γίνεται φωτογραφικά με Εταιρεία που 

αντανακλά συγκεκριμένα πρόσωπα στο νησί μας, καθώς πρόεδρος της φέρεται βασικός 

διαχειριστής ηλεκτρονικής σελίδας ενημέρωσης. «Είναι δυνατόν να πιστέψουμε ότι το Κάστρο 

θα σωθεί από μια τέτοια σύμβαση; Δυστυχώς ο Δήμος χτίζει μια Εταιρεία για να τη βοηθήσει 

στο έργο της», κατέληξε ο Γ. Αμπαζής. 

Η μέση οδός 

Η συνετή προσέγγιση του θέματος βρίσκεται κάπου ανάμεσα στην τσαπατσουλιά της δημοτικής 

αρχής και τον αφορισμό των συνδικαλιστών. Με όχημα τις Κοιν.Σ.Επ. ο Δήμος έχει την ευκαιρία 

να παραχωρήσει τομείς από τη σημερινή ευθύνη του για συνεργασία με τον ιδιωτικό τομέα. 

Στην περίπτωση της Προγραμματικής Σύμβασης που φτάνει σήμερα στο Δημοτικό Συμβούλιο δεν 

συμβαίνει αυτό. Δίνει την εντύπωση ότι χρησιμοποιεί την Κοιν.Σ.Επ. για να προσλάβει απλά 

εργαζόμενους, οι οποίοι, όσο κι αν το προσπαθήσουν, θα χαθούν στο εύρος των ευθυνών που τους 

μεταβιβάζει. Δεν γίνεται πουθενά αναφορά στο αναμενόμενο παραδοτέο έργο, ούτε προκύπτουν 

στοιχεία συνέχειας της επαγγελματικής προσπάθειας. 

Ούτε φυσικά η προσέγγιση εκ μέρους των εκφραστών του συνδικαλισμού είναι η κατάλληλη. 

Δείχνουν ότι ενοχλούνται πολύ από το γεγονός της ανάμειξης του ιδιωτικού παράγοντα σε τομείς 

ευθύνης του Δήμου, περισσότερο γιατί αντιλαμβάνονται ότι είναι ένα πρώιμο στάδιο ξηλώματος 

της μονιμότητας. 

Υπάρχει και η μέση οδός. Το Δημοτικό Συμβούλιο να μη βιαστεί να πάρει απόφαση στην αποψινή 

του συνεδρίαση. Να ταχθεί υπέρ της δημιουργίας Κοιν.Σ.Επ., ώριμα να ορίσει πού βρίσκεται η 

μεγαλύτερη ανάγκη κάλυψης ευθυνών, τι οικονομικά περιθώρια στήριξης τους υπάρχουν και 

ποιοι τομείς κρίνονται κατάλληλοι για τη σύναψη συνεργασιών. Και να επανέλθει στο θέμα, μόνο 

όταν έχει καταλήξει με ευθύνη και σοβαρότητα.  

  
Διαβάστε επίσης:  

Πυρ ομαδόν κατά της σύμβασης του Δήμου με την "ΑΚΜΗ" [ΒΙΝΤΕΟ] 

ΕΚΧΩΡΕΙ ΠΡΟΒΟΛΗ ΤΟΥ ΚΑΣΤΡΟΥ, ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ ΝΕΩΝ, ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΕΙΣ 

ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΠΑΝΤΟΠΩΛΕΙΟ ΕΝΑΝΤΙ 80.000 ΕΥΡΩ 
Πηγή: http://www.politischios.gr/koinonia/i-dimotiki-praktiki-dysfimei-tin-koinoniki-oikonomia  
 
επιστροφή 
 

Βιβλίο: «Θεσμοί και εφαρμογές της κοινωνικής οικονομίας» του Βασίλη Τακτικού 

 

Το βιβλίο του Βασίλη Τακτικού «Θεσμοί και Εφαρμογές της Κοινωνικής Οικονομίας» εξετάζει 

τρεις συσχετιζόμενες έννοιες: «κοινωνία πολιτών», «κοινωνική οικονομία» και «συμμετοχική 

δημοκρατία». Τρεις έννοιες που στην εποχή μας συνθέτουν μέσα από μια διαλεκτική σχέση ένα 

δυναμικό περιεχόμενο κοινωνικής ανασύνθεσης και αλλαγής. 

Παράλληλα, εξετάζει τις επιδράσεις που συντελούνται με την έλευση της «τρίτης βιομηχανικής 

επανάστασης» που φέρνει μαζί της κοσμογονικές αλλαγές, αδιανόητες σε άλλες εποχές: τη 

διανεμημένη γνώση, την κατανεμημένη –οριζόντια διανεμημένη– ενέργεια, και την 

κοινωνικοποίηση της πνευματικής ιδιοκτησίας μέσω του Διαδικτύου, της ψηφιακής τεχνολογίας 

και πληροφορικής. 

http://politischios.gr/koinonia/pyr-omadon-kata-tis-symbasis-toy-dimoy-me-tin-akmi-binteo
http://www.politischios.gr/koinonia/i-dimotiki-praktiki-dysfimei-tin-koinoniki-oikonomia
http://vasilistaktikos.eu/index.php/koinoniki-oikonomia/1136-mia-synoptiki-eikona-tou-vivliou-tou-vasili-taktikou-thesmoi-kai-efarmoges-tis-koinonikis-oikonomias


Απότοκος αυτής της τεχνολογικής επανάστασης είναι η πράσινη ανάπτυξη, η δυνατότητα της 

άμεσης ψηφιακής δημοκρατίας, η «παγκοσμιοποίηση από τα κάτω», το παγκόσμιο ανοικτό 

σχολείο της γνώσης, η οριζόντια οργάνωση και συνεργατισμός στην παραγωγή. 

Αντίθετα όμως από αυτές τις θετικές επιδράσεις στις παραγωγικές δυνατότητες, υπάρχει και μια 

αρνητική συνέπεια: Η ανάπτυξη της τεχνητής νοημοσύνης και ρομποτικής περιορίζει τις θέσεις 

εργασίας τόσο στον ιδιωτικό όσο και στο δημόσιο τομέα. 

Οι προβλέψεις για το μέλλον σε αυτούς τους τομείς είναι ακόμη πιο δυσοίωνες, καθώς τα 

τελευταία τριάντα χρόνια σε παγκόσμιο επίπεδο υπάρχει διαρκώς μείωσή τους. Έτσι, οι ελπίδες 

συγκεντρώνονται μόνο στο συνεργατικό τομέα της κοινωνικής οικονομίας και της 

αυτοαπασχόλησης, όπου πράγματι εκεί υπάρχει η αντίστροφη τάση και δημιουργούνται νέες 

θέσεις εργασίας. 

Με άλλα λόγια, το πρόβλημα της ανεργίας και το χάσμα των κοινωνικών ανισοτήτων δεν 

καλύπτεται από τις τεχνολογικές εξελίξεις. Χρειάζεται παράλληλα ένα νέο μάγμα ιδεολογίας 

οργανωτικής κουλτούρας και διαχείρισης ανθρώπινων πόρων που θα αξιοποιεί τις νέες 

τεχνολογικές δυνατότητες για το σύνολο της κοινωνίας. 

Η κοινωνική οικονομία ως τρίτος τομέας της οικονομίας προσφέρει ακριβώς αυτό. Έρχεται να 

παρεμβληθεί ανάμεσα στο κράτος και στην αγορά για να καλύψει το έλλειμμα στη ζήτηση θέσεων 

εργασίας με θεσμικό εργαλείο την κοινωνική επιχειρηματικότητα, ενεργοποιώντας το κοινωνικό 

κεφάλαιο και ένα τεράστιο δυναμικό από ανθρώπινους πόρους που η οικονομία της αγοράς εξωθεί 

στο περιθώριο. 

Πληροφορίες: 2108813760, info@vasilistaktikos.eu 

 

(Ελήφθη 4 Φεβρουαρίου 2014) 
 
επιστροφή 
 

Η ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΣΤΟ ΣΤΟΧΑΣΤΡΟ. ΑΝΤΙ ΓΙΑ ΕΞΥΓΙΑΝΣΗ ΚΙ 

ΑΝΑΠΤΥΞΗ Η ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ ΜΕΤΑ ΤΗ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ 

ΛΕΣΒΟΥ – ΛΗΜΝΟΥ “ΚΛΕΙΝΕΙ” ΑΚΟΜΑ 3 ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΕΣ ΤΡΑΠΕΖΕΣ 

 

Μυτιλήνη 12 Δεκεμβρίου 2013 

Οι Οικολόγοι Πράσινοι στηρίζουν την κοινωνική συνεταιριστική οικονομία με όλες τους τις 

δυνάμεις γιατί πιστεύουν ότι η ανάπτυξή της μπορεί βοηθήσει αποτελεσματικά στην ανάκαμψη 

της οικονομίας, αποτελώντας κρίσιμο και υγιή παράγοντα για την έξοδο από την κρίση (1). 

Απαραίτητα βήματα για να φτάσουμε έως εκεί θεωρούν την έμπρακτη στήριξη των 

συνεταιριστικών εγχειρημάτων μέσω της καλλιέργειας κλίματος εμπιστοσύνης, την παροχή 

κινήτρων και όχι εμποδίων στους συνεταιριστές σε συνδυασμό με την ορθολογικοποίηση της 

λειτουργίας των συνεταιριστικών επιχειρήσεων που αντιμετωπίζουν προβλήματα και εμφανίζουν 

σοβαρές δυσλειτουργίες καθώς και την οργάνωσή τους στη βάση των αρχών του σύγχρονου 

συνεταιρισμού. Πρόσφατο είναι το δεύτερο ετήσιο τριήμερο για την συνεταιριστική οικονομία 

που συνδιοργάνωσαν ο ευρωβουλευτής των Οικολόγων Πράσινων Ν. Χρυσόγελος, το Ινστιτούτο 

Χάινριχ Μπελ, το Πράσινο Ινστιτούτο και πολλοί άλλοι φορείς κοινωνικής οικονομίας, στις 21 με 

23 Νοεμβρίου στην Τεχνόπολη Αθηνών, όπου δόθηκε η ευκαιρία στους εμπλεκόμενους στην 

κοινωνική συνεταιριστική οικονομία να συναντηθούν, να ανταλλάξουν εμπειρίες και να 

προωθήσουν περαιτέρω τις συνεργασίες σε εθνικό κι ευρωπαϊκό επίπεδο (2). Μεταξύ των 

βασικών διαπιστώσεων είναι τα σοβαρά προβλήματα  πρόσβασης σε χρηματοδοτήσεις από τις 

τράπεζες. 

Η κυβέρνηση δεν ασπάζεται αυτό το είδος ανάπτυξης και προχωράει σε ενέργειες που 

υποσκάπτουν ή κι εξοντώνουν οποιαδήποτε προοπτική διεύρυνσης της κοινωνικής 

συνεταιριστικής οικονομίας. Πρόσφατη «επιτυχία» της είναι η ανάκληση της άδειας λειτουργίας 

τριών ακόμα ελληνικών συνεταιριστικών τραπεζών (Δυτικής Μακεδονίας, Δωδεκανήσου και 

Ευβοίας). Τον Απρίλιο του 2012 είχε προηγηθεί το κλείσιμο των συνεταιριστικών τραπεζών της 

Λαμίας, Αχαΐας και Λέσβου-Λήμνου. Η κάθε περίπτωση είναι διαφορετική αλλά αντί να βοηθήσει 

mailto:info@vasilistaktikos.eu


η κυβέρνηση και η Τράπεζα της Ελλάδος, όπως έχουν υποχρέωση, στην αντιμετώπιση των όποιων 

προβλημάτων, προχώρησαν στο κλείσιμο των συνεταιριστικών τραπεζών.  

Σε κάθε περίπτωση αυτοί που πληρώνουν τις επιλογές αυτές είναι οι δεκάδες χιλιάδες 

μεριδιούχοι που χάνουν τα κεφάλαια τους και όσοι έχουν δάνεια. Χιλιάδες μικρομεσαίες 

επιχειρήσεις τοπικής εμβέλειας μπορεί να αντιμετωπίσουν πρόβλημα με τα δάνεια τους την 

ίδια στιγμή που οι εμπορικές τράπεζες κρατούν τις στρόφιγγες κλειστές. Με αυτές τι κινήσεις 

ο τραπεζικός τομέας συρρικνώνεται σε μικρό αριθμό μεγάλων χρηματοπιστωτικών ομίλων, η 

τοπική οικονομία αδυνατίζει ακόμα περισσότερο και οι συνεταιριστές εξοντώνονται. 

Στην περίπτωση της Συνεταιριστικής Τράπεζας Λέσβου Λήμνου καλούνται να πληρώσουν οι 

πολίτες από την τσέπη τους για τις ζημιές που δημιούργησε η διαχείριση της τράπεζας 

ανάλογα με τα αποτελέσματα της διαδικασίας της εκκαθάρισης. 
Ο Νίκος Χρυσόγελος ευρωβουλευτής των Οικολόγων Πράσινων / Ομάδα των Πράσινων  

κατέθεσε δύο ερωτήσεις προς την Κομισιόν και την Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα για τον τρόπο 

που αντιμετώπισε η κυβέρνηση και η Τράπεζα της Ελλάδος τις τρεις συνεταιριστικές τράπεζες 

(Δυτικής  Μακεδονίας, Δωδεκανήσου και Ευβοίας) που  οδήγησε στην αφαίρεση της άδειάς τους 

και της υποχρέωσης μεταφοράς των καταθέσεων στην Τράπεζα Alpha Bank (3). Συγκεκριμένα 

ανέφερε “Οι τοπικές / συνεταιριστικές τράπεζες μπορούν, αν βοηθηθούν στην εξέλιξή και 

αναδιοργάνωσή τους, να παίξουν σημαντικό ρόλο στην αναζωογόνηση της τοπικής οικονομίας 

και την πρόσβαση των κοινωνικών επιχειρήσεων στη χρηματοδότηση, σε μια εποχή που οι 

συστημικές τράπεζες δεν προβλέπεται να το κάνουν τα επόμενα χρόνια. Η κυβέρνηση, όμως, 

έκανε τα πάντα να βγάλει τις συνεταιριστικές τράπεζες από το παιχνίδι. ... προωθώντας όρους που 

ούτε καν οι συστημικές τράπεζες ακολουθούν, η Τράπεζα της Ελλάδος, στο όνομα της εποπτείας, 

αποφάσισε την ανάκληση της άδειας 3 συνεταιριστικών επιχειρήσεων που παίζουν σημαντικό ρόλο 

στην τοπική οικονομία και επέβαλε την μεταφορά των καταθέσεων σε μια από τις εμπορικές 

τράπεζες που χρειάστηκε δεκάδες δισεκατομμύρια για την ανακεφαλαιοποίησή της. Αν η 

κεφαλαιοποίηση των συστημικών τραπεζών κοστίζει 50-70 δις από τα δημόσια ταμεία, η 

ανακεφαλαιοποίηση των συνεταιριστικών τραπεζών συνολικά θα απαιτούσε, σύμφωνα με τις 

εκτιμήσεις τους, 100 έως 120 εκατομμύρια Ευρώ. Η διαφορά είναι μερικά μηδενικά βέβαια.  

Ο ρόλος των συνεταιριστικών τραπεζών στην πραγματική οικονομία έχει αναγνωριστεί από 

εκθέσεις οικονομικών ινστιτούτων όσο και του Ευρωκοινοβουλίου (4). Πρόσφατη είναι, 

εξάλλου, η ημερίδα που διοργάνωσε ειδικά για τις συνεταιριστικές τράπεζες με εκπροσώπους 

συνεταιριστικών τραπεζών από την Ελλάδα και την υπόλοιπη Ευρώπη ο Νίκος Χρυσόγελος, 

ευρωβουλευτής των Οικολόγων Πράσινων όπου συζητήθηκαν συνέργιες σε ευρωπαϊκό επίπεδο 

για αναβάθμιση του ρόλου και της λειτουργίας των ελληνικών συνεταιριστικών τραπεζών (5). 

Οι Πράσινοι θα αναλάβουμε ένα σύνολο πρωτοβουλιών για να μην επιβληθεί μια παράλογη 

πολιτική, γιατί παράλληλα με την ενίσχυση του ελέγχου και της εποπτείας στις συστημικές 

τράπεζες (6) δίνουμε μεγάλη έμφαση στην ανάπτυξη του τομέα των συνεταιριστικών τραπεζών 

σε υγιή βάση (7) ως μέσο μακροχρόνιας χρηματοδότησης των ΜΜΕ, των συνεταιριστικών 

επιχειρήσεων και των πραγματικών αναγκών των πολιτών».   

 

Πολιτική Κίνηση Λέσβου των Οικολόγων Πράσινων 
Περισσότερες πληροφορίες: Νίκος Χρυσόγελος 6936672882, Μιχάλης Μπάκας 69446547885, 

Στέλιος Κραουνάκης 6949286355 

 

Διαβάστε περισσότερα: 
 http://www.chrysogelos.gr/newsite/index.php/2012-01-26-17-13-36-

593/paremvaseis/item/3280-cooperative-banks-strasburg 

 http://www.chrysogelos.gr/newsite/index.php/2012-01-26-17-13-36-

593/imerides/item/3500-social-economy-tool-exit-from-the-crisis 

 http://www.chrysogelos.gr/newsite/index.php/2012-01-26-17-13-36-

593/questions/item/3524-3coopbanks 

 http://www.chrysogelos.gr/newsite/index.php/2012-01-26-17-13-36-593/perifereiaki-

anaptyksi/item/3507-long-term-financing-euro 

 http://www.chrysogelos.gr/newsite/index.php/2012-01-26-17-13-36-
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http://www.chrysogelos.gr/newsite/index.php/2012-01-26-17-13-36-593/ekstrateies/item/3273-cooperative-banks-1


593/ekstrateies/item/3273-cooperative-banks-1 

 http://www.chrysogelos.gr/newsite/index.php/2012-01-26-17-13-36-593/alles-

paremvaseis/item/3226-bankingunion_7-6-2013 

http://www.chrysogelos.gr/newsite/index.php/2012-01-26-17-17-39-594/deltia-typou/item/3178-

cooperative-banks 
 
επιστροφή 
 

Οι ντόπιοι παραδοσιακοί σπόροι είναι «παιδιά του τόπου τους» 

 

Αιώνες τώρα οι άνθρωποι έσπερναν τους σπόρους τους και καλλιεργούσαν την τροφή τους. 

Κρατούσαν ένα μέρος του σπόρου για να σπείρουν την επόμενη χρονιά, αντάλλασσαν τους 

σπόρους τους με τους γείτονες, τους φίλους, τους φιλοξενούμενούς τους από άλλα μέρη και έτσι, 

από χέρι σε χέρι και από καρδιά σε καρδιά διασφαλιζόταν η διατροφική επάρκεια, η 

βιοποικιλότητα, και ο πολιτισμός. Τα φυτά με τον καιρό προσαρμόζονταν στο εκάστοτε κλίμα και 

συνθήκες, και με τη φροντίδα των ανθρώπων γίνονταν ανθεκτικά κι εγκλιματίζονταν πλήρως στα 

νέα μέρη και διασταυρώνονταν με ντόπια είδη, παράγοντας έτσι νέες ποικιλίες. Ετσι σήμερα 

τρώμε ντομάτες και πατάτες που ήρθαν πριν μερικούς αιώνες από την Λατινική Αμερική, 

μελιτζάνες και βασιλικό που μας ήρθαν από την Ινδία, και ροδάκινα που μας ήρθαν από την 

Περσία.  

 

Σήμερα οι διαδικασίες αυτές γίνονται εν πολλοίς μέσα στα εργαστήρια των μεγάλων εταιρειών. 

Καθώς οι μεγάλες εταιρείες διαθέτουν ανθρώπους και άφθονα χρήματα, πιέζουν όλο και 

περισσότερο τις κυβερνήσεις να νομοθετήσουν με γνώμονα τα δικά τους συμφέροντα βάζοντας 

στην άκρη το συμφέρον των πολιτών. Ετσι φτάσαμε σήμερα να απειλείται η ελευθερία του 

αγρότη να κρατήσει τον δικό του σπόρο, και να αποδίδονται διπλώματα ευρεσιτεχνίας (πατέντες) 

σε πολυεθνικές εταιρείες για φυσικά αγαθά όπως το μαρούλι και η πιπεριά. Το αποτέλεσμα είναι 

να έχουν χαθεί ήδη αρκετές ντόπιες ποικιλίες (μείωση της αγροτικής βιοποικιλότητας), και να 

κινδυνεύουν να χαθούν πολλές άλλες. Άλλο ένα αποτέλεσμα είναι η υπερ-συγκέντρωση της 

παγκόσμιας αγοράς σπόρων   σε λίγες μεγάλες εταιρείες (73% της αγοράς στα χέρια 10 

αγροχημικών εταιρειών). 

 

Οι ντόπιοι παραδοσιακοί σπόροι είναι «παιδιά του τόπου τους», διαθέτουν προσαρμοστικότητα 

στις κλιματικές αλλαγές, και απαιτούν λιγότερα (ή και καθόλου) λιπάσματα και φυτοφάρμακα. 

Αυτό διασφαλίζει: μικρότερο επενδυτικό κεφάλαιο για τον αγρότη, μικρότερες εισροές για 

λιπάσματα και φάρμακα, μικρότερη επιβάρυνση στο περιβάλλον, ασφάλεια αφθονία και καλές 

τιμές για τον καταναλωτή, και το κυριότερο, διατροφική ανεξαρτησία σε καιρούς κρίσης! 
 

Διαβάστε εδώ τη Διακήρυξη της 

Βιέννης: http://www.peliti.gr/index.php?option=com_content&view=article&id=371%3Adiakiriji

vienis2013&catid=21%3Aplaisio&Itemid=18&lang=el 

 

Την Δευτέρα 20 Ιανουαρίου θα γίνει μία μεγάλη συγκέντρωση στις Βρυξέλλες έξω από το 

Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, μια που την επόμενη μέρα, 21 Ιανουαρίου επίκειται μία σημαντική 

ψηφοφορία σχετικά με το μέλλον της γεωργίας (και άρα με το μέλλον της φυσικής μας επιβίωσης 

επάνω στον πλανήτη!) Αντίστοιχες δράσεις σχεδιάζονται σε όλη την Ευρώπη από 

ευαισθητοποιημένους πολίτες και ανεξάρτητους φορείς.  

Διαβάστε περισσότερα 

εδώ: http://www.peliti.gr/index.php?option=com_content&view=category&layout=blog&id=126

&Itemid=123&lang=el 

 

επιστροφή 
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Βορά στις πολυεθνικές το εμπόριο σπόρων 

 
Του Τάσου Σαραντή 
17/01/14  
Σύμφωνα με νέο νόμο, θα είναι παράνομο να αναπτυχθούν, να αναπαραχθούν ή να ανταλλαχθούν προς 
σπορά κηπευτικών ή δέντρων σπόροι που δεν έχουν ελεγχθεί και εγκριθεί από τον Οργανισμό Φυτικών 
Ποικιλιών της Ε.Ε.  
Σύμφωνα με νέο νόμο, θα είναι παράνομο να αναπτυχθούν, να αναπαραχθούν ή να ανταλλαχθούν προς 
σπορά κηπευτικών ή δέντρων σπόροι που δεν έχουν ελεγχθεί και εγκριθεί από τον Οργανισμό 
Φυτικών Ποικιλιών της Ε.Ε. 
Καταλυτικό ρόλο στη διαμόρφωση των κατευθυντήριων οδηγιών της ευρωπαϊκής νομοθεσίας έπαιξε 
το λόμπι της βιομηχανίας σπόρων διά μέσου της Ευρωπαϊκής Ενωσης Σπόρων, της Copa-Cogeca, 
που εκπροσωπεί τη βιομηχανοποιημένη αγροτική παραγωγή, και της FoodDrinkEurope, που 
εκπροσωπεί τις μεγάλες πολυεθνικές τροφίμων 
 Εδώ και 50 χρόνια, η ευρωπαϊκή νομοθεσία σχετικά με την εμπορία σπόρων στρώνει το κόκκινο χαλί για 
τις σύγχρονες ποικιλίες τους που είναι προστατευμένες από δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας, είναι 
δηλαδή πατενταρισμένες από πολυεθνικές εταιρείες που τις κατέχουν και τις εκμεταλλεύονται. Σήμερα, η 
Ε.Ε. είναι έτοιμη να μεταρρυθμίσει εκ βάθρων την ευρωπαϊκή νομοθεσία σχετικά με την εμπορία των 
σπόρων. Οι καινούργιοι κανόνες που θα αφορούν την εμπορία τους θα είναι ένα από τα τελευταία καυτά 
θέματα που θα συζητηθούν στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο πριν από τις ευρωεκλογές. Κι απ’ ό,τι φαίνεται, 
πρόκειται για μια μοναδική ευκαιρία για τη βιομηχανία των σπόρων να εδραιώσει την κυριαρχία της στην 
ευρωπαϊκή αλλά και στην παγκόσμια αγορά -η εμπορική αξία της οποίας υπολογίζεται σε περίπου 45 δισ. 
δολάρια και της ευρωπαϊκής σε 9 δισ. δολάρια ετησίως- και να απαλλαγεί διά παντός από τους 
«ανταγωνιστές» της. 
Ποιοι είναι οι «ανταγωνιστές» 
Σε αυτή την περίπτωση οι «ανταγωνιστές» της είναι οι αγρότες, οι βιολογικοί κτηνοτρόφοι και όσοι 
παράγουν παραδοσιακές γεωργικές ποικιλίες σπόρων που βρίσκονται έξω από το πλαίσιο της συμβατικής 
βιομηχανίας και είναι ελεύθεροι από δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας. Καθώς οι σπόροι αποτελούν το 
σημείο εκκίνησης για ολόκληρη την τροφική αλυσίδα ο έλεγχος αυτού του τομέα είναι το απόλυτο κλειδί, 
κάτι που κατανοούν καλά και οι αγροτροφικοί γίγαντες, όπως η Monsanto, η Dow, η KWS και η Syngenta, 
οι οποίοι αντιπροσωπεύονται από την Ευρωπαϊκή Ενωση Σπόρων (ESA). 
Σήμερα, οι τέσσερις μεγαλύτερες εταιρείες του κλάδου ελέγχουν περίπου το 58% της παγκόσμιας αγοράς, 
οι δέκα μεγαλύτερες ελέγχουν το 73% και αυτή η συγκέντρωση εξακολουθεί να αυξάνεται. Εν τούτοις, οι 
ίδιες οι πολυεθνικές ισχυρίζονται πως σήμερα χάνουν το 40% των εν δυνάμει αγορών, λόγω «παράνομης 
αναπαραγωγής», αλλά και καλλιέργειας μη καταχωρισμένων ποικιλιών σπόρων. 
Ουσιαστικά, η βιομηχανία των σπόρων επιδιώκει τη θέσπιση και εφαρμογή μιας νέας κοινής ευρωπαϊκής 
νομοθεσίας που θα καθιερώνει τη μοριακή σήμανση. Με την ταυτοποίηση των ποικιλιών, μέσω μιας 
τεχνολογίας γενετικής ακολουθίας, οι εταιρείες θα μπορούν να αναγνωρίζουν τις ποικιλίες τους στις 
αγροτικές καλλιέργειες. Με αυτόν τον τρόπο, οι αγρότες θα υποχρεώνονται να ακολουθούν τους 
εξαιρετικά περιοριστικούς όρους της χρήσης των πατενταρισμένων σπόρων με μία και μοναδική σπορά 
από την οποία ο σπόρος που προκύπτει θα αποτελεί εκ νέου ιδιοκτησία της πολυεθνικής ή καλλιεργώντας 
σπόρους με γονίδια που δεν αφήνουν το φυτό να παράγει νέους. 
Τον περασμένο Μάιο η Ευρωπαϊκή Επιτροπή παρουσίασε μια πρόταση μέτρων «για την ενίσχυση της 
επιβολής των προτύπων υγείας και ασφάλειας στο σύνολο της αγροδιατροφικής αλυσίδας». Ανάμεσα σε 
άλλες ρυθμίσεις, η πρόταση περιλάμβανε μέτρα για το φυτικό αναπαραγωγικό υλικό, 
συμπεριλαμβανομένων και των σπόρων, με ένα νέο σχέδιο νόμου για την παραγωγή και διάθεση στην 
αγορά φυτικού αναπαραγωγικού υλικού. 
Μέχρι και πριν από μερικά χρόνια, η εμπορία σπόρων μη καταχωρισμένων ποικιλιών (τοπικών, 
παραδοσιακών και ιδιοπαραγόμενων) δεν υφίστατο ουσιαστικό έλεγχο στις περισσότερες χώρες, αφού 
αυτοί αποτελούσαν ένα σχετικά μικρό κομμάτι της αγοράς και η διακίνησή τους γινόταν, κυρίως, χωρίς 
ανταγωνιστικές εμπορικές προθέσεις. 
  
Ομως, με τον νέο νόμο θεσπίζονται περιορισμοί για όλους τους σπόρους που χρησιμοποιούνται στη 
γεωργία και τη δασοκομία στην Ευρώπη. Σύμφωνα με το αρχικό σχέδιο του νέου νόμου, μετά την κύρωσή 
του θα γίνονταν παράνομες η καλλιέργεια, η αναπαραγωγή και η εμπορία κάθε σπόρου ή αναπαραγωγικού 
υλικού που δεν έχει ελεγχθεί και πιστοποιηθεί από το Κοινοτικό Γραφείο Φυτικής Ποικιλότητας. Οι 
ποικιλίες σπόρων θα πρέπει να εγγράφονται σε έναν κατάλογο, ενώ επιβάλλονται περιορισμοί στο εμπόριο 
για τις παραδοσιακές και σύγχρονες ποικιλίες σπόρων. 
Παραδοσιακές ποικιλίες φυτών που μέχρι τη δημοσίευση του νόμου δεν έχουν ακόμη αναγνωριστεί ή δεν 
έχουν καταγραφεί στον κατάλογο, θα κινδυνεύουν να μπουν στην «παρανομία», προειδοποιούσαν 
οργανώσεις από την Ελλάδα και την υπόλοιπη Ευρώπη. 
Σύμφωνα με τον νέο νόμο, θα είναι παράνομο να αναπτυχθούν, να αναπαραχθούν ή να ανταλλαχθούν 
σπόροι προς σπορά κηπευτικών ή δέντρων, που δεν έχουν ελεγχθεί και εγκριθεί από τον Οργανισμό 
Φυτικών Ποικιλιών της Ε.Ε., ο οποίος θα δημιουργήσει μια λίστα των εγκεκριμένων ποικιλιών που θα 
μπορούν να διακινούνται στην Ε.Ε. Επιπλέον, θα πρέπει να καταβάλλεται ένα ετήσιο τέλος στον 



συγκεκριμένο Οργανισμό (που αγγίζει περίπου τα 3.500 ευρώ για μία και μόνο ποικιλία!), ώστε να 
παραμείνουν οι συγκεκριμένες ποικιλίες στον κατάλογο. 
Η μη καταβολή του τέλους θα ισοδυναμεί με αφαίρεση από τη λίστα και απαγόρευση της καλλιέργειάς 
τους. Με το τροποποιημένο -για τέταρτη φορά- υπό διαβούλευση σχέδιο, δεν θα θεωρούνται πλέον 
παράνομες η διατήρηση και ανταλλαγή μη εγκεκριμένων σπόρων από ιδιώτες κηπουρούς ή παραγωγούς, η 
παραγωγή και πώληση μη εγκεκριμένων ποικιλιών από ιδιώτες και μικρούς οργανισμούς (όμως, μόνον αν 
έχουν λιγότερους από 10 υπαλλήλους), ενώ για παλαιές παραδοσιακές ποικιλίες προβλέπονται μόνο πιο 
χαλαροί κανόνες καταχώρισης. 
Παρ’ όλες αυτές τις αλλαγές, το τρέχον σχέδιο νόμου φαίνεται να δημιουργεί πολλά και υπερβολικά 
γραφειοκρατικά εμπόδια, μεταξύ των οποίων η ανάγκη απόδειξης της σπουδαιότητας κάποιας 
συγκεκριμένης ποικιλίας, ο περιορισμός της παραγωγής και διανομής των τοπικών σπόρων μόνο στις 
περιοχές καταγωγής τους (!), ενώ δεν αποκλείεται μελλοντική αυστηροποίηση των «χαλαρών κανόνων» με 
τροποποιήσεις, χωρίς ανάγκη νέας επικύρωσης από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Και το κυριότερο, οι 
περιορισμοί που προβλέπεται να ισχύσουν για τις παλαιές και σπάνιες ποικιλίες σπόρων εγείρουν εμπόδια 
στη διάδοση της ποικιλότητας και την αξιοποίηση του δυναμικού της. Η υψηλή ομοιομορφία των φυτών 
που επιχειρείται θα εξαφανίσει ό,τι έχει απομείνει από την παραδοσιακή γεωργία, που ήταν ο κύριος 
μοχλός διαμόρφωσης της σημερινής ποικιλότητας καλλιεργούμενων φυτών. 
Επιπλέον, υπάρχει ορατός κίνδυνος οι εν λόγω περιορισμοί μέσω διακρατικών εμπορικών συνθηκών να 
επεκταθούν και σε χώρες εκτός Ε.Ε., ακόμη και σε αυτές όπου οι σπόροι παράγονται από γεωργούς και όχι 
από εταιρείες. Καταλυτικό ρόλο στη διαμόρφωση των κατευθυντήριων οδηγιών της ευρωπαϊκής 
νομοθεσίας, με εντονότατες πιέσεις προς τα όργανα της Ε.Ε. και προς τη Γενική Διεύθυνση Υγείας και 
Καταναλωτών, έπαιξε το λόμπι της βιομηχανίας σπόρων διά μέσου της Ευρωπαϊκής Ενωσης Σπόρων, της 
Copa-Cogeca, που εκπροσωπεί τη βιομηχανοποιημένη αγροτική παραγωγή και της FoodDrinkEurope, που 
εκπροσωπεί τις μεγάλες πολυεθνικές τροφίμων. 
Είναι χαρακτηριστικό ότι στην ομάδα ετοιμασίας της πρότασης νόμου συμμετείχε ως εμπειρογνώμονας η 
πρώην διευθύντρια διεθνών σχέσεων του GNIS, ενός ομίλου που υπερασπίζει τα συμφέροντα της σπορο-
βιομηχανίας στη Γαλλία. 
Αλλά και σε ό,τι αφορά το προπαρασκευαστικό στάδιο για την εισαγωγή και κοινοποίηση του νέου 
νομοθετικού πλαισίου για τους σπόρους οι περιλήψεις, τα δελτία Τύπου και τα απλουστευμένα κείμενα για 
το κοινό είχαν επιλεκτικές αναφορές και ήταν συχνά παραπλανητικά, ενώ υπήρξαν και σαφείς δυσκολίες 
στον εντοπισμό πληροφοριών για το χρονοδιάγραμμα, την πορεία των διαβουλεύσεων και τις αλλαγές που 
γίνονται. 
Οι λεπτομέρειες ενίοτε βρίσκονταν σε άσχετα κείμενα ή καλύπτονταν από στρώματα δύσληπτων νομικών 
και τεχνικών διατυπώσεων. Δεν είναι παράξενο, λοιπόν, που η διαδικασία αναθεώρησης του πλαισίου για 
το φυτικό υλικό, αν και ξεκίνησε το 2008, άργησε πολύ να γίνει δημόσια αντιληπτή. 
Το ζήτημα θα συζητηθεί στην Επιτροπή Γεωργίας στις 30 Ιανουαρίου και στην Επιτροπή Περιβάλλοντος 
στις 10 Φεβρουαρίου, ενώ η επόμενη συζήτηση στην Ολομέλεια του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου έχει 
προσδιοριστεί για τον ερχόμενο Απρίλιο. 
Σε όλη Ευρώπη, αλλά και στη χώρα μας έχει αναπτυχθεί ένα σημαντικό κίνημα για την ανακάλυψη, 
διατήρηση και διάδοση παλαιών φυτικών ποικιλιών, καθώς και καλλιεργητικών μεθόδων προσαρμοσμένων 
στα οικοσυστήματα, το οποίο ορθώνει το ανάστημά του απέναντι στις μεγάλες εταιρείες και τη λογική των 
μονοκαλλιεργειών. Και δεν μπορεί να θεωρηθεί τυχαίο το γεγονός ότι, πρόσφατα, οι εναλλακτικές 
αγροτικές πρακτικές, περιθωριοποιημένες κατά την ακμή της βιομηχανικής γεωργίας, άρχισαν να 
προσελκύουν κοινωνικό αλλά και εμπορικό και πολιτικό ενδιαφέρον, κυρίως λόγω της οικολογικής τους 
σημασίας για τη διατήρηση της βιοποικιλότητας. 
Απόδειξη; Η κατάμεστη αίθουσα του Πολιτιστικού Κέντρο Ελληνικού στην εκδήλωση που διοργανώθηκε 
το περασμένο Σάββατο (11/1) με θέμα «Αντίσταση στην παγκόσμια βιομηχανία σπόρων – Ελεγχος σπόρων 
= Ελεγχος τροφής» από τον Αυτοδιαχειριζόμενο Αγρό στο Ελληνικό, στην οποία συμμετείχαν ο Βοτανικός 
Κήπος Πετρούπολης, το Πελίτι, οι Δρυάδες, Ο Κήπος της Αφθονίας, η ΒΙΟ.ΖΩ., η Εναλλακτική Δράση για 
Ποιότητα Ζωής και ο Σύλλογος Βιοκαλλιεργητών Αγορών Αττικής, ενώ την υποστήριξαν ο Δήμος 
Ελληνικού-Αργυρούπολης και οι συλλογικότητες «Υπόστεγο», «Βλαστός» και «Λαγούμι». 
  
ΠΗΓΗ: Εναλλακτική Κοινότητα «Πελίτι» (www.peliti.gr ). 
 
Κινητοποιήσεις σε Βρυξέλλες και Αθήνα 
  
Πρόσκληση για τη διοργάνωση διαμαρτυρίας στις Βρυξέλλες τη Δευτέρα 20/1/2014 στο Place du 
Luxembourg μπροστά από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, παραμονή της ημέρας που είχε προγραμματιστεί η 
ψήφιση από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο της νομοθεσίας για την εμπορία των σπόρων, την υγεία των ζώων 
και των φυτών και τους επίσημους ελέγχους για την παραγωγή τροφίμων απευθύνει η Via Campesina, ένα 
από τα μεγαλύτερα διεθνή κοινωνικά κινήματα στον κόσμο, το οποίο συγκεντρώνει πάνω από 200 
εκατομμύρια μικρούς καλλιεργητές, ακτήμονες και ιθαγενείς φυλές από 164 χώρες και 79 κράτη. 
Το ανεξάρτητο αυτό δίκτυο στηρίζει τη μικρής κλίμακας βιώσιμη γεωργία ως έναν τρόπο προώθησης της 
κοινωνικής δικαιοσύνης και αξιοπρέπειας. Η εναλλακτική κοινότητα «Πελίτι» θα συμμετάσχει σε αυτή τη 
διαμαρτυρία στις Βρυξέλλες και καλεί στην πραγματοποίηση ειρηνικών εκδηλώσεων σε όλη τη χώρα με 
διανομή σπόρων, χάπενινγκ και γεύματα από παραδοσιακές ποικιλίες, δεδομένου ότι η Ελλάδα είναι η 
χώρα που θα πληγεί περισσότερο από τις υπόλοιπες χώρες της Ευρώπης, εφόσον ψηφιστεί η σχετική 
ευρωπαϊκή νομοθεσία, αφού ως χώρα έχει τη μεγαλύτερη βιοποικιλότητα. 



Σε συγκέντρωση διαμαρτυρίας στις 12 το μεσημέρι της Δευτέρας 20 Ιανουαρίου στην πλατεία 
Συντάγματος καλεί ο «Αστικός Αγρός Χαλανδρίου» και ζητά από όλους τους Αστικούς Αγρούς της 
Αττικής να ανοίξουν τις πόρτες τους το απόγευμα της Δευτέρας, να ενημερώνουν τους ενδιαφερόμενους 
σχετικά με την ελεύθερη καλλιέργεια ντόπιων ποικιλιών, τη νομοθεσία, τους σπόρους και τη διατροφική 
αυτάρκεια μέσα στην κρίση. 
Περισσότερες πληροφορίες για τις σχεδιαζόμενες κινητοποιήσεις στον ιστότοπο www.eurovia.org.  
Πηγή:  http://www.efsyn.gr/?p=166820  

 

επιστροφή 

 

Κατεβάστε δωρεάν το ηλεκτρονικό βιβλίο “Ο Νόμος του Σπόρου” + δύο 30’ ντοκυμαντέρ + 

ένα τραγούδι  

 

23 Δεκεμβρίου 2013  

Ο Νόμος του Σπόρου θέτει την Ελευθερία του Σπόρου στο επίκεντρο -την ελευθερία του σπόρου, 

των αγροτών και των πολιτών- στη θέση της αθέμιτης ελευθερίας των επιχειρήσεων που επιχειρούν 

να διεκδικήσουν τον γενετικό πλούτο του πλανήτη ως ιδιοκτησία τους, και να ποινικοποιήσουν την 

ελευθερία των πολιτών. Η ελευθερία της παραγωγής-διατήρησης και ανταλλαγής σπόρων είναι 

ζωτικής σημασίας στην εποχή μας, η οποία χαρακτηρίζεται από πολλαπλές κρίσεις -στη 

βιοποικιλότητα, στο νερό, στα τρόφιμα, στο κλίμα και στην οικονομία- όλες τους μέρος της μεγάλης 

κρίσης ηθικής και αξιών. 

Εν αρχή ην ο σπόρος... Ο σπόρος είναι ο πρώτος κρίκος στη διατροφική αλυσίδα και ενσαρκώνει 

μια μακρά αλληλουχία εξέλιξης και χιλιάδες χρόνια βελτίωσης των φυτών από τους αγρότες, 

καθώς και τον πολιτισμό της ελεύθερης παραγωγής-διατήρησης και ανταλλαγής σπόρων. Είναι η 

έκφραση της νοημοσύνης της γης και των γεωργικών κοινοτήτων ανά τους αιώνες.  

Το βιβλίο “Ο Νόμος του Σπόρου” είναι μια έκδοση από το Ερευνητικό Ίδρυμα για την 

Τεχνολογία την Επιστήμη και την Οικολογία Navdanya,της γνωστής Ινδής ακτιβίστριας για την 

ελευθερία των σπόρων και την επισιτιστική ασφάλεια, Δρ. Vandana Shiva.  

Ο “Νόμος του Σπόρου” προτείνεται ως εργαλείο που αφενός μπορεί να χρησιμοποιηθεί παντού 

και σε κάθε πλαίσιο από τους πολίτες ώστε να υπερασπισθούν την ελευθερία των σπόρων τους και 

τα κυρίαρχα δικαιώματα τους επί των σπόρων και αφετέρου να χρησιμεύσει ως πρακτικός οδηγός 

για όλες τις μελλοντικές εξελίξεις των νόμων και των πολιτικών που αφορούν τους σπόρους.  

 

Η συλλογική μετάφραση και επιμέλεια στα ελληνικά (Δεκέμβριος 2013) είναι μια πρωτοβουλία 

των:  

Ηλιόσποροι - www.iliosporoi.net, Πελίτι - www.peliti.gr, BiotechWatch -

 www.biotechwatch.gr  

Άδεια χρήσης creative commons (2013), για ελεύθερο κατέβασμα και ελεύθερη μη-εμπορική 

αναπαραγωγή και διακίνηση.  

Κατέβασε το βιβλίο από ΕΔΩ (pdf 300 KB).  
Η Navdanya φέρνει το Νόμο του Σπόρου, ώστε η πολυμορφία και η δημοκρατία, η αειφορία και τα 

δικαιώματα των ανθρώπων να πάρουν ξανά τη φυσική τους θέση -εντός του επιστημονικού και του 

νομικού πλαισίου που διέπουν το σπόρο, ενάντια στην κυρίαρχη τάση για τη μονοκαλλιέργεια και τα 

μονοπώλια την ομοιομορφία και τις ιδιωτικοποιήσεις, τον εταιρικό έλεγχο, την ποινικοποίηση της 

βιοποικιλότητας και των αγροτών.  

http://iliosporoi.net/2013-02-18-09-53-30/2013-02-18-10-39-53/608-navdanya-vandana-shiva 

από Michalis Theodoropoulos <mtheodoropoulos@gmail.com> ευχαριστούμε 

+ Δυο ντοκυμαντέρ 

Εν αρχή ην ο Σπόρος περίπου 23 λεπτά 

Σπόροι που αντέχουν στα 31 λεπτά 

 

+ ένα τραγούδι για την Ελευθερία των Σπόρων http://www.youtube.com/watch?v=ariDEatC-j4 
 

επιστροφή 

  

http://www.eurovia.org/
http://www.efsyn.gr/?p=166820
http://www.iliosporoi.net/
http://www.peliti.gr/
http://www.biotechwatch.gr/
http://www.iliosporoi.net/images/pdf/O%20Nomos%20tou%20Sporou_Navdanya_Vandana%20Shiva%20iliosporoi%20peliti%20biotechwatch%202013.pdf
http://iliosporoi.net/2013-02-18-09-53-30/2013-02-18-10-39-53/608-navdanya-vandana-shiva
mailto:mtheodoropoulos@gmail.com
http://vimeo.com/49087255
http://www.youtube.com/watch?v=T-EPhM0YAAc
http://www.youtube.com/watch?v=ariDEatC-j4


 

Δείτε: ΕΡΤ3 των εργαζομένων - Θεματική συζήτηση : Αποανάπτυξη – Τοπικοποίηση 

 

Μια δίωρη συζήτηση στο http://www.youtube.com/watch?v=hTzh9DooEoU    

Συζητούν: Γεωργόπουλος, Κολέμπας, Μπίλλας και άλλοι.  
 
επιστροφή 
 

«Βουνά - κλειδί για ένα Βιώσιμο Μέλλον» -ανακοίνωση των Ηνωμένων Εθνών  

 

Αφιερωμένο στο Βουνό της Ικαρίας. Στα δυο κείμενα που ακολουθούν έχουμε υπογραμμίσει τα 

επίμαχα σημεία που αφορούν την Ικαρία. ΗΓ 

 

Διεθνής Ημέρα των Βουνών - 11 Δεκεμβρίου του 2013 

 

Η Διεθνής Ημέρα των Βουνών είναι μια ευκαιρία για να ευαισθητοποιηθούμε σχετικά με τη 

σημασία των βουνών για την ζωή, για να υπογραμμισθούν οι ευκαιρίες και οι περιορισμοί της 

ανάπτυξης των ορεινών περιοχών και να δημιουργηθούν συνεργασίες που θα φέρουν θετικές 

αλλαγές στα όρη και στα υψίπεδα σε όλο τον κόσμο. 

Τα Βουνά είναι ζωτικής σημασίας για τη ζωή . Είτε ζούμε κοντά στη θάλασσα ή στα υψηλότερα 

υψόμετρα, είμαστε συνδεδεμένοι με τα βουνά και επηρεαζόμαστε περισσότερο από ό, τι 

μπορούμε να φανταστούμε. Τα Βουνά παρέχουν το περισσότερο πόσιμο νερό παγκοσμίως, 

φιλοξενούν μια πλούσια ποικιλία φυτών και ζώων και αποτελούν το σπίτι για τον ένα στους δέκα 

ανθρώπους παγκοσμίως. Ωστόσο, κάθε μέρα, η υποβάθμιση του περιβάλλοντος, οι συνέπειες της 

κλιματικής αλλαγής, η εκμετάλλευση ορυχείων, οι ένοπλες συγκρούσεις, η φτώχεια και η πείνα 

απειλούν τον ιστό της ζωής στα βουνά. 

Φέτος, το θέμα για της Παγκόσμιας Ημέρας Βουνών θα είναι «Τα Βουνά - κλειδί για ένα Βιώσιμο 

Μέλλον». Θα δοθεί έμφαση στην ζωτική σημασία των βουνών για τη βιώσιμη οικονομική 

μεγέθυνση που θα εξαλείψει τη φτώχεια, και θα επιστήσει την προσοχή στα εν γένει βιώσιμα και 

χαμηλά σε εκπομπές ρύπων μοντέλα παραγωγής. Πιστεύουμε ότι το θέμα αυτό θα βοηθήσει στην 

αύξηση της ευαισθητοποίησης σχετικά με τις νέες ευκαιρίες και τα οφέλη που μπορεί να έχουν οι 

ορεινές και πεδινές κοινότητες, χωρίς να υποβαθμίζονται τα ορεινά κοινωνικο- οικοσυστήματα. 

Ειδικότερα, στο πλαίσιο της συνέχειας του Ρίο +20 και την εν εξελίξει διαδικασία σχετικά με τους 

στόχους της αειφόρου ανάπτυξης, θα θέλαμε να συνεχίσουμε υπογραμμίζοντας πως τα αγαθά και 

υπηρεσίες που προέρχονται από ορεινές περιοχές είναι απαραίτητα για την αειφόρο ανάπτυξη .  

στα αγγλικά ΕΔΩ  http://www.fao.org/forestry/internationalmountainday/en/] 
 
επιστροφή 
 

«Βουνά - κλειδί για ένα Βιώσιμο Μέλλον» -ΦΙΛΟΙ της ΦΥΣΗΣ/ Friends of Nature (Greece) 

 

11 December: International Mountain Day 

 

Όταν ᾖρθα στόν κόσμο κ᾿ εἶδα 

τὸν ἥλιο, εἶπα: Θὰ πρέπει κάτι 

ν᾿ ἀφήσω πίσω μου φεύγοντας. 

Καὶ τὸ βρῆκα ἀρκετό. Ν᾿ ἀνεβῶ 

στὴν κορφή σου, νὰ πετάξω 

στὴ γῆς ἕνα λουλοῦδι. 

[Νικηφόρος Βρεττάκος: "Ποιήματα για το ίδιο βουνό"] 
 

Σύμφωνα με τον ΟΗΕ το 12% του παγκόσμιου πληθυσμού ζει στα βουνά. Φέτος, το 2013, το 

θέμα της «γιορτής» του ΟΗΕ για τη Διεθνή Ημέρα Βουνών είναι «Βουνά -  κλειδί για ένα 

Βιώσιμο Μέλλον». 

http://www.youtube.com/watch?v=hTzh9DooEoU
http://www.fao.org/forestry/internationalmountainday/en/


Έντεκα χρόνια μετά την καθιέρωση της Διεθνούς Ημέρας Βουνών από τον ΟΗΕ, η Ελλάδα 

«γιορτάζει» τα γεννητούρια με: 

1. Tην καταστροφή του αρχέγονου δάσους στη Χαλκιδική από την εταιρεία «Ελληνικός 

Χρυσός Α.Ε.» 

2. Την εντατικοποίηση των μεταλλευτικών δραστηριοτήτων στη Γκιώνα, την Οίτη, στον 

Παρνασσό,  

3. Τις δασικές υπηρεσίες αποδυναμωμένες,  

4. Τις πυρκαγιές που θα μπορούσαν να αποφευχθούν,  

5. Τη λαθροϋλοτομία να παίρνει τεράστιες διαστάσεις, 

6. Τις βιομηχανικές ΑΠΕ να βεβηλώνουν το ελληνικό τοπίο και να δημιουργούν προβλήματα 

στον τουρισμό, στη βιοποικιλότητα κ.λπ., 

7. Τις ανοικτές χωματερές στα περιαστικά δάση, ακόμα και στο δρυοδάσος της Φολόης. 

8. Την Περιβαλλοντική νομοθεσία να δέχεται μεγάλες επιθέσεις για να ευθυγραμμιστεί με τις 

πολιτικές του μνημονίου αλλά και για να εξυπηρετήσει συγκεκριμένα οικονομικά 

συμφέροντα.  

Εκτός από τα ανωτέρω προβλήματα, καταγράφουμε την ανεξέλεγκτη και διαρκώς  αυξανόμενη 

κυκλοφορία μηχανών τύπου «εντούρο»  και άλλων μηχανοκίνητων μέσων (τζιπ 4χ4, «γουρούνες» 

κ.λπ) στα βουνά, ακόμα και σε δύσβατες και παρθένες περιοχές, με αποτέλεσμα να δημιουργούν 

ηχορύπανση και να αναστατώνουν το οικοσύστημα, να καταστρέφουν το ανάγλυφο του εδάφους 

και κατά συνέπεια τη χλωρίδα που σε πολλές περιπτώσεις είναι σπάνια και απειλούμενη.  

 

Στη χώρα μας το 70% του εδάφους της είναι ορεινό, με πλούσια πανίδα και χλωρίδα, με ιστορία 

και αγώνες, με εξαιρετική θέα και πολύχρωμα τοπία. Ωστόσο τα χιλιάδες ορεινά χωριά που 

«φιλοξενούνται» ερημώνονται από τους κατοίκους τους. Οι κυβερνήσεις ακολουθώντας την 

πολιτική των μεγάλων τουριστικών γραφείων και των κατασκευαστικών εταιρειών έχουν επιλέξει  

ένα λαθεμένο τρόπο «ανάπτυξης» των ορεινών περιοχών, τύπου «Αράχωβας, Καϊματσαλάν» 

(Χειμωνιάτικης Μυκόνου)  που δεν οδηγεί πουθενά.  

 

Οι ΦΙΛΟΙ της ΦΥΣΗΣ/ Friends of Nature (Greece) εκτιμούν ότι χρειαζόμαστε μια μακροχρόνια 

πολιτική για τα βουνά και τους κατοίκους των. Μια πολιτική που να βασίζεται στην ολιστική 

ανάπτυξη, δηλαδή  στον εναλλακτικό ορεινό τουρισμό, στην ανάδειξη των οικοσυστημάτων, στην  

αγροτική παραγωγή (όπου είναι δυνατόν), στην προβολή της ιστορίας, στη νόμιμη υλοτομία και 

στην οικολογική διαχείριση των δασών, στα ντόπια προϊόντα, έτσι ώστε  να συγκρατήσει τους 

υπάρχοντες πληθυσμούς στα ορεινά χωριά και  να δημιουργήσει κίνητρα για να ζήσουν νέοι 

κάτοικοι.  

 

Στην Ελλάδα ας εργαστούμε για να προστατεύσουμε και να αναδείξουμε τα βουνά μας, τη φυσική 

και την πολιτιστική κληρονομιά, να διατηρήσουμε τους κατοίκους τών ορεινών χωριών και να 

προσελκύσουμε νέους. 

 

Τα βουνά  διαχρονικά προστάτευσαν την Ελλάδα από τους εχθρούς, την πείνα και τις 

καταστροφές. Ας τα σεβαστούμε και ας ζήσουμε σε αυτά τα με «λογισμό και όνειρο». 

Οι ΦτΦ τίμησαν φέτος τα 100 χρόνια από την πρώτη ανάβαση στο Βουνό των Θεών, το μυθικό 
Όλυμπο, με δημοσιεύσεις, ειδήσεις και με την έκδοση σε δύο γλώσσες Μικρού Ταξιδιωτικού 

Οδηγού. Το 2014 θα εκδώσουμε Ταξιδιωτικούς Οδηγούς που θα προβάλλουν και  άλλα βουνά της 

χώρας μας. 
 
http://nfgr.org - http://naturefriends-gr.blogspot.gr 
 
επιστροφή 
  

http://nfgr.org/
http://naturefriends-gr.blogspot.gr/


 

Αφιέρωμα: Ήπιες και Εναλλακτικές μορφές Ενέργειας για την 

Ικαρία και τους Φούρνους  
 
 

Τι είναι η στρατηγική «Ευρώπη 2020» 

 

Συνέχεια αναφέρονται όλοι σε αυτή τη στρατηγική. Ας υπενθυμίσουμε τι λέει: 

Η στρατηγική «Ευρώπη 2020», που εγκρίθηκε τον Μάρτιο του 2010, είναι για την αντιμετώπιση 

της οικονομικής κρίσης με ταυτόχρονη αντιμετώπιση των ελλείψεων του μοντέλου ανάπτυξης της 

Ευρωπαϊκής Ένωσης. Για να εξασφαλιστεί η έξυπνη, βιώσιμη και χωρίς αποκλεισμούς ανάπτυξη, 

η στρατηγική περιλαμβάνει επτά εμβληματικές πρωτοβουλίες - καινοτομία, ψηφιακή 

οικονομία, απασχόληση, νεολαία, βιομηχανική πολιτική, φτώχεια και την αποδοτική χρήση των 

πόρων - που παρέχουν ένα πλαίσιο για τη στήριξη των κορυφαίων προτεραιοτήτων της ΕΕ για την 

παρούσα δεκαετία. Πιο συγκεκριμένα, το «Ευρώπη 2020» περιλαμβάνει τους ακόλουθους 

στόχους: 

 την αύξηση του ποσοστού απασχόλησης στο 75 %  

 Βελτίωση της ενεργειακής απόδοσης κατά 20 % (εξοικονόμηση), αύξηση του μεριδίου των 
ανανεώσιμων πηγών ενέργειας στο 20 % (διείσδυση), και μείωση των εκπομπών αερίων του 

θερμοκηπίου κατά 20 % σε σύγκριση με το 1990 

 επένδυση του 3% του ΑΕΠ στην έρευνα και την ανάπτυξη 

 τη μείωση εκείνων που εγκαταλείπουν το σχολείο σε κάτω από 10 % και την εξασφάλιση ότι 
τουλάχιστον το 40 % από 30 έως 34 ετών θα έχουν τριτοβάθμια εκπαίδευση 

 την εξασφάλιση ότι  20εκατομμύρια λιγότεροι άνθρωποι θα βρίσκονται σε κίνδυνο φτώχειας ή 

κοινωνικού αποκλεισμού. 

 

επιστροφή 

 

Στόχος: Βελτίωση της ενεργειακής απόδοσης κατά 20 % (εξοικονόμηση)- Τρέχουν τα 

προγράμματα με απούσα της Ικαρία 

 

Παραδείγματα: 

1. Πρόγραμμα εξοικονόμησης ενέργειας στους Δήμους της Κρήτης 

www.cretapress.gr/.../3368-programma-exoιkonomirir-energeιar-rtoυr-d...  Πρόγραμμα 

εξοικονόμησης ενέργειας στους Δήμους της Κρήτης Mε επιτυχία πραγματοποιήθηκε η 6η 

επιμορφωτική συνάντηση με Δήμους της ... 

2. Δήμοι της Αττικής σε πιλοτικό πρόγραμμα εξοικονόμησης ενέργειας ... 

www.mrelectro.gr/site/archives/3445   Δήμοι της Αττικής σε πιλοτικό πρόγραμμα 

εξοικονόμησης ενέργειας. Ξεκίνησε με πρωτοβουλία του Συνδέσμου 21 ΟΤΑ και σε 

συνεργασία με τους Δήμους ... 

3. Ξεκινά το πρόγραμμα εξοικονόμησης ενέργειας για τους δήμους 

government.gov.gr/2012/04/01/28692/   Υπογράφηκε από τον Υπουργό ΠΕΚΑ, Γιώργο 

Παπακωνσταντίνου, η προκήρυξη του προγράμματος “ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΩ ΙΙ” για 

χρηματοδότηση ... 

4. δέκα ακόμα Δήμοι εντάχθηκαν για έργα εξοικονόμησης ενέργειας www.econews.gr › 12 

Νοε 2013 - Διαβάστε στο άρθρο ποιοι είναι οι δέκα δήμοι που εντάχθηκαν στο πρόγραμμα 

εξοικονόμησης ενέργειας ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΩ ΙΙ. 

5. Πρόγραμμα εξοικονόμησης ενέργειας στο Δήμο Πειραιά! 

www.piraeuspress.gr/.../programma-eksoikonomisis-energeias-sto-dimo-...   17 Σεπ 2013 -

 Ένταξη του κεντρικού κτιρίου του Δημαρχείου του Δήμου Πειραιά 

στοπρόγραμμα «ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΩ ΙΙ» για παρεμβάσεις και έργα εξοικονόμησης ... 

http://www.cretapress.gr/kriti/3368-programma-exo%CE%B9konomirir-energe%CE%B9ar-rto%CF%85r-dimo%CF%85r-tir-kritir
http://www.cretapress.gr/.../3368-
http://www.mrelectro.gr/site/archives/3445
http://www.mrelectro.gr/site/archives/3445
http://government.gov.gr/2012/04/01/28692/
http://government.gov.gr/2012/04/01/28692/
http://www.econews.gr/2013/11/12/exoikonomo-ii-107934/
http://www.econews.gr/
http://www.piraeuspress.gr/municipality-of-piraeus/story/3233/programma-eksoikonomisis-energeias-sto-dimo-peiraia/
http://www.piraeuspress.gr/.../


6. Η ώρα της Εξοικονόμησης Ενέργειας | Πολυτεχνικά Νέα 

polytexnikanea.gr/WP3/?p=29056   28 Νοε 2013 - Η εξοικονόμηση ενέργειας έχει 

ιδιαίτερη σημασία για την Ευρώπη για δύο... δήμων στα περιβαλλοντικά και 

άλλα προγράμματα εξοικονόμησης  ... 

 
επιστροφή 

 

 «Το Υβριδικό Ενεργειακό Έργο Ικαρίας: Η συμβολή του στη βιώσιμη τοπική ανάπτυξη»  

 

Σχίζα Μαρία-Βασιλική  

Μεταπτυχιακή διπλωματική εργασία, ΧΑΡΟΚΟΠΕΙΟ  ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ, ΤΜΗΜΑ  

ΟΙΚΙΑΚΗΣ  ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ & ΟΙΚΟΛΟΓΙΑΣ, ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ  ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ  

ΣΠΟΥΔΩΝ «ΒΙΩΣΙΜΗ  ΑΝΑΠΤΥΞΗ», Αθήνα,2012 (Επιβλέπουσα : Ρ. Μητούλα, Επίκ. 

Καθηγήτρια, Μέλη : Ε. Θεοδωροπούλου, Καθηγήτρια, Κ. Αμπελιώτης, Επίκ. Καθηγητής).  
 

Παρουσιάζουμε με μεγάλη χαρά τα κύρια σημεία από την εξαιρετική μεταπτυχιακή διπλωματική 

εργασία της συμπατριώτισσάς μας Μαρίας-Βασιλικής Σχίζα, με θέμα «Το Υβριδικό Ενεργειακό 

Έργο Ικαρίας: Η συμβολή του στη βιώσιμη τοπική ανάπτυξη». Μαζί με τα θερμά μας 

συγχαρητήρια στην κα Σχίζα, ευχόμαστε να δούμε και άλλες παρόμοιες διατριβές, τόσο από την 

ίδια όσο και από άλλους επιστήμονες, για την Ικαρία και τους Φούρνους. Γνωρίζουμε ότι ήδη 

υπάρχει μια πολύ ενδιαφέρουσα μελέτη για τα πετρογέφυρα της Ικαρίας, που επιθυμούμε να 

παρουσιάσουμε στο επόμενο τεύχος.  

Η Μαρία-Βασιλική Σχίζα αντιμετώπισε το θέμα που διαπραγματεύτηκε με υπευθυνότητα, 

επιστημονική αρτιότητα και πρωτοτυπία, καθώς «η κοινωνική και ειδικότερα η περιβαλλοντική 

διάσταση των Α.Π.Ε. δεν έχουν διερευνηθεί με προσοχή». Πραγματοποίησε μια κοπιώδη έρευνα 

με ερωτηματολόγια, τα οποία επεξεργάστηκε με τη βοήθεια του ειδικού προγράμματος SPSS 

(statistical package for social sciences) και με μεθοδολογικά άρτιο τρόπο.  Υπάρχει πλούσιο 

υλικό, κατάλληλα εμπλουτισμένο με βιβλιογραφία, διαγράμματα και χάρτες που δίνει στον 

αναγνώστη μια πλήρη εικόνα για το θέμα. Η έρευνα και τα συμπεράσματά της είναι πολύ καλά 

τοποθετημένα μέσα σε ένα πλαίσιο που έχει ως αφετηρία τη βιώσιμη τοπική ανάπτυξη, τη 

σημασία της για το νησιωτικό χώρο, την περιγραφή του οικολογικού και στατιστικού πλαισίου της 

Ικαρίας, και την περιγραφή του υβριδικού έργου. Μαλιστα, ορισμένα αποτελέσματα της έρευνας 

αποκαλύπτουν για πρώτη φορά και με επαρκές στατιστικό δείγμα (385 ερωτηματολόγια)  αρκετές 

πλευρές για τις οποίες δεν είχαμε επιστημονική και μετρημένη εικόνα.  

Η εργασία αυτή απαντά με επάρκεια στο «κρίσιμο ζήτημα που τίθεται, είναι αν η τοπική κοινωνία 

συμφωνεί», όπως γράφει, με τη λογική της ενεργειακής αυτονομίας και τη μείωση των εκπομπών 

του θερμοκηπίου, αλλά και αν διαβλέπει τις νέες κοινωνικοοικονομικές ευκαιρίες που ανοίγουν με 

το υβρισδκό έργο της Ικαρίας. Η απάντηση είναι σαφώς θετική για τη συμβολή του υβριδικού στη 

βιώσιμη τοπική ανάπτυξη. Μετά από αυτά τα ευρήματα είναι φυσικό επόμενο η συγγραφέας να 

προτείνει στα συμπεράσματα, αντίστοιχες ενεργειακές προσεγγίσεις και για άλλα νησιά αλλά και 

να εξάρει τη σημασία που έχει η ενημέρωση και συμμετοχή της τοπικής κοινωνίας και της 

αυτοδιοίκησης στο ζήτημα της ενεργειακής αυτονομίας.       

Στο κείμενο που ακολουθεί κάναμε μια επιλογή από το πολυσέλιδο αρχικό κείμενο (144 σελίδες). 

Βάλαμε ολόκληρη την περίληψη και τα συμπεράσματα του τέλους. Από τα υπόλοιπα κεφάλαια 

κάναμε μια επιλογή κειμένων της διατριβής που θεωρήσαμε ενδιαφέροντα και χρήσιμα για τους 

αναγνώστες μας. Υπογραμμίσαμε με κίτρινο χρώμα τα σημεία που θεωρούμε πολύ σημαντικά. Σε 

ορισμένα σημεία δεν μπορέσαμε να αποφύγουμε τον πειρασμό να διαυπώσουμε και δικά μας 

σχόλια, με κίτρινο χρώμα και με την ένδειξη σ.τ.σ. (σημείωση του σχολιαστή).  

Με χαρά μας θα δημοσιεύσουμε και όποιο άλλο δικό της κείμενο προκύψει.  

Ηλίας Γιαννίρης 
 

ΠΕΡΙΛΗΨΗ 

Οι ανανεώσιμες πηγές ενέργειας και η χρήση νέων ανανεώσιμων τεχνολογιών μπορούν να 

εξασφαλίσουν προοπτικές βιώσιμης τοπικής ανάπτυξης για τις νησιωτικές περιοχές, γιατί 

http://polytexnikanea.gr/WP3/?p=29056
http://polytexnikanea.gr/WP3/?p=29056


συμβάλλουν στην ενεργειακή αυτονομία, τη μείωση των εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου και 

σε τοπικό επίπεδο μπορεί να δημιουργήσουν κοινωνικοοικονομικές ευκαιρίες ανάπτυξης. Το 

κρίσιμο ζήτημα που τίθεται, είναι αν η τοπική κοινωνία συμφωνεί με αυτές τις απόψεις. Σκοπός 

της εργασίας είναι να διερευνήσει τη θέση της τοπικής κοινωνίας απέναντι στο υπό κατασκευή 

Υβριδικό Ενεργειακό Έργο στην Ικαρία. Για το λόγο αυτό πραγματοποιήθηκε τον Ιούνιο του 2011 

έρευνα στη νήσο Ικαρία όπου συμμετείχαν 385 μόνιμοι κάτοικοι. Για την στατιστική επεξεργασία 

των ερωτηματολογίων, τους ελέγχους ανεξαρτησίας X
2
 καθώς για τις εκτιμήσεις των 

υποδειγμάτων της λογιστικής παλινδρόμησης χρησιμοποιήθηκε το SPSS 18. Από την εμπειρική 

ανάλυση προέκυψε, ότι το 76% των κατοίκων γνωρίζει για την κατασκευή του έργου στην 

περιοχή και εξ αυτών το 89% θεωρεί ότι το έργο είναι αναγκαίο για το νησί. Οι παράμετροι που 

επηρεάζουν την κοινωνική αποδοχή του έργου εκτός από τα δημογραφικά χαρακτηριστικά, 

αφορούν τα κοινωνικά, οικονομικά και περιβαλλοντικά οφέλη που θα προκύψουν στο νησί, τα 

οποία είναι αρμονία με τις αρχές της βιώσιμης ανάπτυξης. 

Σκοπός αυτής της εργασίας είναι η διερεύνηση της στάσης των κατοίκων της Ικαρίας για τη 

συμβολή του ΥΒΕ στη βιώσιμη τοπική ανάπτυξη. Για την επίτευξη αυτού του σκοπού τέθηκαν 

πέντε επιμέρους στόχοι:  

α) η διερεύνηση της γνώσης των κατοίκων της Ικαρίας περί των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας,  

β) η καταγραφή και ανάλυση της θέσης της τοπικής κοινωνίας σε σχέση με τη συμβολή των 

επενδύσεων ΑΠΕ στην τοπική οικονομική ανάπτυξη,  

γ) η διερεύνηση της γνώσης των κατοίκων σχετικά την κατασκευή του ΥΒΕ,  

δ) η καταγραφή και ανάλυση της κοινωνικής στάσης σε σχέση με τις επιπτώσεις από τη 

κατασκευή και λειτουργία του ΥΒΕ στην περιοχή και τέλος  

ε) η διερεύνηση και ανάλυση της κοινωνικής αποδοχής του έργου. 

 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1
ο
: Βιώσιμη τοπική ανάπτυξη  

Η  τρισδιάστατη  θεώρηση   της   βιώσιμης   ανάπτυξης   αναδύεται  από  τρεις άξονες: Οικονομία,  

Κοινωνία  και  Περιβάλλον  που είναι άρρητα συνδεδεμένοι μεταξύ τους. Η Ευρωπαϊκή Ένωση 

μέσα σε  μια δεκαετία κατάφερε να μετουσιώσει το θεωρητικό πλαίσιο της βιώσιμης ανάπτυξης 

σε χάραξη στρατηγικής πολιτικής σε περιφερειακό και εθνικό επίπεδο. 

Οι αρχές που καθοδηγούν τις πολιτικές προς μια αειφόρο ανάπτυξη είναι η προώθηση και 

προστασία των θεμελιωδών δικαιωμάτων, αλληλεγγύη στο πλαίσιο μιας γενεάς και μεταξύ 

γενεών, μια ανοικτή και δημοκρατική κοινωνία, συμμετοχή των πολιτών, συμμετοχή των 

επιχειρήσεων και των κοινωνικών εταίρων, συνοχή των πολιτικών και διακυβέρνηση, 

συνολοκλήρωση των πολιτικών, αξιοποίηση των καλυτέρων διαθέσιμων γνώσεων, αρχή της 

προφύλαξης, αρχή «ο ρυπαίνων πληρώνει» (United Nations, 1998). 

… Οι Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας (Α.Π.Ε.) αποτελούν καθαρές μορφές ενέργειας, φιλικές στο 

περιβάλλον και συνιστούν βασική συνιστώσα της βιώσιμης ανάπτυξης. 

…Μια προσπάθεια βιβλιογραφικής ανασκόπησης ,για την συμβολή των ΑΠΕ στη βιώσιμη 

ανάπτυξη των νησιών οι  Jaramillo-Nieves, et al. (2010) διαπίστωσαν πως, ενώ η οικονομική 

διάσταση έχει καλυφθεί στις περισσότερες μελέτες, η κοινωνική και ειδικότερα η περιβαλλοντική 

διάσταση των Α.Π.Ε. δεν έχουν διερευνηθεί με προσοχή. Προτείνουν μια ολιστική και 

πολυκριτηριακή προσέγγιση για τη συμβολή των Α.Π.Ε.  στη βιώσιμη ανάπτυξη των νησιών. 

 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2
ο
: Νησιά και Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας 

Η ιδιαιτερότητα του νησιωτικού χώρου έχει καταδειχθεί από πολύ νωρίς με την Συνθήκη του 

Μάαστριχτ, που αναγνωρίζει πως οι νησιωτικές περιφέρειες υποφέρουν από δομικά προβλήματα 

και η κοινοτική νομοθεσία πρέπει να λάβει υπόψη της τα μειονεκτήματα ώστε να ληφθούν ειδικά 

μέτρα προς όφελος των νησιωτικών περιοχών (Παπαδασκαλόπουλος, et al., 2005). 

Σε εθνικό επίπεδο πέρα από τη συνταγματική αναγνώριση της νησιωτικότητας (Αναθεωρημένο 

Σύνταγμα της Ελλάδος άρθρο 101, Ερμηνευτική δήλωση), το πρόγραμμα «Καλλικράτης» Ν. 

3852/2010, αναγνωρίζει τη νησιωτικότητα με ειδικές διατάξεις. Για το λόγο αυτό, συστάθηκε το 

Ερευνητικό Ινστιτούτο Νησιωτικής Πολιτικής ως συμπαραστάτης του Κράτους και της Τοπικής 

Αυτοδιοίκησης για τη χάραξη και εφαρμογή ειδικών πολιτικών προσαρμοσμένο στο νησιωτικής 

χώρο  (Σπιλάνης, et al., 2009). 



 

2.3. Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας 

Με τον όρο Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας (ΑΠΕ) εννοούνται οι μη ορυκτές πηγές που είναι 

πρακτικά ανεξάντλητες και δεν επιβαρύνουν το περιβάλλον και είναι οι εξής : 

1. υδραυλική ενέργεια 

2. ηλιακή ενέργεια 

3. αιολική ενέργεια  

4. γεωθερμική ενέργεια 

5. ενέργεια από βιομάζα 

6. ενέργεια των κυμάτων 

 

Στο Σφάλμα! Το αρχείο προέλευσης της αναφοράς δεν βρέθηκε. της μελέτης, φαίνεται το μέσο 

κόστος παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας σε € / KWh σε κάποια νησιά. Από αυτό το διάγραμμα 

προκύπτει ότι στα νησιά, το μέσο κόστος παραγομένης ενέργειας σχετίζεται με το μέγεθος του 

κάθε νησιού αλλά και την τουριστική ανάπτυξη, και κυμαίνεται από περίπου 0,8 ευρώ/kWh στην 

Πάρο μέχρι 0,71 ευρώ/kWh στο Αγαθονήσι. Στην Ικαρία το κόστος είναι από τα χαμηλότερα 

(0,21 ευρώ/kWh) (ΥΠΕΚΑ, 2009). Μικρότερο κόστος από αυτό της Ικαρίας έχουν κατά σειρά η 

Πάρος, η Σάμος, η Σαντορίνη, η Λέσβος, η Λήμνος, η Ρόδος και η Κρήτη (περίπου 0,18 

ευρώ/kWh. Μεγαλύτερο κόστος από της Ικαρίας έχουν κατά σειρά τα νησιά Σέριφος, Κάρπαθος, 

Σκύρος, Κύθνος, Αμοργός, Ανάφη, Αστυπάλεια, Μεγίστη, Ερεικούσα, Δονούσα, Αγαθονήσι.      

Η έρευνα του Kaldellis,(2005) που υλοποιήθηκε στη Νότια Εύβοια, στη Σάμο, στην Κύθνο, στην 

Άνδρο και στην Ικαρία έδωσε έμφαση στην ανάλυση των κοινωνικών αντιδράσεων έναντι των 

υπαρχόντων και των νέων αιολικών πάρκων. Η επιλογή των περιοχών μελέτης έγινε ανάλογα με 

τα ανεμολογικά τους δεδομένα αλλά και με την εμφάνιση κοινωνικών αντιδράσεων σε σχέση με 

την εγκατάσταση αιολικών πάρκων. Αξίζει να σημειωθεί, ότι η Κρήτη και η Λακωνία, 

απερρίφθησαν σαν περιοχές, διότι στην μεν πρώτη περισσότερο από το 90% των κατοίκων είναι 

υποστηρικτές τόσο των υπαρχόντων όσο και των νέων αιολικών πάρκων, ενώ στη δεύτερη, η 

τοπική κοινωνία είναι απόλυτα εχθρική ως προς τα αιολικά πάρκα στην περιοχή της. Σύμφωνα με 

τα αποτελέσματα της έρευνας, σχεδόν σε όλα τα νησιά τα υπάρχοντα αιολικά πάρκα ήταν 

ευπρόσδεκτα, με βαθμό αποδοχής μεγαλύτερο από 80%.  Αντίθετα στην ηπειρωτική χώρα ο 

βαθμός δεκτικότητας για νέα πάρκα ήταν πολύ χαμηλός, λιγότερο από 40% σχεδόν σε όλες τις 

περιοχές που εξετάστηκαν. (σ.36) 

 

(σ.τ.σ. Ακολουθούν στοιχεία για την Ικαρία) 

Στον Πίνακα 1 παρουσιάζεται η κατανομή χρήσεως γης της Ικαρίας 

 

 

 

 

 

 

 

Στοιχεία από το Δασονομείο Αγίου Κηρύκου (Κρητικού, 2005) 
 

Οι εντάσεις των ανέμων που επικρατούν στη διάρκεια του χρόνου είναι με σειρά συχνότητας 

άπνοια (11,48%), 1 Beaufort (21,68%), 2Β (18,20%), 3Β (16,7%), 4Β (15,68), 5Β (9,36%), 6Β 

(5,06%). Οι άνεμοι με τη μεγαλύτερη συχνότητα εμφάνισης είναι οι βόρειοι με ποσοστό 30,5%, 

ακολουθούν οι βορειοανατολικοί με ποσοστό εμφάνισης 15,5% και κατόπιν οι νότιοι με ποσοστό 

14,8%. Οι λιγότεροι συχνοί είναι οι ανατολικοί με συχνότητα μόλις 1,9% και ακολουθούν οι 

νοτιοανατολικοί με συχνότητα 5%. 

 

(σ.τ.σ. Γνωρίζουμε ότι οι μεγάλες ανεμογεννήτριες δεν λειτουργούν με ένταση ανέμου κάτω των 3 

Beaufort. Επομένως δεν λειτουργούν για το συνολικό ετήσιο ποσοστό του 68,06% του αέρα. 

Γιαυτό και στο υβριδικό απαιτούνται δεξαμενές νερού ώστε να γίνεται η αναστροφή μερού από 

Χρήσεις Γης Έκταση σε 

km
2 

Ποσοστό 

Έκτασης % 

Δάση τραχείας πεύκης 38,49 19,53% 

Θαμνώνες 73,2 37,15% 

Βοσκότοποι 59,4 30,16% 

Αγροτικές Εκτάσεις 25,9 13,14% 



την κάτω δεξαμενή στην επάνω, μέχρι να λειτουργήσουν οι ανεμογεννήτριες και να ανεβάσουν το 

νερό.)   

 

4.3. Περιβάλλοντας χώρος 

Η Ικαρία, μαζί με τους Φούρνους,  έχει ενταχθεί στο ευρωπαϊκό οικολογικό δίκτυο ειδικών ζωνών 

με κωδικούς GR 4120004 και GR4120005. Ο πρώτος κωδικός ζώνης αφορά  Τόπους Κοινοτικής 

Σημασίας (ΤΚΣ- στα αγγλικά: Sites of Community Importance – SCI, όπως ορίζονται στην 

Οδηγία 92/43/ΕΚ) και ο δεύτερος κωδικός ζώνης αφορά τις Ζώνες Ειδικής Προστασίας (ΖΕΠ- 

στα αγγλικά: Special Protection Areas – SPA, όπως ορίζονται στην Οδηγία 79/409/EK.) για την 

Ορνιθοπανίδα.. Το σημαντικότερο στοιχείο της ποιότητας και της σπουδαιότητας των περιοχών 

NATURA 2000 (www.eco-ikaria.gr) της Ικαρίας είναι ο υψηλός βαθμός βιοποικιλότητας που 

παρουσιάζουν. Αυτό δείχνει αφενός η μεγάλη ποικιλία διαφόρων τύπων βιοτόπων (19 τύποι), 

αφετέρου η πληθώρα, τόσο των ενδημικών, όσο και των τοπικών ενδημικών φυτών (21 είδη), 

καθώς επίσης η αφθονία των ασπόνδυλων (15 είδη) που υπάρχουν σ' αυτές τις περιοχές. 

Ο Χάρτης 1 της μελέτης δείχνει τα όρια των ειδικών ζωνών του δίκτυου NATURA 2000. (Πηγή: 

Natura 2000 Map Viewer http://natura2000.eea.europa.eu/#).  

Αν και δεν είναι ενταγμένη στο πρόγραμμα προστασίας Natura 2000, πρέπει να σημειωθεί ως 

πολύ σημαντική για την βιοποικιλότητα η περιοχή του «Δάσους του Ράντη» κοντά στο χωριό 

Φραντάτο. 

 

4.4. Κοινωνικοοικονομικές συνθήκες 

Ο συνολικός πληθυσμός της Ικαρίας είναι 8.312 κάτοικοι. Ως προς την πληθυσμιακή σύνθεση 

κατά φύλο, το 2001 στο σύνολο του νησιού οι άντρες υπερέχουν του γυναικείου πληθυσμού 

(51,2% : 48,8% ) παρουσιάζοντας αντίστροφη αναλογία από αυτή του εθνικού επιπέδου (49,5% : 

50,5% ). (Διάγραμμα 1: Ποσοστιαία πληθυσμιακή σύνθεση κατά φύλο Δήμων Ικαρίας 2001, 

Πηγή: ΕΣΥΕ 2001). 

 

4.6. Το υβριδικό ενεργειακό έργο Ικαρίας 

 

4.6.1. Εισαγωγή 

Το υβριδικό έργο παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας της νήσου Ικαρίας αφορά την εκμετάλλευση 

δύο ανανεώσιμων πηγών ενέργειας του νησιού – της υδραυλικής και της αιολικής. Πρόκειται για 

την κατασκευή δύο μικρών υδροηλεκτρικών έργων (ΥΗΕ) στο δυτικό τμήμα του νησιού, που θα 

εκμεταλλεύονται τα νερά που υπερχειλίζουν από το υπάρχον φράγμα στην περιοχή Πέζι του 

Δήμου Ραχών, και την εγκατάσταση ανεμογεννητριών (Αιολικού Πάρκου Α/Π). Στη διεθνή και 

εθνική βιβλιογραφία ο όρος «υβριδικό» για το συγκεκριμένο έργο δεν χρησιμοποιείται ευρέως 

γιατί είναι αόριστος και ασαφής. Αντίθετα πολλοί συγγραφείς χρησιμοποιούν τους όρους 

«αντλητικά- υδροηλεκτρικά συστήματα με αιολική ενέργεια» ή «αναστρέψιμα υδροηλεκτρικά με 

αιολική ενέργεια» ή «αιολικοί- υδροηλεκτρικοί σταθμοί» ή «αιολικά πάρκα και έργα 

αντλησιοταμίευσης» για να περιγράψουν με ακρίβεια το συνδυασμό των ΑΠΕ και τον τρόπο 

λειτουργίας αυτών. 

Το έργο παρουσιάζει σημαντικό ενδιαφέρον σε Εθνικό και Ευρωπαϊκό επίπεδο, διότι είναι 

πρωτότυπο, αναπτυξιακό και με ανταγωνιστικό για τις τοπικές συνθήκες κόστος κατασκευής και 
λειτουργίας. Η δε τεχνολογία της κατασκευής του, μπορεί να εφαρμοστεί, αφού προσαρμοστεί 

κατάλληλα σε άλλες νησιωτικές ή μη περιοχές της Ελλάδος, αλλά και στο εξωτερικό. 

Εκτός από την κατασκευή του ΥΒΕ προβλέπεται ταυτόχρονη αναβάθμιση και βελτίωση του 

υπάρχοντος ηλεκτρικού δικτύου του νησιού καθώς και κατασκευή Κέντρου ελέγχου και διαμονής 

φορτίου στο Άγιο Κήρυκο. Με τον τρόπο αυτό θα γίνει εφικτή η σταθεροποίηση του Ενεργειακού 

Συστήματος της Ικαρίας, με τον αποδοτικότερο και αυτόματο έλεγχο του συνόλου του 

ενεργειακού ισοζυγίου του νησιού. 

 

4.6.2. Συνοπτική περιγραφή του έργου 

Το υβριδικό έργο θα αποτελείται από τα εξής έργα : 

http://www.eco-ikaria.gr/
http://natura2000.eea.europa.eu/
http://natura2000.eea.europa.eu/


1. Τον αγωγό προσαγωγής από το θάλαμο των δικλείδων του υπάρχοντος φράγματος Ραχών 

προς το ΥΗΕ Προεσπέρας. 

2. Το  ΥΗΕ  Προεσπέρας  ισχύος  1000 kW  στο  υψόμετρο 555 m και την άνω υδατοδεξαμενή 

με αποθηκευτικό όγκο 80.000 m
3
. 

3. Τον αγωγό προσαγωγής από την άνω δεξαμενή προς το ΥΗΕ Κάτω Προεσπέρας. 

4. Το ΥΗΕ Κάτω Προεσπέρας ισχύος 2.800 kW στο υψόμετρο 65 m  και την κάτω 

υδατοδεξαμενή με αποθηκευτικό όγκο 80.000 m
3
. 

5. Το αντλιοστάσιο το οποίο θα κατασκευαστεί δίπλα στη δεξαμενή της Κάτω Προεσπέρας, με 

τη λειτουργία του οποίου θα μεταφέρονται οι απαραίτητες ποσότητες νερού προς την άνω 

δεξαμενή. 

6. Το αιολικό πάρκο με 4 ανεμογεννήτριες (Α/Γ) συνολικής ισχύος 2.400 kW. 

Χρησιμοποιώντας τα αποτελέσματα των προσομοιώσεων προκύπτει ότι το ΥΒΕ της Ικαρίας 

αυξάνει σημαντικά την αιολική διείσδυση στο νησί και συνεπώς μειώνει αισθητά την κατανάλωση 

συμβατικής ενέργειας (περί το 30-40%). (σ.52) 

 

(σ.τ.σ. Ας θυμηθούμε ότι ο στόχος για το 2020 είναι διείδυση των ΑΠΕ κατά 20%, και μείωση 

των αερίων του θερμοηπίου κατά 20%. Και οι δυο αυτοί στόχοι υπερκαλύπτονται σχεδόν στο 

διπλάσιο στην περίπτωση της Ικαρίας.) 

 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 5
ο
: Σκοπός και μεθοδολογία της έρευνας 

Η έρευνα διεξήχθη από 18/6/2011 έως 26/6/2011 με την διανομή ερωτηματολογίων. Το δείγμα 

της έρευνας προέρχεται από έντεκα διαφορετικές πόλεις - χωριά της Ικαρίας  (Άγιος Κήρυκος, 

Χρυσόστομος, Εύδηλος, Μαγγανίτης, Κοσοίκια, Ακαμάτρα, Χριστός Ραχών, Αρμενιστής, Νας, 

Προεσπέρα και Καρκινάγρι), που ανήκουν σε τρία δημοτικά διαμερίσματα του νησιού ήτοι Αγίου 

Κηρύκου, Ευδήλου και Ραχών.  

Τα ερωτηματολόγια διανεμήθηκαν τυχαία σε μόνιμους κατοίκους του νησιού και ήταν απολύτως 

ανώνυμα. Ο μέσος χρόνος συμπλήρωσης του ερωτηματολογίου ήταν 15 με 20 λεπτά. Από τα 500 

ερωτηματολόγια που μοιράστηκαν, τα 200 ερωτηματολόγια συμπληρώθηκαν εμμέσως με 

προσωπική συνέντευξη, τα 150 συμπληρώθηκαν απευθείας από τον ίδιο τον ερωτώμενο, ενώ τα  

υπόλοιπα 150 διανεμήθηκαν με την παράκληση να επιστραφούν συμπληρωμένα. Αφού 

συγκεντρώθηκαν τα ερωτηματολόγια έγινε έλεγχος για την εγκυρότητά τους και αξιοποιήσιμα 

ήταν τα 385, για τα τρία πρώτα σκέλη της έρευνας 

 

Τα ευρήματα 

Σχετικά με το επάγγελμα το 27% (106 άτομα) των ερωτηθέντων δήλωσε δημόσιος υπάλληλος, το 

14% (54 άτομα) απασχολείται στον ιδιωτικό τομέα, ενώ ελεύθεροι επαγγελματίες είναι 18% (68 

άτομα). Το 17% (64 άτομα) είναι συνταξιούχοι, το 8% (33 άτομα) είναι αγρότες, ενώ το 6% (23 

άτομα) είναι άνεργοι. Τέλος 5% δήλωσε φοιτητής- μαθητής, όπου το ίδιο ποσοστό συγκέντρωσαν 

και όσοι ασχολούνται με τα οικιακά. 

 

(σ.τ.σ. Πολύ ενδιαφέρον εύρημα για τη δομή της απασχόλησης στην Ικαρία. Πρέπει να 

παρατηρήσουμε ότι η πραγματική ανεργία δεν αφορά μόνο αυτούς που είχαν δουλειά και την 

έχασαν, αλλά και αυτούς που δεν μπορούν να βρούν δουλειά. Το ποσοστό 6% θα πρέπει να είναι 
πολύ μεγαλύτερο. Ακόμη μεγαλύτερο είναι αν συνυπολογίσει κανείς και τους άνεργους που 

φεύγουν από το νησί σε αναζήτηση εργασίας αλλού, οπότε δεν καταγράφονται ως άνεργοι στο 

νησί. Η ανεργία στο νησί θα πρέπει να είναι πάνω από 50% και αφορά κυρίως νέους και μάλιστα 

που δεν έχουν ακόμη μπει στην αγορά εργασίας.)   

 

Οι συμμετέχοντες που έχουν  μηνιαίο  εισόδημα    από   0-300€   αποτελούν   το   30%,  από 301-

600€ το 12%, από 601-900€ το 13%,  από 901-1200€ το 19%,  από 1201-1500€ το15%, από 1501-

1800€ το 3%, από 1801-2100€  το 2%, από 2101-2400€ το 3%, μικρότερα ποσοστά έχουν τα μη 

εισοδήματα, από 2401-4200€, ενώ  2% δήλωσε άνω των 4501€ μηνιαίο εισόδημα. (Διάγραμμα 2: 

Κατανομή του δείγματος ανάλογα με το εισόδημα). 

 



(σ.τ.σ.  Δεν διευκρινίζεται από την έρευνα αν είναι ατομικό ή οικογενειακό εισόδημα. Πάντως, 

είναι πολύ μεγάλο το ποσοστό των χαμηλών ειοσδημάτων (42% έχουν εισόδημα κάτω από 600 €). 

Προφανώς εδώ περιλαμβάνονται και οι συνταξιούχοι του ΟΓΑ. Με οικονομικούς όρους, το 

ποσοστό φτώχειας στην Ικαρία θα πρέπει να είναι πολύ μεγαλύτερο του μέσου όρου της χώρας, 

και μάλλον υπερδιπλάσιο. Βέβαια, η επιβίωση εξασφαλίζεται με αυτοπαραγωγή σε αρκετά 

νοικοκυριά, από τους κήπους, τις κότες κλπ. Επίσης, είναι εντυπωσιακό ότι το 34% βρίσκεται με 

ικανοποιητικό εισόδημα, μεταξύ 901-1.500 €. Αυτό θα πρέπει να οφείλεται στους ναυτικούς και 

στους συνταξιούχους (17%) κυρίως του δημοσίου και των ΔΕΚΟ, που έχουν επιστρέψει στη 

γενέτειρά τους.)  

 

Όσον αφορά ποιους εμπιστεύονται οι ερωτώμενοι σχετικά με τα ενεργειακά ζητήματα, το 60% 

εμπιστεύεται τους επιστήμονες, στη συνέχεια 42% εμπιστεύεται τις περιβαλλοντικές οργανώσεις, 

σε ποσοστό 17% εμπιστεύονται την Τοπική Αυτοδιοίκηση, τη ΔΕΗ σε ποσοστό 13%, ενώ  την  

Κυβέρνηση  την  εμπιστεύεται  ποσοστό  4%.   Τέλος  το 7% δήλωσε ότι εμπιστεύεται ΑΛΛΟ και 

συμπλήρωσαν την επιλογή ΚΑΝΕΝΑΝ.  (Διάγραμμα 3: Εμπιστοσύνη σχετικά με ενεργειακά 

ζητήματα). 

Σημαντικό είναι να αναφέρουμε πως το 70% θεωρεί πως η ενημέρωση που έχει δεν είναι έγκυρη 

και επαρκής. 

 

(σ.τ.σ. Σε αυτή την ερώτηση υπήρχαν προφανώς πολλαπλές απαντήσεις ανά ερωτώμενο. Είναι 

αξιοσημεώτο ότι τους θεσμούς (αυτοδιοίκηση, ΔΕΗ, Κράτος) εμπιστεύονται μόνο το 34%, ενώ μη 

θεσμικούς φορείς (περιβαλλοντικές οργανώσεις) εμπιστεύεται το 42% (!) και τους επιστήμονες το 

60%. Εδώ διαπιστώνεται ο μεγάλος ρόλος που πρέπει να παίξουν στο μέλλον για περιβαλλοντικά 

ζητήματα οι επιστήμονες (π.χ. Σύλλογος Ικαρίων Επιστημόνων) αλλά και οι περιβαλλοντικές 

οργανώσεις, ιδιαίτερα αφού το 70% θεωρεί ότι η περιβαλλοντική ενημέρωση που έχουν είτε είναι 

ανεπαρκής, είτε δεν είναι έγκυρη και αμφισβητείται.) 

  

Το 90% των ερωτηθέντων συμφωνούν ότι οι Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας είναι φιλικές μορφές 

ενέργειας στο περιβάλλον , ενώ μόνο το 10% τάσσεται αρνητικά. 

Αξιοσημείωτο είναι πως οι συμμετέχοντες στην έρευνα στην ερώτηση που τους τέθηκε  αν τα 

οφέλη (κοινωνικά, οικονομικά, ενεργειακά, περιβαλλοντικά) ενός τέτοιου έργου είναι 

περισσότερα απ’ ότι οι αρνητικές επιπτώσεις (αβεβαιότητα λειτουργίας, προβλήματα χωροταξικά, 

κτλ),  το 73% (213 άτομα) απάντησαν με βεβαιότητα θετικά ,18% (54 άτομα) «Δεν γνωρίζω» ενώ 

το 9% (25 άτομα) απάντησαν αρνητικά. 

Στην ερώτηση σχετικά με τους λόγους καθυστέρησης του έργου ,το 55% (162 άτομα) θεωρεί ότι 

κύριος λόγος καθυστέρησης είναι η έλλειψη οικονομικών πορων, το 32% οι κατά καιρούς 

περιβαλλοντικές καταγγελίες που έχουν γίνει , το 17% πιστεύει ότι ευθύνεται η έλλειψη 

σχεδιασμού, το 13% λόγω τεχνικών προβλημάτων, το 11% εξαιτίας των διαμαρτυριών των 

μόνιμων κατοίκων, το 9% εξαιτίας έλλειψης προσωπικού ενώ 9% δήλωσε άλλο και δίπλα 

συμπλήρωσε ότι το έργο δεν καθυστερεί. 

Στη συνέχεια τέθηκε το ερώτημα  ποια προβλήματα πιστεύουν ότι θα υπάρχουν από την 

κατασκευή και λειτουργία του έργου. Το 50% δήλωσε ότι δεν θα υπάρχει κανένα πρόβλημα από 

την κατασκευή και λειτουργία του έργου. Από την άλλη όμως πλευρά το 50% πιστεύει ότι θα 
προκληθούν προβλήματα από την κατασκευή και λειτουργία του ΥΒΕ και συγκεκριμένα, το 38% 

ότι θα υπάρχουν επιπτώσεις στο περιβάλλον, το 26% θα αυξηθούν τα επίπεδα θορύβου, το 8% 

επιπτώσεις στην αλιεία και την κτηνοτροφία, το 2% επιπτώσεις στις τοπικές επιχειρήσεις και 2% 

μείωση στις τιμές των ακινήτων.  Είναι σωστό να διευκρινιστεί ότι στη περιοχή της Προεσπέρας 

όπου κατασκευάζεται το έργο διαμένουν σύμφωνα με στοιχεία του πρώην δήμου Ραχών 29 άτομα. 

 

(σ.τ.σ. Παρατηρείται μια πτώση των θετικών απόψεων όσο προχωράμε από το γενικό στο ειδικό. 

Το 90% συμφωνούν με τις ΑΠΕ, το 73% εκτιμά ότι τα οφέλη από το υβριδικό θα είναι 

περισσότερα από τις επιπτώσεις, το 50% εκτιμά ότι δεν θα υπάρχει κανένα πρόβλημα από το έργο. 

Αυτή η πτώση θα πρέπει να αποδοθεί στον τρόπο που γίνεται η εργολαβία, στις καταστροφές που 

έχει προκαλέσει και στην παρέμβαση των Επιθεωρητών Περιβάλλοντος. Είναι χαρακτηριστικό ότι 



το 64% αυτών που εκτιμούν ότι θα υπάρχει πρόβλημα από το έργο επικαλούνται το περιβάλλον 

(περιβάλλον, θόρυβος), και το 12% επικαλούνται οικονομικούς λόγους.)  

 

Η ερώτηση που τέθηκε αν η περιοχή που κατασκευάζεται το έργο είναι προστατευόμενη περιοχή 

Natura 2000 και IBA τέθηκε αφενός μεν για να εκτιμηθεί η γνώση των κατοίκων για την περιοχή 

και αφετέρου δε για να εκτιμηθούν οι απαντήσεις που δόθηκαν στις προηγούμενες δυο ερωτήσεις 

και να διερευνηθούν σε επόμενο κεφάλαιο (κατά πόσο συσχετίζεται η γνώση των κατοίκων ότι η 

περιοχή είναι προστατευμένη σε σχέση με πιθανές περιβαλλοντικές επιπτώσεις. 

Ωστόσο αυτή η ερώτηση αποτέλεσε το μήλο της έριδος σε σχέση με όσους ερωτηθέντες γνώριζαν 

ότι ήταν προστατευμένη, αλλά υποστήριζαν ότι η κατασκευή του ΥΒΕ είναι εκτός ορίων 

προστατευομένης περιοχής. Πρέπει να τονιστεί όπως έχει ήδη αναφερθεί ότι η χωροθέτηση έργων 

ΑΠΕ σε προστατευμένες περιοχές δεν απαγορεύεται αλλά διέπεται από τις διατάξεις του 

ισχύοντος νομοθετικού συστήματος. Το 27% των ερωτηθέντων γνώριζε ότι η περιοχή είναι 

προστατευόμενη περιοχή ενώ το 73% δεν το γνώριζε. 

Η πρώτη κατηγορία ερωτήσεων περιέχει κοινωνικοοικονομικά κριτήρια και αποτυπώνεται η 

στάση και οι προσδοκίες των ερωτηθέντων απέναντι στο ΥΒΕ. Όσο αφορά την συμβολή του 

έργου στην ανάπτυξη οδικού δικτύου στη συγκεκριμένη περιοχή, όπου οι δρόμοι είναι αγροτικοί 

(στενοί και χωμάτινοι), το 75% τάσσεται θετικά, το 15% δεν γνωρίζει , ενώ το 10% απάντησε 

«όχι».  

Αξίζει να σημειωθεί ότι το 87% πιστεύει ότι θα δημιουργηθούν νέες θέσεις εργασίας από την 

κατασκευή και ολοκλήρωση του έργου, ενώ το 7% απάντησε «Δεν γνωρίζω» και το 6% ότι δεν θα 

δημιουργηθούν νέες θέσεις εργασίας. Στην ερώτηση για το αν το έργο θα συμβάλλει στην 

εκδήλωση επιστημονικού ενδιαφέροντος, 77% των συμμετεχόντων απάντησαν θετικά , 16% δεν 

γνωρίζω και 7% αρνητικά. Ωστόσο στο ερώτημα αν πιστεύουν ότι θα είναι ελκυστικό για τους 

τουρίστες, το 63% απάντησε «ναι» ,16% δεν γνωρίζω και 21% «όχι». 

 

(σ.τ.σ. Εκτιμάται από τους ερωτώντες ότι το ενδιαφέρον θα είναι περισσότερο επιστημονικό παρά 

τουριστκό). 

 

Ακολουθεί η δεύτερη κατηγορία ερωτήσεων που αφορά ενεργειακά-περιβαλλοντικά κριτήρια. Το 

85% των ερωτηθέντων πιστεύει ότι το ΥΒΕ θα συμβάλει στην ανάπτυξη του ηλεκτρικού δικτύου, 

που είναι κύριος στόχος του έργου και στην βελτίωση της ποιότητας την ηλεκτρικής ενέργειας με 

λιγότερες διακοπές στην ηλεκτροδότηση, ενώ το 11% απάντησε «δεν γνωρίζω» και 4% «Όχι». 

Σχετικά με το αν πιστεύουν ότι θα συμβάλλει το έργο αυτό στην ενεργειακή ανεξαρτησία του 

νησιού από συμβατικά καύσιμα όπως Μαζούτ, το 78% τάσσεται θετικά, το 14% δεν γνωρίζει , 

ενώ το 8% πιστεύει πως δεν θα συμβάλλει στην ενεργειακή ανεξαρτησία από συμβατικά καύσιμα. 

Ως προς τη συμβολή του έργου στη μείωση εκπομπών του CO2 του ΤΣΠ Ικαρίας το 85% πιστεύει 

πως θα μειωθούν οι εκπομπές, 11% δεν γνωρίζει ενώ 4% απάντησε «όχι». 

Στο ερώτημα αν πιστεύουν ότι ο έλεγχος από τις αρμόδιες αρχές είναι αποτελεσματικός για την 

κατασκευή και λειτουργία του έργου, 39% απάντησαν «δεν γνωρίζω» , 30% απάντησε «Όχι» και 

31% «Ναι». Επίσης το 76% των συμμετεχόντων σε αυτή την έρευνα συμφωνούν πως οι 

συλλογικές δράσεις της τοπικής κοινωνίας θα ενθάρρυναν την επίλυση και προώθηση των 

ενεργειακών προβλημάτων του νησιού, ενώ το 15% απάντησε « Δεν γνωρίζω» και το 9% 
διαφωνεί με αυτή την πρόταση. (Διάγραμμα 4: Αποτελεσματικότητα ελεγκτικού μηχανισμού). 

Στην ερώτηση με ποιους τρόπους θα πρέπει να συμμετέχει η τοπική κοινωνία στην ανάπτυξη και 

εκμετάλλευση ενός τέτοιου έργου το 77% απαντά με την δημιουργία νέων θέσεων εργασίας, το 

54% απαντά με έσοδα προς τους ΟΤΑ ή αντισταθμιστικό όφελος δηλαδή να μεταφράζεται σε 

οικονομικό όφελος προς τους δήμους και τους πολίτες. Το 38% πιστεύει πως οι πολίτες θα πρέπει 

να συμμετέχουν ενεργά στη λήψη αποφάσεων, ενώ το 14% πιστεύουν ότι οι πολίτες θα πρέπει να 

συμμετέχουν στο μετοχικό κεφάλαιο για την επένδυση ενός τέτοιου έργου. Τέλος το 3% απάντησε 

άλλο.  (Διάγραμμα 5: Τρόποι συμμετοχής κοινωνίας σε ένα τέτοιο έργο). 

 

(σ.τ.σ. Είναι πολύ ενδιαφέρον το εύρημα ότι το 52% ζητά συμμετοχή στη λειτουργία του έργου 

(λήψη αποφάσεων και/ή οικονομική συμμετοχή), παρ’ όλο που, εκτός από το περιοδικό μας, 



κανένας άλλος φορέας ή κόμμα δεν θέτει τέτοιο ζήτημα, αφού κυριαρχεί η άποψη των 

τετελεσμένων γεγονότων. Επίσης, είναι σημαντικό ότι το 76% θεωρεί ότι αν οι πολίτες 

ενθαρρύνονταν θα μπορούσαν να λύνουν τα ενεργειακά προβλήματα του νησιού 

(πιθανολογώντας: είτε με διάλογο για να μην ανακύπτουν προβλήματα όπως αυτό της  

κατασκευής του υβριδικού, είτε με αυτοπαραγωγή ενέργειας, είτε με συλλογικές μορφές 

ενεργειακής παραγωγής, είτε με εξοικονόμηση ενέργειας). 

 

Στην τελευταία ερώτηση και ιδιαίτερα κρίσιμη, αν το έργο αυτό το έχει ανάγκη η Ικαρία 89% 

απάντησαν θετικά, ενώ 11%  απάντησαν αρνητικά. 

 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 8
ο
: Συμπεράσματα  

Η προώθηση νέων τεχνολογιών εναλλακτικών μορφών ενέργειας σε αγροτικές και 

απομακρυσμένες περιοχές κρίνεται ιδιαίτερα σημαντική τόσο για την ενεργειακή βιωσιμότητα 

όσο και για τη βιώσιμη τοπική ανάπτυξη. Σκοπός της παρούσας εργασίας είναι να προσδιορίσει 

την στάση της τοπικής κοινωνίας της Ικαρίας απέναντι στο υβριδικό ενεργειακό έργο. Για αυτό το 

λόγο πραγματοποιήθηκε εμπειρική ανάλυση με πέντε επιμέρους στόχους, τον προσδιορισμό της 

γνώσης των κατοίκων περί των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας, την επίδραση των επενδύσεων 

ΑΠΕ στην τοπική οικονομική ανάπτυξη, την διερεύνηση της γνώσης της τοπικής κοινωνίας 

αναφορικά με το ΥΒΕ, τον προσδιορισμό των επιπτώσεων από τη λειτουργία και εγκατάσταση 

του ΥΒΕ στην περιοχή και τέλος τον προσδιορισμό της κοινωνικής αποδοχής του έργου.  

Από τον έλεγχο του κριτηρίου Χ
2
 για την ανεξαρτησία των κατηγορικών δεδομένων στην Ικαρία 

σε δείγμα 385 ατόμων , προκύπτει ότι η γνώση για τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας (αιολική, 

ηλιακή, γεωθερμία, βιομάζα και υδροηλεκτρική) σχετίζεται με διαφορετικές κάθε φορά 

δημογραφικές παραμέτρους. Η γνώση περί αιολικής ενέργειας σχετίζεται μόνο με την ηλικία ενώ 

η γνώση της ηλιακής ενέργειας σχετίζεται μόνο με την οικογενειακή κατάσταση. Από την άλλη 

πλευρά, η γνώση περί γεωθερμίας και βιομάζας σχετίζονται με το φύλο, την ηλικία, την 

εκπαίδευση, το επάγγελμα και το εισόδημα. Όσο αφορά την γνώση για την υδροηλεκτρική 

ενέργεια σχετίζεται με την εκπαίδευση και το εισόδημα. Αντίθετα,  η γνώση του όρου 

ανανεώσιμες πηγές ενέργειας σχετίζεται μόνο με την εκπαίδευση. Τέλος, η γνώση για το ΥΒΕ 

συσχετίζεται με όλες τις δημογραφικές παραμέτρους, πλην αυτή της εκπαίδευσης.  

Όσο αφορά τους ελέγχους ανεξαρτησίας Χ
2
 με τις υπόλοιπες ερωτήσεις, οι δημογραφικές 

παράμετροι που παρατηρήθηκαν να συσχετίζονται περισσότερες φορές ήταν η ηλικία, η 

εκπαίδευση, το επάγγελμα και το εισόδημα. Επίσης παρατηρήθηκαν και πολλές συσχετίσεις 

μεταξύ των ερωτήσεων. Επειδή όμως ,το κριτήριο Χ
2
 έχει τη δυνατότητα να παρέχει μόνο 

ποιοτικές ενδείξεις χωρίς να μπορεί να δώσει απαντήσεις στο πόσο επηρεάζει μία μεταβλητή, εάν 

η επίδρασή της είναι θετική ή αρνητική, αλλά και ποιες μεταβλητές επηρεάζουν κάποια ερώτηση 

συνδυαστικά, κρίθηκε απαραίτητη η εφαρμογή της λογιστικής παλινδρόμησης. 

Όπως προκύπτει από τη στατιστική ανάλυση που πραγματοποιήθηκε, το 79%  γνώριζε σε 

ικανοποιητικό βαθμό τις ΑΠΕ , δηλαδή γνώριζε το όρο ΑΠΕ και τουλάχιστον δύο διαφορετικές 

μορφές ανανεώσιμης ενέργειας.  Το επίπεδο γνώσης των Ικάριων σχετικά με τις ΑΠΕ, εκτιμάται 

ότι σχετίζεται τόσο με τα δημογραφικά χαρακτηριστικά (φύλο, ηλικία, μόρφωση, τόπος 

διαμονής), όσο και τις πηγές ενημέρωσης τους (ραδιόφωνο, τηλεόραση, ιντερνέτ), σε θέματα 

σχετικά με τις ΑΠΕ.  Προκύπτει, λοιπόν, ότι οι άνδρες, τα άτομα άνω των 40 ετών, οι απόφοιτοι 
πανεπιστημιακών σχολών και όσοι διαμένουν κοντά στο υπό κατασκευή έργο, έχουν μεγαλύτερη 

πιθανότητα να γνωρίζουν τις ΑΠΕ. Τέλος, όσοι ενημερώνονται για τα ενεργειακά ζητήματα και 

τις ΑΠΕ από την τηλεόραση το ραδιόφωνο και το ιντερνέτ έχουν μεγαλύτερη πιθανότητα να 

γνωρίζουν τις ΑΠΕ. 

Το 82% των κατοίκων της Ικαρίας συμφωνεί με την άποψη ότι οι επενδύσεις των ΑΠΕ μπορούν 

να συμβάλλουν στην οικονομική ανάπτυξη ενός τόπου. Από την εκτίμηση της λογιστικής 

παλινδρόμησης, που είχε ως στόχο να διερευνήσει τις παραμέτρους που επηρεάζουν την άποψη 

αυτή, προκύπτει ότι οι άνδρες και τα άτομα άνω των 40 ετών υποστηρίζουν με θέρμη ότι οι 

επενδύσεις των ΑΠΕ συμβάλλουν στην τοπική οικονομική ανάπτυξη. Η άποψη τους αυτή 

επηρεάζεται από τα μέσα που ενημερώνονται (τηλεόραση ή ραδιόφωνο) για τα ζητήματα που 

αφορούν την ενέργεια και από το πόσο καλά γνωρίζουν τις εναλλακτικές μορφές ενέργειας. 



Επιπρόσθετα, στην διαμόρφωση αυτής της θέσης σημαντικό ρόλο παίζει η γνώση των κατοίκων 

ότι η ενεργειακή ανεξαρτησία σχετίζεται με την εκμετάλλευση φυσικών τοπικών πόρων καθώς η 

άποψη τους ότι μπορεί να επιτευχθεί με την αξιοποίηση των ΑΠΕ. Τέλος όσοι πιστεύουν ότι 

όφελος της τοπικής κοινωνίας, από τις επενδύσεις έργων ΑΠΕ, είναι η δημιουργία νέων θέσεων 

εργασίας, υποστηρίζουν ότι τέτοιες επενδύσεις μπορούν να συμβάλλουν στην τοπική οικονομία. 

Οι συμμετέχοντες ερωτήθηκαν αν γνωρίζουν το ΥΒΕ στην Προεσπέρα και ανταποκρίθηκε θετικά 

το 76%, εξ αυτών το 72% απάντησε σωστά για το ποιες ανανεώσιμες πηγές ενέργειας συνδυάζει 

(αιολική- υδροηλεκτρική). Στόχος αυτής της παλινδρόμησης ήταν να διερευνηθούν οι παράμετροι 

που προσδιορίζουν την γνώση για το υβριδικό έργο. Εκτιμήθηκε ότι η κοινωνική γνώση για το 

ΥΒΕ  επηρεάζεται από τα δημογραφικά χαρακτηριστικά και τις πηγές ενημέρωσης. Συγκριμένα οι 

άνδρες άνω των 40 ετών φαίνεται να γνωρίζουν καλύτερα τόσο για την κατασκευή του έργου όσο 

και για τις ανανεώσιμες πηγές που συνδυάζει. Επίσης σημαντικοί παράμετροι είναι η ενημέρωση 

μέσω ιντερνέτ  και τοπικών εφημερίδων. Εκτιμήθηκε ότι όσοι ενημερώνονται από το ιντερνέτ και 

από τις τοπικές εφημερίδες είχαν περισσότερες πιθανότητες να γνωρίζουν την κατασκευή του 

ΥΒΕ και τις εναλλακτικές μορφές ενέργειας που συνδυάζει. 

Η τοπική κοινωνία της Ικαρίας ερωτήθηκε αν πιστεύει ότι θα προκύψουν προβλήματα από την 

κατασκευή και εγκατάσταση του έργου στην περιοχή της Προεσπέρας.  Σε αυτή την ερώτηση το 

50% των κατοίκων υποστήριξε ότι θα υπάρχουν προβλήματα, ενώ το υπόλοιπο 50% υποστήριξε 

το αντίθετο. Σε αυτή την περίπτωση επιχειρήθηκε να προσδιοριστούν οι παράγοντες που 

επηρεάζουν όσους πιστεύουν ότι θα υπάρχουν προβλήματα από την  κατασκευή και εγκατάσταση 

του ΥΒΕ στην περιοχή.  Εκτιμήθηκε ότι η στάση αυτή των πολιτών εξαρτάται από το φύλο, την 

ηλικία και το εισόδημα του ερωτώμενου. Πιο συγκεκριμένα, οι γυναίκες  και οι νέοι κάτω των 39 

ετών που έχουν μηνιαίο εισόδημα κάτω των 900€, υποστηρίζουν ότι θα υπάρχουν επιπτώσεις στην 

περιοχή από την κατασκευή και λειτουργία του ΥΒΕ. Η στάση αυτή της τοπικής κοινωνίας , 

πηγάζει κυρίως από την έντονη ανησυχία για τις επιπτώσεις που θα προκληθούν στο φυσικό 

περιβάλλον από την κατασκευή και λειτουργία του έργου. Επιπλέον, η αύξηση του θορύβου σε 

συνδυασμό με τις επιπτώσεις που θα προκληθούν στον πρωτογενή τομέα της περιοχής 

(κτηνοτροφία, αλιεία) προσδιορίζουν την στάση όσων υποστηρίζουν ότι θα υπάρχουν επιπτώσεις 

στην περιοχή εξαιτίας του έργου. 

Όσον αφορά τη στάση της τοπικής κοινωνίας απέναντι στο ΥΒΕ το 89% των ερωτηθέντων 

απάντησε ότι το έργο είναι αναγκαίο για το νησί. Η εκτίμηση αυτής της παλινδρόμησης είχε ως 

στόχο να διερευνήσει τους παράγοντες που επηρεάζουν την άποψη των κατοίκων σχετικά με την 

αναγκαιότητα του έργου. Όπως προέκυψε η στάση αυτή των κατοίκων σχετίζεται τόσο με τα 

δημογραφικά χαρακτηριστικά (φύλο, ηλικία, εργασία) όσο και με τα κοινωνικοοικονομικά και 

περιβαλλοντικά οφέλη. Ειδικότερα, οι γυναίκες και οι νέοι ηλικίας κάτω των 39 ετών οι οποίοι 

δεν εργάζονται, στέκονται θετικά απέναντι στο ΥΒΕ. Η συμβολή του έργου στην ενεργειακή 

ανεξαρτησία του νησιού από συμβατικά καύσιμα καθώς και η  μείωση των εκπομπών CO2 του 

τοπικού σταθμού παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας είναι περιβαλλοντικοί παράγοντες που 

επηρεάζουν τη στάση των κατοίκων απέναντι στο έργο. Επίσης, η συμβολή του έργου στην 

ανάπτυξη του ηλεκτρικού δικτύου καθώς και άποψη ότι θα είναι ελκυστικό για τους τουρίστες 

είναι οικονομικοί παράγοντες που προσδιορίζουν την αναγκαιότητα του έργου. Τέλος όσοι 

πιστεύουν ότι τα οφέλη ενός τέτοιου έργου στην τοπική κοινωνία είναι περισσότερα από τις 

αρνητικές επιπτώσεις, υποστηρίζουν ότι το ΥΒΕ είναι αναγκαίο για την Ικαρία.   
Το Υβριδικό Ενεργειακό Έργο Ικαρίας αποτελεί αναμφισβήτητα μια καινοτομική τεχνολογία για 

τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας που θα συμβάλει στην ενεργειακή βιωσιμότητα. Εξίσου 

σημαντική όμως για τη βιωσιμότητα της επένδυσης είναι η στάση της τοπικής κοινωνίας. Η 

τοπική κοινωνία ανέδειξε ότι τα περιβαλλοντικά και τα κοινωνικοοικονομικά οφέλη καθιστούν το 

έργο αναγκαίο για την Ικαρία. Αυτές οι τρεις παράμετροι κοινωνία, οικονομία και περιβάλλον 

αποτελούν ταυτόχρονα τους πυλώνες της βιώσιμης ανάπτυξης.  

Οι επενδύσεις των ΑΠΕ μπορούν να συμβάλουν στην τοπική ανάπτυξη της νησιωτικής 

περιφέρειας. Ωστόσο, για να μπορέσει αυτή η τοπική ανάπτυξη να είναι πάνω από όλα βιώσιμη, 

κρίνεται απαραίτητος ο ενεργειακός σχεδιασμός κάθε περιοχής. Ο ενεργειακός σχεδιασμός πρέπει 

να αφορά τόσο τις ενεργειακές ανάγκες ή το ενεργειακό μίγμα κάθε περιοχής όσο και σε ένα 

χωροταξικό πλαίσιο με συγκεκριμένους ελεγκτικούς μηχανισμούς. Οι τοπικές αρχές μαζί και η 



τοπική κοινωνία οφείλουν να κατανοήσουν την αναγκαιότητα και χρησιμότητα του ενεργειακού 

σχεδιασμού για τη βιώσιμη τοπική ανάπτυξη. 
 

επιστροφή 

 

Δήμαρχος Ικαρίας X.Σταυρινάδης: Ναι στις ανεμογεννήτριες  

 

Είναι παλιό (09/01/2012) αλλά το ξαναδημοσιεύουμε για να μην ξεχνιέται. Ο Δήμαρχος Ικαρίας 

λέει ναι στις 110 ανεμογεννήτριες, παρ’ όλο που υπάρχει ομόφωνη απόφαση του Δημοτικού 

Συμβουλίου κατά της άδειας της ΡΑΕ. Παραδέχεται όμως για πρώτη φορά ότι το όφελος στο 

Δήμο θα είναι 1.700.000 ευρώ και όχι 5.000.000 που έλεγε πριν. Επίσης, χωρίς να έχει γίνει 

καμμιά επίσημη ενημέρωση μέχρι σήμερα από το δήμο, αλλά έχουν γίνει 4 ενημερώσεις που 

διοργάνωσε η παράταξη ΑΣΠΙ και στις οποίες ο γράφων και άλλοι εισηγητές συμμετείχαν, ο 

δήμαρχος απαντά στην ερώτηση αν υπάρχουν ατιδράσεις για το θέμα ότι «υπάρχουν κάποιες 

φαιδρότητες». Τίποτε δεν κατάλαβε από τις ενημερώσεις; Ακόμη, ενώ του έχουμε στείλει τους 

χάρτες με τις προστατευόμενες περιοχές επιμένει στο φαιδρό επιχείρημα λέγοντας «οι δρόμοι που 

θα ανοιχτούν να μην καταστρέψουν το περιβάλλον ή μέσα σε προστατευόμενη περιοχή». 

Συνέντευξη- μνημείο συνηγορίας υπέρ του Μυτιληναίου. ΗΓ 

  

Ο Δήμος Ικαρίας δεν είναι αντίθετος στην τοποθέτηση ανεμογεννητριών στο νησί, έργο το οποίο 

θα κάνει η εταιρεία Μυτιληναίος, μετά τη σχετικά άδεια από τη ΡΑΕ, «αρκεί να υπάρχει σεβασμός 

στο περιβάλλον», όπως δηλώνει χαρακτηριστικά στην aftodioikisi.gr ο δήμαρχος Χριστόδουλος 

Σταυρινάδης. 

Προσθέτει δε ότι τα κέρδη για τους κατοίκους (δωρέαν ρεύμα αξίας περίπου ενός εκατ. ευρώ) και 

το δήμο (1,7 εκατ. ευρώ) είναι πολλά και θα μπορούσαν να γίνουν περισσότερα με μια καλή 

διαπραγμάτευση. 

Ολόκληρη η συνέντευξη του δημάρχου Ικαρίας έχει ως εξής: 

Κύριε δήμαρχε, όπως είναι γνωστό η εταιρεία Μυτιληναίος πήρε την άδεια για την 

τοποθέτηση ανεμογεννητριών στο όρος Άθερος. Εσείς ως δήμος, είστε κατά ή υπέρ της 

επένδυσης. 
Δεν είμαστε κατά, αρκεί να υπάρχει σεβασμός στο περιβάλλον. Αυτή είναι η όλη μου σκέψη. Αν, 

για παράδειγμα, οι δρόμοι που θα ανοιχτούν να μην καταστρέψουν το περιβάλλον ή μέσα σε 

προστατευόμενη περιοχή, όπως είναι το δάσος του Ράντη, το οποίο είναι σημαντικό. Από εκεί και 

πέρα, όλα συζητιούνται. 

Από την επένδυση αυτή, ο Δήμος Ικαρίας τι θα κερδίσει; 
Περίπου 1 εκατ. ευρώ το χρόνο σε δωρεάν ρεύμα, αυτό πρακτικά σημαίνει ότι οι κάτοικοι θα 

παίρνουν ρεύμα χωρίς να πληρώνουν, και γύρω στα 1,7 εκατ. ευρώ σύμφωνα με το νόμο εισροή 

ρευστού στο δήμο. Με μια καλή διαπραγμάτευση, αυτό μπορεί να πάει και πιο πάνω. 

Αντιδράσεις για το θέμα; 
Υπάρχουν κάποιες φαιδρότητες... 

Δηλαδή; 
Ότι δε θα γεννάνε τα κατσίκια, δε θα βρέξει στην Ικαρία άμα γίνουν οι ανεμογεννήτριες, ή ακόμη 

και πως θα χαθούν τα νερά από τα θεμέλια που θα μπουν και άλλα τέτοια μη σοβαρά. Το σοβαρό 

είναι να μην υπάρξουν επιπτώσεις στην υγεία των κατοίκων, κάτι το οποίο φαίνεται πως δε θα 

υπάρξει, εάν κάνει θόρυβο και θα ενοχλούν, κάτι το οποίο επίσης δε φαίνεται να γίνεται διότι εκεί 

που θα είναι δε θα φτάνει ο θόρυβος στους κατοίκους κτλ. 

Τις ανησυχίες σας για το περιβάλλον πως τη δέχεται η εταιρεία. 
Από μια πρώτη συνάντηση-ημερίδα που κάνανε τα θέσαμε και είπαμε να συνεργαστούμε να 

βρούμε μια λύση από κοινού. Θέλουμε να κάνουμε μια ακόμη ημερίδα μέσα ή τέλη Φλεβάρη. Θα 

καλέσουμε φορείς αλλά και εκπροσώπους από την εταιρεία Μυτιληναίος για να ενημερώσουμε 

τον κόσμο, για να δούμε και εμείς τι γίνεται, πώς προχωράει το θέμα και από εκεί και πέρα θα 

δούμε τι κάνουμε. 

aftodioikisi.gr 



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%C

F%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  
 

επιστροφή 
 

Μια εισήγηση που ετοιμάστηκε για την εκδήλωση για το ενεργειακό ζήτημα της Ικαρίας, 

στις 29-1-2014, στον Εύδηλο 

 

Ηλίας Γιαννίρης,  

τ.Επικ. Καθηγητής Πολυτεχνείου Κρήτης, 

τ.Περιφερειακός Σύμβουλος της παράταξης της Περιφέρειας Βορείου Αιγαίου  «Οικολογικός 

Άνεμος στο Βόρειο Αιγαίο» 

 

Στις αρχές Γενάρη 2014 προσκλήθηκα σε ημερίδα (όπως μου είπαν) για να μιλήσω για το 

ενεργειακό ζήτημα της Ικαρίας. Δέχτηκα με χαρά την πρόσκληση και ετοίμασα το κείμενο που 

ακολουθεί. Ταξίδεψα ειδικά για αυτή την εκδήλωση στις 29-1, και βρέθηκα προ εκπλήξεως. Δεν 

επρόκειτο για ημερίδα αλλά για μια ομιλία του εξαίρετου Χιώτη Πανεπιστημιακού Τέλη Τύμπα, 

παλιού μου γνώριμου. Η εισήγηση που είχα ετοιμάσει δεν έγινε. Γιαυτό την παραθέτω εδώ. 

Η ομιλία του κ. Τύμπα ήταν εξαιρετική και δεν άφησε περιθώρια για κάποιους υποστηρικτές των 

110 ανεμογεννητριών του Μυτιληναίου που ενυπάρχουν στο ΣΥΡΙΖΑ. Αυτός είναι και ο λόγος 

που ο ΣΥΡΙΖΑ Ικαρίας δεν έχει πάρει μέχρι σήμερα θέση για ένα τέτοιο σοβαρό ζήτημα, διόμισι 

χρόνια μετά την εξαγγελία της άδειας της Ρυθμιστικής Αρχής Ενέργειας (ΡΑΕ). Ο κύριος λόγος 

βέβαια είναι η θέση του δημάρχου Ικαρίας που είναι υπέρ των ανεμογεννητριών, όπως έχουμε 

γράψει απανειλημμένα σε προηγούμενα τεύχη. Απαράδεκτο για το πολιτικό κόμμα του 

ΣΥΡΙΖΑ που διεκδικεί τη διακυβέρνηση της χώρας να μην έχει πάρει ακόμη θέση. Αυτή την 

ανάγκη είχα και προσωπικά επισημάνει στην βουλευτή Σάμου του ΣΥΡΙΖΑ Αγνή Καλογερή, το 

Σεπτέμβρη 2013, όταν είχε επισκεφτεί το Καραβόσταμο. Τότε μου είχε πει ότι ο ΣΥΡΙΖΑ θα 

διοργανώσει ειδική ημερίδα για το θέμα. Η απουσία θέσης από το ΣΥΡΙΖΑ Ικαρίας αποτελεί 

κραυγαλέα εξαίρεση, ιδιαίτερα, επειδή σε άλλες περιπτώσεις νησιών ο ΣΥΡΙΖΑ όχι μόνο 

εναντιώθηκε αλλά και πρωτοστάτησε κατά τέτοιων έργων- μαμούθ. Μάλιστα, ο κ. Τύμπας 

συμμετείχε ενεργά εναντίον του σχεδίου ΡΟΚΑΣ-Iberdrolla (Λέσβος- Χίος- Λήμνος), θέμα για το 

οποίο έχουμε επανειλημμένα γράψει σε αυτό το περιοδικό. Ο αναγνώστης μπορεί να βρεί σε 

προηγούμενα τεύχη τις παρεμβάσεις και εισηγήσεις του κ. Τύμπα (βλέπε:  

http://www.asda.gr/ikariaka/hlekd35.htm#Ρόκας,    

http://www.asda.gr/ikariaka/hlekd33.htm#ΧίοςΑνεμογ   και 

http://www.asda.gr/ikariaka/hlekd31.htm#Τύμπας ) 

Επίσης, μπορεί να βρεί σε προηγούμενα τεύχη και την καθαρή θέση του βουλευτή του ΣΥΡΙΖΑ Γ. 

Σταθάκη, σε ομιλία του στον Εύδηλο, εναντίον τέτοιων έργων μαμούθ στα νησιά και την 

παρέμβαση του Δήμαρχου (βλέπε: Ο Δήμαρχος Ικαρίας σε σύγκρουση με το μοντέλο της 

παραγωγικής ανασυγκρότησης που προτείνει ο ΣΥΡΙΖΑ; 

http://www.asda.gr/ikariaka/hlekd36.htm#Σταθάκης ). 

Στις 29-1 μπήκε μπροστά η δημοτική παράταξη ΙΚΑΡΙΑ. Θα βγάλει μετά από αυτή την εκδήλωση 

ο συνδυασμός ΙΚΑΡΙΑ και ο ΣΥΡΙΖΑ μια σαφή ανακοίνωση για το έργο-μαμούθ;  

 

[Η εισήγηση που ακολουθεί βασίζεται σε ένα αρχικό κείμενο που πρωτοπαρουσιάστηκε σε δημόσια 

εκδήλωση της ΑΣΠΙ στις 28-7-2011. Στη συνέχεια έγιναν συμπληρώσεις της παρουσίασης στις 18-9-

2011. Στο παρόν κείμενο ενσωματώθηκαν στοιχεία από την παρουσίαση «ΑΝΕΜΟΓΕΝΝΗΤΡΙΕΣ 

ΣΤΗΝ ΙΚΑΡΙΑ» , του Κων. Γρ. Θεοφύλακτου, (Διπλ. Μηχανολόγου Μηχ, MSc), που έγινε στις 

ΡΑΧΕΣ τον ΑΥΓΟΥΣΤΟ 2011]  

  

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://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://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://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://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://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://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://www.asda.gr/ikariaka/hlekd35.htm#Ρόκας
http://www.asda.gr/ikariaka/hlekd33.htm#ΧίοςΑνεμογ
http://www.asda.gr/ikariaka/hlekd31.htm#Τύμπας
http://www.asda.gr/ikariaka/hlekd36.htm#Σταθάκης


Ας ξεκινήσουμε από την παρουσίαση του Κων. Γρ. Θεοφύλακτου, (Διπλ. Μηχανολόγου Μηχ, 

MSc), που έγινε στις ΡΑΧΕΣ τον ΑΥΓΟΥΣΤΟ 2011. 

Ο κ. Θεοφύλακτος ξεκίνησε με τη Δεσμευτική και Ιστορική Απόφαση της Ε.Ε. (Μάρτιος 2007), 

όπου τέθηκαν στην ΕΕ Νέοι δεσμευτικοί στόχοι (2007 «Ενεργειακό Πακέτο»). Οι στόχοι αυτοί 

ήταν: 

1. Μείωση των αερίων του θερμοκηπίου κατά τουλάχιστον 20% το 2020 σε σύγκριση με το 

1990 

2. Μείωση κατά 20% της πρωτογενούς χρήσης ενέργειας μέχρι το 2020. 

3. 20% διάδοση ΑΠΕ στο ενεργειακό σύστημα και 10% για τα υγρά βιοκαύσιμα μέχρι το 

2020 

(βλέπε Τι είναι η στρατηγική «Ευρώπη 2020») 

Στη συνέχεια ο κ. Θεοφύλακτος ανέφερε ότι παρατηρείται στην Ε.Ε. αύξηση της ετήσιας 

κατανάλωσης ανά κάτοικο μεταξύ 1994 -2006 (από 3294 KWh το 1994 σε 4883 KWh το 2006) 

και επιβάλλεται να αλλάξει αυτός ο αδιέξοδος δρόμος ανάπτυξης. 

Μάλιστα, στην Ελλάδα οι εκπομπές CO2 από τις μονάδες της ΔΕΗ (λιγνιτικοί και πετρελαϊκοί 

σταθμοί) είναι 49.888.372 τόνοι (στοιχεία του 2009).  Η Ικαρία αντιστοιχεί στο 0,04% των 

εκπομπών CO2 της χώρας (20.333 τόνοι CO2). Με το υβριδικό υδροηλεκτρικό έργο της 

Προεσπέρας αυτές οι εκπομπές θα μειωθούν κατακόρυφα. 

Ο κ. Θεοφύλακτος ανέφερε εμφατικά ότι ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΔΗΜΙΟΥΡΓΗΣΟΥΜΕ ΤΟ ΝΕΟ 

ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΟ ΜΕΛΛΟΝ. Να περάσουμε από το συγκεντρωτικό μοντέλο του χθες, σε 

αποκεντρωμένη  παραγωγή με πλήρως αναπτυγμένο δίκτυο ηλεκτρικής ενέργειας. Επομένως, αντί 

για διασυνδέσεις των νησιών με την ηπειρωτική χώρα θα πρέπει να υιοθετηθεί το αποκεντρωμένο 

τοπικό δίκτυο βασισμένο σε ΑΠΕ. Η Ικαρία βρίσκεται σε πλεονεκτική θέση για αυτή την 

ενεργειακή κατεύθυνση, λόγω του υβριδικού της Προεσπέρας.    

Στην παρουσίαση του ο κ. Θεοφύλακτος ανέφερε τη Διεθνή Πρακτική  και πληροφορίες για 

Αυτόνομα Ενεργειακά νησιά, όπως θα μπορούσε να είναι και η Ικαρία.    

1. Το παράδειγμα του Aeroe  
 Νησί της Νότιας Δανίας, 7200 κάτοικοι. 

Στόχος: 80-100% REI και αποθήκευση ενέργειας (1998-2008) 

80’s: ηλιακοί συλλέκτες, ανεμογεννήτριες 

Οργανισμός Ανανεώσιμης Ενέργειας 

Τηλεθέρμανση Marstal: ηλιακοί συλλέκτες (19043m
2
) και καύση απορριπτόμενων λιπαντικών. 

Τηλεθέρμανση Aeroeskoebing: ηλιακοί συλλέκτες (4900m
2
) και βιομάζα 

Τηλεθέρμανση Rise: ηλιακοί συλλέκτες (4900m
2
) και βιομάζα 

Αιολικά Πάρκα: κάλυψη 50% ηλεκτρικής κατανάλωσης 100%  

 

2. Το παράδειγμα του Samsoe  

Νησί στην κεντρική Δανία, 4400 κάτοικοι 

3. Επίσημο Νησί Ανανεώσιμης Ενέργειας της Δανίας (βλέπε και Μέσα σε 8 χρόνια, το νησί 

 Samsø κατάφερε να περάσει από 100% ενεργειακή εξάρτηση σε υπερ-κάλυψη των αναγκών 

του από ΑΠΕ μέσα από την ενεργοποίηση των κατοίκων του) 

Στόχοι: 100% κάλυψη ενεργειακών αναγκών από ΑΠΕ, αύξηση αποδοτι-κότητας μεταφορών, 

πρότυπο για προώθηση ΑΠΕ, νέες θέσεις εργασίας 
Ηλεκτρική Ενέργεια: Αιολικά Πάρκα - 75% κατανάλωσης, Βιομάζα + ΣΗΘ 25% 

Θέρμανση: 60% τηλεθέρμανση – 40% ιδιωτικά συστήματα 

Μεταφορές: 10 ανεμογεννήτριες σε θαλάσσια περιοχή 

Ακόμα:  Μεμονωμένα Ιδιωτικά Έργα Εξοικονόμησης Ενέργειας, Βιομάζα 

Προωθείται επίσης η Τηλεθέρμανση στο νησί Samsoe.  Βασίζεται σε βιομάζα (άχυρα) και 

ηλιακούς συλλέκτες. Καλύπτει το 65% των βασικών αναγκών της πόλη του νησιού, Tranebjerg 

απο το 1993. Σήμερα, η τηλεθέρμανση με βιομάζα καλύπτει το 50% των αναγκών του νησιού. 

Απομένουν 2000 κατοικίες, 800 είναι καλοκαιρινές κατοικίες, όπου η θέρμανση τους καλύπτεται 

από ηλεκτρική ενέργεια ή από θερμάστρες με καυσόξυλα  

Για τον τομέα των μεταφορών έχουν τοποθετηθεί 10 ανεμογεννήτριες συνολικής ισχύος 2,3 MW 

για να καλύψουν τις καταναλώσεις από τον Τομέα Μεταφορών στο νησί.  



Επίσης, εξετάζονται προτάσεις για: 

•  Βιοκαύσιμα  

•  Τεχνολογίες Υδρογόνου 

•  Ηλεκτρικά αυτοκίνητα  

Στη συνέχεια, ο κ. Θεοφύλακτος έδωσε στοιχεία για το  

 

ΥΒΡΙΔΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΙΚΑΡΙΑΣ 

(βλέπε και «Το Υβριδικό Ενεργειακό Έργο Ικαρίας: Η συμβολή του στη βιώσιμη τοπική 

ανάπτυξη») 

Οι ανάγκες του νησιού για Η.Ε. είναι περίπου 6.5 MWe και σε μέγιστο φορτίο 9.5 MW 

(Αύγουστος). Δυνατότητα του σταθμού ΔΕΗ: 12,5 MW.  

Το υβριδικό έργο, που αναμένεται να λειτουργήσει στο 2014, είναι ένα υδροηλεκτρικό έργο δυο 

δεξαμενών σε συνδυασμό με ανεμογεννήτριες (γι αυτό και χαρακτηρίζεται ως υβριδικό), οι οποίες 

με την ενέργεια που παράγουν, ανεβάζουν το νερό στην πάνω δεξαμενή, για να επαναληφθεί η 

υδατόπτωση. Το χειμώνα, που υπάρχει πλεόνασμα νερών, οι ανεμογεννήτριες (Α/Γ) τροφοδοτούν 

το ηλεκτρικό δίκτυο του νησιού. Το σύνολο της παραγόμενης ενέργειας του υβριδικού είναι 6,5 

MW, γεγονός που σημαίνει ότι η Ικαρία, για 7-9 μήνες ΔΕΝ ΘΑ ΚΑΙΕΙ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ, στο 

θερμοηλεκτρικό σταθμό του Αγίου Κηρύκου, και επομένως το νησί θα πετυχαίνει  τους στόχους 

του 20-20-20 για το έτος 2020 με αναλογίες της τάξης του 80-80-80! (μείωση των αερίων του 

θερμοκηπίου κατά τουλάχιστον 20%, μείωση κατά 20% της πρωτογενούς χρήσης ενέργειας μέχρι 

το 2020, 20% διάδοση ΑΠΕ στο ενεργειακό σύστημα). Γι αυτό και ο κ. Θεοφύλακτος καταλήγει 

στα εξής πολύτιμα συμπεράσματα:  

• Πρωτοποριακό για την Ελλάδα και όλη την Ευρώπη το υβριδικό έργο στην Ικαρία 

• Δυνατότητες για την εξέλιξη του νησιού σε Ανεξάρτητο Ενεργειακά Νησί (ΑΕΝ)  

• Η εγκατάσταση ΑΠΕ (αιολικά ή άλλο) υπερπολλαπλασίων ΜW σε σχέση με την 
εγκατεστημένη συμβατική ισχύ του νησιού, ιδιαίτερα για μεταφορά της ΗΕ στο ηπειρωτικό 

δίκτυο, αποτελεί αναχρονιστική ενεργειακή πρακτική.  

• Απαραίτητη η λεπτομερής ενημέρωση όλων των κατοίκων για αποδοχή των ΑΠΕ αλλά και 
συμμετοχή στην υπόθεση της πράσινης ανάπτυξης. 

Γίνεται επομένως φανερό ότι η Ικαρία δεν έχει ανάγκη τις 110 Α/Γ, οι οποίες θα παράγουν ρεύμα 

μόνο για εξαγωγή και προς όφελος του ιδιώτη. Ας δούμε τι συνέπειες θα έχουν αυτές οι 110 Α/Γ. 

 

Οι συνέπειες από τις 110 Α/Γ 

Στη συνέχεια, θα παρουσιαστούν μερικά στοιχεία που προέρχονται από την παρέμβαση του 

γράφοντα στην 4
η
 εκδήλωση της ΑΣΠΙ στον Άγιο Κήρυκο στις 21-1-2012 (είχε προηγηθεί η 

συμμετοχή του σε τρείς άλλες ενημερωτικές ανοιχτές εκδηλώσεις της ΑΣΠΙ στον Άγιο Κήρυκο, 

Ράχες και Εύδηλο, το καλοκαίρι του 2011- Υπενθυμίζεται ότι μέχρι σήμερα δεν έχει γίνει καμιά 

άλλη –επίσημη ή ανεπίσημη ενημέρωση για τις ανεμογεννήτριες της Ικαρίας) 

 

Ο γράφων αναφέρει ότι η μελέτη για τα Αιολικά Πάρκα της Τράπεζας Πειραιώς περιέχει 

σημαντικά στοιχεία που αφορούν το διάλογο για τις ανεμογεννήτριες της Ικαρίας. Τα στοιχεία 

αυτά μας προσανατολίζουν για να αντιληφθούμε πληρέστερα τις διαστάσεις αυτής της απόφασης 

της ΡΑΕ.  

1. Σύμφωνα με τη μελέτη της Τράπεζας Πειραιώς, υπάρχουν σημαντικοί παράγοντες που μπορεί 

να επηρεάσουν την αδειοδότηση ενός Αιολικού Πάρκου. Αυτές που αφορούν τον ιδιώτη 

(δίκτυο, εταιρικό,  ολιγωρία, όροι σύνδεσης) ανέρχονται στο 48% [σε MW]! Αυτές που 

αφορούν την τοπική κοινωνία (προσφυγές, αντιδράσεις) ανέρχονται στο  30%.  Αυτές που 

αφορούν τις κεντρικές υπηρεσίες και τη νομοθεσία (ΥΠΠΟ, χωροταξικό, ανάκληση, δασικά) 

ανέρχονται στο 22%. 

2. Σύμφωνα με τη μελέτη, στην Ελλάδα για να εκδοθεί η άδεια κατασκευής ενός Αιολικού 

Πάρκου η διάρκεια ανέρχεται σε πάνω από 4 χρόνια κατά μέσο όρο. Μετά την 4ετία θα πρέπει 

κατασκευαστικά να γίνει το ίδιο το έργο. Στην Ισπανία η μέση διάρκεια αδειοδότησης είναι 

ακόμη μεγαλύτερη και πλησιάζει τα 5 χρόνια. 



3. Σύμφωνα με τη μελέτη, υπάρχουν μεγάλες μηνιαίες αποκλίσεις μεταξύ προσδοκώμενης και 

επιτευχθείσας απόδοσης ενός αιολικού πάρκου που κυμαίνονται μεταξύ +30% και -40%.  

Επομένως θα υπάρχουν και μεγάλες αποκλίσεις τόσο στην παραγόμενη ενέργεια όσο και στα 

αναμενόμενα έσοδα. 

4. Η ετήσια παραγωγή έχει μεγάλες διακυμάνσεις λόγω της μεταβλητότητας του ανέμου από 

χρόνο σε χρόνο. Έχουν μετρηθεί σε άλλες περιπτώσεις ετήσιες διακυμάνσεις της ταχύτητας 

του αέρα  που κυμαίνονται από 7,8 m/sec έως 9,2 m/sec.  Επομένως τα ετήσια έσοδα δεν είναι 

σταθερά και δεν μπορούν να προεκτιμηθούν και να ενταχθούν σε προγραμματισμό.  

5. Αναφέρεται στη μελέτη: «Αν και οι σύγχρονες Α/Γ μεταβλητών στροφών μπορούν να 

λειτουργούν με σταθερό συντελεστή ισχύος, ώστε να ελέγχεται η τάση σε τοπικό επίπεδο, θα 

απαιτηθούν επίσης σημαντικές προσπάθειες για έλεγχο/επίβλεψη σε πραγματικό χρόνο (τάση, 

ρεύμα, ενεργός και άεργος ισχύς, μετεωρολογικά δεδομένα, κατάσταση διακοπτών κ.λ.π. ), 

βελτίωση των τηλεπικοινωνιακών υποδομών για αμφίδρομη επικοινωνία (Κέντρο Ελέγχου 

Ενέργειας – Α/Π), τηλε-έλεγχο της λειτουργίας των Α/Π σε περιφερειακό επίπεδο, κ.τ.λ.». Όλα 

αυτά πρέπει να διασφαλίζονται γιατί διαφορετικά πέφτει η απόδοση της παραγωγής των 

ανεμογεννητριών, και επομένως μειώνονται τα αναμενόμενα έσοδα γιατί δεν υπάρχει σταθερή 

ισχύς στο σημείο καταμέτρησης της παραγόμενης ενέργειας  ώστε σε πραγματικό χρόνο να 

υπάρχει η μέγιστη απόδοση.  

6. «Λειτουργικοί Κίνδυνοι Α/Γ: Τα πρώτα χρόνια λειτουργίας μιας ανεμογεννήτριας (που 

συνήθως καλύπτονται από εγγυήσεις του κατασκευαστή), δεν υπάρχουν σοβαροί λειτουργικοί 

κίνδυνοι ούτε σοβαρές ανάγκες συντήρησης. Μετά την περίοδο αυτή, τα πρώτα προβλήματα 

εμφανίζονται στο σύστημα ελέγχου και τους αισθητήρες και ακολουθούν χρονικά τα λοιπά 

τμήματα ή εξαρτήματα. Τα κόστη επίβλεψης, συντήρησης, αντικατάστασης, ασφάλισης και 

κυρίως τα κόστη από τους νεκρούς χρόνους (όταν η Α/Γ είναι εκτός λειτουργίας) αυξάνονται με 

την πάροδο του χρόνου, ιδίως στα τελευταία χρόνια της διάρκειας ζωής της Α/Γ (20 έτη).». 

Επομένως, τα όποια έσοδα θα βαίνουν μειούμενα μέχρι τη λήξη της 25ετίας, οπότε λήγει και η 

πρώτη άδεια. Απορίας άξιο αποτελεί το γεγονός ότι η άδεια της ΡΑΕ αναφέρει ότι μπορεί να 

παραταθεί η άδεια για άλλα 25 χρόνια αν το ζητήσει ο επενδυτής.  

7. Τα Αιολικά Πάρκα δεν δουλεύουν συνέχεια. Υπάρχουν σημαντικοί λόγοι διακοπής της 

λειτουργίας τους.  Όπως δείχνει ειδική  μελέτη  των αιολικών πάρκων της Εύβοιας 

(ΕΝ.ΤΕ.ΚΑ, experience and conclusions from the operation and maintenance of NEG Micon 

Wind Turbines in Greece), οι λόγοι διακοπής της λειτουργίας οφείλονται  κατά 16,7% σε 

περιβαλλοντικούς λόγους, κατά 16,6% σε κατασκευαστικά προβλήματα, κατά 13,7% σε 

προβλήματα στο δίκτυο, κατά 9,1% σε συντήρηση, και κατά 43,9% σε …λοιπές αιτίες!  

Επομένως, τα αναμενόμενα οικονομικά οφέλη θα είναι και για αυτό το λόγο λιγότερα από τα 

εκτιμώμενα.  

 

Το συμπέρασμα της μελέτης είναι αποκαλυπτικό:  

«Η αρνητική στάση των τοπικών κοινωνιών είναι σε κάποιο βαθμό δικαιολογημένη λόγω των 

φόβων ότι η αναποτελεσματικότητα και χαλαρότητα του κρατικού μηχανισμού θα οδηγήσει σε 

αλόγιστη ανάπτυξη από την οποία δεν θα καρπωθούν παρά ελάχιστα οφέλη.  

Νησιά εξαιρετικού κάλλους και με σημαντικό πολιτιστικό πλούτο όπως η Άνδρος, η Τήνος, η 

Σκύρος, κ.τ.λ. που μέχρι σήμερα παρέμειναν σε μεγάλο βαθμό ανέπαφα από την στρεβλή τουριστική 
ανάπτυξη ίσως κινδυνεύσουν από μια υπέρμετρη εκμετάλλευση του άφθονου αιολικού τους 

δυναμικού. 

Για να αποφευχθούν οι υπερβολές απαιτούνται σοβαρές μελέτες χωροθέτησης που να λαμβάνουν 

υπόψη τους το εύθραυστο τοπίο και τις ευαισθησίες των κατοίκων…» 

 

Δυσβάσταχτα τα κόστη 

Ωστόσο, η μελέτη της Τράπεζας Πειραιώς κάνει και γενικότερες διαπιστώσεις που θα πρέπει να 

συνυπολογιστούν:  

1. «Η ανυπαρξία εγχώριας κατασκευής Α/Γ είναι το σημαντικότερο πρόβλημα του κλάδου 

διότι μελλοντικά εκτός των καθυστερήσεων υλοποίησης ίσως θέσει υπό αμφισβήτηση και την 

ίδια τη σκοπιμότητα του αιολικού προγράμματος της χώρας μας.  



2. Λόγω των σημαντικών επενδύσεων που θα απαιτηθούν (700-900 MW ετησίως) και της 

αδυναμίας του εγχώριου βιομηχανικού ιστού να ανταποκριθεί, ίσως υπάρξουν σημαντικές 

καθυστερήσεις έγκαιρης προμήθειας Α/Γ από προμηθευτές του εξωτερικού οι οποίοι θα 

δυσκολεύονται να καλύψουν την αυξημένη διεθνή  ζήτηση.  

3. Στη χώρα μας που ή έννοια της βιομηχανικής πολιτικής είναι άγνωστη και η συντεταγμένη 

προσπάθεια δύσκολη, φαίνεται ότι οι κύριοι στόχοι των ιδιαίτερα δαπανηρών 

προγραμμάτων είναι η συμμόρφωση με τις υποχρεώσεις που έχουν αναληφθεί (για την 

διείσδυση των ΑΠΕ) και η ενίσχυση κάποιων μειονεκτούντων ενεργειακά περιοχών (νησιά, 

κ.τ.λ.). Είναι χαρακτηριστικό ότι στους στόχους του Προγράμματος ΑΠΕ δεν αναφέρονται 

πουθενά ή ενίσχυση της εγχώριας βιομηχανίας ή της τεχνολογικής έρευνας. 

Η μελέτη αναφέρει ότι «από πρόσφατη μελέτη της EWEA προέκυψε ότι για κάθε αιολικό MW 

δημιουργούνται 15,1 εργατοέτη απασχόλησης εκ των οποίων όμως το 89,4% αφορά την 

κατασκευή του εξοπλισμού (Α/Γ, κ.τ.λ.), το 7,9% την εγκατάσταση-κατασκευή των Α/Π και το 

2,6% τη συντήρηση και εποπτεία των αιολικών πάρκων.» Αυτό σημαίνει ότι η απασχόληση θα 

είναι αμελητέα στην Ελλάδα και τα μεγάλα οφέλη θα είναι στην απασχόληση της χώρας 

παραγωγής των Α/Γ. (βλέπε και Καταρρέει ο μύθος για την απασχόληση στα αιολικά- Τι λέει η μελέτη ΙΕΝΕ: 

«Η απασχόληση στον κλάδο της ενέργειας στην Ελλάδα»). 

«Το προβλεπόμενο κόστος ανάπτυξης του προγράμματος ΑΠΕ θα είναι σημαντικό και πιθανόν 

δυσβάσταχτο για την Ελληνική οικονομία που λόγω της  δημοσιονομικής κρίσης βρίσκεται 

σήμερα σε μια κρίσιμη καμπή.  

…Η επιβάρυνση του τελικού καταναλωτή θα είναι σημαντική. Η σημερινή επιβάρυνση των 

καταναλωτών από τα Τέλη Ανανεώσιμων Πηγών είναι αμελητέα αλλά μετά την υλοποίηση των 

στόχων ΑΠΕ προβλέπεται να είναι πολλαπλάσιο, που σημαίνει μία πρόσθετη επιβάρυνση 

περίπου 7% στον ετήσιο κόστος ηλεκτρικού των καταναλωτών. (βλέπε και Βρόμικο το παιχνίδι με 

τα τιμολόγια της ΔΕΗ) 

Η υπερκάλυψη των στόχων σε ευρωπαϊκό επίπεδο, πιθανόν να οδηγήσει σε μείωση των 

ενισχύσεων ή την καθυστέρηση προκήρυξης νέων προγραμμάτων μετά το 2010 με σοβαρή 

επίπτωση στις προοπτικές ανάπτυξης του κλάδου. (βλέπε και Αλλαγή πολιτικής της Ε.Ε. στην 

παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας- περιορισμός των κρατικών ενισχύσεων προς τις ΑΠΕ)  
Πολλά θα εξαρτηθούν από την πορεία των δημοσιοοικονομικών μεγεθών και γενικότερα της 

οικονομίας των χωρών της Ε.Ε., διότι σε περίοδο σοβαρής οικονομικής κρίσης η αναγκαιότητα 

μείωσης των ρύπων και οι δαπάνες ενίσχυσης των ΑΠΕ ίσως πάψουν να θεωρούνται 

άμεσης προτεραιότητας.» (βλέπε το επόμενο άρθρο) 

Όσον αφορά την περίφημη ιδιωτική πρωτοβουλία η μελέτη είναι αποκαλυπτική, γιατί 

αναφέρει:: «Επιχορηγήσεις Επενδύσεων στα Α/Π. Το μεγαλύτερο μέρος της επένδυσης θα 

υλοποιηθεί με επιχορηγήσεις και δάνεια.» (βλέπε και Ενίσχυση επενδυτικού σχεδίου για αιολικό 

σταθμό: συνολική ενισχυόμενη δαπάνη 24.060.000 ευρώ, ποσό επιχορήγησης 7.218.000 ευρώ, νέες 

θέσεις εργασίας 0 (ΜΗΔΕΝ), Ενίσχυση επενδυτικού σχεδίου για αιολικό πάρκο 40MW στη θέση 

«Λύρκειο»: Συνολική ενισχυόμενη δαπάνη 47.805.000 ευρώ, ποσό επιχορήγησης 19.150.000 ευρώ και 

1 (MIA) νέα θέση εργασίας) 

[ΤΕΛΟΣ ΤΗΣ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗΣ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ  

ΑΠΟ ΤΗ ΜΕΛΕΤΗ ΤΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΠΕΙΡΑΙΩΣ] 

Το οικονομικό ρίσκο 

Από ειδική επεξεργασία που έκανε ο γράφων για τη διακύμανση του τζίρου της μετοχής του 

ιδιώτη (Μυτιληναίος) το 2011 ο τζίρος έχει πτωτική τάση και από 1.500.000 ευρώ έπεσε σε 12 

μήνες στο 1/3 (500.000 ευρώ). Ο κίνδυνος π.χ. να μείνει  στα μισά το έργο της Ικαρίας ή να μείνει 

μισοσκαμμένο το βουνό της Ικαρίας είναι υπαρκτός αν η εταιρεία δεν πάει καλά και η επένδυση 

δεν ολοκληρωθεί. Η Ικαρία εκτίθεται σε ρίσκα και εξωτερικούς παράγοντες που μπορεί να τη 

βλάψουν. 

 

Περιβαλλοντικοί λόγοι 

Βλέποντας τη χαρτογράφηση του  κριτηρίου αποκλεισμού 3 [αποκλεισμός χωροθέτησης 

ανεμογεννητριών] της Ορνιθολογικής Εταιρείας, διαπιστώνουμε ότι σε όλη την Ικαρία υπάρχει 

αποκλεισμός χωροθέτησης, αιολικών πάρκων,  κάτι που δεν προτείνει η Ορνιθολογική για άλλα 



νησιά (Χίος, Σάμος, Νάξος, Ρόδος, Λήμνος, Μύκονος, κλπ).  Επομένως, η Ικαρία έχει μια 

ιδιαίτερη ορνιθολογική αξία. 

 

ΠΟΣΑ ΕΣΟΔΑ ΘΑ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΑΝΑΜΕΝΕΙ Ο ΔΗΜΟΣ; 

Μετά την άδεια της ΡΑΕ ο Δήμαρχος και πολλοί παράγοντες μίλαγαν για ετήσια έσοδα της τάξης 

των 5 εκατ. ευρώ. Μετά από τις 4 δημόσιες ενημερώσεις που έγιναν από την ΑΣΠΙ αποδείχτηκε 

ότι το θεωρητικό μέγιστο που μπορούν να παράγουν οι 110 ανεμογεννήτριες δεν ξεπερνά τα 1,7 

εκατ. ευρώ. Ο Δήμαρχος δημόσια δέχτηκε μετά από 4 μήνες ότι το αναμενόμενο ποσό θα είναι 1,7 

εκατ. ευρώ. Αλλά αυτό το ποσό αφορά το θεωρητικό μέγιστο (αν υπάρχει διαρκής άνεμος , αν δεν 

γίνονται διακοπές λειτουργίας λόγω συντήρησης, αν όλα πάνε καλά κλπ).. 

Ας υποθέσουμε ότι μια κανονική απόδοση (π.χ. 23%) σημαίνει έσοδα  1,25 εκατ ευρώ (μικτά που 

αναλύονται σε έσοδο του δήμου και μειωμένα τιμολόγια στους καταναλωτές). Στην 

πραγματικότητα υπάρχουν και άλλοι παράγοντες που μειώνουν το προσδοκώμενο ποσό. Αν 

πάρουμε υπόψη μας και τα παρακάτω:  

1. Ο δήμος θα παίρνει 2% επί του ρεύματος που θα αγοράζει η ΔΕΗ μετά τη μεταφορά του με 

καλώδιο στην Αττική και όχι αυτό που θα παράγουν οι ανεμογεννήτριες στην Ικαρία. Υπάρχουν 

απώλειες ρεύματος  κατά τη μεταφορά για μεγάλες αποστάσεις με υποθαλάσσιο καλώδιο άνω 

των 100 χλμ. 

2. Οι ανεμογεννήτριες δεν αποδίδουν την εκτιμώμενη παραγωγή και υπάρχουν φθίνοντα έσοδα 

προς τα κάτω, ιδιαίτερα όσο περνάει ο χρόνος.  

3. Υπάρχουν και πολλοί άλλοι λόγοι που οι ανεμογεννήτριες δεν δουλεύουν όλο το χρόνο και 

μέσα στην εικοσαετία τα έσοδα θα μειώνονται συνεχώς.  

Επομένως, τα έσοδα του δήμου θα είναι πολύ λιγότερα  το χρόνο για τις 110 Α/Γ και μπορεί 

να φτάσουν στα επίπεδα των 500.000 ευρώ στην 20ετία.  Ο δήμαρχος έχει δηλώσει ότι είναι 

υπερβολικό το μέγεθος των 110 Α/Γ και ότι  ο ίδιος είναι υπέρ της μείωσης του αριθμού τους. Αν 

μπουν λιγότερες, π.χ. 40 (όπως έχει αναφέρει ο δήμαρχος) τότε τα ετήσια έσοδα για το δήμο θα 

είναι αμελητέα, αφού σήμερα, ο ετήσιος προϋπολογισμός του Δήμου είναι περί τα 10 εκατ.  

 

Μερικά στοιχεία για την έκταση του έργου 

Στην άδεια αναφέρεται ότι οι ανεμογεννήτριες  θα τοποθετηθούν στις θέσεις  «Βίγλα- Καψάλη- 

Ποδήλια- Υψώνας- Κασμιάνος- Προβατοκεφάλας- Ρούκουνας-Σαραντάδων- Ερίφη- 

Κουταλόπετρα- Βάρκα- Παπουλογάρι- Σελλάδια- Μεγάλοφος- Σαμάκι- Κλιράτια- Στάσουσα- 

Παπουτσοκρύφτης- Αναβάθρες- Ράντι- Σταυρί- Πούντα- Πρ. Ηλίας- Κακό Καταβασίδι-Αιθέρας 

όρος» του Δήμου Ικαρίας. Πρόκειται για τα 4/5 της ικαριακής οροσειράς.  

 

Οι κολοσσιαίες διαστάσεις του έργου 

 Για να τοποθετηθούν οι 110 ανεμογεννήτριες στον Αθέρα, θα ανασκαφτεί όλη η 
κορυφογραμμή, όπως δείχνουν παραδείγματα από άλλες περιοχές. 

 Για κάθε ανεμογεννήτρια απαιτούνται 15 στρέμματα. Το πλάτωμα και ο δρόμος 
καταλαμβάνουν 2 στρέμματα. (νομοθεσία) (Πηγή: Ι. Τσιπουρίδης στο Ανανεώσιμες πηγές 

ενέργειας και αιολικά πάρκα,  Κιν. Πολιτών Ραχών, 15-6-2006.) 

 110 τεράστια θεμέλια θα τοποθετηθούν σε 28 τετραγωνικά χιλιόμετρα στον Αθέρα. Κάθε 
ανεμογεννήτρια των 3 MW ζυγίζει μέχρι και 380 τόνους χωρίς τα θεμέλιά της.  

 Απαιτεί ισχυρότατη θεμελίωση. Πρέπει να γίνει εκσκαφή μεγέθους τουλάχιστον 16μ. x 16μ. 

και βάθους τουλάχιστον 3 μέτρων.  

 Θα ανοιχτούν δρόμοι πρόσβασης από το σημείο εκφόρτωσης (άγνωστο που) μέχρι τα 110 
σημεία εγκατάστασης, δρόμοι που θα παραμείνουν για τη λειτουργία των αιολικών πάρκων 

της Ικαρίας. Θα εκχερσωθούν επιφάνειες αρκετών στρεμμάτων γύρω από κάθε Α/Γ, θα 

κατασκευαστούν 110 συνοδευτικά κτήρια, υποσταθμοί και   εγκαταστάσεις στο σημείο 

πόντισης του υποθαλάσσιου καλωδίου..  

 Μια ανεμογεννήτρια απαιτεί κατά μέσο όρο περίπου 14 χιλιόμετρα καλώδια για την σύνδεση 
της με τον υποσταθμό (εναέρια -κολώνες, ή υπόγεια -εκσκαφές πολλών χιλιομέτρων.  



 Η μεταφορά μιας τέτοιας  ανεμογεννήτριας 3 MW, σαν αυτές που σχεδιάζονται για την Ικαρία 
γίνεται με ειδικά φορτηγά των 50 μέτρων. Τεράστιοι δρόμοι θα διανοιχτούν για να στρίψουν 

τέτοια οχήματα.  

 

Περιβαλλοντική καταστροφή 

Η περιβαλλοντική καταστροφή στο βουνό θα είναι τεράστια. Αν αποφασιζόταν να τοποθετηθούν 

ανεμογεννήτριες εκτός NATURA  και εκτός του Δάσους Ράντη, τότε θα μπορούσαν να 

τοποθετηθούν  μόνο 10- 13 περίπου από τις 110 ανεμογεννήτριες.   

Οι 110 ανεμογεννήτριες θα εγκατασταθούν σε εύθραυστα οικοσυστήματα και θα είναι ορατές από 

μίλια μακριά αλλοιώνοντας δραστικά το νησιωτικό τοπίο που αποτελεί σήμερα μέγιστο 

πολιτισμικό αγαθό.  

Εκεί που θέλουν να βάλουν τις ανεμογεννήτριες η Ικαρία έχει  πολύτιμα χαρακτηριστικά 

γνωρίσματα:  

 Το μοναδικό πανάρχαιο δασικό οικοσύστημα «Δάσος του Ράντη»,  

 Τις περιβαλλοντικά προστατευόμενες περιοχές της (NATURA 2000),  

 Τόπους με τεράστια παλαιολιθική, νεολιθική, ιστορική και πολιτιστική αξία (Πούντα, Κακό 
Καταβασίδι, Παπουτσοκτρύφτης, Εριφή, Πάπας κλπ)  

 Τα περίφημα ιστορικά μονοπάτια της Ικαρίας που διατρέχουν όλο τον Αθέρα,  

 Τους περίφημους πέτρινους φραγμούς, με πιο σπουδαίο το φραγμό που βρίσκεται κατά μήκος 
του Αθέρα,   

 Τις πολύτιμες πηγές νερού κατά μήκος της βουνοκορφής.  

Όλα αυτά θα ισοπεδωθούν  για να γίνει ένα ιδιωτικό επενδυτικό έργο, σε δημόσια-δημοτική γη 

και ίσως σε ιδιωτικές εκτάσεις,  με στόχο το κέρδος για 25 ή 50 χρόνια και η Ικαρία θα μοιάζει  

σα σκαντζόχοιρος που πλέει στη θάλασσα. 

 

Τα οφέλη στην τοπική οικονομία και κοινωνία 

Αναφέρθηκε προηγουμένως από τη μελέτη της Τράπεζας Πειραιώς ότι «για κάθε αιολικό MW 

δημιουργούνται 15,1 εργατοέτη απασχόλησης εκ των οποίων όμως το 89,4% αφορά την 

κατασκευή του εξοπλισμού (Α/Γ, κ.τ.λ.), το 7,9% την εγκατάσταση-κατασκευή των Α/Π και το 

2,6% τη συντήρηση και εποπτεία των αιολικών πάρκων.». Σε τοπικό επίπεδο η μόνη μόνιμη θέση 

που θα μπορούσε να δημιουργηθεί για ένα αιολικό πάρκο είναι αυτή του φύλακα. Αλλά ακόμα και 

αυτή είναι περιττή, από την στιγμή που οι αιολικοί σταθμοί έχουν την δυνατότητα να 

παρακολουθούνται εξ αποστάσεως με ειδικό λογισμικό που προσφέρει η κατασκευάστρια εταιρία. 

Για την συντήρηση των ανεμογεννητριών, απαιτούνται προφανώς ειδικές τεχνικές γνώσεις, και 

συνήθως οι τεχνικοί της κατασκευάστριας εταιρίας ταξιδεύουν ανά τον κόσμο για να 

εξυπηρετήσουν τους πελάτες τους και δεν είναι ντόπιοι. Για την τοποθέτηση των 

ανεμογεννητριών,  απαιτούνται ειδικές εργασίες που δεν μπορούν να κάνουν οι τοπικοί 

εργολάβοι.. Οι τοπικοί εργολάβοι θα εργαστούν μόνο για τις εκχερσώσεις και τις διανοίξεις 

δρόμων και επιπέδων επιφανειών για την κάθε ανεμογεννήτρια, και μόνο ως υπεργολάβοι ή 

εργάτες, γιατί το έργο δεν θα αναληφθεί από την Ικαρία. Οι τοπικοί εργολάβοι θα εργαστούν για 

την ευρεία καταστροφή του τόπου τους. Το φιλέτο της εργολαβίας θα γίνει από μεγάλες 

εταιρείες εκτός Ικαρίας. 

Αν ο ιδιώτης πληρώνει κανονικά (ο ενοικιαστής του Μπάντμιντον στου Γουδή, λόγω δικαστικής 

εμπλοκής,  δεν πληρώνει το ενοίκιό του), τότε μπορεί  ο Δήμος να έχει έσοδα, αλλά αυτά δεν θα  

αντισταθμίζουν την επί 25 ή 50 χρόνια ζημιά που θα επιφέρει η εγκατάσταση του έργου σε όλα τα 

επίπεδα (διαβρώσεις, πλημμύρες, ερημοποίηση, μοναδικά μνημεία,  τοπικές οικονομικές 

δραστηριότητες, δημόσια υγεία, κλπ).   

Πηγή:  http://sites.google.com/site/binteostigmagonontmemgaok1/home/anatomia-mias-

anemogenn  

Οι ζημιές 

Η καταστροφική επίπτωση της βροχόπτωσης του Οκτωβρίου 2010 στο οδικό δίκτυο της Ικαρίας  

έγινε από τις επιφανειακές ροές που δημιουργήθηκαν κυρίως από τους διάφορους δρόμους που 

κατέληγαν στο επαρχιακό δίκτυο. Η συνολική ζημιά εκτιμήθηκε από την ΕΓΝΑΤΙΑ Α.Ε. ότι ήταν 

της τάξης των 13.000.000 ευρώ. 

http://sites.google.com/site/binteostigmagonontmemgaok1/home/anatomia-mias-anemogenn
http://sites.google.com/site/binteostigmagonontmemgaok1/home/anatomia-mias-anemogenn


Αν υλοποιηθεί το έργο των 110 Α/Γ, μετά τις εκχερσώσεις και τις διανοίξεις των απαιτούμενων 

δρόμων στον Αθέρα για τη μεταφορά, εγκατάσταση και λειτουργία των 110 ανεμογεννητριών θα 

δημιουργηθούν επιφάνειες απορροής υδάτων εκατονταπλάσιες από αυτές της πλημμύρας του 

Οκτωβρίου 2010.   

Κανείς δεν ξέρει πόσες τέτοιες έντονες βροχοπτώσεις θα υπάρξουν στα επόμενα 25 ή 50 χρόνια 

και πόση ζημιά μπορούν να προκαλέσουν.  

 

Πώς αποφάσισε η ΡΑΕ για την έκδοση της άδειας  

1. Εντύπωση προκαλεί στην ΑΠΟΦΑΣΗ ΡΑΕ ΥΠ’ ΑΡΙΘΜ. 875/2011 η απουσία πρόβλεψης 

για επιβολή ειδικών κυρώσεων, ρητρών, υποχρεώσεων ή περιορισμών  για το 

συγκεκριμένο έργο που να φτάνουν μέχρι την ανάκληση της άδειας σε περίπτωση που η 

εταιρεία δεν εκπληρώνει τις υποχρεώσεις που απορρέουν από την άδεια. Επομένως η ΡΑΕ δεν 

περιέλαβε μέτρα που να διασφαλίζουν το ευρύτερο δημόσιο συμφέρον αλλά και αυτό της 

Ικαρίας σε περίπτωση αφερεγγυότητας του ιδιώτη. 

Αναφέρεται στην άδεια της ΡΑΕ: 

Η Άδεια μπορεί να ανακαλείται σύμφωνα με τη διαδικασία που προβλέπεται στον Κανονισμό 

Αδειών και στις ακόλουθες περιπτώσεις: 

α) Μετά από έγγραφη αίτηση του κατόχου της Άδειας. 

β) Λόγω παύσης, για οποιοδήποτε λόγο, της άσκησης της δραστηριότητας για την οποία έχει 

χορηγηθεί η Άδεια και 

γ) Μετά από διαπίστωση αδυναμίας υλοποίησης του έργου. 

Αν δηλαδή υπάρξει οποιαδήποτε νομική εμπλοκή μεταξύ του ιδιώτη και του δημοσίου, ή αν ο 

ιδιώτης παραιτηθεί από την επένδυση  στα μισά, όταν το έργο έχει π.χ. μισοκατασκευαστεί, 

δεν υπάρχουν ρήτρες και η Ικαρία κινδυνεύει να βρεθεί με τόνους άχρηστου μπετόν στο 

εκχερσωμένο και ισοπεδωμένο βουνό. 

 

2. Η ΡΑΕ για να χορηγήσει αυτή την άδεια έλαβε υπόψη της ένα «σχέδιο χωρίς γεωγραφικό 

υπόβαθρο (μορφής σκαριφήματος)» που κατέθεσε η εταιρεία, όπως προκύπτει από το εδάφιο 3 

«Αντικείμενο της Άδειας».  

Προξενεί επομένως εντύπωση πώς έγινε η αξιολόγηση της ως  αίτησης στη συνεδρίαση της 

Ολομέλειας την 15η Ιουλίου 2011, αφού το σύνολο των εγγράφων και στοιχείων του φακέλου 

αυτής ήταν ελλιπές, με σκαριφήματα αντί για επιστημονικά αποδεκτές μεθόδους 

αναπαράστασης του γεωγραφικού χώρου, χωρίς λεπτομέρειες του αναγλύφου, χωρίς ανάλυση 

των υπαρχουσών ενεργειακών και άλλων υποδομών και των έργων που απαιτούνται.  

 

Επιπτώσεις για την Ικαρία που θα πρέπει να συνεκτιμηθούν: 

1) Υποβάθμιση του μοναδικού νησιωτικού τοπίου της, με τη μετατροπή του Αθέρα σ’ ένα 

ισοπεδωμένο τοπίο. Οι εργασίες εκσκαφής θεμελίων για τις ανεμογεννήτριες (Α/Γ), οι 

εκβραχισμοί για τη δημιουργία των πλατειών χωροθέτησης τους, τα βαρέα μηχανήματα, η 

διάνοιξη δρόμων δεκάδων χιλιομέτρων για τη μεταφορά τους, καθώς και οι διασυνδέσεις 

μεταξύ τους και των υποσταθμών, θα οδηγήσουν σε ριζική μεταβολή του τοπίου από την 

δημιουργία πρανών, ορυγμάτων, αποθέσεις μπάζων και από εκτεταμένες εκχερσώσεις.  

2)  Μπορεί να προκληθεί διάβρωση των εδαφών, πλημμυρικά φαινόμενα και αλλαγές στα 
υδρολογικά χαρακτηριστικά, με φυσικό επακόλουθο να απειληθούν ακόμη και με εξαφάνιση οι 

πηγές και να ενταθούν οι περίοδοι ξηρασίας.    

3)  Προσβάλλεται η ακεραιότητα της προστατευόμενης  περιοχής που ανήκει στο ευρωπαϊκό 

οικολογικό δίκτυο NATURA 2000, και μέρος της είναι χαρακτηρισμένη ως Ζώνη Ειδικής 

Προστασίας της Ορνιθοπανίδας (ΖΕΠ). Μάλιστα, η Ελληνική Ορνιθολογική Εταιρεία (Ε.Ο.Ε.) 

έχει χαρακτηρίσει το όρος Αθέρας της Ικαρίας  ως Σημαντική Περιοχή για τα Πουλιά της 

Ελλάδας (ΣΠΠΕ).     

4)  Απειλείται με εξαφάνιση η προστατευόμενη πανίδα και χλωρίδα της περιοχής. Μεταξύ των 

ειδών της υπάρχουν σπάνια και μοναδικά είδη, ορισμένα από τα οποία απαντώνται μόνο στην 

Ικαρία.  Επίσης, το νησί αποτελεί πέρασμα για   μεταναστευτικά πουλιά και οι επιπτώσεις θα 

είναι παγκόσμιες και ολέθριες.    



5)  Συρρικνώνεται δραματικά ο ζωτικός χώρος των Ικαρίων και των επισκεπτών και η ποιότητα 

ζωής τους, με τη μετατροπή του ορεινού τμήματος του νησιού σε υπαίθρια βιομηχανική ζώνη 

παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας.   

6)  Συρρικνώνεται η έκταση για την κτηνοτροφία του νησιού με αποτέλεσμα την επέκταση της 

υπερβόσκησης σε περιοχές  χαμηλότερου υψομέτρου, πιο κοντά στα ορεινά χωριά, που σήμερα 

δεν έχουν υποβαθμιστεί  [δημιουργία νέου φαύλου κύκλου ερημοποίησης].  

7) Υπάρχουν κίνδυνοι για την ανθρώπινη υγεία καθώς υπολογίζονται οι επιπτώσεις από κάθε μια 

Α/Γ και όχι οι προστιθέμενες επιπτώσεις για το σύνολο των 110 Α/Γ. 

8) Συρρικνώνεται   η  μελισσοκομία και υπάρχει κίνδυνος εξαφάνισής της από την επίδραση των 

ακτινοβολιών των καλωδιακών συνδέσεων και των ίδιων των ανεμογεννητριών.   

9)  Καταστρέφεται για  πάντα η δυνατότητα για εναλλακτικό  τουρισμό  στην ορεινή Ικαρία, κάτι 

που αποτελεί προσδοκία των ορεινών πληθυσμών, εξ αιτίας της οπτικής όχλησης και της 

ανεπανόρθωτης βλάβης των μονοπατιών και του τοπίου του νησιού.  

10)  Μειώνεται η αξία της γης λόγω της αισθητικής και περιβαλλοντικής υποβάθμισης του νησιού.  

11)  Εξ αιτίας όλων των παραπάνω, αναμένεται να υπάρξει μείωση των εισοδημάτων των 

κατοίκων και αύξηση της ανεργίας ως φυσικό επακόλουθο, ενώ ακυρώνεται η προοπτική για 

ήπιες μορφές τοπικής ανάπτυξης βασισμένες στην ιδιαιτερότητα του φυσικού τοπίου και των 

ζωντανών πολιτιστικών καταβολών της.    

12)  Διασπάται η πολιτιστική δομή του τόπου, και μειώνεται η βιωσιμότητα της Ικαρίας λόγω της  

εγκατάστασης τόσο υπερβολικά μεγάλου αριθμού και μεγέθους ανεμογεννητριών και 

μειώνεται η κοινωνική συνοχή λόγω των προστριβών που θα δημιουργήσει σε άλλες περιοχές 

του νησιού η αφαίρεση του ζωτικού παραγωγικού και τουριστικού πόρου του Αθέρα.    

13)  H αποκατάσταση του περιβάλλοντος, όταν ύστερα από 25 ή 50 χρόνια οι επενδυτές 

αποχωρήσουν, θα είναι αδύνατη. Έτσι κι αλλιώς, πουθενά στην Ελλάδα δεν επιβάλλεται από το 

ΥΠΕΚΑ η απομάκρυνση από την κάθε εταιρεία των Α/Γ της.        

14) Το έργο καταστρατηγεί κάθε έννοια αναλογικότητας, διότι τα 330 MW αντιστοιχούν στο 14% 

του Εθνικού στόχου για το 2010 (συνθήκη της Λισαβώνας).  Θα πρέπει η Ικαρία να επωμισθεί 

το βάρος και να υποστεί τις δυσανάλογες συνέπειες μιας μεγάλης βιομηχανικής εγκατάστασης  

για πολλές 10ετίες προκειμένου να εξάγεται ρεύμα  μέσω υποβρυχίων καλωδίων στην 

ηπειρωτική χώρα.  

Εντύπωση προκαλεί η στάση του δήμαρχου Ικαρίας για τις προαναφερθείσες επιπτώσεις. Ποτέ 

δεν έχει απαντήσει σε αυτές, παρ’ όλο που τις γνωρίζει από το καλοκαίρι του 2011. Το μόνο που 

αναφέρει στις συνεντεύξεις του ο δήμαρχος είναι ότι «λένε αυτοί που εναντιώνονται στις Α/Γ» ότι 

δεν θα γεννούν τα κατσίκια (!), υποβιβάζοντας το επίπεδο του διαλόγου.  

Συμπερασματικά, η επένδυση των 330 MW από 110 ανεμογεννήτριες γίνεται χωρίς 

σχεδιασμό, αποτελεί μονοπροσανατολισμό στις  ανεμογεννήτριες αγνοώντας άλλες ΑΠΕ 

(φωτοβολταϊκά, γεωθερμία κλπ), απειλεί τον μέχρι σήμερα ενεργειακό σχεδιασμό της 

Ικαρίας, δεν σχετίζεται με τις τοπικές ενεργειακές ανάγκες, γίνεται πάνω στο σώμα της 

Ικαρίας χωρίς να την υπολογίζει με καταστροφικές πολυετείς συνέπειες. Επίσης προωθείται  

ερήμην της τοπικής κοινωνίας και των αρχών, γι αυτό και έχει αποικιακό χαρακτήρα.   

Η ζημιά που θα πάθει η Ικαρία από τη συγκεκριμένη επένδυση θα είναι πολύ μεγαλύτερη και 

πολύπλευρη και δεν μπορεί να αντισταθμιστεί από το (οικονομικό και μόνο) όφελος του 

Δήμου.  

 

ΜΕΡΙΚΑ ΕΠΙΠΛΕΟΝ ΣΤΟΙΧΕΙΑ 

Ιστορικό  

Στην Ικαρία υπήρξαν και λειτούργησαν από τη ΔΕΗ εφτά ανεμογεννήτριες πειραματικές, με ύψος 

περίπου 30 μέτρα, πάνω από τον Άγιο Κήρυκο, πριν τη διασταύρωση για το Περδίκι. Παρ ‘ ότι 

ήταν τόσο κοντά στο δρόμο ή αισθητική τους παρουσία ήταν θετική και φάνταζαν σαν οικείο 

τεχνολογικό έργο. Μπορούσαν να καλύπτουν το 12% των ενεργειακών αναγκών της Ικαρίας και 

ήταν σε λειτουργία ιδιαίτερα τον Αύγουστο που η κατανάλωση ρεύματος ήταν στο ζενίθ.   

ΟΙ τεχνίτες της τοπικής ΔΕΗ έκαναν υπεράνθρωπες προσπάθειες να τις κρατήσουν σε λειτουργία 

πάνω από μια εικοσαετία, συχνά με δικές τους πατέντες.  



Φυσικά, αυτές οι «ανεμογεννητριούλες» (7 Α/Γ x 55kW = 385 kW) είχαν κάνει απόσβεση 

κεφαλαίου και στη συνέχεια άφηναν και κέρδος. Αν είχαν ενεργήσει οι Δήμοι της Ικαρίας, θα 

μπορούσαν να τις διεκδικήσουν και το νησί θα είχε έσοδα για την ανάπτυξή του. Δυστυχώς, οι 

ανεμογεννήτριες εκείνες είχαν αφεθεί στο έλεος της φθοράς του χρόνου και αποσύρθηκαν το 

2010.  

Στο χώρο εκείνο, που είχε παραχωρηθεί στη ΔΕΗ, προβλέπεται τώρα να εγκατασταθούν επιπλέον 

δύο ή τρείς νέες ιδιωτικές ανεμογεννήτριες-μαμούθ, ενώ είναι ήδη γνωστά στους Περδικιώτες τα 

προβλήματα που έχουν δημιουργηθεί από την υπάρχουσα ανεμογεννήτρια των 600 W. 

 

Ενεργειακά, η Ικαρία δεν έχει ανάγκη από τις νέες ανεμογεννήτριες  

Η Ικαρία σήμερα έχει  12,5 MW (από το θερμοηλεκτρικό σταθμό του Αγίου Κηρύκου) και 600 

KW από Ανεμογεννήτρια ιδιώτη (Περδίκι). 

Η ολοκλήρωση της κατασκευής του πρωτοποριακού (για την Ευρώπη) υβριδικού έργου στη 

Δυτική Ικαρία (Πέζι - Προεσπέρα-Κάτω Προεσπέρα), που  συνδυάζει υδατόπτωση και αιολική 

ενέργεια, θα δίνει στην Ικαρία ενεργειακή αυτονομία προσφέροντας 6,5 επιπλέον  MW. 

Παράλληλα, έχουμε προτείνει από το 2011 να αξιοποιηθεί ενεργειακά η γεωθερμία, αλλά και με 

τηλεθέρμανση, δίνοντας έτσι τη δυνατότητα να απαλλαγεί η Ικαρία εντελώς από τον πετρελαιϊκό 

σταθμό και το πετρέλαιο. 

Όλα αυτά καλύπτουν τη μέγιστη προβλεπόμενη ζήτηση ηλεκτρικής ενέργειας που, σε περίοδο 

αιχμής, είναι μόλις 9 MW (για 10-15 περίπου μέρες το δεκαπενταύγουστο). 

Τα 330 MW της επένδυσης των 110 ανεμογεννητριών, δεν έχουν καμία σχέση με τις ενεργειακές 

ανάγκες της Ικαρίας. Θα συνδεθούν με υποβρύχιο καλώδιο υψηλής τάσης με την Αττική για να 

εξάγουν ρεύμα στο ηπειρωτικό δίκτυο. 

 

Συμπληρωματικά στοιχεία για το πώς αποφάσισε η ΡΑΕ για την έκδοση της άδειας  

Υπάρχει η απόφαση του Υπουργού Περιβάλλοντος Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής «Απόφαση 

για την επιδιωκόμενη αναλογία εγκατεστημένης ισχύος και την κατανομή της στο χρόνο μεταξύ των 

διαφόρων τεχνολογιών Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας», ΦΕΚ Β΄ 1630/11.10.2010. Η εν λόγω 

απόφαση του Υπουργού ΠΕΚΑ δεν ελήφθη υπ’ όψη και ούτε εξειδικεύτηκε στην περίπτωση της 

Ικαρίας προκειμένου να αποφευχθεί ο μονοπροσανατολισμός στις Α/Γ αντί μιας ορθολογικότερης 

αναλογίας εγκατεστημένης ισχύος μεταξύ των διαφόρων τεχνολογιών ΑΠΕ.  

Η ΡΑΕ προωθεί ανεξάρτητη διασύνδεση υψηλής τάσης της Ικαρίας στο Σύστημα της ηπειρωτικής 

χώρας (βλέπε Ειδικοί Όροι Άδειας Παραγωγής Ηλεκτρικής Ενέργειας) χωρίς να έχει εξεταστεί αν 

αυτή η διασύνδεση είναι συμβατή με τον στρατηγικό σχεδιασμό διασύνδεσης των νησιών, που 

έχει εκπονηθεί με τη «Μελέτη διασυνδέσεων των νησιών του Αιγαίου στο Ηπειρωτικό Σύστημα - 

Φάση Α’ – Γενικός Σχεδιασμός» από τη ΔΕΣΜΗΕ Α.Ε.». 

Η ΡΑΕ αναφέρει στην 6.1 παράγραφο του εδαφίου «Ειδικοί Όροι Άδειας Παραγωγής Ηλεκτρικής 

Ενέργειας» της άδειας: «Μετά την κατασκευή της διασύνδεσης των αιολικών σταθμών και τη θέση 

της σε λειτουργία, το ηλεκτρικό σύστημα του εκάστοτε νησιού…». Δεν υπάρχουν όμως περισσότερα 

νησιά αλλά ένα μόνο, η Ικαρία, κάτι που προφανώς προδίδει λάθος τύπου copy-paste από άλλη 

απόφαση ή προχειρότητα στην εν λόγω απόφαση της ΡΑΕ. 

Η ΡΑΕ αναφέρει στην 6.2 παράγραφο του εδαφίου «Ειδικοί Όροι Άδειας Παραγωγής Ηλεκτρικής 

Ενέργειας» της άδειας: «Με τον σχεδιασμό της διασύνδεσης να διασφαλίζεται, με το ελάχιστο 
δυνατό κόστος, η αξιόπιστη ηλεκτροδότηση του νησιού σε περίπτωση βλάβης στοιχείου της 

διασύνδεσης αυτής, ήτοι, με κατάλληλους χειρισμούς, να καθίσταται δυνατή η πλήρης αποκατάσταση 

της ηλεκτροδότησης του νησιού σε σχετικά μικρό χρονικό διάστημα (κατά μέγιστο λίγων ωρών).» 

Από αυτή την παράγραφο αποδεικνύεται ότι η ΡΑΕ αγνοεί ότι στην Ικαρία έχει δρομολογηθεί ένα 

καινοτόμο υβριδικό έργο, το αναστρέψιμο έργο των Ραχών από τη ΔΕΗ Ανανεώσιμες,  που θα 

παρέχει ενεργειακή αυτονομία στην Ικαρία.  

Επιπλέον, η ΡΑΕ δεν κάνει σαφές ότι «η αξιόπιστη ηλεκτροδότηση του νησιού σε περίπτωση 

βλάβης στοιχείου της διασύνδεσης αυτής» θα γίνεται αποκλειστικά από τη διασύνδεση αυτή μέσω 

του κατάλληλου σχεδιασμού της. Η ασάφεια αυτή μπορεί να εκληφθεί από την εταιρεία ότι 

αποκτά το δικαίωμα να δημιουργήσει στην Ικαρία και να θέσει σε λειτουργία ένα δικό της 

πετρελαϊκό ή άλλο ενεργειακό σταθμό, επιπλέον του υπάρχοντος, κάτι που ακυρώνει όλο τον 



ενεργειακό σχεδιασμό της Ικαρίας που έχει δρομολογηθεί μέχρι σήμερα. Είναι ανεπίτρεπτο η ΡΑΕ 

να αγνοεί ή να καταστρατηγεί τον υπάρχοντα ενεργειακό σχεδιασμό της Ικαρίας.  

Πέραν όμως των κριτηρίων της ίδιας της αίτησης η ΡΑΕ όφειλε να συνεκτιμήσει και άλλα 

στοιχεία από υπηρεσίες και φορείς, προκειμένου να αποκτήσει πλήρη εικόνα των παραγόντων που 

σχετίζονται με την αίτηση για να κρίνει την αίτηση ορθά αλλά και να περιγράψει ακριβέστερα 

τους όρους της άδειας. Πόσω μάλλον  επειδή πρόκειται για έργο με τεράστιες επιπτώσεις τόσο 

στην Ικαρία όσο και στο θαλάσσιο περιβάλλον από την υψηλής τάσης και μεγάλου μήκους 

διασύνδεση της Ικαρίας με την ηπειρωτική χώρα, αλλά και από τις επιδράσεις που θα έχουν και 

όλα τα συνοδευτικά έργα. Πώς, για παράδειγμα σχετίζεται η καλωδιακή σύνδεση της Ικαρίας με 

τις άλλες καλωδιακές συνδέσεις των γύρω νησιών. Συγκεκριμένα: 

Είναι σε γνώση της ίδιας της ΡΑΕ ότι άλλοι ιδιωτικοί ενεργειακοί όμιλοι έχουν ήδη κάνει 

προτάσεις για πόντιση καλωδίων, τις οποίες συνδέουν με την κατασκευή μεγάλων αιολικών 

πάρκων σε γειτονικά νησιά όπως Λέσβο, Σάμο, Χίο, όπως και ότι σήμερα υπάρχει σχεδιασμός για 

υποβρύχια διασύνδεση του Υ/Σ Σύρου με το ΚΥΤ Λαυρίου, κατασκευή νέων υποσταθμών (Υ/Σ) 

150/20kV σε Σύρο, Μύκονο, Πάρο και Νάξο, υποβρύχιες διασυνδέσεις 150kV των  Υ/Σ  Σύρος-

Μύκονος 36km,  Σύρος-Πάρος μήκους 50km,  Πάρος-Νάξος μήκους 16km,  Νάξος-Μύκονος 

μήκους 40km,  Σύρος - Άνδρος μήκους 32km.  

Ουδεμία τέτοια συνεκτίμηση δεν προκύπτει από την ΑΠΟΦΑΣΗ ΡΑΕ ΥΠ’ ΑΡΙΘΜ. 875/2011. 

Όλα δείχνουν ότι ο κάθε ιδιώτης θα εγκαθιστά το δικό του υποθαλάσσιο καλώδιο διασύνδεσης. 

 

Ένας τελευταίος λόγος 

Η βιομηχανική εγκατάσταση παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας στην οροσειρά της Ικαρίας θα 

χρησιμοποιηθεί για εξαγωγή ρεύματος στην Αθήνα. Γενικά, είναι αποδεκτό ο έχων να παρέχει 

στον μη- έχοντα. Ποιος είναι όμως ο μη-έχων; Η ενεργειακά σπάταλη Αθήνα; 

Η Αθήνα έχει και παραέχει και τεράστιες επιφάνειες για ΑΠΕ αλλά και πόρους. 

Έχει δεκάδες χιλιάδες ταράτσες που αποτελούν άριστες επιφάνειες παραγωγής ηλεκτρικής 

ενέργειας από φωτοβολταϊκά. Αυτό κάνουν χώρες που δεν έχουν τέτοια ηλιοφάνεια (Δανία, 

Ολλανδία, Γερμανία κλπ). Αντί να σπαταλώνται διάφοροι πόροι (Πρόγραμμα Εξοικονομώ, 

Jessica, πολυδάπανες αναπλάσεις όπως της Πανεπιστημίου, ΕΣΠΑ κλπ) θα μπορούσαν να 

παράγονται χιλιάδες MW για την πρωτεύουσα, και γιατί όχι και για ενεργειακή αυτονομία 

κατοικιών- πολυκατοικιών (π.χ. με συμπαραγωγή με φυσικό αέριο). Και φυσικά, η Αθήνα θα 

πρέπει να κινηθεί και προς την εξοικονόμηση ενέργειας κατά 20% μέχρι το 2020, πολιτική που 

δεν υπάρχει μέχρι σήμερα.  

Αντί για μια τέτοια αποκεντρωμένη ενεργειακή πολιτική, πολύ πιο αποδοτική, αλλά και αναγκαία, 

όπως επισήμανε και ο κ. Θεοφύλακτος στην αρχή αυτού του κειμένου, κυριαρχεί ακόμη στην 

Ελλάδα η αναχρονιστική λογική του ενιαίου δικτύου, των τεράστιων διασυνδέσεων και των 

τεράστιων απωλειών ενέργειας.   

Η Ικαρία θα γίνει ένα ακόμη  θύμα  αυτού του ενεργειακού προσανατολισμού; Ή θα αποτελέσει 

παράδειγμα ενεργειακής πολιτικής;  
 

επιστροφή 

 

Μέσα σε 8 χρόνια, το νησί  Samsø κατάφερε να περάσει από 100% ενεργειακή εξάρτηση σε 

υπερ-κάλυψη των αναγκών του από ΑΠΕ μέσα από την ενεργοποίηση των κατοίκων του. 

21-11-2013 

o  Το 60% των κτιρίων θερμαίνονται από 3 μονάδες που καίνε άχυρο και από μία που 

χρησιμοποιεί ένα συνδυασμό πέλλετς και ηλιακών συλλεκτών. Μία από τις μονάδες αυτές ανήκει 

αποκλειστικά σε συνεταιρισμό καταναλωτών. Τα υπόλοιπα κτίρια έχουν αντικαταστήσει τους 

λέβητες πετρελαίου με ηλιακά θερμικά συστήματα, εγκαταστάσεις γεωθερμίας και καυστήρες 

πέλλετς. 

o  Στο νησί έχουν εγκατασταθεί 11 ανεμογεννήτριες (συνολικής ισχύος 11MW) 9 από τις οποίες 

ανήκουν σε ντόπιους αγρότες και οι άλλες δύο σε συνεταιριστική επιχείρηση. Πρόσφατα τέθηκε 

σε λειτουργία  και υπεράκτιο αιολικό πάρκο με 10 ανεμογεννήτριες συνολικής ισχύος 23MW. 



Οι εγκαταστάσεις ΑΠΕ αποτελούν το σημαντικότερο παράγοντα τουρισμού για το νησί ενώ έχει 

ιδρυθεί και Ενεργειακή Ακαδημία για έρευνα και κατάρτιση με εκθέσεις και εργαστήρια που 

προσελκύουν 5 χιλιάδες επισκέπτες το χρόνο. 

Στις αρχές του 1975 ξεκίνησαν τα έργα για την κατασκευή πυρηνικού σταθμού στο Wyhl της 

Βάδης-Βυτεμβέργης. Το κίνημα αντίστασης που τελικά κατάφερε να αποτρέψει την κατασκευή 

του σταθμού θεωρείται απαρχή του αντιπυρηνικού και πράσινου κινήματος της Γερμανίας. 

Σήμερα το Wyhl είναι ένα «ηλιακό χωριό»: πρακτικά όλα τα εμπορικά κτίρια όπως και πολλά 

σπίτια έχουν φωτοβολταϊκά στις στέγες τους που συνολικά καλύπτουν το 40-50% της ετήσιας 

κατανάλωσης του χωριού. Παρόμοια είναι η κατάσταση σε πολλά χωριά της Βάδης-Βυτεμβέργης 

όπου οι εγκαταστάσεις ΑΠΕ ανήκουν αποκλειστικά στην κοινότητα. Διαβάστε ένα σύντομο 

οδοιπορικό στο Freiamt, στο Forchheim, στο Weisweil, στο Kenzingen, στο Ettlingenden. 

Τα «παθητικά σπίτια» που κοστίζουν μόνο 20 λίρες το χρόνο για τη θέρμανσή 

τους. Παραδείγματα παθητικών σπιτιών ανά τον κόσμο. 

Πηγή: http://blog.rmi.org/blog_2013_10_23_a_high-

renewables_tomorrow_today_samso_denmark  (ελήφθη από Τάσο Κρομμύδα. Ευχαριστούμε) 

 

επιστροφή 

 

Αλλαγή πολιτικής της Ε.Ε. στην παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας- περιορισμός στις 

κρατικές ενισχύσεις για ΑΠΕ 

 

Στις 5 Νοεμβρίου 2013, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή πρότεινε τον περιορισμό των υφιστάμενων 

κρατικών ενισχύσεων προς τις ανανεώσιμες μορφές ενέργειας, προκειμένου να διασφαλιστεί η 

σταθερή παροχή ηλεκτρικής ενέργειας και να αποφευχθούν περιπτώσεις αθέμιτου ανταγωνισμού 

στην ενιαία εσωτερική αγορά. Με νέες κατευθυντήριες γραμμές, η Επιτροπή θα υποστηρίξει τη 

δημιουργία μονάδων παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από παραδοσιακές πηγές, όπως ο λιγνίτης 

και το υγραέριο. Με αυτό τον τρόπο, επιδιώκει να εξασφαλίσει τον αποτελεσματικό εφοδιασμό 

των νοικοκυριών και επιχειρήσεων σε ηλεκτρική ενέργεια.  περισσότερα 

  

επιστροφή 

 

Βρόμικο το παιχνίδι με τα τιμολόγια της ΔΕΗ 

 

Του Μιχάλη Προδρόμου* 
  

Θα αυξηθούν τα τιμολόγια της ΔΕΗ; Ναι… Μα πώς; Αφού η κυβέρνηση κάνει ό,τι μπορεί για να 

αντιμετωπίσει το ενεργειακό κόστος, ιδιαίτερα για τους ευπαθείς καταναλωτές. Πέρυσι τον 

Απρίλιο έταξε πάγωμα των τιμολογίων και τον χειμώνα μάς έκανε σκόντο ένα ευρώ για κάθε 

βράδυ που θα πνιγόμαστε στην αιθαλομίχλη, ενώ το ΥΠΕΚΑ έχει θέσει επανειλημμένα ως 

προτεραιότητα για το τρέχον εξάμηνο της ελληνικής προεδρίας το θέμα της ενεργειακής φτώχειας. 

Κι όμως, σε απόφαση που δημοσίευσε η Ρυθμιστική Αρχή Ενέργειας (ΡΑΕ), παραμονές 

Πρωτοχρονιάς, σχετικά με το Ειδικό Τέλος Μείωσης Εκπομπών Αερίων Ρύπων (ΕΤΜΕΑΡ)(1) 

εισηγείται τον διπλασιασμό του για οικιακούς καταναλωτές και την ενεργοβόρο βιομηχανία, από 

1ης Μαρτίου 2014. Ομως, η αναλογικά ίση αύξηση της συνεισφοράς δεν αλλάζει το γεγονός πως 

τα νοικοκυριά επιβαρύνονται ανά μεγαβατώρα δέκα φορές περισσότερο απ’ όσο η βιομηχανία. Η 

εισήγηση αυτή της ΡΑΕ αποσκοπεί υποτίθεται στον περιορισμό της «τρύπας» που εμφανίζει στα 

έσοδά του ο Λειτουργός της Αγοράς Ενέργειας (ΛΑΓΗΕ), η οποία έχει φτάσει στα 560 εκατ. 

ευρώ, μεγάλωσε δηλαδή κατά περίπου 130 εκατ. ευρώ από το περασμένο καλοκαίρι(2). 

Μήπως πληρώνουμε την «εμμονή» μας με την πράσινη ενέργεια; Οχι. Εδώ και ένα εξάμηνο (από 

την τελευταία αύξηση του ειδικού τέλους) δεν έχει προστεθεί ούτε ένα MW αιολικής ισχύος, ενώ 

η ισχύς των φωτοβολταϊκών αυξήθηκε –κρατηθείτε- κατά μόλις 50MW. Οπότε, πού πέσαμε έξω; 

Στην ανάλυση της ΡΑΕ καταδεικνύονται ως κύριοι υπαίτιοι του ελλείμματος του ΛΑΓΗΕ τα 

μειωμένα έσοδα από το τέλος ΕΡΤ (ναι, αυτά από τα οποία μας απάλλαξε η κυβέρνηση το 

http://reneweconomy.com.au/2013/the-democratisation-of-green-energy-that-is-sweeping-germany-41754
http://reneweconomy.com.au/2013/the-democratisation-of-green-energy-that-is-sweeping-germany-41754
http://www.theguardian.com/environment/2013/nov/01/cutting-energy-bills-oldham-passivhaus
http://www.theguardian.com/environment/2013/nov/01/cutting-energy-bills-oldham-passivhaus
http://www.passivhausprojekte.de/index.php?lang=en#s_43f53f69a7f60622001ff32e00a14866
http://blog.rmi.org/blog_2013_10_23_a_high-renewables_tomorrow_today_samso_denmark
http://blog.rmi.org/blog_2013_10_23_a_high-renewables_tomorrow_today_samso_denmark
http://ec.europa.eu/energy/gas_electricity/doc/com_2013_public_intervention_el.pdf


καλοκαίρι και τα επαναφέρει με το μηνιαίο τέλος 3€ υπέρ ΝΕΡΙΤ) και η μειωμένη κατανάλωση 

ρεύματος και, συνεπώς, τα μειωμένα έσοδα από το ΕΤΜΕΑΡ. Εδώ, έχει ενδιαφέρον και η 

μονολιθική λογική της ΡΑΕ: αφού μειώνεται η συνολική κατανάλωση, ας αυξήσουμε τη χρέωση 

ανά μονάδα καταναλισκόμενης ενέργειας, ώστε να ισοφαρίσουμε στα έσοδα. 

Οι αυξήσεις από την πίσω πόρτα, όμως, δεν σταματούν εδώ. Σύμφωνα με δηλώσεις του 

υφυπουργού Ενέργειας Μάκη Παπαγεωργίου, δεν αποκλείεται αύξηση των χρεώσεων και για το 

δίκτυο, προφανώς για να καταστεί πιο ελκυστική η επικείμενη πώληση του ΑΔΜΗΕ (πρόκειται 

για τον διαχειριστή του συστήματος μεταφοράς ενέργειας). Και σε αυτήν την περίπτωση, η ΡΑΕ 

είναι αυτή που θα κληθεί να αποφασίσει, οπότε έχει ενδιαφέρον η λογική που θα εφαρμόσει η 

ανεξάρτητη αρχή. Επειδή η πλάκα (ή μάλλον φάρσα) δεν τελειώνει εδώ, ας μην ξεχνάμε πως στο 

υπουργείο μελετούσαν τη μεταφορά χρεών του ΑΔΜΗΕ προς τον ΛΑΓΗΕ, ώστε ο ανεξάρτητος 

διαχειριστής να βγει στο σφυρί φρέσκος και λαμπερός. 

ΥΓ. Η πρώτη πράξη της «ιστορίας επιτυχίας», που μόλις διαβάσατε, παίχτηκε το περασμένο 

καλοκαίρι. Για να μην ξεχνιόμαστε: http://www.wwf.gr/news/864-247-40 

  

[1] Το Ειδικό Τέλος Μείωσης Εκπομπών Αερίων Ρύπων (ΕΤΜΕΑΡ) χρεώνεται σε όλους τους 

καταναλωτές ενέργειας μέσω των λογαριασμών ηλεκτρισμού. 

 [2] Τα έσοδα του ΛΑΓΗΕ προέρχονται από διάφορες πηγές, μεταξύ των οποίων είναι το τέλος 

ΕΡΤ, το ΕΤΜΕΑΡ, το ειδικό τέλος λιγνίτη, τα δικαιώματα εκπομπών αερίων θερμοκηπίου, η 

έκτακτη εισφορά παραγωγών ΑΠΕ κ.ά. 

   

* Υπεύθυνος ενεργειακής και κλιματικής πολιτικής της περιβαλλοντικής οργάνωσης WWF 

Ελλάς 
Πηγή: http://www.efsyn.gr/?p=170832  

 
επιστροφή 

 

Καταρρέει ο μύθος για την απασχόληση στα αιολικά 

Τι λέει η μελέτη ΙΕΝΕ: «Η απασχόληση στον κλάδο της ενέργειας στην Ελλάδα» 

 

Του Ηλία Γιαννίρη 

Μια πολύ ενδιαφέρουσα πρόσφατη διαχρονική μελέτη της Ε.Ε. για όλες τις χώρες της ΕΕ δείχνει 

αποκαλυπτικά στοιχεία για την δομή της απασχόλησης στον κλάδο της ενέργειας στην Ελλάδα. Η 

Μελέτη της ΙΕΝΕ υπάρχει στο: 

http://www.iene.gr/articlefiles/executive%20summary_10.12.13.pdf  

Το περιοδικό μας μετέφρασε και διαθέτει στους αναγνώστες του δυό χαρακτηριστικούς πίνακες.  

 

Στον πρώτο πίνακα  βλέπουμε τη σύγκριση κατά κλάδο μεταξύ 2008 και 2012.  

Παρατηρούμε τα εξής χαρακτηριστικά: 

1.Η συνολική απασχόληση αυξήθηκε κατά 11.570 εργαζόμενους μέσα σε 5 χρόνια. 

2.Η μεγαλύτερη αύξηση απασχόλησης είναι στις ΑΠΕ (21.062 εργαζόμενοι). Ακολουθεί ο κλάδος 

της ενεργειακής αποδοτικότητας (2.200) και μετά ο κλάδος της εξόρυξης λιγνίτη (832). 

3.Οι μειώσεις απασχόλησης είναι στους κλάδους (α) παραγωγής, μεταφοράς και διανομής 

ηλεκτρικής ενέργειας, (β) πετρέλαιο και (γ) ενεργειακοί φορείς και ερευνητικά κέντρα. 

 

Πίνακας 1 

    κλάδος 2008 2012 Διαφορά 

πετρέλαιο 30487 25552 -4935 

εξόρυξη λιγνίτη 3605 4437 832 

παραγωγή, μεταφορά και διανομή ηλεκτρικής 

ενέργειας 32260 23444 -8816 

παραγωγή φυσικού αερίου, διανομή αερίων 2199 2674 475 

http://www.efsyn.gr/?p=170832
http://www.iene.gr/articlefiles/executive%20summary_10.12.13.pdf


καυσίμων με αγωγούς 

παροχή ατμού και κλιματισμού 217 419 202 

Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας (ΑΠΕ) 11292 32354 21062 

ενεργειακή αποδοτικότητα 0 2200 2200 

Ανακύκλωση και ενεργειακή αξιοποίηση 1500 2200 700 

Ενεργειακοί φορείς και ερευνητικά κέντρα 500 350 -150 

Σύνολο 82060 93630 11570 

 

Στο δεύτερο πίνακα βλέπουμε τη δομή της απασχόλησης ειδικά στον κλάδο των ΑΠΕ και τη 

διαφορά μεταξύ 2008 και 2012.   

Παρατηρούμε τα εξής χαρακτηριστικά: 

1. Η μεγαλύτερη συνολική αύξηση απασχόλησης είναι (21.062 εργαζόμενοι), που οφείλεται 

πρωτίστως στα Φ/Β (21.500 εργαζόμενοι). 

2. Στα αιολικά, η απασχόληση ανέβηκε από 2.100 εργαζόμενους το 2008 σε 2.500 το 2012. Η 

συνολική αύξηση της απασχόλησης στα αιολικά μέσα στην πενταετία είναι μόλις 400 

εργαζόμενοι, αριθμός πολύ μικρός σε σύγκριση με τους 21.500 εργαζόμενους στα Φ/Β.. 

3.  Στο βιοαέριο δημιουργήθηκαν μόλις 100 θέσεις εργασίας (μάλλον είναι το βιοαέριο που 

παράγεται από ΧΥΤΑ). Μόλις 12 εργαζόμενοι προστέθηκαν στα μικρά υδροηλεκτρικά (Υ/Η) 

μέσα στην πενταετία. Στα βιοκάυσιμα και στη γεωθερμία η απασχόληση έμεινε σταθερή. 

4. Εντυπωσιακή μείωση μέσα στην πενταετία εμφανίζει η απασχόληση στη βιομάζα (-750 

εργαζόμενοι) και στα ηλιακά θερμικά (-200 εργαζόμενοι). 

 

 

Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας (ΑΠΕ) 2008 2012 Διαφορά 

ηλιακά θερμικά 4000 3800 -200 

Φωτοβολταϊκά (Φ/Β) 500 22000 21500 

Αιολικά 2100 2500 400 

μικρά υδροηλεκτρικά (Υ/Η) 542 554 12 

Βιομάζα 3500 2750 -750 

Βιοκαύσιμα 550 550 0 

Βιοαέριο 0 100 100 

Γεωθερμία 100 100 0 

Σύνολο ΑΠΕ 11292 32354 21062 

 

Συμπεράσματα: 

Τα κίνητρα που δόθηκαν στα φωτοβολταϊκά αφορούσαν πολύ περισσότερους παραγωγούς, αφού 

ο κάθε αγρότης μπορούσε να εγκαταστήσει μια μικρή μονάδα Φ/Β και να έχει κέρδος άμεσα. Η 

απασχόληση αφορούσε κυρίως τα τεχνικά γραφεία που εγκαθιστούσαν αυτές τις μονάδες αλλά και 

εγχώριους παραγωγούς Φ/Β.  

Αντίθετα, τα κίνητρα που δίνονται για αιολικά, παρ’ όλο που δεν υστερούν των Φ/Β, αφορούν 

πολύ μεγαλύτερους παραγωγούς, πολύ μεγαλύτερες επενδύσεις, και σημαντικές κρατικές 

ενισχύσεις (βλέπε τα 2 άρθρα που ακολουθούν) πέραν των κινήτρων της ευνοϊκής τιμής αγοράς 

του ρεύματος από τη ΔΕΗ. Επίσης, τα αιολικά επιδιώκουν δανειοδοτήσεις από τις τράπεζες. Τα 

αιολικά δεν συμβάλουν ούτε στη σημαντική αύξηση της απασχόλησης, ούτε στην εθνική 

οικονομία, αφού οι ανεμογεννήτριες είναι εισαγωγής. 

Είναι προφανές ότι αν συμπληρώνονταν τα νομικά κενά για εγκατάσταση Φ/Β σε ταράτσες 

πολυκατοικιών και αν δίνονταν κίνητρα (όπως του προγράμματος ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΩ) η Αθήνα θα 

είχε μεγάλη διείσδυση Φ/Β. Έτσι, δεν θα είχε ανάγκη να πάρει ρεύμα με υποθαλάσσια καλώδια 

από τα νησία του Αιγαίου. 

Είναι εντυπωσιακό ότι παρά την αυθονία θερμοπηγών σε ολόκληρη τη χώρα δεν υπάρχει καμμία 

αξιοποίηση της γεωθερμίας, με αποτέλεσμα να απασχολούνται μόνο 100 άτομα σε όλη τη χώρα. 

Βέβαια, η γεωθερμία είναι αποδοτική παντού και παρέχει σταθερή ενέργεια και θέρμανση-ψύξη, 



με μια απλή γεώτρηση 100 μέτρων. Ο κάθένας θα την αξιοποιούσε αν υπήρχαν κάποια αρχικά 

κίνητρα.  

Επίσης, παρ’ όλο που υπάρχει στη χώρα μας αυθονία τρεχούμενων νερών για 5-6 χειμερινούς 

μήνες, ακόμη και χωρίς φράγματα θα μπορούσε να παροχετεύεται νερό και να δημιουργούνται 

μικρές παρόχθιες υδατοπτώσεις και παραγωγή υδροηλεκτρικής ενέργειας. Τέτοιες μικρές μονάδες 

θα μπορούσαν να καλύπτουν π.χ. το δημοτικό φωτισμό μιας πληθώρας χωριών με τεράστια 

αθροιστική εξοικονόμηση ενέργειας και πόρων για τον κάθε δήμο.  

Δυστυχώς, ενώ υπάρχουν ευέλικτες, αποκεντρωμένες, αποδοτικές λύσεις για τις ΑΠΕ, οι 

κεντρικές πολιτικές επιμένουν ακόμη στο μεγάλο, έντασης κεφαλαίου, συγκεντρωτικό, χρονοβόρο 

ενεργειακό μοντέλο, που σήμερα εκφράζουν τα αιολικά. 

Ηλίας Γιαννίρης 

 

επιστροφή 

         

Ενίσχυση επενδυτικού σχεδίου για αιολικό σταθμό στην θέση «Περδικοβούνι»: 
Συνολική ενισχυόμενη δαπάνη 24.060.000 ευρώ, ποσό επιχορήγησης 7.218.000 ευρώ, νέες 

θέσεις εργασίας 0 (ΜΗΔΕΝ) 

 

ΜΗΔΕΝ (0) θέσεις εργασίας για επέκταση αιολικού σταθμού με επιχορήγηση 7.218.000 ευρώ και 

ύψος επένδυσης 24.060.000 ευρώ. Αυτά γι όσους τάζουν θέσεις εργασίας από τις 110 Α/Γ του 

Μυτιληναίου στην οροσειρά της Ικαρίας.  

Επιπλέον, σιγά μη βάλει το χέρι στην τσέπη ο ιδιωτικός τομέας. Εμείς θα τις πληρώσουμε τις 

ανεμογεννήτριες του Μυτιληναίου. ΗΓ 

 

Υπουργείο Οικονομίας, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας/ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΙΔΙΩΤΙΚΩΝ 

ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ/ Δ/ΝΣΗ ΕΓΚΡΙΣΗΣ &΄ΕΛΕΓΧΟΥ ΙΔΙΩΤΙΚΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ /ΤΜΗΜΑ 

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΓΚΡΙΣΗΣ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΩΝ ΣΧΕΔΙΩΝ. 

Αθήνα, 28.04.2011 Αρ. Πρωτ.: 18425 

Πληροφορίες : Σωτήρης Αδαμόπουλος Τηλ.: 210 -3332235 

ΠΡΟΣ: ΕΘΝΙΚΟ ΤΥΠΟΓΡΑΦΕΙΟ, Καποδιστρίου 34, 104 32 Αθήνα 

Κοινοποίηση: ‘ΑΙΟΛΙΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ & 

ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ’ 

κ. Μιχ. Ριτσώνη Λ. ΒΑΣ. ΣΟΦΙΑΣ 120, 115 26 ΑΘΗΝΑ 
 
ΘΕΜΑ: Υπαγωγή της εταιρείας «ΑΙΟΛΙΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΑΝΩΝΥΜΗ 

ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ & ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» με διακριτικό τίτλο «ΑΙΟΛΙΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ 

ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΑΕ»» στις διατάξεις του Ν. 3299/2004, όπως ισχύει για την ενίσχυση 

επενδυτικού σχεδίου της με το κίνητρο της επιχορήγησης, για την ενίσχυση επενδυτικού σχεδίου 

της με το κίνητρο της επιχορήγησης, που αναφέρεται στην επέκταση αιολικού σταθμού 

παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας στην θέση «Περδικοβούνι» του Δήμου Κορώνειας του Νομού 

Βοιωτίας, συνολικής ενισχυόμενης δαπάνης είκοσι τεσσάρων εκατομμυρίων εξήντα χιλιάδων 

(24.060.000) ευρώ, με ποσοστό επιχορήγησης 30%, δηλαδή ποσό επιχορήγησης ύψους επτά 

εκατομμυρίων διακοσίων δέκα οκτώ χιλιάδων (7.218.000) ευρώ. 

Με την επένδυση θα δημιουργηθούν 0 νέες θέσεις εργασίας (0 Ε.Μ.Ε.). 

Ημερομηνία γνωμοδότησης της Επιτροπής : 04/11/2010 

Η περίληψη αυτή να δημοσιευθεί στην εφημερίδα της Κυβερνήσεως. 

Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ 

Παναγιώτης Ρήγας 

ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΔΙΑΝΟΜΗ: Γραφείο Υπουργού κ. Μ. Χρυσοχοϊδη 

 

επιστροφή 

  



 

Ενίσχυση επενδυτικού σχεδίου για αιολικό πάρκο 40MW στη θέση «Λύρκειο»:  

Συνολική ενισχυόμενη δαπάνη 47.805.000 ευρώ, ποσό επιχορήγησης 19.150.000 ευρώ και 1 

(MIA) νέα θέση εργασίας  

15 Δεκ 2013  

Το ποσό των 19 εκατ. ευρώ έδωσε η κυβέρνηση στην εταιρεία «Ελληνική Τεχνοδομική Άνεμος» - 

θυγατρική της «Ελλάκτωρ» συμφερόντων Μπόμπολα – ως επιχορήγηση για την κατασκευή 

αιολικού πάρκου ισχύος 40MW και τη δημιουργία «1 νέας θέσης εργασίας». 

Όπως αναφέρεται στο έγγραφο του υπουργείου Ανάπυξης το αιολικό πάρκο στη θέση «Λύρκειο» 

είναι «συνολικής ενισχυόμενης δαπάνης σαράντα επτά εκατομμυρίων οκτακοσίων πέντε χιλιάδων 

ευρώ». «Το ποσοστό επιχορήγησης ανέρχεται στο 40% επί του κόστους της επιχορηγούμενης 

επένδυσης, δηλαδή ποσό επιχορήγησης δέκα εννέα εκατομμυρίων εκατόν πενήντα χιλιάδων 

ευρώ».  

http://tvxs.gr/news/ellada/19-ekat-eyro-ston-mpompola-gia-aioliko-parko-kai-mia-thesi-ergasias  

 

επιστροφή 

 

Η ώρα της Δικαιοσύνης για το «πράσινο χαράτσι» 

 

Της Νέλλης Ψαρρού* 
 04/12/13 

Κατηγορία πελατών 

ΥΤ: Υψηλή τάση 

ΜΤ: Μεσαία τάση 

ΧΤ: Χαμηλή τάση 

Μέχρι σήμερα 

 

Μοναδιαία 

χρέωση 

(ευρώ/MWh) 

Νέα τιμή 

χρέωσης  

 

Μοναδιαία 

χρέωση  

(ευρώ/MWh) 

Διαφορά 

Αν πλήρωνες 

100 σήμερα θα 

πληρώνεις: 

Υψηλής Τάσης (ΥΤ) 3,55 1,79 50,4 

Αγροτικής χρήσης (ΜΤ) 5,57 6,97 125,1 

Λοιπές χρήσεις (ΜΤ) 7,76 8,87 114,3 

Αγροτικής χρήσης (ΧΤ) 6,48 7,33 113,1 

Οικιακής χρήσης (ΧΤ) 9,53 20,80 218,3 

Λοιπές χρήσεις (ΧΤ) 14,91 21,77 146,0 

 

Με πρωτοφανώς εσπευσμένες διαδικασίες προωθήθηκε η εκδίκαση της προσφυγής κατά της ΡΑΕ 

(Ρυθμιστική Αρχή Ενέργειας) και του ΥΠΕΚΑ, που θα γίνει σήμερα Τετάρτη 4 Δεκεμβρίου στο 

Συμβούλιο της Επικρατείας. Πρόκειται για την προσφυγή πολιτών και σωματείων με αίτημα την 

ακύρωση της Δ5ΗΛ/Β/Φ.1.20/οικ. 290/ 8.1.2013 απόφασης ΥΠΕΚΑ και της υπ’ αριθμ. 323/2013 

απόφασης ΡΑΕ, με την οποία αυξήθηκε η μεσοσταθμική τιμή του ΕΤΜΕΑΡ και 

αναπροσαρμόστηκαν οι μοναδιαίες χρεώσεις σε βάρος όλων των κατηγοριών καταναλωτών 

ηλεκτρισμού, αλλά προς όφελος των βιομηχάνων και λοιπών καταναλωτών υψηλής τάσης. Το 

ΕΤΜΕΑΡ, δηλαδή το Ειδικό Τέλος Μείωσης Αέριων Ρύπων (πρώην τέλος για τις ανανεώσιμες 

πηγές ενέργειας), εισπράττεται μέσω της ΔΕΗ για λογαριασμό του ΛΑΓΗΕ, που είναι ο 
λειτουργός της αγοράς ηλεκτρικής ενέργειας και ανήκει κατά 100% στο Ελληνικό Δημόσιο. Στην 

πραγματικότητα, ο ελλειμματικός λογαριασμός του ΛΑΓΗΕ δεν επαρκεί για να χρηματοδοτηθούν 

οι εγγυημένες τιμές αγοράς της ενέργειας που παράγεται στις εγκαταστάσεις ΑΠΕ (Ανανεώσιμες 

Πηγές Ενέργειας) και ΣΥΘΗΑ (Συμπαραγωγή Ηλεκτρισμού και Θερμότητας Υψηλής Απόδοσης), 

και καλούνται οι πολίτες να πληρώσουν τη διαφορά. Ως γνωστόν, στον ίδιο λογαριασμό 

καταλήγει και το πρώην τέλος υπέρ ΕΡΤ. Οι μεγάλες αυξήσεις στο τέλος αυτό επιβαρύνουν τα 

νοικοκυριά, τους αγρότες κ.λπ., ενώ μειώνεται σημαντικά η συμμετοχή για τις βιομηχανίες που 

παίρνουν ρεύμα από την υψηλή τάση. Στον πίνακα της ΡΑΕ που παραθέτουμε μπορεί κανείς να 

δει και να συγκρίνει τις αυξήσεις των τιμών σε σχέση με αυτές που ίσχυαν μέχρι σήμερα. 

  

http://tvxs.gr/news/ellada/19-ekat-eyro-ston-mpompola-gia-aioliko-parko-kai-mia-thesi-ergasias


Η προσφυγή κατατέθηκε στις 11 Νοεμβρίου και εκδικάζεται σήμερα στην 7μελή σύνθεση «λόγω 

σπουδαιότητας», όπως αναφέρεται από το ΣτΕ. Αυτή η ασυνήθιστα γοργή διαδικασία δείχνει τη 

σπουδαιότητα αυτής της προσφυγής, η εξέλιξη της οποίας θα καθορίσει την επιβάρυνση ή μη 

όλων των ελληνικών νοικοκυριών αλλά και το μέλλον των επενδυτών σε ΑΠΕ, που στηρίζονται 

για τις «επενδύσεις» τους στις επιδοτήσεις. 

  

Να σημειωθεί επίσης ότι η EPAW, η ευρωπαϊκή πλατφόρμα κατά των αιολικών πάρκων, έχει 

προσφύγει στα ευρωπαϊκά δικαστήρια ενάντια στην επιδότηση των ΑΠΕ από την Ε.Ε. Αν πετύχει 

(και) αυτή η προσφυγή, είναι πιθανόν να ανακοπεί η ραγδαία εξάπλωση των, φαραωνικών 

διαστάσεων, ΑΠΕ που στηρίζονται για την κατασκευή τους σε εθνικά και ευρωπαϊκά κονδύλια σε 

ποσοστό πολύ πάνω από το μισό του κόστους τους. 

  

Οι προσφεύγοντες αναπτύσσουν στο σκεπτικό τους πολλά νομικά επιχειρήματα, μεταξύ αυτών 

και τα εξής: Πρώτον, δεν πρόκειται για ειδικό τέλος αλλά για φόρο που επιβάλλεται παρανόμως 

καθώς δεν υφίσταται το τυπικό θεσμικό πλαίσιο επιβολής αυτής της νέας φορολογίας, όπως ορίζει 

το Σύνταγμα (αρ. 78, παρ.1). Τα τέλη, σε αντίθεση με τους φόρους, συνδέονται με την παροχή 

ειδικής ωφέλειας και πρέπει να είναι αντισταθμιστικά, κάτι που δεν ισχύει για το ΕΤΜΕΑΡ. 

Δεύτερον, το ΕΤΜΕΑΡ παραβιάζει την αρχή της αναλογικότητας καθώς και την αρχή «ο 

ρυπαίνων πληρώνει». Οπως υποστηρίζουν, το αντισταθμιστικό κόστος των ΑΠΕ-ΣΥΘΗΑ πρέπει 

να αναλαμβάνεται από τους ρυπαίνοντες ανάλογα με την ενέργεια που αυτοί καταναλώνουν και 

να μη μετακυλίεται σε άλλες κατηγορίες, ειδικά μάλιστα οικονομικά αδύναμων καταναλωτών. 

Στην προκειμένη περίπτωση, εφόσον οι ΑΠΕ-ΣΥΘΗΑ επιδοτούνται για τη μείωση των αερίων 

ρύπων από την παραγωγή ενέργειας, είναι προφανές ότι παραβιάζεται η αρχή της αναλογικότητας 

στη σχέση ρυπαίνοντος και οικονομικής επιβάρυνσης. Πόσο μάλλον που το «ειδικό τέλος» 

αυξάνεται για τα νοικοκυριά και μειώνεται για τη βιομηχανία, η οποία είναι αυτή που ρυπαίνει. 

Επιπλέον πρόκειται, λένε οι προσφεύγοντες, για έμμεση λειτουργική επιδότηση των βιομηχανιών 

μέσω των λογαριασμών της ΔΕΗ, και έτσι παραβιάζεται η αρχή του ελεύθερου ανταγωνισμού, 

πράγμα που γίνεται και σε άλλα κράτη-μέλη με αποτέλεσμα ήδη να έχει κινηθεί από την Κομισιόν 

η διαδικασία αναθεώρησης των κρατικών ενισχύσεων για την προστασία του περιβάλλοντος. 

  

* Δημοσιογράφος, ντοκιμαντερίστα 
http://www.efsyn.gr/?p=156496  

 

επιστροφή 

 

Η Διαιτησία υποχρέωσε τη ΔΕΗ να προμηθεύει με ρεύμα την «Αλουμίνιον της Ελλάδος» 

(Μυτιληναίος) έναντι 36,7 ευρώ ανά μεγαβατώρα αντί για 56,7 ευρώ που είναι το κόστος 

παραγωγής!  Ο αντίδικος «καθόρισε» την απόφαση! 

 

Έχει ιδιαίτερο βάρος αυτή η είδηση γιατί σχετίζεται με το τι έχει να αντιμετωπίσει η καημένη 

Ικαρία αν μπλέξει με το Μυτιληναίο. Τα πρώτα δείγματα τα έχουμε δει: Ο Δήμος δεν είχε ιδέα 

όταν εξαγγέλθηκε η άδεια της ΡΑΕ για 110 ανεμογεννήτριες στην Ικαρία. Ο Δήμος προσέφυγε, 

όπως και ο γράφων, κατά της απόφασης, αλλά ο υπουργός ΠΕΚΑ (Παπακωνσταντίνου τότε) μας 
έγραψε. Μετά ξεφύτρωσαν ανεμόμετρα στο βουνό, και όταν ο Δήμος ρώτησε το Μυτιληναίο περί 

τίνος πρόκειται πήρε την απάντηση ότι δεν είναι υποχρεωμένος να ρωτήσει το Δήμο. Μετά, ο 

Δήμος ζήτησε ενημέρωση και ο Μυτιληναίος του είπε να περιμένει μέχρι το Καλοκαίρι του 2012. 

Ο Δήμος εκτέθηκε γιατί το ανακοίνωσε και …ακόμη περιμένει την επίσημη ενημέρωση. Μετά 

ήρθαν τοπογραφικά συνεργεία του Μυτιληναίου και αλώνιζαν το βουνό επί ένα μήνα (το βουνό 

που ανήκει στο Δήμο). Όταν ο Δήμος ζήτησε εξηγήσεις πήρε την απάντηση ότι η επιχείρηση δεν 

είναι υποχρεωμένη να ρωτήσει το Δήμο. Είναι φανερό ότι πρόκειται για αποικιοκράτη. Η Ικαρία 

θα καταστραφεί. Γιατί ο Δήμος δεν το καταλαβαίνει; Τι περιμένει για να πει ΔΕΝ ΣΕ ΘΕΛΩ; 

Τετελεσμένα; Σφάξε με αγά μου να αγιάσω; 

Ηλίας Γιαννίρης  

 

http://www.efsyn.gr/?p=156496


Του Βασίλη Γεώργα 

04/12/13  

 η Διαιτησία υποχρέωσε τη ΔΕΗ να προμηθεύει με ρεύμα την «Αλουμίνιον της Ελλάδος» έναντι 
36,7 ευρώ ανά μεγαβατώρα αντί για 56,7 ευρώ που είναι, σύμφωνα με την ίδια, το κόστος 

παραγωγής, ζημίωσε την επιχείρηση με περισσότερα από 100 εκατ. ευρώ και παράλληλα άνοιξε 

την πόρτα και σε άλλες ενεργοβόρες βιομηχανίες να διεκδικήσουν τιμές «κάτω του κόστους». 

 

Κλιμακώνει την αντίδρασή της η ΔΕΗ κατά της ευνοϊκής απόφασης που έλαβε το διαιτητικό 

δικαστήριο της Ρυθμιστικής Αρχής Ενέργειας υπέρ της «Αλουμίνιον της Ελλάδος». 

Η διοίκηση της ΔΕΗ πέρασε χθες στην αντεπίθεση υποστηρίζοντας ανοιχτά ότι τα μέλη του 

διαιτητικού δικαστηρίου, αν δεν εξαπατήθηκαν, υιοθέτησαν άκριτα τα στοιχεία και τους 

υπολογισμούς για το κόστος παραγωγής της ΔΕΗ που παρουσίασε η «Αλουμίνιον της Ελλάδος», 

τα οποία σύμφωνα με την εταιρεία ήταν «είτε λανθασμένα είτε περιείχαν παραλείψεις είτε ακόμη 

και αυθαιρεσίες». 

Η υπόθεση λαμβάνει πλέον διαστάσεις ανοιχτής κόντρας όχι μόνο με τον όμιλο Μυτιληναίου, 

αλλά και με την ίδια τη ΡΑΕ και το διαιτητικό δικαστήριο, καθώς ουσιαστικά η ΔΕΗ υπονοεί ότι 

αγνοήθηκαν τα επίσημα στοιχεία για το πραγματικό κόστος παραγωγής ενέργειας, όπως αυτά 

προκύπτουν από τους ισολογισμούς της αλλά και την ανάλυση που διενήργησε ο ελεγκτικός οίκος 

PwC. 

Η συγκεκριμένη απόφαση με την οποία η Διαιτησία υποχρέωσε τη ΔΕΗ να προμηθεύει με ρεύμα 

την «Αλουμίνιον της Ελλάδος» έναντι 36,7 ευρώ ανά μεγαβατώρα αντί για 56,7 ευρώ που είναι, 

σύμφωνα με την ίδια, το κόστος παραγωγής, ζημίωσε την επιχείρηση με περισσότερα από 100 

εκατ. ευρώ και παράλληλα άνοιξε την πόρτα και σε άλλες ενεργοβόρες βιομηχανίες να 

διεκδικήσουν τιμές «κάτω του κόστους». 

Τις επόμενες ημέρες η ΔΕΗ αναμένεται να καταθέσει προσφυγή στις ευρωπαϊκές αρχές 

ανταγωνισμού με την προσδοκία ότι θα ανατρέψει προς όφελός της την απόφαση πείθοντας για το 

εσφαλμένο των υπολογισμών της Διαιτησίας. 

 

16 «λάθη και παραλείψεις» 
Η ΔΕΗ αναφέρεται σε 16 συγκεκριμένα «λάθη και παραλείψεις» με βάση τα οποία το κόστος της 

λιγνιτικής παραγωγής κρίθηκε ότι δεν είναι 56,7 ευρώ/μεγαβατώρα αλλά 36,7 ευρώ. Και 

σχολιάζει χαρακτηριστικά πως το γεγονός ότι η Διαιτησία αγνόησε όλα τα ενδιάμεσα 

δημοσιευμένα στοιχεία και στηρίχθηκαν σε αυτά που παρουσίασε ένα φυσικό πρόσωπο και 

μάλιστα στέλεχος του αντιδίκου, «οφείλει να προβληματίσει κάθε καλόπιστο». 

Μεταξύ άλλων η ΔΕΗ επισημαίνει ότι χρησιμοποιήθηκε λάθος περίοδος αναφοράς (2009 αντί 

2010-2013), χρησιμοποιήθηκαν εσφαλμένα στοιχεία για βασικά μεγέθη, όπως οι ποσότητες και το 

κόστος λιγνίτη (σ.σ. οι υπολογισμοί έγιναν με λιγότερες ποσότητες), έγιναν αυθαίρετες αναγωγές, 

εξόφθαλμα λάθη σε πράξεις, χρησιμοποιήθηκαν εσφαλμένοι τύποι, υποτιμήθηκαν τα στοιχεία 

απόδοσης κεφαλαίων για τα ορυχεία, δεν υπολογίστηκαν τα στοιχεία κόστους από την 

υποχρεωτική αγορά των δικαιωμάτων εκπομπής διοξειδίου του άνθρακα. Διαμαρτύρεται επίσης 

για το γεγονός ότι, αντί η Διαιτησία να διερευνήσει σε βάθος γιατί υπάρχουν τόσο μεγάλες 

αποκλίσεις ανάμεσα στα στοιχεία που παρουσιάστηκαν και να διατάξει τη διενέργεια ανεξάρτητης 

πραγματογνωμοσύνης, επέλεξε να εκδώσει άμεσα απόφαση. 
http://www.efsyn.gr/?p=156480  

 

επιστροφή 

 

Ανασχεδιασμός του συστήματος των ΑΠΕ 

 

Ανασχεδιασμό του συστήματος των Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας από το ΥΠΕΚΑ 

προανήγγειλε ο γενικός γραμματέας του υπουργείο, Κωνσταντίνος Μαθιουδάκης, από το βήμα 

του συνεδρίου του ΙΕΝΕ «Ενέργεια και Ανάπτυξη 2013».Όπως ανέφερε, το υπουργείο 

http://www.efsyn.gr/?p=156480


επεξεργάζεται ορισμένα σχέδια, τα οποία σύντομα, όπως διαβεβαίωσε ο ίδιος, θα τεθούν σε 

δημόσια διαβούλευση.  

«Πάμε προς ανταγωνιστικές ΑΠΕ, το λεγόμενο grid parity». Όσον αφορά το έλλειμμα του 

ΛΑΓΗΕ, ο κ. Μαθιουδάκης διαβεβαίωσε ότι «θα μπορέσουμε σύντομα να ξεκινήσει η θεραπεία». 

Εξάλλου, ο γεν. γραμματέας του ΥΠΕΚΑ αναφέρθηκε στο θέμα της ΔΕΗ, σημειώνοντας ότι 

σύντομα θα προχωρήσουν οι δράσεις για την ιδιωτικοποίηση της επιχείρησης. Όπως 

χαρακτηριστικά ανέφερε, «η μεγάλη παρέμβαση είναι οι ενέργειες για την ιδιωτικοποίηση της 

ΔΕΗ, οι οποίες προχωρούν και σύντομα θα αρχίσουν δράσεις απτής υλοποίησης». 

http://portal.tee.gr/portal/page/portal/INFO_TEE/INFO_2013/dec_131/NEWSLETTER20131205.

pdf  

 

επιστροφή 

 

Αφιερωμένο εξαιρετικά στο ΣΥΡΙΖΑ Ικαρίας: 

«Ενεργειακή δημοκρατία»: Μια αριστερή πρόταση για την ενέργεια Ελλάδα, κλιματική 

αλλαγή και ενέργεια 

 

Το κείμενο αυτό αφιερώνεται στο ΣΥΡΙΖΑ Ικαρίας, γιατί ακόμη δεν έχει βγάλει ανακοίνωση για 

τις 110 ανεμογεννήτριες του Μυτιληναίου στην Ικαρία. Έτσι, είναι η μόνη δύναμη της «αριστεράς 

και της οικολογίας» της Ικαρίας που δεν έχει πάρει θέση, αλλά είναι και η μόνη τοπική οργάνωση 

του ΣΥΡΙΖΑ που αποτελεί κραυγαλέα παραφωνία σε όλη την Ελλάδα, ανάμεσα στις οργανώσεις 

του ΣΥΡΙΖΑ άλλων περιοχών, που όχι μόνο αντιτίθενται στα σχέδια για μαμούθ αιολικά πάρκα 

αλλά πρωτοστατούν σε αγώνες ώστε να μην υλοποιηθούν τέτοια σχέδια στις περιοχές τους. 

Ηλίας Γιαννίρης 

 

της Νατάσσας Ρωμανού 

Μια από τις πολλές παρερμηνείες της οικονομικής κρίσης στη Νότια Ευρώπη είναι ότι συχνά 

αντιμετωπίζεται ως άμεση συνέπεια της κατάρρευσης του τραπεζικού συστήματος στις ΗΠΑ το 

2008, καθώς και ότι θεωρείται μια βαθιά αλλά βατή οικονομική κρίση. Ήδη όμως έχει γίνει σαφές 

–λόγω της διάρκειας, της γεωγραφικής έκτασης και της αδυναμίας ουσιαστικής της 

αντιμετώπισης– ότι πρόκειται για κρίση του ίδιου του καπιταλισμού. 

Έτσι, η κατάσταση «έκτακτης ανάγκης» επεκτείνεται πέρα από τον οικονομικό τομέα: η κρίση 

γίνεται κοινωνική (με τον ακραίο εθνικισμό που μετατρέπεται σταδιακά σε κοινωνικό ρατσισμό, 

την κρατική καταστολή και το δημοκρατικό έλλειμμα) αλλά και περιβαλλοντική. Μια 

περιβαλλοντική κρίση με πολλά αίτια, όπως η ξέφρενη εκμετάλλευση των φυσικών πόρων με 

ολοένα και πιο επισφαλείς εξορυκτικές μεθόδους, λ.χ., άντληση πετρελαίου από σχιστολιθικά 

πετρώματα, ασφαλτική άμμο ή από πολύ μεγάλα βάθη στον ωκεανό. Ταυτόχρονα, οι μεγάλης 

κλίμακας ιδιωτικοποιήσεις της γης και των φυσικών πόρων οδηγούν ευθέως σε περιβαλλοντική 

υποβάθμιση. Πάνω απ’ όλα, όμως, η κλιματική αλλαγή στην οποία οδηγούν οι ανθρωπογενείς 

εκπομπές αερίων θερμοκηπίου φαίνεται να είναι ο θρίαμβος της καπιταλιστικής απληστίας πάνω 

στη φύση: οι ανθρώπινες δραστηριότητες που εξυπηρετούν την ανάγκη υπερκατανάλωσης, 

υπερεκμετάλλευσης των φυσικών πόρων και μεγιστοποίησης του κέρδους ( λ.χ. καύση ορυκτών 

καυσίμων, αποψίλωση των δασών), έχουν οδηγήσει σε πρωτοφανή, στη γεωλογική ιστορία, 
αύξηση της θερμοκρασίας, η οποία πλέον απειλεί τη ζωή πάνω στη Γη. 

Οι επιπτώσεις της κλιματικής αλλαγής –περισσότερο γνωστής ως «υπερθέρμανσης του πλανήτη»– 

αναμένεται να είναι τεράστιες, ιδίως σε περιοχές όπως η Νότια Ευρώπη. Οι προβλέψεις μιλάνε για 

ερημοποίηση στις υποτροπικές ζώνες εξαιτίας της σημαντικής μείωσης της ετήσιας βροχόπτωσης 

(έως και 20%) και της αύξησης της θερμοκρασίας κατά 3 βαθμούς περίπου. Η παρατεταμένη 

ξηρασία και γενική λειψυδρία, οι περισσότεροι και εντονότεροι καύσωνες και πλημμύρες θα 

αποτελούν πλέον τον κανόνα. Οικονομίες όπως η ελληνική, που βασίζονται στον τουρισμό, την 

αλιεία και τη ναυτιλία, θα επηρεαστούν σοβαρά από την προβλεπόμενη άνοδο της στάθμης της 

θάλασσας, τις αλλαγές στις χημικές ισορροπίες στην θάλασσα (οξίνιση) και την ξηρασία, που 

οδηγούν στη διάβρωση του εδάφους και την αύξηση των δασικών πυρκαγιών. 

Παλαιές και νέες οικολογικές προκλήσεις 

http://portal.tee.gr/portal/page/portal/INFO_TEE/INFO_2013/dec_131/NEWSLETTER20131205.pdf
http://portal.tee.gr/portal/page/portal/INFO_TEE/INFO_2013/dec_131/NEWSLETTER20131205.pdf


Η κλιματική αλλαγή δεν είναι, βέβαια, η πρώτη οικολογική πρόκληση που αντιμετωπίζει ο 

καπιταλισμός. Το νέφος υπήρξε σοβαρή απειλή για την ανθρώπινη υγεία στο Λονδίνο, το 

Πίτσμπουργκ και το Λος Άντζελες, από τα τέλη του 19ου έως και τα μέσα του 20ου αιώνα, αλλά 

και σήμερα στις κινεζικές μεγαλουπόλεις και τα βιομηχανικά συγκροτήματα. Η μείωση του 

στρατοσφαιρικού όζοντος τις δεκαετίες του 1970 και του 1980 αποδόθηκε στην εισαγωγή στην 

ατμόσφαιρα των χλωροφθορανθράκων, τεχνητών ουσιών που χρησιμοποιούνται σε ψυκτικά, 

σπρέι και χημικούς διαλύτες. Η όξινη βροχή, προερχόμενη από τις εκπομπές διοξειδίου του θείου 

και οξειδίων του αζώτου κατά την παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας από άνθρακα, από τα 

εργοστάσια και τα μηχανοκίνητα οχήματα, είναι ένα ακόμα παράδειγμα ανθρωπογενούς 

υποβάθμισης του περιβάλλοντος. 

Τέτοιες περιπτώσεις ανθρωπογενούς κλιματικής αλλαγής ήταν μικρότερης κλίμακας, πιο 

εντοπισμένες χωρικά και γι’ αυτό αντιμετωπίστηκαν. Για παράδειμα, το Clean Air Act στις ΗΠΑ 

σχεδιάστηκε για να περιορίσει την ατμοσφαιρική ρύπανση λόγω αιωρούμενων σωματιδίων και 

ανανεωνόταν διαρκώς με νομοθετικές προσθήκες, από από το 1960 έως τη δεκαετία του 1990. Το 

Πρωτόκολλο του Μόντρεαλ (συνθήκη του ΟΗΕ για την προστασία του όζοντος με τη σταδιακή 

κατάργηση της παραγωγής ουσιών που εθύνονται για την καταστροφή του), στα τέλη της 

δεκαετίας του 1980, αποτελεί υπόδειγμα διεθνούς συνεργασίας. Όσον αφορά την όξινη βροχή, 

πολλές περιφερειακές συνθήκες και πρωτόκολλα υπογράφησαν ώστε να αναγκαστούν οι 

ρυπογόνες βιομηχανίες (κυρίως μονάδες ηλεκτροπαραγωγής με καύση άνθρακα) να αναζητήσουν 

τεχνικές λύσεις που αφαιρούν θειούχα αέρια που εκλύονταν από τις καμινάδες τους. 

Όλα αυτά τα μέτρα και η διεθνής συνεργασία επιτεύχθησαν επειδή τα προβλήματα (νέφος, μείωση 

του όζοντος, όξινη βροχή) συνυπήρχαν ταυτόχρονα στον ίδιο γεωγραφικό χώρο με τις πηγές της 

παραγωγής, θέτοντας έτσι σε κίνδυνο κατά κύριο λόγο τις επιχειρήσεις και τα κέρδη και, 

δευτερευόντως, τους ανθρώπους που ζούσαν, εργάζονταν και βεβαίως ψήφιζαν εκεί. Αντίθετα, η 

υπερθέρμανση του πλανήτη είναι πιο περίπλοκο πρόβλημα δημιουργείται από τα αέρια του 
θερμοκηπίου που εκπέμπουν βιομηχανικές χώρες, οι οποίες είναι συνήθως βόρειες, ανεπτυγμένες 

και εύπορες, αλλά πλήττει κυρίως τις τροπικές και υποτροπικές περιοχές (τον παγκόσμιο Νότο), 

που έχουν συγκριτικά μικρή συνεισφορά στο πρόβλημα. Επιπλέον, οι επιπτώσεις της 

υπερθέρμανσης του πλανήτη (ερημοποίηση, άνοδος της στάθμης της θάλασσας, αλλαγές στον 

κύκλο του νερού, καύσωνες), εκδηλώνονται σταδιακά και σε βάθος δεκαετιών. Συνεπώς, δεν 

υπάρχει επείγουσα τοπική ή χρονική ανάγκη που να αναγκάζει εκείνους που δημιουργούν το 

πρόβλημα να το αντιμετωπίσουν. 

Ελλάδα: μια χώρα που έχει να χάσει πολλά από την κλιματική αλλαγή 

Καθώς η αύξηση της παγκόσμιας μέσης θερμοκρασίας επηρεάζει κυρίως τον Παγκόσμιο Νότο, η 

Ελλάδα, που βρίσκεται στο τροπικό – υποτροπικό όριο, είναι μια από τις λίγες βιομηχανικές 

χώρες που θα χάσουν πολλά. Επιπλέον, η Ελλάδα βασίζεται, για την παραγωγή ηλεκτρικής 

ενέργειας, κυρίως στον άνθρακα, και μάλιστα στην πιο «βρώμικη» οικολογικά μορφή του: τον 

λιγνίτη. Έτσι, θα έπρεπε να είναι στην πρώτη γραμμή των προσπαθειών για την ανιμετώπιση της 

κλιματικής αλλαγής. 

Οι προσπάθειες αυτές πρέπει να περιλαμβάνουν έγκυρες ενεργειακές λύσεις. Η Ελλάδα εισάγει 

περίπου το 64% της ενέργειας (ευρωπαϊκός μέσος όρος: 51%) που χρησιμοποιεί. Επιπλέον, το 

91% της ενέργειάς της προέρχεται από ορυκτά καύσιμα (άνθρακας, πετρέλαιο και φυσικό αέριο), 

που είναι από τις πιο επιζήμιες πηγές ενέργειας για το περιβάλλον. Επίσης, έχει το υψηλότερο 

ποσοστό έκλυσης διοξειδίου του άνθρακα ανά κάτοικο (8,4 τόνοι το 2009) στην Ε.Ε., σημαντικά 

μεγαλύτερο από το μέσο όρο της Ε.Ε. (7,2 τόνοι). Η σημερινή κυβέρνηση, αντί να στραφεί στις 

ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, σχεδιάζει ακόμα μεγαλύτερη εκμετάλλευση των ορυκτών καυσίμων 

στην ανατολική Μεσόγειο, νότια της Κρήτης και στο Ιόνιο Πέλαγος, μέσω έργων μεγάλης 

κλίμακας και ιδιωτικής χρηματοδότησης. Όλο και μεγαλύτερα ποσοστά της ΔΕΗ περνούν στα 

χέρια ιδιωτών. Μελετώνται επίσης σχέδια για την «πράσινη ενέργεια», την παραγωγή δηλαδή 

ηλιακής ή αιολικής ενέργειας, κάτω από τις νεοφιλελεύθερες οδηγίες της Τρόικας: ιδιωτική 

χρηματοδότηση και ιδιοκτησία, χωρίς δημόσιο έλεγχο. Τέτοιες στρατηγικές αντιμετώπισης της 

κλιματικής αλλαγής, μαζί με τις εξαιρετικά αποτυχημένες διεθνώς προσεγγίσεις που βασίζονται 

στην ελεύθερη αγορά (εμπορία εκπομπών άνθρακα, πιστώσεις άνθρακα, αγορές άνθρακα) ή τις 

λύσεις που προτείνει η αναδυόμενη και αμφιλεγόμενη επιστήμη της γεωμηχανικής, 



αντιπροσωπεύουν ουσιαστικά την προσπάθεια του καπιταλιστικού συστήματος να περισωθεί και 

να αναγεννηθεί. Αυτός ο «πράσινος καπιταλισμός» είναι μια συστημική λύση, που τελικά θα 

οδηγήσει σε προβλήματα και σε κρίσεις παρόμοιες με αυτές που αντιμετωπίζουμε σήμερα. 

Παράλληλα, όμως εμφανίζεται μια πολύ ενθαρρυντική προοπτική: αυθόρμητα και ισχυρά 

περιβαλλοντικά κινήματα ενάντια στις εξορύξεις και την ιδιωτικοποίηση των φυσικών πόρων. Τα 

κινήματα αυτά βασίζονται στον λαϊκό ακτιβισμό, χωρίς οργανωμένη πολιτική καθοδήγηση και 

αυτοοργανώνονται στην πρώτη γραμμή της επίθεσης: εναντιώνονται σε παλιά και νέα λιγνιτικά 

εργοστάσια, στην ιδιωτικοποίηση της διαχείρισης αποβλήτων και των νέων χώρων υγειονομικής 

ταφής (Κερατέα), στην ιδιωτικοποίηση του νερού (Θεσσαλονίκη), στην εξόρυξη χρυσού 

(Σκουριές, Μήλος). 

Πολλά από τα νεοφιλελεύθερα σχέδια αναστέλλονται ύστερα από τη σθεναρή εναντίωση των 

τοπικών κοινωνιών, παρά την επίδειξη ακραίου κρατικού αυταρχισμού. Παρόμοια κοινωνικά-

οικολογικά κινήματα απέναντι σε κρατικά ή ιδιωτικά σχέδια για την υποβάθμιση του 

περιβάλλοντος, των δημόσιων χώρων και των φυσικών πόρων έχουν αναδυθεί παγκοσμίως: στη 

Νότια Αμερική, τις ΗΠΑ και τον Καναδά, αλλά και πολύ πρόσφατα στην Τουρκία (Γκεζί Παρκ). 

Η άνοδος του περιβαλλοντικού ακτιβισμού είναι εξαιρετικά ενθαρρυντική, ωστόσο, τα κινήματα 

αυτά συνήθως δεν αναζητούν τις βαθύτερες αιτίες που οδηγούν στη συστηματική υποβάθμιση της 

ποιότητας του περιβάλλοντος και, τελικά, της ζωής, ούτε αμφισβητούν το υπάρχον πολιτικό 

σύστημα. Είναι τοπικού χαρακτήρα και κατακερματισμένα, τόσο σε έκταση όσο και σκοπό, ενώ 

υπάρχει έλλειψη πολιτικής συνείδησης και σύνδεσης μεταξύ τους σε μεγαλύτερη κλίμακα. Με 

άλλα λόγια, δεν διατυπώνουν ρητά την απαίτηση για περιορισμό της υπερκατανάλωσης, την 

εγκατάλειψη των ορυκτών καυσίμων και του τρόπου ζωής που συνδέεται μ’ αυτά, απαιτήσεις οι 

οποίες ουστιαστικά απειλούν τον ίδιο τον καπιταλισμό. 

Μια αριστερή, ριζοσπαστική λύση 

Εκτιμώ ότι, σε αντίθεση με άλλες χώρες, ο ΣΥΡΙΖΑ έχει αντιληφθεί τον επείγοντα χαρακτήρα της 

κατάστασης, λαμβάνοντας το μήνυμα των κινημάτων και εκτιμώντας την ανάγκη πολιτικοποίησής 

τους. Ο ΣΥΡΙΖΑ ήταν και είναι παρών και σύμμαχος στους αγώνες των τοπικών κοινωνιών, ενώ 

έχει δεσμευθεί για την ανασυγκρότηση και τον ριζικό μετασχηματισμό της οικονομίας με τρόπο 

κοινωνικά και περιβαλλοντικά ισορροπημένο και δίκαιο. 

Ένα αποκεντρωμένο, μικρής κλίμακας, κοινοτικά ελεγχόμενο μοντέλο ενέργειας από ανανεώσιμες 

πηγές πρέπει να βρεθεί στο επίκεντρο της ενεργειακής πρότασης του ΣΥΡΙΖΑ προς την κοινωνία. 

Ο ρόλος του κράτους θα ανάγεται στον συντονισμό των περιφερειακών, δημοτικών και των 

συνεταιριστικών μορφών παραγωγής και διαχείρισης της ενέργειας, στον εκσυγχρονισμό του 

δίκτυου μεταφοράς, διανομής και εξαγωγής ενέργειας και στην επίβλεψη της απο-

εμπορευματικοποίησης της ενέργειας. Ο ΣΥΡΙΖΑ πρέπει να δεσμευτεί για τη σταδιακή 

κατάργηση των ορυκτών καυσίμων σε συγκεκριμένο χρόνο (π.χ. έως το 2025), ώστε να είναι 

συνεπής με τα ευρωπαϊκά και τα διεθνή πρωτόκολλα που έχουν ήδη κυρωθεί από την Ελλάδα και, 

το πιο σημαντικό, να είναι συνεπής με την ιδεολογία της Αριστεράς και τον αγώνα ενάντια στην 

εκμετάλλευση της φύσης. Επίσης, πρέπει να δεσμευτεί για την ανάπτυξη και την προώθηση της 

ηλιακής, αιολικής, και ίσως γεωθερμικής ενέργειας, τη στήριξη της ενεργειακής διαφοροποίησης, 

την επίτευξη ενεργειακής αυτάρκειας. 

Η εκμετάλλευση των φυσικών πόρων πρέπει να γίνεται με σύνεση, δημόσια συναίνεση και 

έλεγχο, ελαχιστοποιώντας τις επιπτώσεις στο περιβάλλον. Η ιδιωτικοποίηση της δημόσιας 
περιουσίας πρέπει να αποκλειστεί, τα δάση και τα φυσικά αποθέματα να προστατεύονται, ενώ ο 

τουρισμός δεν μπορεί να χρησιμοποιείται ως δικαιολογία για την καταστροφή του περιβάλλοντος. 

Ο δημόσιος διάλογος και η διαφάνεια πρέπει να θεσμοθετηθούν, και ο έλεγχος να ασκείται από 

τους πολίτες, τους εργαζόμενους, τους καταναλωτές. 

Ένα τέτοιο μοντέλο θα προσφέρει θέσεις εργασίας αλλά και ένα νέο όραμα για τη χώρα. Η 

Ελλάδα, δεδομένης της μικρής έκτασης των ενεργειακών αναγκών της και την έλλειψη 

σημαντικών αποθεμάτων ορυκτών καυσίμων, εκτός από τον άνθρακα, μπορεί και πρέπει να 

ακολουθήσει ένα τέτοιο σχέδιο εργασίας. 

Εν κατακλείδι, η κλιματική είναι ένα παγκόσμιο πρόβλημα, αλλά απαιτεί τοπικές λύσεις. Ο 

ΣΥΡΙΖΑ πρέπει να συνεχίσει να ενδυναμώνει τα τοπικά κινήματα, αλλά και να αντλεί δύναμη από 

αυτά, βοηθώντας στην ανάπτυξη ενός συνολικού, πολιτικού κινήματος αντίστασης και πολιτικής 



αμφισβήτησης. Ενός κινήματος που θα συνδέει τα κομμάτια του παζλ, δηλαδή τις τοπικές 

οικολογικές καταστροφές με την αλλαγή του κλίματος, αναδεικνύοντας τη σχέση τους με τον 

καπιταλισμό – και όλα αυτά στην προοπτική του οικονομικού και κοινωνικού μετασχηματισμού. 

Η δρ Νατάσσα Ρωμανού είναι ερευνήτρια-καθηγήτρια στο Columbia University και το NASA-

Goddard Institute στην Νέα Υόρκη. 

http://www.avgi.gr 

http://ecoleft.gr/2013/11/%ce%b5%ce%bd%ce%b5%cf%81%ce%b3%ce%b5%ce%b9%ce%b1%c

e%ba%ce%ae-

%ce%b4%ce%b7%ce%bc%ce%bf%ce%ba%cf%81%ce%b1%cf%84%ce%af%ce%b1-

%ce%bc%ce%b9%ce%b1-%ce%b1%cf%81%ce%b9%cf%83%cf%84%ce%b5%cf%81/#article  

 

επιστροφή 

 

Μεγάλη νίκη: Ο Υπουργός ΠΕΚΑ δεν υπογράφει τις 110 ανεμογεννήτριες της Σκύρου 

 

Ένα θετικό αποτέλεσμα για το οποίο αγωνίστηκε σύσσωμη η Σκυριανή κοινωνία. Στην Ικαρία ο 

δήμαρχος είναι θετικός και οι σύλλογοι δεν έχουν ενεργοποιηθεί. Αν καταστραφεί η Ικαρία θα 

είναι ευθύνη όλων αυτών που δεν ενδιαφέρθηκαν να σκεφτούν, να αποφασίσουν και να 

συνεργαστούν μαζί. ΗΓ 

  

Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω Σ Η της ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ  ΑΓΩΝΑ  ΔΗΜΟΥ,  ΦΟΡΕΩΝ  &  ΣΥΛΛΟΓΩΝ  ΤΗΣ  

ΣΚΥΡΟΥ 

 

Αγαπητοί  συμπολίτες,  συμπατριώτες,  φίλες  και  φίλοι  της  Σκύρου, 

Μια δύσκολη μάχη κερδήθηκε, στον πολύχρονο αγώνα που δίνει ο Σκυριανός Λαός για να 

αποτρέψει τη καταστροφή του νησιού του από τις 111 ανεμογεννήτριες των καλογέρων της 

Μονής. 

Στην  συνάντηση που είχε η Σκυριανή Αντιπροσωπεία με τον Υπουργό Περιβάλλοντος κ. Ι. 

Μανιάτη, την Παρασκευή 25 Οκτωβρίου 2013 στο ΥΠΕΚΑ,   ο  Υπουργός  δεσμεύτηκε  

κατηγορηματικά  και  δημόσια   ότι δεν θα προχωρήσει στην υπογραφή της άδειας εγκατάστασης 

του συγκεκριμένου αιολικού πάρκου, χωρίς τη σύμφωνη γνώμη της τοπικής κοινωνίας.  

Την Σκυριανή Αντιπροσωπεία αποτελούσαν οι :   

Μιλτιάδης Χατζηγιαννάκης Δήμαρχος Σκύρου,  Σταμάτης Μαυρογιώργης Πρόεδρος του 

Δημοτικού Συμβουλίου και της Επιτροπής Αγώνα,  Γιώργος Ξανθούλης νομικός σύμβουλος του 

Δήμου,  Μανώλης Ξανθούλης τεχνικός σύμβουλος των φορέων και Στάθης Ζακυνθινός από την 

Ένωση Πολιτών Σκύρου.  

Προσήλθαν επίσης, στηρίζοντας έμπρακτα τον αγώνα των Σκυριανών και οι Βαγγέλης 

Αποστόλου βουλευτής ΣΥΡΙΖΑ,  Αναγνωστάκης Δημήτρης βουλευτής ΔΗΜΑΡ,  Κωτσάκης 

Χρήστος βουλευτής ΚΚΕ, Δεμερτζής Βασίλης στέλεχος της ΝΔ,  Ραλλάτος Αντώνης υπεύθυνος 

Τομέα Περιβάλλοντος του ΚΚΕ,  Δημόπουλος Παναγιώτης από το ΠΑΣΟΚ, Μαυραγάνης Νίκος 

από τους ΑΝ.ΕΛΛ.  καθώς και ο Ανέστης Πίσχινας, πρόεδρος του Περιφερειακού Συμβουλίου 

Στερεάς Ελλάδας.  Μαζί τους, η Ελληνική Ορνιθολογική Εταιρεία και η Ελληνική Εταιρεία 

Περιβάλλοντος και Πολιτισμού.  
  Αγωνιστικό και δυναμικό παρών έδωσαν αυθόρμητα πολλοί Σκυριανοί και φίλοι της Σκύρου, 

που  συγκεντρώθηκαν στην είσοδο του Υπουργείου και ενίσχυσαν την προσπάθεια με τα 

συνθήματα τους, τα πλακάτ και τα πανώ που ανήρτησαν και τα ενημερωτικά έντυπα που 

μοίρασαν. 

Συμπολίτες, συμπατριώτες και φίλοι της Σκύρου,   

Η επιτυχία αυτή δεν ήρθε τυχαία. Είναι καρπός του πολύχρονου αγώνα του Σκυριανού Λαού.  

Των απλών καθημερινών  ανθρώπων  που αφού άκουσαν, 

συζήτησαν και σκέφτηκαν, στο τέλος αποφάσισαν  πως  το  συγκεκριμένο  έργο  δεν  έχει  καμία  

σχέση   με την  προοπτική  της ήπιας τουριστικής ανάπτυξης και της προώθησης της πρωτογενούς 

παραγωγής -που  ο ίδιος  και  οι  φορείς  του έχουν χαράξει. Πως η ασύδοτη επιχειρηματική 

κερδοσκοπία που θέλει να μετατρέψει το νησί μας σε «χωματερή» του Αιγαίου, το κάνει για το 
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δικό της αποκλειστικά όφελος, ενώ εμείς έχουμε να χάσουμε πάρα πολλά,  τόσο σαν κοινωνία όσο 

και σαν άτομα.   

Με όπλο την ενότητα,  το αγωνιστικό φρόνημα και την ορθή τεκμηρίωση των θέσεων μας,  

παρουσιάσαμε προς τα έξω την εικόνα μιας κοινωνίας που ομονοεί, που ξέρει και τι θέλει και πώς 

να το διεκδικήσει. Μια τέτοια κοινωνία, κάθε πολιτική εξουσία και την σέβεται και την 

υπολογίζει.  Κι έτσι,  μαθαίνοντας να κερδίζουμε μάχες και να κατακτούμε νίκες, θα είναι πολύ 

δύσκολο σε οποιονδήποτε στο μέλλον να μας επιβάλλει σχέδια που είναι αντίθετα με τα 

πραγματικά  μας συμφέροντα.  

Συμπολίτες,  συμπατριώτες  και  φίλοι, 

Μια  μάχη  κερδήθηκε,  όμως  η  έκβαση  του  πολέμου  δεν  κρίθηκε  ακόμη. Γι’ αυτό δεν 

εφησυχάζουμε  και  επαγρυπνούμε μέχρι την οριστική ματαίωση του έργου.  Παραμένουμε 

ενωμένοι απέναντι στις μεγάλες απειλές και  στις δύσκολες προκλήσεις που μας επιφυλάσσει το 

μέλλον.  Προωθούμε με συνέπεια όλα τα θέματα που προέκυψαν στη διάρκεια αυτού του αγώνα  

και εκπονούμε τις δικές μας προτάσεις για την χρήση των ΑΠΕ στο νησί μας. 

ΟΤΑΝ  Ο  ΣΚΥΡΙΑΝΟΣ  ΛΑΟΣ  ΕΙΝΑΙ  ΕΝΩΜΕΝΟΣ  ΚΑΙ  ΜΑΘΑΙΝΕΙ  ΝΑ  ΚΕΡΔΙΖΕΙ  

ΜΑΧΕΣ,   ΚΑΜΙΑ  ΑΠΕΙΛΗ  ΔΕΝ  ΤΟΝ  ΦΟΒΙΖΕΙ! 

ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΙΚΗ  ΕΠΙΤΡΟΠΗ  ΑΓΩΝΑ      ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ  2013                      

Περισσότερα στην  ιστοσελίδα της «ΕΝΩΣΗΣ ΠΟΛΙΤΩΝ ΣΚΥΡΟΥ»  

www.enosipolitonskyrou.com       

επιστροφή 

 

Μερικά παραδείγματα για το τι γίνεται στον κόσμο γύρω από τις ανεμογεννήτριες 

 

Ευρωπαϊκή Ένωση: Αιολικοί Σταθμοί που δεν προορίζονται για αυτοκατανάλωση: Κατά το 

Δικαστήριο της Ε.Ε. μπορούν να απαγορευτούν, υπό όρους, στις περιοχές Natuta 2000 (στα 

ιταλικά). http://www.greenreport.it/_new/index.php?page=default&id=%2011513. Στην Ικαρία 

δεν προορίζονται για αυτοκατανάλωση αλλά για εξαγωγή και ελάχιστες Α/Γ προτείνονται εκτός 

NATURA 2000. 

Δανία: Όχι στην άγρια ανάπτυξη της αιολικής ενέργειας 

http://www.facebook.com/nationalttestcenter. Για όσους θαυμάζουν τα τοπία ανεμογεννητριών 

της Β Ευρώπης. 

Ολλανδία: Οι Ολλανδοί δεν αγαπάνε πια τους ανεμόμυλους. Δύσκολο το μέλλον για τους 

αιολικούς σταθμούς offshore. http://uk.reuters.com/article/2011/11/16/us-dutch-wind-

idUKTRE7AF1JM20111116 Για όσους θαυμάζουν τα τοπία ανεμογεννητριών της Β Ευρώπης. 

Δανία: Διαμαρτυρίες κατά αιολικών σταθμών. Συλλήψεις 6 ακτιβιστών (στα δανέζικα). Η είδηση 

πρέπει να ανέβηκε και στο site  της EPAW. 

http://www.dr.dk/P4/Vest/Nyheder/Thisted/2011/07/26/071319.htm Για όσους θαυμάζουν τα 

τοπία ανεμογεννητριών της Β Ευρώπης. 

ΗΠΑ: Τα αιολικά βλάπτουν τις αρκούδες στο Vermont. 

http://www.reformer.com/columnists/ci_18832224. Λέτε να έχει άδικο ο Δήμαρχος και τελικά να 

βλάπτουν και τα …κατσίκια; 

ΗΠΑ: Δυτική Βιργινία. 500 πουλιά σκοτώθηκαν μέσα σε μια νύχτα κοντά σε αιολικό σταθμό. 

http://green.blogs.nytimes.com/2011/11/09/nearly-500-birds-found-dead-at-wind-farm/. Σύμφωνα 
με την Ορνιθολογική Εταιρεία η Ικαρία είναι πολύ σημαντική για τα πουλιά (σπάνια είδη, 

μεταναστευτικά κλπ). 

ΗΠΑ: Οι αιολικοί σταθμοί έχουν επιπτώσεις στο 39% των ραντάρ της εθνικής άμυνας (από το 

ιταλικό site κατεβάζετε την έκθεση σε pdf). http://www.viadalvento.org/estero/leolico-negli-usa-

impatta-il-39-dei-radar-della-difesa/. Οι Α/Γ της Ικαρίας ξεκινούν από τον Φάρο του Πάπα και 

φτάνουν μέχρι το Κακό Καταβασίδι, πάνω από τον Ξυλοσύρτη. Δεν συνεχίζονται μετά, μέχρι το 

Δράκανο γιατί υπάρχουν τα ραντάρ στη Φάρδη και μετά το αεροδρόμιο. Τώρα, αν κάποιο 

πολεμικό αεροπλάνο δεν πιάσει το ραντάρ της βάσης εξ αιτίας της συστοιχίας των 110 Α/Γ, λίγο 

νοιάζει την Ελλάδα. 

ΗΠΑ: Τέξας, αυξάνονται κατά 50% τα κόστη των δικτύων μεταφοράς ηλεκτρικής ενέργειας από 

αιολικούς σταθμούς http://www.masterresource.org/2011/11/texas-crez-line-busts-budget/. Ειδική 
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μελέτη της Τράπεζας Πειραιώς λέει ότι στην Ελλάδα το ρεύμα εξ αιτίας των Α/Γ θα αυξάνεται 

τουλάχιστον κατά 7% κάθε χρόνο.  

Δανία: Ζητάει οικονομική βοήθεια από την Ευρωπαϊκή Ένωση για επαναφορά στην εργασία των 

ανέργων της αιολικής βιομηχανίας της  (στα ιταλικά) 

http://www.regione.vda.it/notizieansa/details_i.asp?id=117610\. Η Δανέζικη VESTAS θα 

προμηθεύσει τις Α/Γ της Ικαρίας, από μοντέλο του 2003. Φαίνεται έχουν στοκ που θέλουν να 

ξεπουλήσουν 

Vestas: Κατάρρευση μέσα σε ένα χρόνο της μετοχής της στο Χρηματιστήριο. 

http://www.marketwatch.com/story/vestas-stock-tumbles-managers-fight-for-recovery-2011-07-

07?siteid=rss&utm_source=feedburner&utm_medium=feed&.  

ΗΠΑ: Η αγορά των αιολικών στις Ηνωμένες Πολιτείες θα καταρρεύσει χωρίς τις επιδοτήσεις, το 

λέει η VESTAS http://www.bloomberg.com/news/2011-11-09/u-s-wind-market-may-fall-off-a-

cliff-in-2013-vestas-ceo-says.html Πρόκειται περί του πολύ γνωστού και στην Ελλάδα 

κρατικοδίαιτου ιδιωτικού τομέα.  

Κίνα: Το υψηλό κόστος των «σπανίων γαιών», που χρησιμοποιούνται στην κατασκευή 

ανεμογεννητριών,  δημιουργεί σοβαρά προβλήματα στην κινέζική αιολική βιομηχανία. Περί τίνος 

πρόκειται: Για την παραγωγή των μοτέρ των ανεμογεννητριών χρησιμοποιείται μία «σπάνια γαία» 

που λέγεται νεοδύμιο (ND60), ο πιο ισχυρός μαγνήτης στον κόσμο. Το 97% αυτού του στοιχείου 

παράγεται στην Κίνα.. Η εξόρυξή και ο χημικός διαχωρισμός του παράγουν απόβλητα εξαιρετικής 

τοξικότητας. Επιπλέον παράγονται ουράνιο και θόριο που είναι ραδιενεργά, τα οποία, μετά την 

επεξεργασία, μολύνουν τα υπόγεια νερά  προκαλώντας μακροχρόνιες ζημιές στο περιβάλλον και 

στους πληθυσμούς που ζουν στην περιοχή εξόρυξης. Ο ευρωβουλευτής Daniel Caspary (του 

συντηρητικού-φιλελεύθερου Ευρωπαϊκού Λαϊκού Κόμματος) ρωτάει τι γνωρίζει για το θέμα η 

Κομισιόν και τι μέτρα έχει πάρει ή θα πάρει για την αντιμετώπιση του προβλήματος. 

http://www.renewableenergyworld.com/rea/news/article/2011/08/chinas-wind-power-sector-

struggles-with-rare-earth-price-hikes Αντίλογος για την «καθαρή ενέργεια» των αιολικών. Μόνο 

και μόνο που δεν προβλέπεται η υποχρέωση για απομάκρυνση τους από τους ιδιώτες σε καμμία 

άδεια που έχει δοθεί στην Ελλάδα φτάνει για να μιλάμε δικαίως για μόνιμη ρύπανση του τοπίου.   

 

επιστροφή 

 

Συνέντευξη Ηλία Γιαννίρη στο ραδιοφωνικό σταθμό Σάμου ΡΑΔΙΟ ΑΡΜΟΝΙΑ στις 8-10-

2013, στον έγκριτο δημοσιογράφο Μάνο Στεφανάκη:  
18. για το Περιφερειακό Συμβούλιο που θα γίνει για πρώτη φορά στην Ικαρία και για την  

πρωτιά συμμετοχής του Οικολογικού Ανέμου στα Περιφερειακά Συμβούλια,  

19. για το νέο τεύχος του περιοδικού «Ικαρικά και Φουρνιώτικα Νέα», 

20. για τις εξελίξεις στο θέμα των ανεμογεννητριών Ικαρίας. 

 

 

 για το Περιφερειακό Συμβούλιο που θα γίνει για πρώτη φορά στην Ικαρία και για την 

πρωτιά συμμετοχής του Οικολογικού Ανέμου στα Περιφερειακά Συμβούλια  

 

Μάνος Στεφανάκης: Καλωσορίζουμε τον κύριο Ηλία Γιαννίρη, τον καθηγητή του Πολυτεχνείου 

Κρήτης, τον συμπατριώτη μας, ο οποίος μέχρι πρόσφατα ήταν και Περιφερειακός Σύμβουλος με 

την παράταξη «Οικολογικός Άνεμος στο Βόρειο Αιγαίο», και εκδότη του ηλεκτρονικού 

περιοδικού «Ικαριακά και Φουρνιώτικα Νέα», που μάλιστα πρόσφατα κυκλοφόρησε το τεύχος Νο 

36 με πολλά και επίκαιρα θέματα. Κύριε καθηγητά, κύριε Γιαννίρη, καλό μεσημέρι. Είστε κοντά 

μας, είστε στην Ικαρία. 

Ηλίας Γιαννίρης: Καλό μεσημέρι. Είμαι στην Ικαρία, βεβαίως, στο Καραβόσταμο, και περιμένω 

να γίνει και το Περιφερειακό Συμβούλιο στην Ικαρία την Παρασκευή, επιτέλους για πρώτη φορά.   

 

Μάνος Στεφανάκης: Μια και λέμε για το Περιφερειακό Συμβούλιο που πρόκειται να γίνει στην 

Ικαρία σε λίγες ημέρες, θυμάμαι τον κατάλογο με τις παρουσίες- απουσίες των περιφερειακών 

συμβούλων, που έδωσε στη δημοσιότητα ο Περιφερειακός Σύμβουλος ο κύριος Μιχάλης Μπάκας, 
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και βλέποντας αυτόν τον κατάλογο μου φαίνεται ότι εσείς οι δύο της παράταξης «Οικολογικός 

Άνεμος στο Βόρειο Αιγαίο» έχετε μέχρι σήμερα τις περισσότερες παρουσίες μεταξύ των 

συναδέλφων σας. Είναι ένα θέμα που θέλω να το συζητήσουμε διότι φαίνεται ότι κάποιοι άλλοι, 

πέραν της εκλογής τους, αδιαφορούν για τα υπόλοιπα που αφορούν το Περιφερειακό Συμβούλιο.  

Ηλίας Γιαννίρης: Είτε αδιαφορούν είτε δεν είναι εύκολες οι μετακινήσεις κύριε Στεφανάκη… 

 

Μάνος Στεφανάκης: Ναι αλλά πρέπει να το δηλώσουν ή να πουν ότι υπάρχει αυτό το θέμα και 

δεν μπορώ να φτάνω μέχρι τη Λέσβο, ώστε να αναλάβει κάποιος άλλος που έχει όρεξη να 

πηγαίνει ή να βρίσκει τρόπο να πηγαίνει. 

Ηλίας Γιαννίρης: Πάντως εμείς, ο Οικολογικός Άνεμος, και εγώ και ο Μιχάλης ο Μπάκας, και 

ιδίως εγώ που συμμετείχα για περισσότερο διάστημα στο Περιφερειακό Συμβούλιο (ΠΣ), είτε από 

την Ικαρία είτε από την Αθήνα, τελικά έχουμε φτάσει στο σημείο να έχουμε παρακολουθήσει 

τόσα συμβούλια ώστε η παράταξή μας Οικολογικός Άνεμος στο Βόρειο Αιγαίο να είμαστε οι 

πρώτοι σε συμμετοχή, από τους μη Λέσβιους. 

 

Μάνος Στεφανάκης: Εντάξει, αυτοί είναι στο σπίτι τους, στη Λέσβο. 

Ηλίας Γιαννίρης: Βλέπετε; Αν γινόταν τα Περιφερειακά Συμβούλια στην Ικαρία θα είχαμε 

συμμετοχή 100%. Το ίδιο θα συνέβαινε και με πολλούς Σαμιώτες, Χιώτες, κλπ, αν γινόταν το ΠΣ 

στο νησί τους. Είναι και δύσκολες οι μετακινήσεις. 

 

Μάνος Στεφανάκης: Βεβαίως, αλλά οι απουσίες δεν είναι μόνο στο θέμα της προσέγγισης κύριε 

Γιαννίρη, … 

Ηλίας Γιαννίρης: Έχετε δίκιο γιατί εμείς το παλεύουμε, το εννοούμε. Μπήκαμε στην 

αυτοδιοίκηση, για πρώτη φορά ένα οικολογικό ψηφοδέλτιο στην Περιφέρεια, και θέλαμε να 

τιμήσουμε τους ψηφοφόρους μας, και να δώσουμε και αυτό το νέο πνεύμα. Γι αυτό άλλωστε 

κάναμε και την εναλλαγή με το Μιχάλη Μπάκα, για να πούμε ότι δεν είμαστε της καρέκλας εμείς, 

ότι ενδιαφερόμαστε πάρα πολύ και ουσιαστικά για τα προβλήματα. Άλλωστε και οι παρεμβάσεις 

μας το δείχνουν. Δεν είναι μόνο ποσοτικό το θέμα, δηλαδή σε πόσα συμβούλια συμμετείχε ο 

καθένας περιφερειακός σύμβουλος. 

 

 για το νέο τεύχος του περιοδικού «Ικαρικά και Φουρνιώτικα Νέα» 

 

Μάνος Στεφανάκης: Σωστά. Είναι και το τι λες και τι κάνεις μέσα στο Περιφερειακό Συμβούλιο.  

Έλεγα πριν ότι ως εκδότης του περιοδικού «Ικαριακά και Φουρνιώτικα Νέα», έχουμε πλέον το 

νέο τεύχος 36 και βλέπω μέσα θέματα όπως είναι το νέο σύστημα των δημοτικών εκλογών, την 

ανοιχτή επιστολή προς τον πρωθυπουργό του Γιάννη Μακριδάκη, υπάρχουν θέματα που αξίζει 

κανείς να επισκεφτεί και να τα διαβάσει. Όπως και ότι τα τρία τέταρτα της βοήθειας στην Ελλάδα 

κατέληξαν στις Τράπεζες, που καταγγέλλει η οργάνωση ATTAC. Είναι άκρως ενδιαφέροντα όλα 

αυτά που μόλις ανέφερα. 

Ηλίας Γιαννίρης: και πιο κάτω θα βρείτε και νέα που αφορούν τα νησιά και ακόμη πιο κάτω νέα 

από την περιοχή Ικαρίας-Φούρνων που έχουμε επίσης πάρα πολλά θέματα. Επίσης, βγήκε πάρα 

πολύ μεγάλο αυτό το τεύχος, 180 σελίδες, όπως μεγάλα βγήκαν και τα τελευταία 6-7 τεύχη αν τα 

μετρήσει κανείς όχι ηλεκτρονικά αλλά ως PDF. Η ύλη είναι πολύ πλούσια και αναρωτιέμαι αν τα 

διαβάζει κανένας όλα αυτά. Πάντως, επιδίωξη είναι να είναι δημοσιευμένα, να υπάρχουν 

κατατεθειμένες οι απόψεις όχι μόνο οι δικές μας αλλά και άλλων, γιατί, και αύριο μεθαύριο 

μπορεί να τα ψάχνει κανένας, αλλά και για όποιον ενδιαφέρεται πραγματικά. Θεωρώ ότι είναι 

πολύ χρήσιμη ύλη, και στην Ικαρία ειδικά, επειδή έχουμε έλλειμμα από αναπτυξιακό 

προβληματισμό,  από κάποιο μέσο δηλαδή. Εξαντλούμαστε στα λογοτεχνικά, στα ποιήματα κλπ…  

 

Μάνος Στεφανάκης: Τα οποία είναι και αυτά πολύ καλά … 

Ηλίας Γιαννίρης: Βεβαίως, πάρα πολύ καλά, και εμείς έχουμε κάποια πολιτιστικά, περιορισμένα 

βεβαίως, αλλά κυρίως μας ενδιαφέρει η κίνηση των ιδεών για τα νησιά μας, για τα προβλήματα, 

για την ανάπτυξη. Και γι αυτό κάνω αυτό τον κόπο, που να σας πω την αλήθεια, κάθε δίμηνο μου 



παίρνει 10 μέρες από τη ζωή μου να το ετοιμάσω, συλλέγοντας συνεχώς μέσα στο δίμηνο ή 

τρίμηνο αυτά που ενδιαφέρουν. 

 

Μάνος Στεφανάκης: Πάντως είναι άκρως ενδιαφέροντα τα θέματα και αξίζει κάποιος να 

επισκεφτεί και να τα διαβάσει.     

Ηλίας Γιαννίρης: Αλήθεια είναι ότι το βρίσκει κανείς κάπως δύσκολα στο διαδίκτυο 

(www.asda.gr/ikariaka), αλλά αν ψάξει για παράδειγμα στο google το λήμμα «Ικαριακά και 

Φουρνιώτικα Νέα» θα πέσει ακριβώς στο περιοδικό πρώτο- πρώτο. 

 

Μάνος Στεφανάκης: Θα παρακολουθήσετε Περιφερειακό Συμβούλιο που θα γίνει στην Ικαριά; 

Ηλίας Γιαννίρης: Βέβαια! Παρόλο που δεν είμαι τώρα περιφερειακός σύμβουλος, είναι τώρα ο 

Μιχάλης Μπάκας. Με μεγάλη λαχτάρα θα περιμένω του παλιούς μου συναδέλφους, για να τους 

φιλοξενήσουμε εδώ στην Ικαρία.  

 

 για τις εξελίξεις στο θέμα των ανεμογεννητριών Ικαρίας  

 

Μάνος Στεφανάκης: Μια και σας έχω στη γραμμή, τι γίνεται με το θέμα των ανεμογεννητριών 

της Ικαρίας; Έχει παγώσει το θέμα; Ή υπάρχουν εξελίξεις οι οποίες κινούνται χωρίς εμείς να 

μαθαίνουμε τι γίνεται; 

Ηλίας Γιαννίρης: Χτες μάλιστα, είχα μια επικοινωνία με τον κύριο Δήμαρχο Ικαρίας (μέσω του 

ραδιοφωνικού σταθμού ΣΑΜΟΣ 2000 fm). Και ο ίδιος ο Δήμαρχος είναι, από ότι δήλωσε, 

εναντίον αυτού του μεγέθους του αιολικού πάρκου. Αυτό που τελικά πρότεινα είναι να πούμε όλοι 

μαζί «όχι» στο σχέδιο της Ρυθμιστικής Αρχής Ενέργειας. Έχει πάρει μια Άδεια ο Μυτιληναίος, 

και πρέπει να ακυρωθεί αυτή η Άδεια.  Αυτό θα είναι ένα πρώτο βήμα, μιας και ο ίδιος ο 

Δήμαρχος είναι εναντίον των τόσων πολλών ανεμογεννητριών.  

 

Μάνος Στεφανάκης: Είναι ικανό αυτό το «όχι» της τοπικής κοινωνίας και του δήμου; 

Ηλίας Γιαννίρης: Πάντως από το να κρυβόμαστε είναι καλύτερο να πούμε όλοι μαζί ένα όχι σε 

αυτή την Άδεια.  

 

Μάνος Στεφανάκης: Εννοώ, πρακτικά, αν πούμε αυτό το όχι, φτάνει για να σταματήσει ο 

επενδυτής; 

Ηλίας Γιαννίρης: Ο επενδυτής υπολογίζει και το αρνητικό κλίμα που υπάρχει σε μια περιοχή. 

Επιβαρύνεται υπέρμετρα από ανεμογεννήτριες η Ικαρία, από ότι δείξαμε σε ένα πρόσφατο 

δημοσίευμα. Μέχρι 1600% παραπάνω επιβαρύνεται η Ικαρία από ότι αναλογικά άλλα νησιά της 

Περιφέρειας.   

 

Μάνος Στεφανάκης:  …και αλλάζει εντελώς η φυσιογνωμία του νησιού κύριε Γιαννίρη, δεν θα 

είναι η φυσιογνωμία του νησιού που ξέρουμε από τα αρχαία χρόνια. Σαν νησί θα είναι πλέον κάτι 

άλλο. 

Ηλίας Γιαννίρης: Βέβαια. Και είναι ουσιαστικό ότι προχωράνε οι μελέτες του επενδυτή για το 

έργο, βουβά, από κάτω. Γιατί και η τοπογράφηση του νησιού έγινε στο βουνό, μετά το Πάσχα 

(του 2013), επί ένα μήνα, από άκρη σε άκρη εκεί που σχεδιάζουν τις ανεμογεννήτριες, και επίσης 

έχει ανατεθεί η μελέτη περιβαλλοντικών επιπτώσεων σε ένα γραφείο που ετοιμάζει 

περιβαλλοντικές μελέτες για λογαριασμό του επενδυτή. Που σημαίνει ότι υπογείως προχωρούν 

για τις 110 ανεμογεννήτριες. Και αυτό είναι το επικίνδυνο. Προχωρούν. Υπάρχουν ανεμόμετρα 

πάνω στο βουνό και μετράνε τον αέρα, γιατί δεν υπάρχουν στοιχεία και μετρήσεις. Είναι κάτι που 

το προχωράει ο Μυτιληναίος. Υπάρχει μια βουβή αντίδραση εκ μέρους της Ικαρίας, δεν έχουν 

βγει οι σύλλογοι, ο Δήμος, οι μελισσοκόμοι για παράδειγμα. 

 

Μάνος Στεφανάκης: Δεν θα έπρεπε να γίνει σύντομα αυτό; Η αντίθεση να εκφραστεί τώρα και 

όχι όταν θα έχουν κατατεθεί έτοιμα σχέδια και περιβαλλοντικές μελέτες;  

Ηλίας Γιαννίρης: Βεβαίως πρέπει. Και θα μετρήσει ιδιαίτερα και η αντίθετη γνώμη του 

Δημοτικού Συμβουλίου, αν ποτέ υπάρξει, εναντίον αυτού του μαμούθ σχεδίου. Αυτό θα βοηθούσε 

http://www.asda.gr/ikariaka


πάρα πολύ. Δεν έχουμε καμία επίσημη ενημέρωση εδώ και δυόμισι χρόνια από κανέναν, και είναι 

ένα θέμα πως αντιμετωπίζει η Ικαρία μια τέτοια καταστροφή.  

 

Μάνος Στεφανάκης: Εσείς κάποτε δεν είχατε ξεκινήσει και τη συλλογή υπογραφών; 

Ηλίας Γιαννίρης: Βέβαια, και συνεχίζεται. Η συλλογή υπογραφών στο διαδίκτυο έχει ξεπεράσει 

τις 2.000, συνέχεια προστίθενται υπογραφές, δεν έχουμε σταματήσει. Αυτό που παρατηρούμε 

είναι ότι υπάρχουν υπογραφές από όλα τα μέρη του κόσμου, από ανθρώπους που έχουν 

επισκεφτεί την Ικαρία και την ξέρουν. Τουρίστες δηλαδή, περιπατητές, επισκέπτες, υπογράφουν 

ενάντια σε αυτή την καταστροφή, γιατί την έχουν δει στην περιοχή τους. Παρεμπιπτόντως να πω 

ότι σε μια πρόσφατη έρευνα που τη δημοσιεύσαμε και στο περιοδικό μας «Ικαριακά και 

Φουρνιώτικα Νέα», το 56% των Γερμανών είναι αντίθετο στα μεγάλα σχέδια αιολικής ενέργειας. 

Ξέρουν στην Ευρώπη τι σημαίνει μεγάλο αιολικό πάρκο και γι αυτό υπογράφουν και για την 

Ικαρία. Υπογράφουν και από όλη την Ελλάδα, και βεβαίως, ένα πολύ μεγάλο ποσοστό είναι από 

την Ικαρία, από όσους βέβαια έχουν e-mail. 

 

Μάνος Στεφανάκης: Μάλιστα. Για να δούμε λοιπόν ποια θα είναι η εξέλιξη αυτού του 

πραγματικά μαμούθ αιολικού πάρκου που θέλει να στήσει εκεί αυτή η επιχείρηση. Κύριε 

Γιαννίρη, σας ευχαριστούμε. Θα τα ξαναπούμε. 

Ηλίας Γιαννίρης: Ευχαριστώ και εγώ κύριε Στεφανάκη. Καλό μεσημέρι.            

 

(απομαγνητοφώνηση: Ηλίας Γιαννίρης. Το ηχητικό ντοκουμέντο είναι διαθέσιμο σε κάθε 

ενδιαφερόμενο) 

 
επιστροφή 

 

Μια πρόταση για εξοικονόμηση ρεύματος: 

Αναγκαία η μείωση της κατανάλωσης ηλεκτρικού ρεύματος στο Δήμο Λαμιέων 

 

Μια καλή πρόταση από μια δημοτική παράταξη που θα μπορούσαν να αντγιράψουν πολλοί δήμοι. 

ΗΓ 

   

Τα τέλη ηλεκτρικού ρεύματος που πληρώνει ο Δήμος Λαμιέων προς τη ΔΕΗ ανέρχονται σε 

170.000 ευρώ περίπου το μήνα. Αυτό σημαίνει ότι η ετήσια δαπάνη* είναι 2,1 εκατομμύρια 

ευρώ περίπου και 3,5% του συνολικού προϋπολογισμού του Δήμου. Παρατηρείται μια αύξηση 

της τάξης του 17% σε σχέση με την αντίστοιχη κατανάλωση του 2011. 

Επανειλημμένα έχουμε τονίσει τις σπατάλες στην κατανάλωση ρεύματος, που μπορεί να είναι από 

τους προβολείς που φωτίζουν αδειανά γήπεδα αργά το βράδυ, μέχρι ξεχασμένα φώτα ή και 

κλιματιστικά με ανοιχτά παράθυρα και πόρτες στα δημοτικά κτήρια χειμώνα-καλοκαίρι. Ένας 

λεπτομερής έλεγχος όλων των συνδέσεων και των ρολογιών της ΔΕΗ που αντιστοιχούν στο Δήμο, 

είμαστε σίγουροι  ότι θα  αποκάλυπτε υπερβολικές χρήσεις και θα εξορθολόγιζε τις δαπάνες. Με 

μια μείωση 10% θα εξοικονομούσε ο Δήμος πάνω από 200.000 ευρώ, ποσό που θα μπορούσε να 

χρηματοδοτήσει όλες τις κοινωνικές δομές. 

Προτείνουμε, εκτός από την αντικατάσταση όλων των λαμπτήρων πυρακτώσεως με λάμπες 

τεχνολογίας LED, να ξεκινήσει παράλληλα μια καμπάνια ενημέρωσης δημοτών και δημοτικών 

υπαλλήλων για τη μείωση της κατανάλωσης, καθώς και  ο έλεγχος των συνδέσεων με την 

εποπτεία επιτροπής δημοτικών συμβούλων, που θα  καταγράψει αναλυτικά όλους τους 

ενεργοβόρους λογαριασμούς και το χώρο και το σκοπό που εξυπηρετεί η κάθε σύνδεση. Το θέμα 

έχει οικονομική, κοινωνική αλλά και οικολογική διάσταση και αποτελεί  υποχρέωση του Δήμου 

προς τους δημότες του. 

Ένας χώρος στον οποίο αυτή η προσπάθεια μπορεί να λειτουργήσει πολλαπλά, είναι τα σχολεία. 

Μια σύγκριση και ένας έλεγχος στα σχολικά κτήρια και στα αντίστοιχα ρολόγια είναι 

απαραίτητος. Δημιουργώντας προϋποθέσεις και δίνοντας κίνητρα μπορούμε να μειώσουμε την 

κατανάλωση του ηλεκτρικού ρεύματος, να εξοικονομήσουμε χρήματα και να αναδείξουμε 

παράλληλα την έννοια του οικολογικού αποτυπώματος του κάθε σχολικού μας κτηρίου. 



Δεν μπορεί ο Δήμος να φωτοβολεί χάρη διακόσμησης τα κτίρια, το δημόσιο να κάνει το ίδιο, οι 

τράπεζες, ακατοίκητα σχεδόν χωριά να φωτοβολούν τα δέντρα και τα κτίρια και από την άλλη να 

υπάρχουν νοικοκυριά χωρίς οικονομικές δυνατότητες να πληρώσουν το λογαριασμό κι έτσι, μέσα 

στο καταχείμωνο, να τους διακόπτεται η παροχή. 

Με μια μείωση της φωταγώγησης κτιρίων, δέντρων, γηπέδων κλπ, ας κάνουμε ένα πρώτο 

συμβολικό βήμα για τη δημιουργία μιας "δημοτικής τράπεζας ρεύματος” για τους φτωχούς, 

καλύπτοντας, με τα χρήματα που θα εξοικονομήσουμε, την επανασύνδεση του ρεύματος σε σπίτια 

που υποφέρουν, άσχετα από την τελική νομοθετική μορφοποίηση της σχετικής ρύθμισης. 

Παράλληλα να υπενθυμίσουμε στους δημότες πως η πρώτη προτεραιότητα στην πολιτική για 

την ενέργεια πρέπει να είναι η οικονομία.  

ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑ ΕΝΕΡΓΩΝ ΠΟΛΙΤΩΝ ΛΑΜΙΑΣ http://www.pepla.gr   

http://pepla.blogspot.com info@pepla.gr 

Παναγιώτης Στασινός, Δημοτικός Σύμβουλος Πρωτοβουλίας Ενεργών Πολιτών 

 

επιστροφή 
 

Αποπηγάδι: νερό, το πιο πολύτιμο αγαθό!!! 

06.08.12 

Στο Αποπηγάδι το κράτος, χάριν μεγάλων πολυεθνικών, άρπαξε τις περιουσίες των ανθρώπων, εν 

αγνοία του, και μάλιστα χωρίς καμία αποζημίωση. Στο όνομα της "πράσινης ανάπτυξης"... 

Ένας νεκρός δασολόγος, μια ορεινή, προστατευόμενη περιοχή της Κρήτης με παγκόσμιου 

ενδιαφέροντος απειλούμενη πανίδα, τρομοκρατημένοι κάτοικοι, τα πανταχού παρόντα ΜΑΤ, και μια 

ισχυρή πολυεθνική εταιρεία ενέργειας στο κυνήγι της «πράσινης ανάπτυξης»… Ποιον ευνοεί η 

ομερτά γύρω από τις καταναγκαστικές απαλλοτριώσεις, τη συγκάληψη διαδικασιών και τη 

διαστρέβλωση στοιχείων; Τι συμβαίνει στο Αποπηγάδι; 

 

Της Νέλλης Ψαρρού 

Άρθρο δημοσιευμένο στο περιοδικό UNFOLLOW Ιουλίου 2013. 

 

Νεκρός βρέθηκε ο δασολόγος Κώστας Πενταράκης στις 9/5/2012 σε μια χαράδρα του νομού 

Χανίων, ύστερα από 14 μήνες που αγνοούνταν. Τα αίτια του θανάτου του παραμένουν 

αδιευκρίνιστα... 

 

Αποπηγάδι. Ορεινός όγκος του νομού Χανίων. Μια περιοχή σχεδόν απάτητη, γεμάτη πηγές και 

τρεχούμενα νερά αναγνωρισμένης ποιότητας, γεμάτη τεράστιες καστανιές, κουμαριές, κερασιές, 

βελανιδιές, μοναδικά ερικοδάση και πάμπολλες καλλιέργειες. Με τόσο πυκνή βλάστηση που 

νομίζεις πως είσαι σε ζούγκλα, και τα λιγοστά σπίτια βρίσκονται κρυμμένα σε μια φυσική 

παραλλαγή. Κηρυγμένη ως προστατευτική περιοχή (ΦΕΚ 65/3.2.2006), με πληθώρα σπάνιων και 

ενδημικών φυτών, χώρο τροφοληψίας μεγάλων αρπακτικών πουλιών (Γυπαετοί, Όρνεα, 

Χρυσαετοί κ.ά.) και πτητικός διάδρομος μεταναστευτικών πουλιών – πολλά από τα οποία, και 

αρεκτά θηλαστικά, αποτελούν απειλούμενα είδη παγκόσμιου ενδιαφέροντος, που τελούν υπό 

αυστηρή κοινοτική προστασία. Σε αυτή την περιοχή ξεκινά η ιστορία μας. 

 

Η «αξιακή ουδετερότητα» του κρατικού μηχανισμού 

Το 2001, με ομόφωνη απόφαση του Δ.Σ. Βουκολιών γίνεται αποδεκτό το αίτημα της 

κατασκευαστικής εταιρείας Κτίστωρ ΑΤΕ (εκπρόσωπος, κ. Γιώργος Φακίδης) «να προχωρήσει 

στις απαιτούμενες μελέτες για τη δημιουργία αιολικού πάρκου στην περιοχή… αφού υπάρχει η 

διαβεβαίωση ότι ο Δήμος θα έχει οικονομικές απολαβές και έμμεσα οφέλη… Η εταιρεία κατά τη 

διάρκεια της έρευνάς της υποχρεούται αφενός να ενημερώνει τον Δήμο για κάθε παρέμβαση που 

πρέπει να γίνει, προκειμένου να υπάρξει προστασία των ιδιοκτησιών των Δημοτών μας αλλά και 

του περιβάλλοντος». Σιωπή. Τις χρονιές 2004-6, μετά από διαδοχικές αιτήσεις των εταιρειών 

Υδροαιολική Κρήτης ΑΕ (που συστεγάζεται με την Κτίστωρ), Αιολική Μουσούρων Ο.Ε. 

http://www.pepla.gr/
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(διακριτικός τίτλος της «Παναγιώτης Λαγαδάκος & ΣΙΑ ΟΕ & ΕΕ), Leontio Aiolos ΑΕ 

και Aries Aiolos Ενεργειακή ΑΕ, το δασαρχείο Χανίων προχωρεί στις πράξεις αποχαρακτηρισμού 

ιδιωτικών γεωργικών και κτηνοτροφικών εκτάσεων, τις οποίες χαρακτηρίζει δασικές. Οι 

ιδιοκτήτες των εκτάσεων δεν γνωρίζουν τίποτα, ούτε ενημερώνονται από τις δημοτικές αρχές (που 

αργότερα δήλωσαν άγνοια ενώ υπήρχε έγγραφο μνημόνιο συνεργασίας του δημάρχου με την 

εταιρεία). Συνολικά, 2700 στρέμματα χαρακτηρίζονται δασικά στο Αποπηγάδι ως το τέλος του 

2006. Για να τελεσιδικήσει ο χαρακτηρισμός πρέπει να γίνει δημόσια ανάρτηση και να περάσει 

προθεσμία 60 ημερών για τυχόν ενστάσεις. Και πράγματι έτσι γίνεται. Και μάλιστα οι εκτάσεις 

δεν κηρύσσονται απλά δασικές, αλλά δημόσιες δασικές! Διότι εφαρμόστηκε νόμος (Ν. 998/79) 

που τεκμαίρει κυριότητα των δασικών εκτάσεων υπέρ του δημοσίου εφόσον δεν αποδειχτεί ότι 

είναι ιδιωτικές – αυτός είναι και ο σκοπός των ενστάσεων. Να επισημανθεί βέβαια εδώ ότι ο εν 

λόγω νόμος δεν ισχύει για την Κρήτη καθώς, από την ένωσή της με την Ελλάδα και μετά, 

αναγνωρίστηκε η κτήση των γαιών της από τους ντόπιους λόγω επαναστατικού δικαίου (δηλαδή η 

νομή των γαιών γίνεται προς τους επαναστάτες που απελευθέρωσαν την Κρήτη) και όχι ως 

ανήκοντα στο Οθωμανικό δημόσιο που περιήλθαν αυτοδικαίως στο ελληνικό κράτος (Ν. 

147/1914). Εν πάση περιπτώσει, μετά την ανάρτηση των χαρακτηρισμών η απόφαση τελεσιδικεί 

και οι εκτάσεις θεωρούνται δημόσιες δασικές. Στη συνέχεια παραχωρείται στην εταιρεία μέρος 

τους που ήταν αναγκαίο για την εγκατάσταση των ανεμογεννητριών για 99 χρόνια έναντι 93.300 

ευρώ για (ΚΥΑ 91384/1057/7-6-2007). 

Οι ντόπιοι κατάλαβαν τι είχε συμβεί τον Ιούλιο του 2008, αφού άρχισαν οι πρώτες μπουλντόζες 

να σκάβουν, χωρίς κανείς από τους ιθύνοντες να απαντά στο «για ποιο λόγο σκάβουν;». Ξαφνικά 

βρέθηκαν χωρίς τη γη τους! Κάποιες πράξεις χαρακτηρισμού δεν είχαν γίνει νόμιμα, αφού 

αναρτήθηκαν σε άλλο δήμο(!), και είχαν δημοσιευτεί σε πολύ μικρής κυκλοφορίας εφημερίδα των 

Χανίων. Μάλιστα, σε αυτές τις αναρτήσεις το Αποπηγάδι αναφέρονταν ως «Στρογγυλή Κορυφή», 

μια ονομασία μη αναγνωρίσιμη για τους ντόπιους καθώς υπάρχει μόνο σε στρατιωτικούς χάρτες. 

Όπως αργότερα αναγνώρισε το ΥΠΕΚΑ, τα τρία τέταρτα των αναρτήσεων δεν είχαν γίνει νόμιμα 

και διατάχτηκε η εκ νέου ανάρτηση συγκεκριμένων μόνο τμημάτων τους. Μετά από μεγάλο 

αγώνα των κατοίκων και έξοδα χιλιάδων ευρώ, έγιναν μερικές από αυτές τις αναρτήσεις το 

2011 (αφού τα πρώτα έργα είχαν ολοκληρωθεί) και οι ιδιοκτήτες υπέβαλλαν τις ενστάσεις τους! 

Ενστάσεις που δεν έχουν ακόμη σήμερα απαντηθεί! 

 

Η «Πράσινη Ανάπτυξη» στο Αποπηγάδι 

Στο Αποπηγάδι εγκαταστάθηκαν τρεις ανεμογεννήτριες. Η Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων 

(ΜΠΕ) της εταιρείας, που εγκρίθηκε φυσικά, υπάρχει ο ισχυρισμός πως η περιοχή δεν υπόκειται 

σε κανένα καθεστώς νομικής προστασίας του περιβάλλοντος ή των πουλιών, ούτε έχει εκτεταμένα 

αποθέματα νερού. Οι πολίτες που προσέφυγαν στο ΣτΕ για την ακύρωση του έργου, αν και 

πέτυχαν την προσωρινή διακοπή των εργασιών (Μάιος 2010), απέτυχαν την αναστολή του έργου 

τον Νοέμβριο του ίδιου έτους. Οι κάτοικοι καταγγέλλουν ως καθοριστικά για την έκβαση της 

υπόθεσης, αφενός την «αμέλεια» του συνηγόρου των κατοίκων να αντικρούσει το δικόγραφο της 

εταιρείας, αφετέρου τα υπομνήματα που κατέθεσαν 2-3 μελετητές για την περιοχή, με «μελέτες εξ 

αποστάσεως». Μεταξύ αυτών ο δασολόγος-ορνιθολόγος Γιάννης Αρνέλλος που, με μελέτη του, 

αντικρούει υπόμνημα της Ελληνικής Ορνιθολογικής Εταιρείας για το αιολικό πάρκο στο 

Αποπηγάδι, και συγκεκριμένα αντικρούει ότι η περιοχή ανήκει στη γραμμή μετανάστευσης των 
πουλιών. Βέβαια, το αναληθές αυτού του ισχυρισμού προκύπτει και από άλλους ερευνητικούς 

φορείς, όπως το Μουσείο Φυσικής Ιστορίας Κρήτης και το Παν/μιο Κρήτης. Να σημειωθεί ότι ο 

κ. Αρνέλλος είναι και ο ίδιος μέλος της Ορνιθολογικής εταιρείας, καθώς επίσης και εργαζόμενος 

στην εταιρεία για λογαριασμό της οποίας έκανε τη μελέτη! 

Τον Αύγουστο του 2011, ένας βοσκός βρήκε σκοτωμένο έναν χρυσαετό κοντά στους «σβούρους» 

όπως αποκαλούν οι κάτοικοι τις ανεμογεννήτριες. Τον πήγαν στο Δασαρχείο, όπου δεν υπήρχε 

ψυγείο να φυλαχτεί! Τελικώς τον πήραν άνθρωποι της Ορνιθολογικής και του συλλόγου 

περίθαλψης και προστασίας άγριας ζωής Anima (συνεργάτης του οποίου είναι επίσης ο κ. 

Αρνέλλος) και μετά την αυτοψία (που δεν έδωσε πόρισμα) τον πέταξαν. 



Φύλακες της επένδυσης έχουν «οδηγία» αν βρίσκουν σκοτωμένα πουλιά να τα πετούν μακριά. 

Κανένας ντόπιος δεν έχει πάρει ρεύμα από τις ανεμογεννήτριες αυτές. 

 

Τα ευρύτερα σχέδια για την περιοχή 

Η εταιρεία τώρα αγοράζει γη στα γύρω χωριά απειλώντας όσους δεν δίνουν τη γη ότι «θα στην 

πάρουμε ούτως ή άλλιως όπως στο Αποπηγάδι και δεν θα πάρεις και λεφτά». Μάλιστα, στα 

συμβόλαια μεταβίβασης παρατηρεί κανείς πρωτότυπες ρήτρες εχεμύθειας, μη αναγνώρισης τυχών 

«λαθών» από την εταιρεία και άλλα πολλά. Επίσης, μέχρι πάνω από τα σπίτια του χωριού Σπίνα 

φτάνουν οι χαρακτηρισμένες εκτάσεις, ενώ στην άδεια εγκατάστασης αναφέρεται ότι η έκταση θα 

περιφραχτεί, θα μπουν κάμερες και η έκταση να είναι διαθέσιμη «για κάθε άλλη νόμιμη χρήση 

κατά το μεγαλύτερο μέρος της έκτασης». 

Στην ΜΠΕ που κατατέθηκε η εταιρεία ζητά 84 στρέμματα για την εγκατάσταση των 3 

ανεμογεννητριών. Όμως στην ίδια ΜΠΕ αναφέρονται και τα 2700 στρέμματα «δημόσιας» 

δασικής έκτασης: τι τα χρειάζονται αυτά; Για να δούμε. 

Με την ίδια ΜΠΕ προτείνεται η διάνοιξη νέου δρόμου 5,1 χιλ που περνά μέσα από απάτητες 

βουνοκορφές εκχερσώνοντας την τοπική βλάστηση, ενώ υπήρχε ήδη δρόμος που έβγαζε 

κατευθείαν στο σημείο χωροθέτησης και δεν χρησιμοποιήθηκε. Ο δρόμος αυτός δεν 

αδειοδοτήθηκε ως δημόσιος αλλά για αποκλειστική χρήση από την εταιρεία (ως εργοτάξιό της), η 

οποία μπορεί να μηνύει τους κατοίκους αν τον χρησιμοποιήσουν. Όλοι οι νόμοι, και η ΜΠΕ, 

σχετικά με τη διάνοιξη του δρόμου και την απόρριψη των μπαζών αγνοήθηκαν, και έγινε δρόμος-

αεροδρόμιο μήκους 10-15 μέτρων αντί για 4-5 που είχε οριστεί. Γιατί; Οι κάτοικοι μας δείχνουν 

τα επίσημα έγγραφα: οι τρεις «σβούροι» ήταν ο Δούρειος Ίππος, καθώς υπάρχει σχεδιασμός για 

άλλες 100! Επιπρόσθετα, ο δρόμος και η έκταση των 2700 στρεμμάτων θα χρησιμοποιηθεί στα 

σχέδια των υβριδικών υδροηλεκτρικών σταθμών που σχεδιάζονταν κρυφά ως τώρα. 

Συγκεκριμένα, ενώ στην πρώτη ΜΠΕ για τις τρεις ανεμογεννήτριες αναφέρεται ότι η περιοχή δεν 

έχει σημαντικά αποθέματα νερού (στον κατατεθειμένο χάρτη της περιοχής δεν αναφέρεται ούτε 

μία πηγή), στην ΜΠΕ του υδροηλεκτρικού η περιοχή παρουσιάζεται με πληθώρα πηγών – με την 

υπογραφή του ίδιου μηχανικού! Συγκεκριμένα, τον Νοέμβριο του 2010 η εταιρεία κατέθεσε 

μελέτη για την κατασκευή υβριδικού υδροηλεκτρικού σταθμού παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας 

που θα περιλαμβάνει νέο αιολικό πάρκο μαζί με αντλητικό υδροηλεκτρικό σταθμό με γεώτρηση – 

με άδεια φυσικά της Ρυθμιστικής Αρχής Ενέργειας. Να επισημανθεί ότι οι γεωτρήσεις 

σχεδιάζονται για άντληση των υπόγειων νερών του υδροφόρου ορίζονται, δηλαδή τα αποθέματα 

νερού όλης της περιοχής. Η δικαιολογία για τον έλεγχο του νερού που σχεδιάζεται είναι η 

ενέργεια: επειδή το ρεύμα από τις ανεμογεννήτριες δεν αποθηκεύεται, θα κατασκευαστούν 

μεγάλοι ταμιευτήρες νερού, ο ένας σε μεγάλο υψόμετρο και ο άλλος χαμηλότερα, όπου θα 

συγκεντρωθεί όλο το νερό του υπόγειου υδροφορέα ώστε όταν δεν φυσάει, να αφήνεται το νερό 

να κυλά προς τα κάτω παράγοντας εκ νέου ρεύμα με την κίνησή του. 

Ο προσωπικός και συλλογικός αγώνας 

Για την εγκατάσταση των τριών ανεμογεννητριών, κάτοικοι της περιοχής ζουν εδώ και τέσσερα 

χρόνια έναν προσωπικό εφιάλτη. Μόλις αντιλήφθηκαν τι συμβαίνει, άρχισαν τις συνελεύσεις και 

τις ενημερώσεις, κατέθεσαν προσφυγές, πλήρωσαν δικηγόρους, κατέφυγαν στον εισαγγελέα για 

να πάρουν την ΜΠΕ που το γραφείο περιβάλλοντος της Νομαρχίας δεν τους έδινε, ως όφειλε, ενώ 

παράλληλα απευθύνθηκαν στην πολιτεία, τους βουλευτές και τη δικαιοσύνη για βοήθεια. Και η 
βοήθεια ήρθε: με τη μορφή της καταστολής, των μηνύσεων και των συλλήψεων, αρχικά: όταν 

στάθηκαν μπροστά στις μπουλντόζες για να μην περάσουν, συνελήφθησαν αλλά και μηνύθηκαν 

από την εταιρεία για «παράνομη βία». Δεκάδες συλληφθέντες επί δυο χρόνια στα δικαστήρια – 

τελικά αθωώθηκαν. Προκλητική αστυνομοκρατία στην περιοχή της Σπίνας επί 2 και πλέον χρόνια, 

με την παρουσία πολλών διμοιριών να προστατεύουν την επένδυση. Και οι εργασίες 

συνεχίστηκαν, με την προστασία των ΜΑΤ, ακόμα και βράδυ, που ήταν παρόντες για να 

περάσουν τα φορτηγά και οι μπετονιέρες, μέχρι να ολοκληρωθεί η «πράσινη επένδυση»! Στο 

μεταξύ, συγκεκριμένοι άνθρωποι, που πρωτοστάτησαν στον αγώνα έγιναν αντικείμενο 



τρομοκρατίας, συκοφαντίας στο υπόλοιπο χωριό (αφού αυτοί τους «έκλεβαν τις δουλειές εν καιρώ 

κρίσης), τραμπουκισμού αλλά και απόπειρας δολοφονίας – τρέχοντας μέσα στα βουνά, που καλά 

γνωρίζουν, γλίτωσαν κάποιοι. Ένας συλληφθέντας κατέληξε στο νοσοκομείο με ραγισμένα 

πλευρά – αποδεικνύοντας για άλλη μια φορά ότι η ελληνική αστυνομία είναι στο πλευρό του 

πολίτη! Για καιρό –πριν και μετά- τον παρακολουθούσαν στενά, και απροκάλυπτα, διάφοροι 

βαλτοί, προκειμένου να επιτύχουν τον εκφοβισμό του, μιας και δεν είχε υποκύψει στη δωροδοκία 

(του προτάθηκε θέση προέδρου στην εταιρεία, ή 140000 ευρώ). Συνέβη μάλιστα και το εξής 

περιστατικό: το βράδυ της 20.05.2010, άνδρες της ασφάλειας και της ομάδας ΟΠΚΕ μπήκαν στο 

σπίτι μιας οικογένειας ζητώντας από τους δύο γιούς που είχαν πρωτοστατήσει στις κινητοποιήσεις 

να τους ακολουθήσουν. Χαρτί εισαγγελέα δεν είχαν. Έσπρωξαν βίαια τη μητέρα του μπροστά στα 

μάτια τους, προσπαθώντας να προκαλέσουν τη βίαιη αντίδρασή τους, και έμειναν εκεί για δύο 

ώρες τραμπουκίζοντας την οικογένεια. Όλα αυτά μπροστά στα μάτια του 8χρονου αδερφού και 

της 17χρονης κόρης που έδινε πανελλαδικές. Η «πλάκα» είναι ότι μόλις πρωτοείδε τον ξένο στην 

πόρτα η μητέρα, πήγε να του πει να περάσει μέσα να τον φιλέψει! 

Πολλές χιλιάδες ευρώ το οικονομικό κόστος για τους ανθρώπους, πολλές ώρες διάβασμα των 

νόμων και των διατάξεων, και πολλές εργατοώρες χαμένες στη διοίκηση και στις προσφυγές. 

Μόνοι τους απέναντι στα οργανωμένα δικηγορικά γραφεία της εταιρείας, με προσωπικούς 

μάλιστα συνεργάτες του κ. George Papandreou. Ποιας εταιρείας; Της EEN Hellas 

AE, θυγατρικήτης γαλλικής EDF EN, του ομίλου EDF (Electricite de France). Πρόκειται για την 

δεύτερη μεγαλύτερη εταιρεία ηλεκτρισμού, με παραρτήματα σε όλο τον κόσμο, που ταυτόχρονα 

κατείχε το κρατικό μονοπώλιο στη Γαλλία ως το 2004 – στη συνέχεια μετοχοποίησε το 20%. Ένα 

ενδιαφέρον αμάλγαμα πολυεθνικής κρατικομονοπωλιακής επιχείρησης, με 58 πυρηνικούς 

αντιδραστήρες στη Γαλλία: το 75% της παραγόμενης ενέργειας είναι πυρηνική, το 16% 

υδροηλεκτρική, το 10% θερμική και το 0,1% αιολική. Αυτής της εταιρείας αποτελούν εν τέλει 

θυγατρικές οι πέντε αρχικές εταιρείες με τα ελληνικά ονόματα, που ενίοτε συστεγάζονται, και 

πάντα εκπροσωπούνταν από τους ίδιους ανθρώπους: τον κ. Γιώργο Φακίδη και τον κ. 

Νικηφοράκη. Και με τις ελληνικές αρχές στο πλευρό των «επενδυτών»: οι βοσκοί των χωριών που 

αντιστάθηκαν μηνύονται πλέον συνεχώς κλήσεις για ελεύθερη βόσκηση των ζώων τους, ή 

συλλαμβάνονται στην αυλή των σπιτιών του, σε αντίθεση με αυτούς των άλλων, ήσυχων χωριών 

της περιοχής. 

Να σημειωθεί ότι, από πληροφορίες που έχουμε σχετικά με μια άλλη υπόθεση ΑΠΕ στη Λακωνία, 

τα ίδια άτομα και διαδικασίες ακριβώς έχουν χρησιμοποιηθεί και εκεί. 

Άλλη μια ανεξιχνίαστη υπόθεση 

Η δεύτερη ΜΠΕ υπογράφτηκε τον Σεπτέμβρη του 2011 από τον περιφερειάρχη Κρήτης κ. 

Καρούντζο (με τις αυξημένες αρμοδιότητες λόγω «Καλλικράτη»), παρά την αρνητική 

γνωμοδότηση της δ/νσης Δασών Χανίων, που υπογράφει ο δασολόγος, εισηγητής του δασαρχείου, 

Κώστας Πενταράκης στις 14/12/2010. Αμέσως μετά την αρνητική γνωμοδότησή του για τα 

υβριδικά έργα που σχεδιάζονταν, τον Δεκέμβριο του 2010, για την οποία είχε δηλώσει ότι δεχόταν 

πολύ μεγάλες πιέσεις, έπαψε να εργάζεται στην υπόθεση του Αποπηγαδίου. Λίγους μήνες μετά, 

στις 12/3/2011 ο δασολόγος Κώστας Πενταράκης που εισηγήθηκε την απόρριψη του υβριδικού 

εξαφανίστηκε. Παρά τις πολυήμερες εντατικές έρευνες, ακόμη και με ελικόπτερο, δεν βρέθηκε 

κανένα ίχνος του. Τελικά, στις 9/5/2012, 14 μήνες μετά, εντοπίστηκε το αυτοκίνητό του στον πάτο 

μιας χαράδρας 300 μέτρων ανάμεσα στα χωριά Μεσκλά και Θέρισο, και ο ίδιος στη θέση του 
οδηγού. Σε ότι αφορά τα αίτια του θανάτου, παραμένουν αδιευκρίνιστα λόγω προχωρημένης 

σήψης. 

Η χαράδρα που βρέθηκε ο άτυχος δασολόγος βρίσκεται σε ορεινή περιοχή στο κέντρο του νομού 

Χανίων, σε αντίθετη κατεύθυνση από τον προορισμό που είχε δηλώσει ότι θα πήγαινε και όπου 

είχε εντοπιστεί και η τελευταία κλήση του κινητού του. Σε σημείο που περνούν συχνά βοσκοί και 

άλλοι, και ήταν πολύ δύσκολο να μην είχαν δει το αυτοκίνητό του. Η αστυνομία αρνήθηκε να μας 

πει ακόμη και το αν ερευνά την υπόθεση. Ξέρουμε, πάντως, ότι τον φάκελο της εξαφάνισης 

βιάζονταν πολύ να τον κλείσουν. 



Και ο αγώνας συνεχίζεται… 

 

ΥΓ: Διευκρινιστικό σημείωμα τεύχους #8 του Unfollow.  

Ο νεκρός χρυσαετός στο Αποπηγάδι 

Αναφορικά με το άρθρο που δημοσιεύτηκε στο τεύχος #7 του Unfollow “Αποπηγάδι: νερό, το πιο 

πολύτιμο αγαθό”, επικοινώνησε μαζί μας η υπεύθυνη της ΜΚΟ ΑΝΙΜΑ κα Μαρία Γανωτή 

προκειμένου να δώσει διευκρινήσεις σχετικά με την εμπλοκή της περιβαλλοντικής οργάνωσης στη 

μεταφορά και εξέταση του χρυσαετού που βρέθηκε νεκρός στην περιοχή των ανεμογενητριών. 

Όπως μας ενημέρωσε η κα Γανωτή, η ΑΝΙΜΑ δεν είχε καμία ουσιαστική εμπλοκή στην όλη 

υπόθεση καθώς απλώς και μόνο εθελοντές της εξυπηρέτησαν τα μέλη της Ελληνικής 

Ορνιθολογικής Εταιρείας για τη μεταφορά του νεκρού πουλιού στην Αθήνα. Την πληροφορία 

επιβεβαίωσε και η κα Μαλαμώ Κορμπέτη από την Ορνιθολογική, η οποία μας είπε ότι τη 

μεταφορά και την εξέταση του πουλιού ανέλαβε η ίδια η Ορνιθολογική Εταιρεία. Αλλά και αυτό 

ουσιαστικά συνέβη λόγω της αδυναμίας των ελληνικών αρχών να πράξουν τα δέοντα: ούτε το 

δασαρχείο Χανίων ούτε η Κτηνιατρική υπηρεσία του δήμου είχαν ψυγείο ώστε το νεκρό πουλί να 

συντηρηθεί σε αυτό, και φυσικά καμία άλλη υποδομή ώστε να γίνουν οι απαραίτητες εξετάσεις 

προκειμένου να βρεθούν τα αίτια θανάτου του χρυσαετού. Κάπως έτσι ανατέθηκε στην 

Ορνιθολογική να κάνει αυτά που, αυτοί που πληρώνονται γι' αυτό, αδυνατούν να πράξουν – 

κάποιες πρώτες εξετάσεις είχαν άλλωστε γίνει στην Κρήτη από ιδιώτες 

Όπως μας ενημέρωσε η κα Κορμπέτη, η νεκροψία δεν μπόρεσε να δείξει τα αίτια θανάτου, καθώς 

το πτώμα ήταν σε προχωρημένη σήψη: στις ακτινογραφίες δεν φάνηκε να υπάρχει σπάσιμο 

φτερών, ενώ οι ιστολογικές εξετάσεις ήταν αδύνατον να πραγματοποιηθούν λόγω προχωρημένης 

σήψης του πτώματος. Η κα Κορμπέτη αρνήθηκε κατηγορηματικά ότι το πτώμα του πουλιού έχει 

πεταχτεί: “Αυτά φυλάσσονται στο Μουσείο Φυσικής Ιστορίας Κρήτης, στο Ηράκλειο”, όπως μας 

είπε. Παρόλα αυτά, δεν είχε, ούτε έχει μέχρι σήμερα, επιβεβαιωθεί η μεταφορά και φύλαξη του 

νεκρού χρυσαετού στο Μουσείο Φυσικής Ιστορίας από την Ορνιθολογική εταιρεία. Μάλιστα, 

ούτε μετά από δική μας επικοινωνία μπόρεσε η καταγγελία των κατοίκων ότι το κουφάρι του 

ζώου είχε πεταχτεί να διαψευστεί καθώς κατέστη αδύνατον να πάρουμε μια σαφή και επίσημη 

απάντηση για το τι συνέβη εν τέλει με αυτό. Μόνο ανεπίσημα λάβαμε την απάντηση ότι ποτέ δεν 

παρελήφθη το κουφάρι από το Μουσείο. Για τους ντόπιους κατοίκους του Απηπηγαδίου, αυτό 

συνιστά σαφή ένδειξη της αδιαφορίας, τουλάχιστον, των εμπλεκόμενων στην υπόθεση αυτή, ενώ 

για μερικούς αφήνει το ερωτηματικό της συγκάλυψης τυχόν αποδείξεων για την ευθύνη των 

ανεμογενητριών στο θάνατο του χρυσαετού. Φυσικά, τίποτα από όλα αυτά δεν μπορεί να 

αποδειχτεί. Ούτε όμως και να διαψευστεί. Σχετικά με αυτό, η κα Κορμπέτη σχολίασε: “δεν πρέπει 

να συνδέουν τόσο άμεσα την τύχη του συγκεκριμένου γυπαετού με τις βλαβερές συνέπειες των 

ανεμογεννητριών. Ακόμα κι αν το πουλί πέθανε από άλλα αίτια, αυτό δεν σημαίνει ότι οι 

ανεμογεννήτριες δεν βλάπτουν τα πουλιά. Πρέπει να καταλάβουν οι ντόπιοι, με τους οποίους 

είχαμε ως τώρα μια καλή επικοινωνία, ότι είμαστε σύμμαχοι σε αυτή την υπόθεση και δεν πρέπει 

να μας θεωρούν απέναντί τους. Κάτι τέτοιο θα δυσκόλευε τόσο τον αγώνα τους όσο και τις δικές 

μας προσπάθειες για την προστασία του ορνιθολογικού μας πλούτου”. Σε κάθε περίπτωση, 

πάντως, τα κουφάρια άγριων ζώων δεν προβλέπεται να πετιούνται αλλά να φυλάσσονται 

αρμοδίως. Και κάτι τέτοιο δεν έχει συμβεί, παρά τις διαβεβαιώσεις για το αντίθετο. 

επιστροφή 

 

τέλος αφιερώματος  

  



 

Αφιέρωμα: Τα σκουπίδια μας είναι … προϊόντα που παράγουμε 

καθημερινά! 
 

Πληρώσαμε 22 εκατ. ευρώ για τους 1.125 παράνομους χώρους ταφής απορριμμάτων κι 

έρχεται κι άλλη «καμπάνα» από το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο.  

 

Σε καιρό κρίσης είναι βέβαιο ότι η διαχείριση των απορριμμάτων μπορεί να γίνει και αλλιώς, μαζί 

με τους πολίτες. Δεν το θέλουν όμως. Προτιμούν τα μεγάλα αναχρονιστικά συγκεντρωτικά 

συστήματα που οδηγούν σε μεγάλα εργοστάσια διαλογής, σε μεγάλα συμφέροντα τύπου 

Μπόμπολα, στην καύση. Προτιμούν να πληρώνουμε πρόστιμα (σάμπως αυτοί τα πληρώνουν;). 

Προτιμούν να συγκρούονται. Τίποτα δεν διδάχτηκαν από τη μάχη της Κερατέας. Ούτε από τις 

λογικές φωνές που λένε ότι με διαλογή στην πηγή και ανακύκλωση, με επανάχρηση, με 

κομποστοποίηση τα σκουπίδια μας που θα πηγαίνουν σε ΧΥΤΥ είναι το …10% αυτών που 

σήμερα μαζεύονται.  Το νεοφιλελεύθερο μοντέλο που προωθούν είναι uber alles. 

Το αφιέρωμα αυτό έχει σκοπό να δείξει ότι γίνεται και αλλιώς. Και αυτό πρέπει να το καταλάβουν 

πρώτα-πρώτα οι ίδιοι οι πολίτες. Για να αλλάξουμε όλοι συμπεριφορά. Ακόμη και εκλογική 

συμπεριφορά.  
Συνιστούμε:  

 Δείτε το Βίντεο για τη Λακωνική Βιοενεργειακή με τους ΔΑΜΑΣΚΟ (ΠΡΟΣΥΝΑΤ) και ΑΡΓΥΡΟΠΟΥΛΟ 
http://www.youtube.com/watch?v=EJJ7OGOHoXQ συντροφια του περιβαλλοντος, 3/10/2013  

 Διαβάστε: ΝΟΜΟΣ 4019/ΦΕΚ 216/Α/30.9.2011 Κοινωνική Οικονομία και Κοινωνική 
Επιχειρηματικότητα και λοιπές διατάξεις. Ολόκληρο το νόμο θα τον βρείτε στο link 
http://www.disabled.gr/lib/?p=41295  

ΗΓ 

27/11/13  

ΒΡΥΞΕΛΛΕΣ Του Κ. Μοσχονά 
«Λεφτά έχουμε» να πληρώνουμε τεράστια πρόστιμα για τις χωματερές… Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή 

εισηγείται στο Ευρωπαϊκό Δικαστήριο την επιβολή προστίμου κατά της Ελλάδας που μέχρι 

σήμερα ανέρχεται σε 22 εκατ. ευρώ, διότι η χώρα μας δεν έχει ακόμη συμμορφωθεί πλήρως μετά 

την πρώτη καταδίκη της για την παράνομη λειτουργία 1.125 χωματερών… Και αναμένεται 

δεύτερη καταδίκη με ακόμη μεγαλύτερο πρόστιμο… 

Η πρώτη καταδίκη αποφασίστηκε από το Ευρωδικαστήριο στις 6 Οκτωβρίου 2005 επί 

κυβέρνησης Καραμανλή, με το επιχείρημα ότι η Ελλάδα παραβιάζει την οδηγία 75/442/ΕΟΚ, η 

οποία προβλέπει ότι τα κράτη-μέλη λαμβάνουν τα αναγκαία μέτρα για να εξασφαλίσουν ότι τα 

στερεά απόβλητα θα διατίθενται χωρίς να θέτουν σε κίνδυνο την υγεία του ανθρώπου και χωρίς να 

βλάπτουν το περιβάλλον. 

Η τότε κυβέρνηση είχε αναγνωρίσει κατά την εκδίκαση της υπόθεσης ότι τον Φεβρουάριο του 

2004 λειτουργούσαν στη χώρα 1.125 μη ελεγχόμενοι χώροι ταφής αποβλήτων. Και υποστήριξε 

ότι είναι αδύνατη η συμμόρφωση της χώρας πριν από το 2008. Τα χρόνια πέρασαν, φτάσαμε στα 

τέλη 2013 με νέα κυβέρνηση Ν.Δ.-ΠΑΣΟΚ και οι Βρυξέλλες διαπίστωσαν ότι δεν έχει σημειωθεί 

ουσιαστική πρόοδος. Ετσι, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή αποφάσισε να προσφύγει εκ νέου στο 

Ευρωδικαστήριο. Αυτή τη φορά, όμως, το πρόστιμο θα είναι διπλό και φυσικά πιο τσουχτερό… 

Το πρώτο πρόστιμο που τρέχει από την καταδίκη του 2005 ανέρχεται σε 7.786,80 ευρώ την 

ημέρα. Μέχρι σήμερα, λοιπόν, έχει φτάσει στο ποσό των 22 εκατ. ευρώ… Και συνεχίζει να 

τρέχει… 

Σε περίπτωση δεύτερης καταδίκης, εξέλιξη που θεωρείται σχεδόν σίγουρη, θα αρχίσει να 

τρέχει δεύτερο πρόστιμο που θα ανέρχεται σε 71.194 ευρώ την ημέρα… 
http://www.efsyn.gr/?p=154420  
 

επιστροφή 
 

http://www.youtube.com/watch?v=EJJ7OGOHoXQ
http://www.disabled.gr/lib/?p=41295
http://www.efsyn.gr/?p=154420


Τρία πρόστιμα στο Δήμο Ικαρίας για τους ΧΑΔΑ Φυτέματος και Ραχών 

 

Σχετίζεται αυτή η είδηση που δημοσιεύουμε με την προηγούμενη; Και πώς; Με τι συχνότητα 

έρχονται τέτοια πρόστιμα; Και πόσο τελικά θα πληρώσει η Ικαρία; Τι λέει ο Δήμος; ΗΓ 

 

1. Ημερομηνία: 08/11/2013 13:23:41 [ΑΔΑ: ΒΛ177ΛΩ-ΨΦΚ, Είδος: ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ 

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣΛήψη Αρχείου] Eπιβολή διοικητικών κυρώσεων (προστίμου) 

στον Δήμο Ικαρίας λόγω χρήσης Χώρου Ανεξέλεγκτης Διάθεσης Απορριμμάτων (Χ.Α.Δ.Α.) 

στην θέση «Αργιουλάκι» Δ.Ε. Ραχών Δήμου Ικαρίας Νομού Σάμου. 

2. Ημερομηνία: 08/11/2013 11:55:23 [ΑΔΑ: ΒΛ177ΛΩ-ΤΕ9, Είδος: ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ 

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣΛήψη Αρχείου] Eπιβολή διοικητικών κυρώσεων (προστίμου) 

στον Δήμο Ικαρίας λόγω χρήσης Χώρου Ανεξέλεγκτης Διάθεσης Απορριμμάτων (Χ.Α.Δ.Α.) 

στην θέση «Αγκαθωπός» (Φύτεμα) Δ.Ε. Ευδήλου Δήμου Ικαρίας Νομού Σάμου. 

3. Ημερομηνία: 08/11/2013 11:10:59 [ΑΔΑ: ΒΛ177ΛΩ-ΨΤ8, Είδος: ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ 

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣΛήψη Αρχείου], Eπιβολή διοικητικών κυρώσεων (προστίμου) 

στον Δήμο Ικαρίας λόγω χρήσης Χώρου Ανεξέλεγκτης Διάθεσης Απορριμμάτων (Χ.Α.Δ.Α.) 

στην θέση «Αγκαθωπός» (Φύτεμα) Δ.Ε. Ευδήλου Δήμου Ικαρίας Νομού Σάμου. 
 
επιστροφή 
 

Κλαδεύουμε; ναι! Πετάμε στα σκουπίδια τα κλαδέματα; όχι! 

Άμεσα εφαρμόσιμες προτάσεις προς τους Δήμους για ορθή διαχείριση των φυτικών 

υπολειμμάτων  

 

Λύσεις βιώσιμες τόσο περιβαλλοντικά όσο και οικονομικά, όσον αφορά τα απορρίμματα, 

υπάρχουν. Απαιτούν όμως πρωτοβουλίες εκ μέρους των δήμων και ανάληψη καθημερινής 

ευθύνης εκ  μέρους των πολιτών. Η Οικολογία Αλληλεγγύη Στερεάς έστειλε την παρακάτω 

πρόταση στον πρόεδρο της ΠΕΔ κ Τετριμίδα αναφορικά με τις ενέργειες που μπορούν να 

εφαρμοστούν για τη διαχείριση των υπολειμμάτων από πάρκα, κήπους, δενδροστοιχίες, με 

θρυμματισμό και κομποστοποίηση των κλαδεμάτων, τόσο των δημοτικών όσο και των ιδιωτικών. 

ΟΙΚΟΛΟΓΙΑ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗ ΣΤΕΡΕΑΣ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΚΙΝΗΣΗ 

 

Κύριε πρόεδρε, 

Γνωρίζουμε καλά το αδιέξοδο στο οποίο βρίσκονται πολλοί Δήμοι στην Περιφέρειά μας όσον 

αφορά στη διαχείριση των απορριμμάτων. Γνωρίζουμε επίσης ότι οικολογικά και οικονομικά 

βιώσιμη λύση είναι μόνο η συνειδητή καθημερινή εμπλοκή των νοικοκυριών στη διαχείριση των 

απορριμμάτων τους, όπως διαλογή στην πηγή και κομποστοποίηση του οργανικού μέρους στα 

πλαίσια της ολοκληρωμένης διαχείρισης των σκουπιδιών. 

Αυτές είναι λύσεις που μπορούν να εφαρμοστούν απλά και γρήγορα, χωρίς σημαντικό κόστος και 

χωρίς χρονοβόρες αδειοδοτήσεις. Οι λύσεις αυτές δεν χρειάζεται να περιμένουν μέχρι να έχουν 

ρυθμιστεί όλα. Πρέπει  να αρχίσουμε ΤΩΡΑ, λύνοντας ένα προς ένα τα προβλήματα. Και είναι 

ανάγκη όλοι οι Δήμοι της περιφέρειάς μας να κινηθούν στην κατεύθυνση αυτή. 

Μια ενέργεια με την οποία μπορούμε να ξεκινήσουμε και να την εφαρμόσουμε άμεσα είναι να 

αφαιρέσουμε από τον όγκο των σκουπιδιών όλα τα κλαδιά, φύλλα, χόρτα που προέρχονται από 

πάρκα, δεντροστοιχίες και κήπους. Κατά περίπτωση, αυτά μπορεί να ξεπερνούν το 15% των 

απορριμμάτων και, αν καταλήξουν στους κάδους ή δίπλα από αυτούς, ακολουθούν το δρόμο των 

σκουπιδιών και διογκώνουν το πρόβλημα. Συνεπώς πρέπει να μη φτάσουν στον κάδο και να μη 

θεωρηθούν απορρίμματα. Αυτό θα οδηγήσει σε εξοικονόμηση αρκετών εκατοντάδων χιλιάδων 

ευρώ κάθε χρόνο και προπαντός θα μειώσει τα προς διαχείριση απορρίμματα.  

Το σχέδιο στηρίζεται σε απλές ενέργειες των Δήμων και στην ανάληψη ευθυνών από τους 

πολίτες, που αδικαιολόγητα επιβαρύνουν τον όγκο των δημοτικών απορριμμάτων με φυτικά 

υλικά. Τα κλαδιά μπορούν να θρυμματίζονται και τα «μαλακά» μέρη(φύλλα, γκαζόν, βλαστοί) να 

καταλήγουν απευθείας σε τοπική  κομποστοποίηση. Συγκεκριμένα: 

http://static.diavgeia.gov.gr/doc/ΒΛ177ΛΩ-ΨΦΚ
http://sites.diavgeia.gov.gr/pvaigaiou/ada/ΒΛ177ΛΩ-ΤΕ9
http://sites.diavgeia.gov.gr/pvaigaiou/ada/ΒΛ177ΛΩ-ΤΕ9
http://sites.diavgeia.gov.gr/pvaigaiou/ada/ΒΛ177ΛΩ-ΤΕ9
http://static.diavgeia.gov.gr/doc/ΒΛ177ΛΩ-ΤΕ9
http://sites.diavgeia.gov.gr/pvaigaiou/ada/ΒΛ177ΛΩ-6ΕΨ
http://sites.diavgeia.gov.gr/pvaigaiou/ada/ΒΛ177ΛΩ-6ΕΨ
http://sites.diavgeia.gov.gr/pvaigaiou/ada/ΒΛ177ΛΩ-6ΕΨ
http://static.diavgeia.gov.gr/doc/ΒΛ177ΛΩ-ΨΤ8
http://sites.diavgeia.gov.gr/pvaigaiou/ada/ΒΛ177ΛΩ-0ΡΖ
http://sites.diavgeia.gov.gr/pvaigaiou/ada/ΒΛ177ΛΩ-0ΡΖ
http://sites.diavgeia.gov.gr/pvaigaiou/ada/ΒΛ177ΛΩ-0ΡΖ


Τα κλαδιά από πάρκα και δεντροστοιχίες θρυμματίζονται από το Δήμο είτε στο φορτηγό, που τα 

μεταφέρει ή σε ειδικό χώρο. Ακόμη κι αν δεν είναι έτοιμη μονάδα κομποστοποίησης, το 

θρυμματισμένο υλικό μπορεί να αποθηκευτεί και να αξιοποιηθεί για βελτιωτικό εδάφους και 

στρώση σε ελεύθερους χώρους ή καμένες περιοχές.  

Τα φύλλα και το γκαζόν από δημόσιους χώρους πηγαίνουν για κομποστοποίηση είτε τοπικά, 

μέσα στα ίδια τα πάρκα(όπου ορίζεται ειδική «γωνιά» για να συσσωρεύονται φύλλα και κομμένο 

γκαζόν) ή σε ανοιχτούς χώρους που ορίζουν οι Δήμοι. Η χωροθέτηση τέτοιων χώρων είναι απλή, 

καθώς δεν συντρέχει κανένας λόγος δημόσιας υγείας, αφού δεν θα υπάρχουν άλλα απορρίμματα. 

Τα υπολείμματα ιδιωτών απαιτούν άλλη αντιμετώπιση: πρέπει οι ίδιοι οι πολίτες να επωμιστούν 

την ευθύνη και να σταματήσει η αδικαιολόγητη αύξηση του φυτικού υλικού, που καταλήγει στους 

κάδους. Όσον αφορά στα κλαδέματα, αυτά μπορεί να συλλέγονται σε συγκεκριμένα σημεία και 

συγκεκριμένες μέρες ή να μεταφέρονται από τους ίδιους τους ιδιώτες στο χώρο θρυμματισμού 

των Δήμων. Όσον αφορά στα υπόλοιπα υλικά (γκαζόν, φύλλα, υπολείμματα από λαχανόκηπους) 

οι πολίτες θα πρέπει να τα διαχειρίζονται μόνοι τους. Θα πρέπει να γίνει σαφές ότι ο Δήμος ΔΕΝ 

θα συλλέγει τέτοια υλικά και δεν θα αδειάζονται οι κάδοι που περιέχουν τέτοια υλικά μέσα.  

Ένα τέτοιο μέτρο αρχικά θα προκαλέσει αντιδράσεις, όμως δεν υπάρχει αντικειμενικό πρόβλημα: 

Σχεδόν το σύνολο του όγκου τέτοιων φυτικών υλικών προέρχεται από μεγάλους κήπους και 

περιαστικές περιοχές, όπου οι πολίτες διαθέτουν χώρους για να γίνει τοπικά οικιακή 

κομποστοποίηση. Στις υπόλοιπες περιπτώσεις (π.χ. στο κέντρο αστικών περιοχών, πολυκατοικίες 

κ.λπ.) τα υλικά αυτά είναι ελάχιστα και μπορούν να υπάρχουν ειδικές ρυθμίσεις.  

Για να γίνουν τα παραπάνω χρειάζεται βασικά πολιτική βούληση και μικρές τροποποιήσεις στον 

κανονισμό των Δήμων. Ο μόνος εξοπλισμός που χρειάζεται και ενδεχομένως δεν διαθέτουν αυτή 

τη στιγμή όλοι οι Δήμοι είναι ο θρυμματιστής. Η ενημέρωση των πολιτών χρειάζεται· δεν είναι 

όμως τόσο κρίσιμη όσο στην περίπτωση της διαλογής στην πηγή και της ανακύκλωσης (όπου η 

συστηματική ενημέρωση του κοινού είναι κεντρική δράση).  

Σε αμέσως επόμενο στάδιο, η εφαρμογή κομποστοποίησης θα συνδυάσει τη χωριστή απόθεση των 

θρυμματισμένων κλαδιών με την χωριστή διαλογή  και συνδιαχείριση των υπολειμμάτων από τις 

λαϊκές αγορές και  μπορεί να αποδώσει καθαρό, πρώτης ποιότητας  κομπόστ  για τα δημοτικά 

πάρκα ή και για πώληση και θα μειώσει τα έξοδα αποκομιδής. Επιπλέον θα συμβάλει  άμεσα στην 

υποχρέωσή μας σύμφωνα με το Ν. 4042/2012 και την ευρωπαϊκή Οδηγία 2008/99 να εκτρέψουμε 

από την ταφή 5% τουλάχιστον του συνολικού βάρους των απορριμμάτων, που αντιστοιχεί σε 

βιολογικά απόβλητα (κλαδέματα, οργανικά) ως το 2015 και 20% ως το 2020. 

Από τη μεριά μας, έχοντας συναίσθηση των ευθυνών μας, θα στηρίξουμε κάθε ενέργεια σε αυτή 

την κατεύθυνση και θα συνδράμουμε στην προσπάθεια να πειστούν οι πολίτες. Αναγνωρίζουμε τη 

δυσκολία της πρώτης ανακοίνωσης ότι δεν θα συλλέγονται φύλλα, γκαζόν και υπολείμματα 

κήπων, αλλά είναι απόλυτα αναγκαίο να αρχίσει να μεταβιβάζεται στους πολίτες το αίσθημα 

συνευθύνης και συνδιαχείρισης. Υπό αυτό το πρίσμα, είναι βασικό να γνωρίζουν οι πολίτες ότι 

δεν μπορούμε να πληρώνουμε εκατοντάδες χιλιάδες ευρώ κάθε χρόνο για να διαχειριστούμε 

ως απορρίμματα εκείνα τα φυτικά υλικά, που για αιώνες οι πολίτες αξιοποιούσαν ή 

χειρίζονταν με άλλο τρόπο.  

Παρακαλούμε κ. Πρόεδρε να αναλάβετε πρωτοβουλία ώστε η απλή και άμεσα εφαρμόσιμη 

πρότασή μας να φτάσει σε όλους τους δήμους της περιφέρειάς μας. Φυσικά μπορούν να υπάρξουν 

τροποποιήσεις πάνω στη βασική ιδέα της διαχείρισης από το Δήμο και της ευθύνης για τους 
πολίτες. 

Για τη χρηματοδότηση αυτών των δράσεων πιστεύουμε ότι παραμένουν διαθέσιμα κονδύλια στο 

Π.Ε.Π. Στερεάς Ελλάδας και η ωρίμανση τέτοιων έργων είναι απλή υπόθεση - αν υπάρχει η 

βούληση. Η στήριξη τέτοιων ενεργειών, από όλους τους Δήμους, σε συνεργασία με την 

Περιφέρεια είναι το κλειδί της επιτυχίας. Για να κατατεθούν προτάσεις ωστόσο, πρέπει να πάρουν 

πρωτοβουλία οι Δήμοι, γι αυτό το λόγο η ΠΕΔ μπορεί να παίξει ρόλο. 

Ιδιαίτερα θετικό θα ήταν ακόμη, η ΠΕΔ Στεράς Ελλάδας να λειτουργήσει συντονιστικά με στόχο 

την κάλυψη όλων των Δήμων από πλευράς διαχείρισης «ρευμάτων απορριμμάτων» όπως τα 

ελαστικά, τα ηλεκτρικά – ηλεκτρονικά απόβλητα, τα ορυκτέλαια, τα αγροτικά πλαστικά και 

βεβαίως τα απόβλητα εκσκαφών και κατεδαφίσεων. Σε όλους αυτούς τους τομείς αυξάνεται με 



ταχείς ρυθμούς η ιδιωτική πρωτοβουλία. Η Αυτοδιοίκηση πρέπει να στηρίξει αυτές τις 

προσπάθειες λύνοντας το πρόβλημα με παράλληλη τόνωση της τοπικής οικονομίας. 

Είμαστε στη διάθεσή σας για διευκρινήσεις. 

 

ΟΙΚΟΛΟΓΙΑ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗ ΣΤΕΡΕΑΣ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΚΙΝΗΣΗ 

http://oikologiki-sterea.blogspot.gr https://www.facebook.com/oikologia.allilegii.stereas 

τηλ 2231033593  6977261256 
 

επιστροφή 
 

ΕΙΣΗΓΗΣΗ της ΑΣΠΙ στο Δημοτικό Συμβούλιο Ικαρίας  της 3/3/με θέμα  ΤΗΝ 

ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΩΝ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ 

 

Επειδή το περιοδικό μας θυμάται, και επειδή έρχονται δημοτικές εκλογές τον Μάϊο του 2014, ας 

ξαναδιαβάσουμε μια παρέμβαση της ΑΣΠΙ στο Δημοτικό Συμβούλιο Ικαρίας πριν από περίπου 

δυο χρόνια για το πρόβλημα των σκουπιδιών της Ικαρίας. 

ΗΓ   

 

Αυτόνομη Συσπείρωση Πολιτών Ικαρίας 

ΕΙΣΗΓΗΣΗ ΣΤΟ Δημοτικό Συμβούλιο ΤΗΣ 3/3/2012 ΜΕ ΘΕΜΑ ΤΗΝ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΩΝ 

ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ 

 

      Έχει περάσει 1 χρόνος αφότου η παράταξη του κ. Σταυρινάδη ανέλαβε τη διοίκηση του 

Δήμου, και ένα από τα πιο σημαντικά θέματα που απασχολούν την Ικαρία, το θέμα της 

διαχείρισης των απορριμμάτων, έχει βαλτώσει, παρά τις εξαγγελίες του δημάρχου τον Ιανουάριο 

του 2011.  

Συγκεκριμένα στις 21 Ιανουάριου του 2011 στη 2
η 

συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου, ο 

Δήμαρχος ανακοίνωσε (δεν πάρθηκε απόφαση από το Δ.Σ.) το κλείσιμο του ΧΑΔΑ Αγ. Κηρύκου 

μέχρι την 31-1-2011, και τη μεταφορά των σκουπιδιών προσωρινά στους ΧΑΔΑ Ευδήλου και 

Ραχών και το κλείσιμο ενός ακόμα ΧΑΔΑ στο άμεσο μέλλον, με δικαιολογία την εφαρμογή της 

απόφασης-τελεσίγραφο που εξέδωσε η Περιφέρεια Β. Αιγαίου στις 30-12-2010, η οποία 

απειλούσε με πρόστιμα από την Ε.Ε. 

  Στη συζήτηση-συνέλευση που είχε γίνει στον Εύδηλο στις 19-1-2011  με θέμα τα σκουπίδια, ο 

Δήμαρχος είχε δεσμευτεί ότι θα γίνει ολοκληρωμένη ανακύκλωση, όχι μόνο στον Άγ. Κήρυκο και 

τον Εύδηλο που ήδη είχε ξεκινήσει η προσπάθεια, αλλά και στην περιφέρεια των Ραχών όπου δεν 

είχε καν ξεκινήσει καθώς και  ότι πολύ σύντομα (μέχρι το καλοκαίρι του 2011) θα μεταφέρονται 

τα υπολείμματα με containers σε γειτονικά νησιά. 

 Επίσης σε συνέντευξη που παραχώρησε στο Ράδιο Αρμονία στις 20-1-2011 είχε πει: «Το πιο 

βέβαιο είναι πως μέχρι τέλη Ιουλίου θα κλείσουν και οι άλλοι δύο ΧΑΔΑ και να δούμε μετά που 

θα πάνε τα σκουπίδια. Είμαστε σε διαπραγμάτευση με το Υπουργείο Εσωτερικών……δίνουμε 

μεγάλη βαρύτητα στην ανακύκλωση, που θα μειώσει τον όγκο των σκουπιδιών ώστε να 

ανταπεξέλθουν οι ΧΑΔΑ, όπως επίσης και στην ενημέρωση των κατοίκων, ώστε να προβούν σε 

διαλογή των οικιακών αποβλήτων, ενώ τα οργανικά υπολείμματα, για όσους μένουν στα χωριά, 

να γίνονται οργανικό λίπασμα και έτσι να μένει ένα μικρό υπόλειμμα. Επιπλέον, θα πάρουμε 

κάδους και απορριμματοφόρα για κάθε δημοτικό διαμέρισμα, γιατί ο στόλος είναι παλιός. Το 

θέμα των σκουπιδιών, καθώς και το οδικό δίκτυο, είναι θέματα πρώτιστης σημασίας για εμάς.» 

 Επιπλέον μέσα στο 2011    η Δ. Α. είχε αποφασίσει τη μεταφορά των σκουπιδιών της Δ.Ε. Αγίου 

Κηρύκου στον σκουπιδότοπο του Φυτέματος, εξαγγέλλοντας μάλιστα την κατασκευή τοιχίου 

υποστήριξης και γενικότερα έργα βελτίωσης του εν λόγω ΧΑΔΑ. Ακολούθησε μέσα από τις 

σελίδες της εφημερίδας    « Αθέρας» δημόσια αντιπαράθεση ανάμεσα στον Δήμαρχο και στον 

Ικαριώτη επιστήμονα Κ. Ρόζο, που αντιδρούσε με τεκμηριωμένα επιχειρήματα σε αυτήν την 

προοπτική. Ο κύριος Δήμαρχος υπεραμύνθηκε σθεναρά της επιλογής αυτής, χωρίς όμως να 

απαντάει με επιχειρήματα στις ενστάσεις του κυρίου Ρόζου, κατηγορώντας τον μάλιστα για όψιμη 

επιλεκτική αντίδραση σε μια προσπάθεια να ξεπεράσει την ουσία του ζητήματος. 

http://oikologiki-sterea.blogspot.gr/
https://www.facebook.com/oikologia.allilegii.stereas


  Σε όλες τις παραπάνω περιστάσεις και εξελίξεις  η ΑΣΠΙ, δήλωνε με κατηγορηματικό τρόπο ότι 

οι ευθύνες όσων διαχειρίστηκαν το θέμα των σκουπιδιών στην Ικαρία τα τελευταία χρόνια είναι 

τεράστιες. Η Τοπική Αυτοδιοίκηση, η Νομαρχιακή Αυτοδιοίκηση και η Περιφέρεια Βορείου 

Αιγαίου αντί να συνεργαστούν με ειλικρίνεια για την υλοποίηση του έργου (κατασκευής του  

ΧΥΤΑ-ΧΥΤΥ), επιδόθηκαν σε μια ατέρμονη μετάθεση των ευθυνών και αρμοδιοτήτων μεταξύ 

τους, με συνέπεια να χαθεί σχεδόν μία δεκαετία. 

Τοποθετηθήκαμε δημόσια και είπαμε ότι  δεν θεωρούμε λύση το κλείσιμο ενός σκουπιδότοπου με 

την ταυτόχρονη μεταφορά των σκουπιδιών, και των προβλημάτων που αυτή συνεπάγεται, σε άλλο 

σκουπιδότοπο ακατάλληλο από κάθε άποψη. Και να τονίσουμε ότι αυτή τη θέση την 

διατυπώσαμε πέρυσι  για την προοπτική μεταφοράς των σκουπιδιών από τον Άγιο στο 

Φύτεμα Ευδήλου, γιατί πιστεύαμε και πιστεύουμε ότι στην κατάσταση που βρίσκεται δεν 

μπορεί να δεχτεί άλλα σκουπίδια αλλά πρέπει να κλείσει. 

 Δυστυχώς, ακριβώς μετά από ένα χρόνο και εξ αιτίας της πλήρους απραξίας, και της 

αναντιστοιχίας λόγων και έργων της Δ.Α., η κατάσταση είναι ακόμη χειρότερη. Τα πάντα 

ατόνησαν, ακόμη και οι υποτυπώδεις εργασίες στους ΧΑΔΑ (περιφράξεις, επιχωματώσεις), δεν 

έγιναν. 

 Ειδικά για το θέμα της ανακύκλωσης η κατάσταση είναι χειρότερη από αυτήν που παρέλαβε η 

νέα Δημοτική Αρχή από τις προηγούμενες. Τα containers «που είχαν εξασφαλισθεί» και το 

μεγαλύτερο όχημα συμπίεσης - δεματοποίησης, ακόμη έρχονται.  

Τον Ιούλιο (28-7-2011) ήλθε στον Δήμο η Έγκριση των Περιβαλλοντικών Όρων (ΕΠΟ) του 

ΧΥΤΥ Ικαρίας.  

  Και ενώ έχουν συμβεί όλα αυτά ο Δήμαρχος την Δευτέρα 23 Ιανουαρίου 2012, σε συνέλευση 

που συγκάλεσε η ΑΣΠΙ στον Άγ. Δημήτριο Ραχών, επανήλθε στο ζήτημα ανακοινώνοντας την 

οριστική μεταφορά των σκουπιδιών του Αγ. Κηρύκου στον ΧΑΔΑ Ραχών, προσωρινά για 6 

μήνες, χωρίς να υπάρχει πάλι απόφαση του Δ.Σ.  

Η απάντηση που πήρε από τη συνέλευση ήταν ότι πρέπει να το ξανασκεφτεί σοβαρά, γιατί 

απλούστατα και αυτός ο ΧΑΔΑ είναι ακατάλληλος λόγω θέσης και κορεσμού και έπρεπε να έχει 

ήδη κλείσει μετά από 30 χρόνια προβληματικής λειτουργίας του.  

Αναρωτιόμαστε τι απέγιναν οι καθησυχαστικές εξαγγελίες και τα μεγαλόπνοα σχέδια; 

 -Τι απέγιναν τα αναγκαία έργα υποδομής στο Φύτεμα;  

 -Τι μεσολάβησε και τα σκουπίδια άλλαξαν πορεία και τώρα δρομολογούνται για τον ΧΑΔΑ των 

Ραχών; 

 -Μήπως οι κάτοικοι των Ραχών και του Ευδήλου θεωρούνται πιο αδύναμοι, επειδή δεν 

προνόησαν να εξασφαλίσουν έγκαιρα την εντολή κλεισίματος των ΧΑΔΑ τους; Eξάλλου η 

ανάπτυξη των κάδων ανακύκλωσης στις Ράχες εκείνη την ίδια μέρα, και 13 μήνες μετά από την 

ανάληψη καθηκόντων της νέας Δ.Α., χωρίς καν τις απαραίτητες υποδομές για τη συλλογή των 

ανακυκλούμενων απορριμμάτων προσβάλλει και υποτιμά τη νοημοσύνη των κατοίκων.  

  - Ή μήπως στο παιχνίδι των εσωτερικών ισορροπιών και στην έλλειψη σχεδιασμού για το ζήτημα 

της διαχείρισης των απορριμμάτων η  λύση των Ραχών σας φάνηκε πιο ανώδυνη;   

Στη συνέλευση εκείνη η ΑΣΠΙ έθεσε στον Δήμαρχο τα εξής ερωτήματα : 

 

-  Γιατί 6 μήνες μετά από την έγκριση των περιβαλλοντικών όρων του ΧΥΤΥ δεν έχει προχωρήσει 

η Προγραμματική Σύμβαση με την Π. Β. Αιγαίου για την υποβολή πρότασης κατασκευής ΧΥΤΥ 
στο ΕΣΠΑ; 

-  Γιατί δεν έχει γίνει σύσταση ΦΟΔΣΑ; 

-  Γιατί δεν έχει γίνει ανάθεση μελέτης του Κτηματολογίου και του δρόμου πρόσβασης του 

ΧΥΤΥ; 

   Αυτά ακριβώς τα ερωτήματα συμπεριέλαβε  η Δ.Α. 15 ημέρες μετά, στη συνεδρίαση του Δ.Σ. 

της 10/2/2012 !!  

 Αν δηλαδή δεν είχε μεσολαβήσει  η συνέλευση στον Άγιο Δημήτριο και η επισήμανση μας ότι το 

έργο κατασκευής του ΧΥΤΥ πάει να χαθεί λόγω προθεσμιών, πότε θα απασχολούσε την Δ. Α. το 

θέμα του ΧΥΤΥ; 



 Γιατί απέφυγε ένα χρόνο ολόκληρο να φέρει προς συζήτηση στο ΔΣ το θέμα της διαχείρισης των 

απορριμμάτων; Φανταστείτε να μην ήταν το πρόβλημα της διαχείρισης των σκουπιδιών στα 

θέματα «πρωτίστης σημασίας» για την Δ.Α.! 

    Μετά από ένα χρόνο λοιπόν, κρίνοντας από τα δείγματα γραφής της Δ.Α,, θα χαρακτηρίζαμε 

την τακτική της επιπόλαιη, αναξιόπιστη, αφερέγγυα, αναποτελεσματική και, λόγω έλλειψης 

συγκεκριμένης πολιτικής, γεμάτη παλινωδίες και καιροσκοπικούς αυτοσχεδιασμούς.  

 

 Επειδή στο σοβαρότατο αυτό για τον τόπο μας θέμα, δεν έχει σημειωθεί καμία πρόοδος, και 

το πρόβλημα είναι πιο πιεστικό από πέρσι, επαναλαμβάνουμε και παραμένουμε σταθεροί στις 

θέσεις μας.  

  Είμαστε πάντα στην πρώτη γραμμή για το κλείσιμο των σκουπιδότοπων, όπως ήμαστε στην 

πρώτη γραμμή για την παύση της καύσης πριν από μερικά χρόνια. 

 Είμαστε όμως κατά της μετατόπισης του προβλήματος από το ένα σημείο του νησιού στο 

άλλο και κατά συνέπεια της όξυνσής του. Η επικρατούσα κατάσταση και στους τρεις ΧΑΔΑ 

προσβάλλει βάναυσα την φυσική και πολιτιστική μας κληρονομιά, συνιστά τεράστια πηγή 

κινδύνου για τη δημόσια υγεία και μόνιμη πηγή ρύπανσης για το οικοσύστημα των 

περιοχών. Με τις ενέργειές της η δημοτική αρχή δεν λύνει τα σοβαρά προβλήματα, αλλά τα 

μεταθέτει συνεχώς στο μέλλον, διαιωνίζοντάς τα και διχάζοντας την Ικαριακή κοινωνία . 

  Σταματήστε να παίζεται πιγκ-πογκ με τα σκουπίδια.          

                

ΕΠΙΤΕΛΟΥΣ ΑΣΧΟΛΗΘΕΙΤΕ ΣΟΒΑΡΑ ΜΕ ΤΟ ΘΕΜΑ ΤΗΣ  

ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ ΣΤΗΝ ΙΚΑΡΙΑ. 

ΕΛΑΤΕ ΟΛΟΙ ΜΑΖΙ ΝΑ ΟΡΓΑΝΩΣΟΥΜΕ:   

-ΟΥΣΙΑΣΤΙΚΟ ΔΙΑΧΩΡΙΣΜΟ ΚΑΙ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗ. 

-ΕΠΙΤΑΧΥΝΣΗ ΤΩΝ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΧΥΤΥ 

-ΟΡΙΣΤΙΚΟ ΚΛΕΙΣΙΜΟ - ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΑΙ ΤΩΝ ΤΡΙΩΝ ΧΑΔΑ 

ΙΚΑΡΙΑ 3/3/2012 

 

επιστροφή 

 

Ερωτήσεις Λαϊκής Συσπείρωσης Ικαρίας στο ΔΣ για απορρίμματα και ΧΥΤΥ  

19/11/2013  

Ερώτηση για την πρόταση ενεργειακής αξιοποίησης των απορριμμάτων   
Ικαρία, 14 Νοεμβρίου  2013 

Προς την διοίκηση  του δήμου Ικαρίας 

Κύριε  δήμαρχε, όπως  γνωρίζετε  τον  Ιανουάριο του 2013 , καταθέσαμε ερώτηση  για την 

επίσκεψη  γερμανών  τεχνοκρατών   στην Ικαρία , και  λόγο της παντελούς έλλειψης ενημέρωσης 

του δημοτικού συμβούλιου Ικαρίας για την επίσκεψη και τους σχεδιασμούς που πρόεκυψαν ως 

αποτέλεσμα της συνεργασίας με τους γερμανούς  τεχνοκράτες, ρωτούσαμε τότε αν: 

- Η επίσκεψη σχετιζόταν με την εξελισσόμενη συνεργασία που προωθούν Περιφερειακές Ενώσεις 

Δήμων της Γερμανίας με ελληνικούς ΟΤΑ που μεθοδεύουν ένα  νέο μοντέλο  Τοπικής Διοίκησης, 

που θα λειτουργεί καθαρά με ιδιωτικοοικονομικά κριτήρια και σε συνεργασία με επιχειρηματίες; 

- Ποιος εκπροσωπεί στην «ομάδα εργασίας»  τον Δήμο Ικαρίας; 
- Τέλος  αν έχει  καταλήξει η «ομάδα εργασίας» σε κάποιο πόρισμα και οι  κατευθύνσεις  του  

από  πιο  όργανο  θα  επικυρωθούν ; 

Παρά του ότι μας απαντήθηκε πως η συγκεκριμένη επίσκεψη δεν έχει σχέση με την προωθούμενη 

Ελληνογερμανική συνεργασία οργανισμών τοπικής διοίκησης. Καθώς και ότι καμία ενέργεια  δεν 

θα γίνει  από τον δήμο αν δεν αποφασίσει το δημοτικό συμβούλιο. Τον τελευταίο μήνα υπάρχουν 

δημοσιεύματα  (13 Οκτωβρίου Ελευθεροτυπία και 9 Νοεμβρίου  Καθημερινή) και αναρτήσεις στο 

διαδίκτυο που αναφέρουν καθαρά την εμπλοκή του δήμου Ικαρίας  «Στην προετοιμασία με 

μεθοδικά βήματα  χρυσών «ντιλ»  στον προσοδοφόρο τομέα της διαχείρισης απορριμμάτων, με 

βαρύτητα να δίνεται στην ενεργειακή αξιοποίηση».  Λαμβάνοντας υποψιν ότι κανένα δημοσίευμα  

δεν  διαψεύστηκε από τον δήμο Ικαρίας, καθώς και την αναφορά του κύριου Δήμαρχου  για το 

ίδιο ζήτημα στην ημερίδα του ΣΙΕ στις 26 Οκτωβρίου, ερωτάσθε κύριε δήμαρχε: 



• Ποιος  εξουσιοδότησε τον νομικό σύμβουλο του δήμου Ικαρίας να κάνει δηλώσεις για ένα τόσο  

σοβαρό θέμα στα ΜΜΕ, χωρίς να έχει ενημερωθεί το δημοτικό συμβούλιο; 

• Πότε θα ενημερωθεί το δημοτικό συμβούλιο για την αντιπρόταση «της   κατασκευής ΧΥΤΥ» 

που περιγράφει ο νομικός σύμβουλος του δήμου Ικαρίας στο δημοσίευμα της «Καθημερινής». 

Αντιπρόταση που στηρίζεται σε δύο μελέτες που εκπόνησαν οι Γερμανοί, και προτείνει την 

«Δημιουργία  μιας μικρής  θερμικής  μονάδας  επεξεργασίας  απορριμμάτων  στο  νησί» ; 

• Τι  άλλο  έχει  συζητηθεί στα πλαίσια της «Ελληνογερμανικής  συνεργασίας», ερημην του 

δημοτικού συμβουλίου και των κάτοικων της Ικαρίας; 

Για την Λαϊκή Συσπείρωση Ικαρίας 

Στέλιος  Σταμούλος 

 

Ερώτηση για την στάση του δήμου  Ικαρίας απέναντι στην προσφυγή κατά της κατασκευής 

του ΧΥΤΥ 
Κύριε δήμαρχε, Όπως αναφέρατε στην ημερίδα του Σ.Ι.Ε (26/10/13), αρχές Δεκεμβρίου του 2013 

εκδικάζεται  η προσφυγή κατά της κατασκευής  του ΧΥΤΥ Ικαρίας στο ΣΤΕ. 

Λαμβάνοντας υποψιν και το δημοσίευμα (9/11/13 Καθημερινή) όπου ο νομικός σύμβουλος του 

δήμου Ικαρίας, αναφέρεται σε αντιπρόταση στην « κατασκευή ΧΥΤΥ» , αντιπρόταση που 

στηρίζεται σε δύο μελέτες που εκπόνησαν  Γερμανοί τεχνοκράτες που συνεργάζεστε , και 

προτείνει την «Δημιουργία μιας μικρής θερμικής μονάδας επεξεργασίας απορριμμάτων στο νησί» 

. 

Ερωτάσθε κύριε δήμαρχε: 

• Με πιο τρόπο θα παρέμβει ο δήμος Ικαρίας στην εκδίκαση της προσφυγής στο ΣΤΕ, και με πια 

ομάδα νομικών θα υποστηρίξει την ολοκλήρωση της κατασκευής του ΧΥΤΥ Ικαρίας ; 

• Πότε θα ενημερωθεί το δημοτικό συμβούλιο για την εξέλιξη αυτής της καθοριστικής για το 

μέλλον της διαχείρισης των απορριμμάτων της Ικαρίας υπόθεσης ; 

Για την Λαϊκή Συσπείρωση Ικαρίας 

Στέλιος  Σταμούλος 

http://www.ikariamag.gr/erotiseis-laikis-syspeirosis-ikarias-sto-ds-gia-aporrimmata-kai-hyty  

 

επιστροφή 

 

Σε λάθος δρόμο κινείται ο Δήμος Ικαρίας για τα σκουπίδια 

Και ένας χρήσιμος διαδικτυακός διάλογος 

 

Διαβάστε το κείμενο που αναφέρεται τελικά σε καύση απορριμμάτων ως προσανατολισμό του 

Δήμου Ικαρίας. Στην αναρτημένη είδηση απάντησα με ένα σχόλιο που κατέληγε Σε λάθος δρόμο 

κινείται ο Δήμος Ικαρίας. Ακολούθησε ένας διαλογος που αντιγράψαμε και παραθέτουμε εδώ, 

μετά το κείμενο. ΗΓ.  

11/11/2013  

Σε ευρωπαϊκά χνάρια Νάξος και Ικαρία για τα σκουπίδια  

Αντλούν τεχνογνωσία και προτάσεις για τη διαχείρισή τους από τη Γερμανία 
Τον γόρδιο δεσμό της διαχείρισης των σκουπιδιών προτίθενται να λύσουν δύο νησιά του Αιγαίου, 

αντλώντας τεχνογνωσία και από τη Γερμανία. Η Νάξος και η Ικαρία, αντιμέτωπες με την ανάγκη 

άμεσης αντιμετώπισης των σκουπιδιών τους, συνομιλούν εδώ και ένα χρόνο με τους ομολόγους 

τους από το Σβέμπις Χαλ της Βάδης Βυρτεμβέργης, που έχουν εμπειρία σε εναλλακτικές μορφές 

διαχείρισης των απορριμμάτων ήδη από τη δεκαετία του ’60. Οργάνωση της ανακύκλωσης, 

κομποστοποίηση, κατασκευή νέων ΧΥΤΥ, ακόμα και μονάδες θερμικής επεξεργασίας με 

δυνατότητα παραγωγής ενέργειας, είναι οι επικρατέστερες ιδέες. 

Η χωματερή στο σημείο Τίμιος Σταυρός της Νάξου έχει προκαλέσει πολλάκις πονοκέφαλο στους 

τοπικούς άρχοντες, καθώς μέχρι το τέλος του 2014 πρέπει να έχει εξευρεθεί μια αποδεκτή λύση. 

Συνολικά είναι 11 οι χωματερές που ανήκουν στον Δήμο Νάξου (περιλαμβάνονται και τα νησιά 

Ηρακλειά, Σχοινούσα, Δονούσα και Κουφονήσια) και χρήζουν αποκατάστασης. «Από το 

υπουργείο Περιβάλλοντος έχει εγκριθεί ένα κονδύλι 2.700.000 ευρώ που θα αξιοποιηθεί σε 

περιβαλλοντικές μελέτες για την αποκατάσταση όλων των χωματερών, πέντε Σταθμούς 

http://www.ikariamag.gr/erotiseis-laikis-syspeirosis-ikarias-sto-ds-gia-aporrimmata-kai-hyty


Μεταφόρτωσης Απορριμμάτων, 600 κάδους κομποστοποίησης, αλλά και ενημερωτικές 

καμπάνιες», εξηγεί στην «Κ» ο χημικός κ. Δημήτρης Τσουκλέρης, ειδικός σύμβουλος του δήμου. 

Οραμα του ίδιου είναι η κομποστοποίηση ακόμα και των φυκιών, ενώ η προσπάθεια θα ενισχυθεί 

και με 425 κάδους, δωρεά από το Σβέμπις Χαλ. Η διαχείριση των αστικών απορριμμάτων 

προβλέπεται να γίνεται στον εγκεκριμένο μελλοντικό νέο ΧΥΤΑ (για τον οποίο είχε μεριμνήσει η 

προηγούμενη δημοτική αρχή), ενώ αναμένεται εντός του μηνός η δημοσιοποίηση μελέτης 

ολοκληρωμένης διαχείρισης απορριμμάτων από το ΕΜΠ. «Αν η εν λόγω μελέτη και το υπουργείο 

δώσουν το «πράσινο φως», θα συζητηθεί και η πιθανότητα δημιουργίας μονάδας θερμικής 

επεξεργασίας με το Δημοτικό Συμβούλιο», σημειώνει ο κ. Τσουκλέρης. Από την πλευρά του ο 

περιφερειάρχης του Σβέμπις Χαλ, κ. Gerhard Bauer, κρίνει εφικτή την εν λόγω λύση, «εμείς 

επεξεργαζόμαστε από τους 190.000 κατοίκους μας επιτυχώς 20.000 τόνους απορριμμάτων 

ετησίως, όσους ακριβώς παράγει και η Νάξος με τους 20.000 κατοίκους». 

Στην ακριτική Ικαρία υπάρχουν δύο χωματερές που πρέπει να κλείσουν. Το σχέδιο ήταν η 

κατασκευή ΧΥΤΑ, που μαζί με τα συνοδά έργα θα έχει κόστος 10 με 12 εκατ. ευρώ και θα 

διαρκέσει τρία με τέσσερα χρόνια. Η αντιπρόταση σε αυτό το πλάνο, που στηρίζεται σε δύο 

μελέτες που εκπόνησαν οι Γερμανοί κατόπιν και επιτόπιας έρευνας, είναι η δημιουργία μιας 

μικρής θερμικής μονάδας επεξεργασίας απορριμμάτων στο νησί, που θα κοστίσει από 800.000 

έως 1.900.000 ευρώ, ενώ αν θα προστεθεί τεχνολογία παραγωγής ενέργειας από τα σκουπίδια, το 

συνολικό κόστος θα φτάσει τα 3 εκατ. ευρώ. 

Φυσικά, πρέπει να προηγηθεί εκτεταμένη ανακύκλωση όλων των υλικών και κομποστοποίηση, 

ώστε για τη θερμική επεξεργασία να προορίζονται μόνον όσα υλικά δεν επιδέχονται άλλο είδος 

επεξεργασίας (π.χ. στρώμα, οδοντόβουρτσα κ.ά.). «Στη Βάδη Βυρτεμβέργη οι πολίτες έχουν 

προσωπικό μητρώο, οι κάδοι είναι ηλεκτρονικά συνδεδεμένοι με τσιπάκι, γίνεται αυτόματα 

ανίχνευση πιθανώς ακατάλληλων αντικειμένων σε κάθε κάδο», περιγράφει ο κ. Ζαχαρίας Κεσσές, 

ειδικός συνεργάτης του δημάρχου Ικαρίας. Οι επιφυλάξεις από ελληνικής πλευράς εστιάζονται 

στο κατά πόσον είναι εφικτό ένα τέτοιο μοντέλο διαχείρισης να λειτουργήσει άρτια στην Ελλάδα, 

δεδομένης και της άγνοιας στον εν λόγω κλάδο. 

Εχουν ξεκινήσει από το 1965 

«Σε εμάς όποιος παράγει τα περισσότερα απορρίμματα πληρώνει τα περισσότερα», λέει με 

έμφαση στην «Κ» ο περιφερειάρχης του Σβέιμπις Χαλ, κ. Gerhard Bauer. Στην περιφέρειά του, με 

πληθυσμό περίπου 190.000 κατοίκων, η θερμική επεξεργασία ξεκίνησε το 1965, «έκτοτε, όμως, 

αναβαθμίζουμε συνεχώς το σύστημα ακολουθώντας τις τεχνολογικές εξελίξεις». 

Υπενθυμίζεται ότι η εναπόθεση απορριμμάτων απαγορεύθηκε στη Γερμανία το 2005. «Σήμερα, 

έχουμε εν λόγω μονάδες επεξεργασίας ακόμα και μέσα στην πόλη της Στουτγάρδης, που 

λειτουργούν άρτια χωρίς να προκαλούν οιαδήποτε όχληση». 

Σε επίπεδο ανακύκλωσης, πέρα από τις γνωστές μας κατηγορίες των βιοδιασπώμενων, των 

συσκευασιών, των υπολειμμάτων από κλαδέματα, του γυαλιού και του χαρτιού, οι Γερμανοί 

ανακυκλώνουν ξεχωριστά ρουχισμό και υποδήματα, ελαστικά, τηγανόλαδα, ηλεκτρικές και 

ηλεκτρονικές συσκευές, παλιοσίδερα, παλιά καλώδια, φελιζόλ και φελλούς! 

Της Ιωαννας Φωτιαδη  kathimerini.gr 

 

Ηλίας Γιαννίρης  

Το άρθρο γράφει: "Φυσικά, πρέπει να προηγηθεί εκτεταμένη ανακύκλωση όλων των υλικών και 
κομποστοποίηση." Αυτό είναι τουλάχιστον υποκριτικό. Μετά από κομποστοποίηση- ανακύκλωση 

μένει το 10% των σκουπιδιών, το οποίο είναι ασύμφορο ποσοστό για θερμική επεξεργασία, πόσω 

μάλλον για παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας. Εκτός και αν ο στόχος είναι να μην γίνεται 

κομποστοποίηση- ανακύκλωση και να καταλήξουμε σε θερμική επεξεργασία ΟΛΩΝ των 

απορριμμάτων (σήμερα ανακυκλώνεται περίπου το 5%), οπότε οδηγούμαστε σε πλήρη καύση των 

απορριμάτων. Και μετά παράγεται τοξική τέφρα που θα πρέπει να εναποτεθεί κάπου. Σε λάθος 

δρόμο κινείται ο Δήμος Ικαρίας.  

Γιώργος ικαρια Παπαδόπουλος  

Με ολο το σεβασμο στην προτερη ακαδημαικη και επαγγελματικη σας πορεια, θεωρω πως 

εκφραζεται εσφαλμενη θεση. Ακομη και στα πλεον προηγμενα συστηματα διαχειρισης 

απορριματων το τελικο ποσοστο του ογκου που απομενει δεν πεφτει κατω απο το 23%. 
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Επιπροσθετως, αγαπητε κυριε δεν αναφερθηκε πουθενα πως το ποσο της παραγωμενης ενεργειας 

απο τον ογκο των απορριμματων , θα συμβαλλει για τη καλυψη του μεγαλυτερου μερους των 

ηλεκτρικων αναγκων του νησιού παρα θα λειτουργει αθροιστικα με τις υπαρχουσες δομες 

παραγωγης ( απο τον ΤΣΠ στον Αγιο Κηρυκο και την υποτυπωδη διευσδυση ΑΠΕ που 

προυπαρχει) και σε συνδυασμο με το υπο κατασκευη υβριδικο εργο στην Προεσπερα ,θα 

καλυπτεται το ενεργειακο ΄΄αποτυπωμα΄΄ του νησιου...Λειτουργησατε ως φορεας προωθησης μια 

νεωτεριστικης - για τα Ικαριακα δεδομενα- προτασης κοινωνικης  συνεταιριστικης,ποιος ο 

λ...ογος εκτοξευσης ΄΄παρθιων βελων΄΄ εναντια σε μια μεθοδο διαχειρισης και ανακτησης 

ενεργειας που προωθειται σε παγκοσμιο επιπεδο, αφηνοντας πισω παρωχημενες μεθοδους και η 

οποια θα λειτουργει ως ΄΄συγκοινωνουν δοχειο΄΄ στην πρωτοβουλια σας ; Θεωρειται ΄΄εχθρικη ΄΄ 

αναφορικα με το πλανο σας μια τετοια ενεργεια; Δεν θα επρεπε καθως αντιστοιχες 

συνεταιριστικες του εξωτερικου συνεργαζονται με εγκαταστασεις ανακτησης ενεργειας απο τα 

απορριματα ,διαθετοντας και το ποσοστο της τεφρας σε παραπλευρες δραστηριοτητες όπως 

εταιρειες δομικων υλικων ενιοσχυοντας περαιτερω την οικονομικη μικροκλιμακα, μακρια απο 

εξαρτησεις εποιχειρηματικων συμφεροντων...Μην γινιστε παρακαλω αρωγος αδοκιμων αποψεων 

συμπατριωτων μας, τον οποιο το υποβαθρο αρχιζει και τελειωνει στο στενο ΄΄πρισμα΄΄ της 

ακριτης αναπαραγωγης διαδικτυακων αναρτησεων...Σας σεβομαστε ,αλλα με ολο το σεβασμο δεν 

υπαρχει η μονομερης θεση διανθισμενη απο πολιτικες τοποθετησεις ορισμενων συνσχολιαστων 

σας...Μεινετε μακρια απο πρακτικες αυτες ,καθως ο ρολος σα ως επιστημω επιβαλλει αυστηρη 

ουδετερη ,κριτικη ματια και υποστηριξη στασεων που μεχρι προτινως δυστυχως δεν υπηρχαν ουτε 

ως αντικειμενο συζητησης στο νησι μας..Συγχωρηστε την αγνοια μου, ενας αμαθης συμπατριωτης 

σας, που επιζητα απαντησεις. 

Michael Bakas  

στο αναθεωρημένο ΠΕΣΔΑ που πέρασε πρόσφατα από το Περιφερειακό Συμβούλιο η θερμική 

επεξεργασία δεν προωθείται καθόλου για κανένα από τα νησιά μας πρώτα από όλα λόγω 

κλίμακας..πόσο μάλλον για την Ικαρία..ο Δρόμος είναι ένας και τα στάδια 4.... Μείωση, 

επαναχρησιμοποιηση, κομποστοποίηση, ανακύκλωση  

Michael Fotiadis  

Φαίνεται σαν να προσπαθούμε να λύσουμε ένα σχετικά απλό πρόβλημα αναζητώντας αλλού 

πολυσύνθετες λύσεις. Είναι ξεκάθαρο ότι η κυρίαρχη πολιτική θέλει να οδηγήσει σε τεχνητά 

αδιέξοδα, προτείνοντας την έξωθεν βοήθεια ως μοναδική λύση, πάντα με το αζημίωτο. Ας 

συζητήσουμε επιτέλους με τους μόνους ειδικούς, τους πολίτες και ας αντλήσουμε ιδέες από τη 

σοφία των παπούδων μας. Δεν έχουμε ανάγκη τους διάφορους Φούχτελ, μπορούμε να τα 

καταφέρουμε μόνοι μας. Η λύση της καύσης είναι καταστροφική, τελεία και παύλα. Έλεος πια με 

τους μύθους των εργοστασίων καύσης στο κέντρο της Βιέννης. Ας σκεφτούμε και λίγο το πριν και 

το μετά των σκουπιδιών. Είναι ξεκάθαρο ότι η ίδια ισοπεδωτική επικίνδυνη λογική τείνει να 

κυριαρχήσει παντού. Χωρίς δημιουργική σκέψη. Χωρίς εναλαλκτικές προτάσεις. Και κυρίως: 

χωρίς καμία συμμετοχή αυτών που το πρόβλημα αφορά άμεσα: των πολιτών. Δυστυχώς οι 

συνειρμοί είναι τόσο έντονοι. Μνημόνιο ή τίποτα - καύση ή τίποτα.  

Ηλίας Γιαννίρης  

προς κ Παπαδόπουλο: Μπορεί να έχετε δίκιο και να μην πέφτει κάτω από 23% το ποσοστό 

υπολειμμάτων μετά την κομποστοποίηση και ανακύκλωση. Σήμερα, που η Ικαρία ανακυκλώνει 5-

10% πρέπει πρώτα να πιάσει μεγαλύτερα ποσοστά. Δυστυχώς δεν έχουμε αξιόπιστα στοιχεία για 
την Ικαρία, ούτε καν για το πόσα απορρίμματα παράγει και αυτό είναι το πρώτο που πρέπει να 

κάνει ο Δήμος. Το πρώτο βήμα είναι να γνωρίζουμε ακριβώς τι έχουμε. Στην επαρχία τα 

αποδομήσιμα υλικά για κομποστοποίηση πρέπει να περιλαμβάνουν και τα κλαδέματα. Τα μεγάλα 

κλαδιά όμως πρέπει να συγκεντρώνονται και να γίνονται πέλετ ή μπρικέτες. Τα μπάζα πρέπει να 

έχουν δικό τους χώρο εναπόθεσης και να παράγουν 3Α και λίθους για επάνάχρηση. Ο Δήμος 

κινδυνεύει να φάει ευρωπαϊκό πρόστιμο γιατί δεν έχει κινηθεί σε αυτή την κατεύθυνση. Τι κάνει ο 

Δήμος αντί αυτών; Ψάχνει λύση χωρίς ανακ...ύκλωση, κομποστοποίηση, επανάχρηση, ενέργεια 

από κλαδέματα κλπ. Ψάχνει λύση χωρίς τη συμμετοχή των πολιτών. Ψάχνει λύση συγκεντρωτική 

τύπου Μπόμπολα, για καύση, δηλαδή, ΟΣΟ ΠΙΟ ΠΟΛΛΑ ΣΚΟΥΠΙΔΙΑ ΤΟΣΟ ΤΟ 

ΚΑΛΥΤΕΡΟ. Έγραφα λοιπόν: Σε λάθος δρόμο κινείται ο Δήμος Ικαρίας. Προφανώς εσείς 

θεωρείτε ότι σωστά κινείται, και επικροτείτε την κατεύθυνση στην οποία αναζητά λύσεις, και 
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μάλιστα παράνομες (Εκτός ΠΕΣΔΑ). Η διαφορά μας είναι διαμετρικά αντίθετη, και αυτό δεν έχει 

να κάνει με ακαδημαϊκές πορείες κλπ κλπ αλλά με συμφέροντα που εξυπηρετούνται. Όμως, 

πιστεύω ότι με δημόσια συζήτηση και όχι με "εν κρυπτώ" σχεδιασμούς και "ελέω λαού" μπορεί να 

βρεθεί η λύση. Πόσω μάλλον που στην κατεύθυνση του Δήμου στο τέλος υπάρχει αύξηση των 

δημοτικών τελών (μας το εξήγησαν στην εκδήλωση του Συλλόγου Ικαρίων Επιστημόνων στον 

Άγιο Κήρυκο) ενώ στην εναλλακτική που παλεύουμε υπάρχει μείωση των δημοτικών τελών. 

Γιώργος ικαρια Παπαδόπουλος  

Αγαπητε κυριε Γιαννιρη, αρχικα να σας ευχαριστησω που ειχατε την καλοσυνη να απαντησετε 

στο σχολιασμο που σας υπεβαλλα. Τωρα αναφορικα με τις απαντησεις σας , θα εκθεσω τα εξης. 

Αρχικα, αναφερατε το ζητημα της μη ακριβης καταγραφης του ογκου των απορριματων του 

νησιου. Πολυ σωστη ως παρατηρηση, αυτο όμως όπως γνωριζετε για να λυθει θα πρεπει να 

βοηθησει και το τεχνικο προσωπικο του Δημου, το οποιο δυστυχως στο παρελθον δεν καταφερε 

να προχωρησει σε ακριβεις μετρησεις τοσο του ογκου απορριματων ,δινοντας ενα ευρος τιμων 

μεταξυ 2.900- 3300 τονων ετησιως απότι εμαθα εχθες απο ατομο εντος του Δημου, όσο και στην 

σωστη οργανωση και παραλαβη εξοπλισμου αξιόλογου εξοπλισμου στην κατευθυνση της 

δημιουργιας και της λειτουργικης ''βιωσιμοτητας'' ενος δικτυου ανακύκλωσης...Διοτι όπως ειναι 

γνωστο ο εξοπλισμος στα δυο ,κατ΄ονομα ΚΔΑΥ της Ικαριας, δεν αντισοιχει σε επαρκη 

αξιοποιηση, δεματοποιηση και συμπιεση των δεχομενων σε αυτα ανακυκλωσιμων υλικων...Αρα, 

συμφωνουμε στο οτι θα πρεπει τοσο η Δημοτικη αρχη όσο και το υφισταμενο τεχνικο προσωπικο 

( μηχανικοι) του Δημου να συνεργαστουν στο να προχωρησουν επιτελους σε μια αξιόλογη και 

ορθη καταγραφη του τι απορριματα παραγει το νησι; Σιγουρα κυριε Γιαννιρη,θα συμφωνειτε μαζι 

μου πως οι ανακριβεις τιμες που δινονταν τοσα χρονια κατα το παρελθον , δεν ειχαν σχεση με την 

πραγματικοτητα, αλλα τοτε λογω ελλειψης ενδιαφεροντος τηρουταν ΄σιγην ιχθυος''... 

Γιώργος ικαρια Παπαδόπουλος  

Δευτερον ,αγαπητε κυριε, που σας εκτιμω βαθυτατα, θιξατε το ζητημα της μη υπαρξης ΧΥΤΑ 

αδρανων υλικων στην Ικαριακη μικροκλιμακα. Σωστη ως παρατηρηση αλλα μαλλον δεν 

αντικατοπτριζει την πραγματικοτητα ,καθως σε μας εδω στο Αργιουλακι υπαρχει ΄΄κυτταρο'' 

αποθεσης αδρανων υλικων...Συμφωνω απολυτα πως δεν αντιστοιχει στις απαιτησεις που 

επιβαλλουν Ευρωπαικοι και εθνικου κανονες περιβαλλοντικης και μηχανικης διαχειρισης, καθως 

ουτε ο καταλληλος ΄΄μανδυας΄΄ στεγανοτητας υπαρχει κατω απο το ΄΄κυτταρο'' ουτε το καταλληλο 

παχος χωματος περιξ αυτου για επικαλυψη τμηματος των αδρανων υλικων.. Δεν ειναι επισημος 

χωρος αποθεσης δηλαδη...Ουτε φυσικα αξιοποιηση μερους του απορριπτομενου ογκου σε αυτο 

δεν υπαρχει..Όπως ισως θα ξερετε το ΠΕΣΔΑ Β.Αιγαιου αναφερει και για τη Μυτιληνη αναγκη 

δημιουργιας συγχρονου ΧΥΤΑ αδρανων , πραγμα που μεχρι στ...ιγμης δεν αντιστοιχει σε 

ρεαλιστικο πλανο καθως παρόλες τις δημοσιες διακοινωσεις ,δεν εχει ενταχθει σε κανενα 

προγραμμα χρηματοδοτησης. Για την Ικαρια το ΠΕΣΔΑ αναφερει την αναγκη δημιουργιας 

ΧΥΤΑ- ΧΥΤΥ και 2 ΣΜΑ και όχι ΧΥΤΑ αδφρανων υλικων...Θ αρωτησετε ευλογα ΄΄δεν πρεπει 

να γινει;''...Θα σας απαντησω ,ΟΠΩΣΔΗΠΟΤΕ, καθως πλειστοι εργοληπτες ΄΄αποθετουν΄΄ 

αδρανη υλικα σε περιοχες ευαισθητης βιοποικιλοτητας και χωρις αλγος...Τριτον , γραψατε πως ο 

δημος κινειται εναντια στον ΠΕΣΔΑ, μα κυριε Γιαννιρη εσεις δεν εισασταν που το καλοκαιρι του 

2012 ,λεγατε δημοσιως τις ενστασεις σας για την μη ΄΄συμβατοτητα του συνολου των προτασεων 

του ΠΕΣΔΑ;''.. Τωρα ειναι αποριας αξιον πως προβαινετε σε μια δημοσια και τοσο επιβεβαιωτικη 

αποδοχη αυτου χωρις συνολικη κριση...Μηπως διοτι η ιδεα της ανακτησης ενεργειας απο τα 
απορριματα ερχεται σε εμμεση ΄΄αντιθεση΄΄ με το προωθουμενο σχεδιο δημιουργιας 

συνεταιριστικης και αρα επιδιωκετε να λαμβανετε το μεγαλυτερο δυνατο ογκο απορριματων 

προκειμενου να λαμβανετε και μεγαλυτερα ποσα ανταποδοτικων τελων ανα τονο υλικου; 

Μαλλον...Αλλα αυτο ερχεται να συμπληρωσει το επομενο μου ερωτημα.. Με καθε σεβασμο 

αγαπητε , ας μας πειτε πως θα εξασφαλιστει η βιωσιμοτητα του νεωτεριστικου συστηματος 

διαχειρισης απορριματων που προωθειτε; Που θα βρισκονται οι ετησιοι χρηματικοι ποροι και απο 

ποιο ΣΥΣΤΗΜΑ Η ΦΟΡΕΑ ΘΑ ΛΑΜΒΑΝΕΤΕ ΑΥΤΟΥΣ KAi ΕΑΝ ΣΥΜΒΛΗΘΕΙΤΕ ΑΝΑ 

ΤΟΝΟ ΥΛΙΚΟΥ ΠΑΝΤΑ; Θα συμβληθειτε με καποιο συστημα διαχειρισης ή δεν συμφερει 

τεχνικοοικονομικα; Που θα βρειτε τον αρχικο εξοπλισμο για το ΄΄στησιμο΄΄ της συνεταιριστικης; 

Το αρχικο διοτι όπως ειδαμε εχθες και στο διαδικτυο ,αντιστοιχες συνεταιριστικες στην Ελλαδα , 

σε δευτερογενες σταδιο προχωρησαν σε αγορα εξοπλισμου μεσω της  επανατοποθετησης 
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κεφαλαιων της ταξης του 55- 60 % , βασει νομου που διεπει την ιδρυση τετοιας μορφης 

κοινωνικων επιχειρησεων...Σωστα η κανω λαθος αγαπητε κυριε; Aρα, πως θα εξασφαλιστει η 

αρχικη προμηθεια εξοπλισμου αλλα και η υστερη οικονομικη βιωσιμοτητα της επενδυσης και με 

τι ποσα περιπου; Σιγουρα η ΄΄πικρη ΄΄εμπειρια του πλαισου επαφων μεταξυ της ΕΕΑΑ ΑΕ και των 

ΟΤΑ Ικαριας κατα το προσφατο παρελθον μαλλον θα συνεχιστει και επι του παροντος, καθως το 

ιδιο προσωπο που ανεφερε στην πρωτη παραγραφο- εντος του Δημου- μας μετεφερε πως η ΕΕΑΑ 

ηρθε σε κατάρχην προφορικη συμφωνια με το Δημο και θα λαμβανει τα ανακυκλωσιμα ,αλλα δεν 

ξερουμε με τι ορους και τι υωος ανταποδοτικων τελων...Αυτο σιγουρα θα λειτουργησει 

΄΄αναταγωνιστικα΄΄ στην προωθηση της κοινωνικης συνεταιριστικη σας , αν και θα οφειλω να 

παραδεχθω πως η λυση σε αυτο πρεπει να δοθει απο Ικαριωτες και εντος Ικαριας καθως ότι 

τελειωνει σε ΑΕ υποδηλωνει ελλειψη κοινωνικου αμοραλισμου... 

Γιώργος ικαρια Παπαδόπουλος  

Τελευταιο, αναφερατε την περιπτωση αυξησης των δημοτικων τελων. Ορθως αγαπητε κυριε, 

καθως σχετικες μελετες καθηγητων ιδρυματων τριτοβαθμιας εκπαιδευσης σε Ελλαδα και 

εξωτερικο το αποδεικνυουν...Ωστοσο ,δεν ειμαστε σιγουροι κατα ποσο ο καθε Δημος της χωρας 

αντέχει - κοινωνικά- να αυξησει παραπανω τα δημοτικα τελη...Με τη συρρικνωση του 

οικογενειακού και επιχειρηματικου εισοδηματος και την πτωση της παροχουμενης ποιοτητας 

υπηρεσιων ,οι πολιτες ορθως θα αντιδρασουν...Ωστόσο, με τη λυση της ανακτησς ενεργειας απο 

τα απορριματα αγαπητε κυριε δεν εχει υπαρξει αυξησηξ δημοτικων τελων...Ας το δουμε απλα, 

καθως το φιλικο προσωπο εντος του Δημου, μου ανεφερε ενα ετησιο ποσο της ταξης περιπου των 

200.000- 250.000 ευρω για την πληρωμη καυσιμων , μισθοδοσια προσωπικου, κοστος ηλεκτρικης 

ενεργειας πρεσσας συμπιεσης στο ''ΚΔΑΥ'' Ευδηλου, αγορ...α υλικων , που καλυπτει ο δημοτικος 

προυπολογισμος για την υπηρεσια αυτη...Μαλλον θεωρειτε πως θα ΄΄αλαφρυνετε΄΄ το Δημο απο 

το ποσο αυτο ,αναλαμβαντας την υπηρεσια αυτη; Πολυ πιθανον, αγαπητε κυριε, αλλα δεν μας 

λετε το εξης σεναριο, δηλαδη εαν ζητησετε εσεις απο το Δημο καταβολη ανταποδοτικων τελων 

ανα τονο υλικου και όχι απο καποιο συστημα διαχειρισης ή τιμη πωλησης υλικου ανακυκλωσιμου 

σε ιδιωτη ( βιοτεχνια τροφιμων, ξενοδοχειακη επιχειρηση, καταστημα εστιασης εντος νησιου 

παντα), τοτε το κοστος βιωσιμοτητας σας δεν θα προελθει απο δημοτικα τελη; Αυτο δεν 

φανταζομαι να υπαρχει στο νου καποιων καθως τοτε πολλοι δημοτες θα αντιδρασουν και εκει θα 

πρεπει να προχωρησετε σε αναδιπλωση στοχων, πραγμα που ειλικρινα δεν θελει κανεις...Το να 

προβαινετε σε εικασιες ΄΄αυξησης δημοτικων τελων εκ εμρους του Δημου'',χωρις νεα 

τεχνικοοικονομικη μελετη,μηπως ειναι λιγο ..΄΄προωρο΄΄;Εν κατακλειδι,η συζητηση μαζι σας και 

η απαντηση που ειχατε την καλοσυνη να μου δωσετε, με βοηθησε αρκετα σε πρωτογενη 

συμπερασματα...Η ελλειψη πρωταρχικου παλανου διαχειρισης και βιωσιμοτητας τετοιου ειδους 

συνεταιριστικης ,απουσιαζει με χρις στιγμης...Βασιζεστε σε θεωρητικες αναλυσεις και 

ευελπιστειτε, να ευοδωθουν τα ομολογουμενως αξιολογα και ωραια σχεδια σας...Χωρις όμως 

αναγκαια συζητηση με ευρυ φασμα των πολιτων κατω στο νησι και χωρις τη Δημοτικη αρχη, πως 

θα προωθησετε κατι που πρωτον και κυριον χρειαζεται κοινωνικη επιδοκιμασια; Σας ξαναγραφω 

πως η προταση σας ειναι ΠΟΛΥ ΣΩΣΤΗ και μπραβο σας που την προωθειτε. Πολλοι Ικαριωτες 

εδω στην Αθηνα τουλαχιστον που ειμαι σε θεση να ξερω, αλλα και μεριδα δημοτικων ταγων του 

παροντος, την αντιμετωπιζουν θετικα αλλα ως συγκοινωνουν δοχειο με την προταση για τη 

δημιουργια μοναδας ανακτησης ενεργειας και ετερων νεωτεριστικων προτασεων που θα 

υποβληθουν , και όχι ΄΄ΑΝΑΓΩΝΙΣΤΙΚΑ΄΄ ΣΕ ΑΥΤΗΝ...Βλεπετε κυριε ο κοσμος επιζητα 
ενημερωση και ΣΥΝΕΝΑΙΣΗ εδω και καιρο και γι΄αυτο εχει στραφει σε αναζητηση 

εναλλακτικων προτασεων ,παραγκονιζοντας ακαδημαικους ελιτισμους΄΄ και τη μερικη επικκληση 

στην αυθεντια επιστημονικών δεδομενων...Ο δρομος της τεχνολογιας δεν ειναι μονομερης ,απαρα 

επιζητα λυσεις συνεχως απο την εφαρμογη προτασεων και γι΄αυτο υπαρχει και η αναδραση και 

όχι η γραμμικη ΄΄καταληξη''... 

Γιώργος ικαρια Παπαδόπουλος  

Κλεινοντας να σας μεταφερω τις ειλικρινεις συμπαθειες μου, αλλα θα σας παρακαλουσα να μην 

διακατεχεστε απο εγωκεντρικη επιβολη αποψεων...Το αυξημενο μορφωτικο σας επιπεδο, το οποιο 

δεν εχω συναντησει απο κοντα δυστυχως , επιβαλλει ΄΄σφαιρικη΄΄ μελετη συμπερασματων και όχι 

προχειρη αναγωγη ειδικων λυσεων σε γενικες..Αυτη η επαγωγικη μεθοδος ,δεν βοηθα στην 

καλλιεργεια ποιοτικου διαλογου μεταξυ πλευρων...Σημερα που ειπαν θα μιλησετε και στον Αγιο 
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Κηρυκο,καλη επιτυχια σας ευχομαι στο εγχειρημα σας αλλα μην δρασετε ως μελος του ημεδαπου 

επιστημονικου φορεα ο οποιος πολλες φορες στο παρελθον λειτουργησε ως ατυπο ΄΄παραρτημα΄΄ 

του ΤΕΕ στην Ικαρια, καθως οι αποψεις καποιων μελων του γυρω απο την ΄΄καταλληλοτητα 

χωροθετησης΄΄ χωρων ΧΥΤΑ στην Ικαρια ,όσο και για τη ΄΄δυνατοτητα εφαρμογης μεγαλης 

κλιμακας ΑΠΕ στην Ικαρια'' ειναι οχι μο...νο αμφισβητησιμες αλλα και τεχνικα εωλες και αβσιμες 

συνδραμοντας μερικως στην παρουσα αδρανεια δημιουργιας ορθου ΦΟΣΔΑ στην 

Ικαρια..Λαμπρη εξαιρεση αποτελεσε η ομοφωνη σχεδον αποδοχη του υβριδικου εργου στην 

Προεσπερα, πως θα μπορουσαν αλλιως να πουν οχι σε κατι που λαμπρυνει το νησι...Εαν θελετε να 

συνδραμετε στη μειωση του ογκου των απορριματων στην Ικαρια ,μεσω πρωτοποριακων μεθοδων 

στη μικροκλιμακα αυτης, ανοιξτε ΄΄διαυλους΄΄ με την κοινωνια και τις αρχες..Μονο εαν κανετε 

σαφες στο κοινο το θετικο της ενεργειας σας ,θα σας ακολουθησουν...Αλλα δεν ειναι θεμιτο και 

ορθο να προαγεται ΄΄εμμεσες συγκρουσεις΄΄΄με προσωπα που επιδιωκουν να βρουν λυσεις ,όπως 

εσεις αλλωστε...Σε ενα περιβαλλον όπου τοσο η μειζονος αντιπολιτευση όσο και η ελλασσων δεν 

εχουν προβαλλει τιποτα ορθο παρα αρκουνται σε αναμοχλευση δηλωσεων απο εντυπα ή 

΄΄παρελθοντικες ενεργειες'' που υποδηλωνανα αδρανεια και συνεβαλλαν στη μεγεθυνση του 

σημερινου αδιεξοδου, το να ακουστουν προτασεις ειναι θετικο...Κια προτασεις ισοτιμες, με το 

ρισκο της αποτυχιας παντα θα υπαρχουν αλλα αυτο που μενει ειναι η ειλικρινης προσπαθεια που 

αυτη αναγνωριζεται...''Μεσσιες'' δεν υπηρξαν ουτε ΘΑ ΥΠΑΡΞΟΥΝ στην Ικαρια, μονη λυση η 

κοινωνικη συναινεση μακρια απο εγωισμους ...Σε αυτο συμφωνουμε φανταζομαι, καιρος να 

κανουμε δρασεις για να προβαλλουμε αξιοπρεπως το νησι μακρια απο την εικοαν του 

΄΄ραθυμου,αδρανου Ικαριωτη΄΄ που ΄περιμενει την εξωθεν βοηθεια''...Αυτο ειναι υποτιμητικο, δεν 

νομιζετε;Η ΄΄δηθεν ΄΄οικολογικη εικονα ποπυ αναπαρηγανα μεχρι προτινως προσωπα ,ευτυχως 

διαλυθηκε εντος και εκτος Ικαριας, δινοντας τη θεση της σε αξιολογες στασεις...Συνδραμετε σε 

ενεργειες και μην αφηνετε τις ευκαιριες Ευρωπαικων κονδυλιων να χανονται, όπως στο παρελθον 

απο παρωχημενη αντιληψη ταγων...Με εκτιμηση, ο παντελως αμαθης συμπολιτης σας που επιζητα 

όμως το καλο του τοπου του, από οπου και εαν ερθει αυτο...Συγχωρηστυε την αγνοια μου καθως 

το πτωχο μου υποβαθρο δεν μου επιτρεπει να προβαινω σε αξιολογησεις...Καλο βραδυ,αγαπηυε 

κυριε και θα περιμενουμε νεες προτασεις σας. 

Γιώργος ικαρια Παπαδόπουλος  

Σε συμπληρωμα των ανωτερω ,καθως με ενημερωσε πριν απο λίγο φιλος που ειχε τη καλοσυνη να 

μου επισημανει καποια σημεια των σχολιασμων.Αρχικα, αναφερθηκε απο πλευρας μου, περι 

΄΄υπαρξης κυτταρου αποθεσης αδρανων υλικων στο Αργιουλακι''...Εδω θα ηθελα να τονισω πως 

δεν αναφερομουν σε ΚΑΜΜΙΑ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΣΕ ΞΕΧΩΡΙΣΤΟ ΧΑΔΑ αδρανων υλικων στο 

Αργιουλακι ,καθως ΔΕΝ ΥΠΑΡΧΕΙ ΚΑΤΙ ΤΕΤΟΙΟ ΚΑΙ ΤΟ ΞΕΡΟΥΜΕ ΑΠΑΝΤΕΣ , παρα 

τονιστηκε το θλιβερο φαινομενο αποθεσης μερικου ογκου αδρανων σε χωρο που οφειλει να 

λειτουργει μονο ως χωρος αποθεσης στερων απορριμματων...Κατα τ' άλλα όσα σημειωσα περι 

΄΄στεγανοτητας υπεδαφιου στρωματος κατω απο το κυττατο αποθεσης, ΄΄ ισχυουν δυστυχως για 

τον παρον χωρο και γι΄αυτο συμπληρωσα πως οφειλει να δημιουργηθει και να προωθηθεί στο 

μελλοντικο ΠΕΣΔΑ Β.Αιγαιου ΧΥΤΑ αδρανων υλικων ,και να μπει στο Επιχειρησ...ιακο 

Προγραμμα ΄΄Κρητης-νησων Αιγαιου΄΄ ,όπως προστεθηκε και χρηματοδοτειται άλλωστε το 

κοστος του εργου ΧΥΤΑ- ΧΥΤΥ Ικαριας....Δευτερον, αναφερθηκε απο τον κυριο Γιαννιρη η 

αποκομιδη φυτικων υπολλειματων και να παραχθει pellet ...Σωστο και αυτο και καταλαβαινουμε 

το λογο που εστιαζεται ο κυριος Γιαννιρης εκει,καθως η θερμογονος δυναμη που εμπεριεχεται 
ανα kgr παραγομενου pellet ειναι ικανο να παραγξει συγκεκριμενη ποσοτητα Kj ...Αυτο δηλαδη 

θα αυξανε το ποσο ηλεκτρικης ενεργειας που θα προερχοταν απο τη μοναδα ανακτησης ενεργειας, 

και ΄΄επιβοηθειται΄΄ απο το γεγονος πως δεν υπαρχει ΜΕΧΡΙ ΣΤΙΓΜΗΣ ΤΟΥΛΑΧΙΣΤΟΝ , πλανο 

συνεργασιας διαθεσης της βιομαζας σε Ικαριακους φορεις πρωτογενους ή δευτερογενους τομεα εκ 

μερους καποιων συντελεστων σας ; ΜΑΛΛΟΝ ΑΥΤΟ ΙΧΥΕΙ...Επισης, μου εθεσαν πριν απο λιγο 

το εξης ερωτημα φιλοι Ικαριωτες εδω στην Αθηνα, και σας το μεταφερω επιλεξει :'' ΓΙΑΤΙ ΔΕΝ 

ΚΑΝΟΝΙΖΕΤΑΙ ΜΕΤΑΞΥ ΕΣΑΣ ΚΑΙ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΣΥΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟ ΠΟΣΟΣΤΟ 

ΔΙΑΜΟΙΡΑΣΗΣ ΤΟΥ ΟΓΚΟΥ ΤΩΝ ΑΠΟΡΡΙΜΑΤΩΝ; ΕΑΝ ΔΕΧΘΟΥΜΕ ΤΟ ΠΟΣΟ ΤΩΝ 

2900- 3400 ΤΟΝΩΝ ΑΣΑ / ΕΤΗΣΙΩΣ που μας μετεφερε ο φιλος μας απο το Δημο εχθες, τοτε με 

περιπου ενα ποσο 1500- 1700 τονων ΑΣΑ /ετησιως που θα λαμβανατε θα καλυπτατε συντομα το 

κοστος ΄΄αποσβεσης΄΄ των χρηματων που τα βαλουν όσοι συμμετεχουν σε αυτη''...Το προβλημα 
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λοιπόν θα ηταν στην περιπτωση αυτη στην διευρυνση του χρονου αποσβεσης του κοστους 

επενδυσης της μοναδας ανακτησης ενεργειας ,αλλα παρόλα αυτα υπαρχουν πολλοι απο εμας που 

σας υποστηριζουμε και τα αντανακλαστικα πολλων συμπατριωτων μας όπως βλεπετε ειναι 

΄΄ενεργα'' και περιμενουν απαντησεις...Με εκτιμηση στο εργο σας, ο αδαης συμπολιτης σας ,που 

καθημερινα βλεπει πως η μορφωτικη ενδεια μου, με κανει απλο παρατηρητη συζητησεων και 

σχολιασμων συμπατριωτων μου που ξερουν. Απο αυτους περιμενω να μαθω καθημερινα , αλλα 

αυτο που ξερω παρόλη την ενδεια μου ειναι πως η απουσια παραβολης ΟΥΣΙΑΣΤΙΚΩΝ ΚΑΙ 

ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΩΝ προτασεων απο το ΣΥΝΟΛΟ της αντιπολιτευσης ΜΕΙΖΟΝΟΥ ΚΑΙ 

ΕΛΑΣΣΟΝΟΣ ,αλλα και μεριδα του συνδυασμου του κ.Σταυριναδη, τροφοδοτει τασεις 

αμφισβητησης και δινει ΄΄εδαφος΄΄ ασκησης κριτικης συχνα αβασιμης και με προχειρη 

αναμοχλευση δεδομενων απο ποικιλους Ικαριωτες και μη... Κια όπως υπαινισεστε και συμφωνω, 

τη λυση θα την βρουν μεσω αυτοματισμων , η κοινωνικη συνισταμενη γι΄αυτο ΄΄τα ωτα σας '' ας 

ειναι ΄΄ανοικτα''... 

Ηλίας Γιαννίρης  

Κύριε Παπαδόπουλε 

Έχουμε πολλά να πούμε και μαζί και με όσους ενδιαφέρονται. Το εγχείρημα βρίσκεται στο 

ξεκίνημά του και δεν έχει ακόμη δημιουργηθεί Κοιν. Συνετ. Επιχείρηση. Πολλές απορίες σας για 

το πως θα προχωρήσουμε είναι κοινές. Όλοι μαζί, όσοι ενδιαφερόμαστε, θα βρίσκουμε λύσεις και 

θα προχωράμε σταθερά, βήμα- βήμα. Η πρωτοβουλία δεν είναι δική μου, όμως συμμετέχω 

ένθερμα. Σήμερα στον Άγιο Κήρυκο δεν θα είμαι (βρίσκομαι στην Αθήνα). Την εκδήλωση έχουν 

αναλάβει άλλα μέλη της πρωτοβουλίας. Εύχομαι η Ικαρία να διακρίνει το θετικό της 

πρωτοβουλίας και να την υποστηρίξει ενεργά. Το θέμα δεν προσφέρεται για πολιτική 

εκμετάλλευση και κομματικούς ανταγωνισμούς. Σε όλη την Ελλάδα εμφανίζεται το φαινόμενο 

σήμερα η αυτοδιοίκηση, όποια και να είναι σε χρώμα, να είναι αναποτελεσματική. Διάφορες 

Κοινωνικές Συνεταιριστικές Επιχειρήσεις,... Αστικοί Συνεταιρισμοί, Μη Κερδοσκοπικές Εταιρείες 

εμφανίζουν αξιοζήλευτη ευελιξία και απόδοση, με σημαντική προσφορά στον τόπο τους (και στην 

απασχόληση και στο περιβάλλον). Συνήθως οι Δήμοι συνεργάζονται, και μάλιστα ανασαίνουν από 

δυσβάστακτα προβλήματα, και όχι μόνο για τα απορρίμματα. Αυτό θέλουμε και για την Ικαρία, σε 

τέτοια κατεύθυνση να κινείται, και όχι στην κατεύθυνση που ανέφερα στο αρχικό μου σχόλιο. 

Τέλος, το ΠΕΣΔΑΑ είναι για αστικά απόβλητα και δεν αφορά τα υλικά εκσκαφών και 

κατεδαφίσεων. Αυτά είναι σε ξεχωριστή νομοθεσία, και όλοι οι Δήμοι είναι υπεύθυνοι να ορίσουν 

τέτοιους χώρους. Ας σταματήσουμε εδώ και ας επιδιώξουμε να τα πούμε από κοντά.  

 

επιστροφή 

 

Χρήσιμες διευθύνσεις φορέων σχετικών με τη διαχείριση απορριμμάτων 

 

Πρωτοβουλία συνεννόησης για τη διαχείριση των απορριμμάτων http://prosynat.blogspot.gr/  

CISD Παρατηρητήριο Πολιτών για την Αειφόρο Ανάπτυξη www.cisd.gr 

ISWA The International Solid Waste Assocation www.iswa.org 

MWE Municipal Waste Europe www.municipalwasteeurope.eu 

POLYECO ΑΕ Διαχείρισης Αποβλήτων www.polyeco.gr 

YIUKO  The Upcycling Company www.yiuco.com 

ΔΙΦΟΔΣΑ Δίκτυο Φορέων Διαχείρισης Στερεών Αποβλήτων www.dyfodisa.gr 

ΕΕΑΑ Ελληνική Εταιρεία Αξιοποίησης Ανακύκλωσης www.herrco.gr 

ΕΕΔΣΑ Ελληνική Εταιρεία Διαχείρισης Στερεών Αποβλήτων www.eedsa.gr 

ΕΟΑΝ Ελληνικός Οργανισμός Ανακύκλωσης www.eoan.gr 

ΚΟΙΝΣΕΠ ΚΑΛΛΟΝΗ-ΚΕΛΛΙΑ ΤΗΝΟΣ Kοινωνική Συνεταιριστική Επιχείρηση 

http://koinsepkalloni.blogspot.gr 

ΛΑΚΩΝΙΚΗ ΒΙΟΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΕ Διαχείρισης Απορριμμάτων www.bioenergeiaki.gr 

ΟΕΑ Οικολογική Εταιρεία Ανακύκλωσης www.ecorec.gr 

ΠΑΣΕΠΠΕ Πανελλήνιος Σύνδεσμος Επιχειρήσεων Προστασίας Περιβάλλοντος www.paseppe.gr 

ΣΕΒΙΑΝ Σύνδεσμος Ελληνικών Βιομηχανιών Ανακύκλωσης www.sevian.gr 

ΣΕΚ Σύνδεσμος Επιχειρήσεων Κομποστοποίησης http://sek-hellas.gr/ 

https://www.facebook.com/Ilias.Gianniris
http://prosynat.blogspot.gr/
http://www.cisd.gr/
http://www.iswa.org/
http://www.municipalwasteeurope.eu/
http://www.polyeco.gr/
http://www.yiuco.com/
http://www.dyfodisa.gr/
http://www.herrco.gr/
http://www.eedsa.gr/
http://www.eoan.gr/
http://koinsepkalloni.blogspot.gr/
http://www.bioenergeiaki.gr/
http://www.ecorec.gr/
http://www.paseppe.gr/
http://www.sevian.gr/
http://sek-hellas.gr/


ΣΥΝΕΡΓΕΙΑ Συμβούλιο Ενεργειακής Αξιοποίησης Αποβλήτων www.wtert.gr 

Τι υλικά ανακυκλώνουμε και σε ποιους κάδους http://www.eoan.gr/el/content/20 

επιστροφή 

 

Ε.Ο.Ε.Σ. Εύξεινη Πόλη:  Μηδενισμός Απορριμμάτων – ZEROWASTE PRO  

 

Ας ενδιαφερθεί κάποιος από το Δήμο να μαζέψει το πολύτιμο υλικό που θα παραχθεί από αυτό το 

έργο. Η Ικαρία το έχει ανάγκη. ΗΓ 

 

Το έργο ZEROWASTE PRO ξεκίνησε επίσημα τον Ιούλιο του 2013 στοχεύοντας στην 

κεφαλαιοποί- ηση μεθόδων και εργαλείων που έχουν παραχθεί στο πλαίσιο άλλων 

συγχρηματοδοτούμενων έργων με σκοπό το μηδενισμό των απορριμ- μάτων σε επίπεδο Δήμου 

και Περιφέρειας. Το έργο θα διαρκέσει έως το Δεκέμβριο του 2014 και χρηματοδοτείται από το 

ΕΤΠΑ μέσω του Προγράμματος Μεσογειακός Χώρος 2007-2013 και από Εθνικούς Πόρους. 

Συντονιστής εταίρος είναι ο ΕΟΕΣ ΕΥΞΕΙΝΗ ΠΟΛΗ – Δίκτυο Ευρωπαϊκών Πόλεων για Βιώσιμη 

Ανάπτυξη. Οι 11 Ευρωπαϊκοί φορείς που συμμετέχουν στο έργο θα εστιάσουν τις δραστηριότητές 

τους στους τρεις βασικούς πυλώνες μηδενισμού των απορριμμάτων, ήτοι την πρόληψη, την επανα 

χρησιμοποίηση και την ανακύκλωση, προωθώντας καλές πρακτικές και εργαλεία στους Δήμους 

και τις Περιφέρειες. Απώτερος στόχος των τελευταίων οφείλει να είναι η διαχείριση 

απορριμμάτων με ελάχιστο οικονομικό και περιβαλλοντικό κόστος.  

Δράσεις του έργου:  

- Οδηγός Πράσινων Λύσεων για τη διαχείριση απορριμμάτων.  

- Δημιουργία Οδηγού εκπαίδευσης και σεμινάριο στις πράσινες λύσεις για τη διαχείριση των 

απορριμμάτων.  

- Εκπαιδευτικό Εργαλείο Ανακύκλωσης που απευθύνεται στους δασκάλους, με το οποίο θα 

μπορούν να διδάξουν την ανακύκλωση στους μαθητές.  

- Ηλεκτρονική Πλατφόρμα Δικτύωσης φορέων και επιστημόνων ειδικών σε θέματα διαχείρισης 

αποβλήτων.  

- Ημερίδες ενημέρωσης, εργαστήρια και διαπεριφερειακά συνέδρια στις χώρες των εταίρων.  

- Ενημερωτικά δελτία.  

- Εγχειρίδιο χρήσης ηλεκτρονικού εργαλείου που βοηθά στη μέτρηση του αποτυπώματος CO2 

στους Δήμους και τις Περιφέρειες.  

- Λευκή Βίβλος για ΜΜΕ και ΒΙ.ΠΕ. αναφορικά με την παραγωγή και τη διαχείριση των 

αποβλήτων τους.  

 

Πληροφορίες:  

ΕΟΕΣ ΕΥΞΕΙΝΗ ΠΟΛΗ  

Σ. Πέτρουλα 3, ΤΚ 13341 Άνω Λιόσια  

Τηλ: 2102486041(1)45, Fax:2102486046,  

E-mail: epolis@efxini.gr, www.efxini.gr 

 

επιστροφή 

 

Δείτε στο econews τηv "Λακωνική Μέθοδο διαχείρισης απορριμμάτων". 

 

http://www.skai.gr/player/TV/?mmid=244534 
Η Λακωνική Βιοενργειακή Α.Ε. εκφραστής της "Λακωνικής Μεθόδου Διαχείρισης των 

απορριμμάτων- Προϊόντων μας" μαζί με αντίστοιχες εταιρείες σε διάφορα σημεία στην Ελλάδα 

εμφανίζεται για πρώτη φορά σε Πανελλαδικής εμβέλειας Τηλεοπτικό Σταθμό. Skai TV και 

ECONEWS με τη εξαιρετική Κατερίνα Χριστοφιλίδου. 
 

επιστροφή 

http://www.wtert.gr/
http://www.eoan.gr/el/content/20
http://www.efxini.gr/
http://www.skai.gr/player/TV/?mmid=244534
http://lakon-waste-management-support.blogspot.gr/
http://lakon-waste-management-support.blogspot.gr/


 

Δείτε σε βίντεο μια συζήτηση για την κοινωνική διαχείριση των απορριμμάτων  

 

28 Νοεμβρίου 2013 

Εκδήλωση-συζήτηση για την κατασκευή του Σταθμού Μεταφόρτωσης Απορριμμάτων (ΣΜΑ) 

Ευκαρπίας και την κοινωνική διαχείριση των απορριμμάτων διοργάνωσε η κίνηση Αυτόνομη 

Ριζοσπαστική Αυτοδιοίκηση στο δήμο Νεάπολης - Συκεών την Τετάρτη 27 Νοεμβρίου 2013, στη 

Δημοτική Βιβλιοθήκη Συκεών "Αντώνης Σαμαράκης", Θεσσαλονίκη. 

Ομιλητές ήταν ο Κώστας Νικολάου, Δρ. Χημικός Περιβαλλοντολόγος (Πρωτοβουλία για την 

Κοινωνική Διαχείριση των Απορριμμάτων) και ο Θόδωρος Μαυρίδης, Εκπρόσωπος του Δικτύου 

50 Συλλόγων και Φορέων κατά της Κατασκευής και Χωροθέτησης του ΣΜΑ Ευκαρπίας. 

Η εισήγηση για την κοινωνική διαχείριση των απορριμμάτων υπάρχει βιντεοσκοπημένη σε 4 

μέρη, στις παρακάτω διευθύνσεις: 

Μέρος 1: http://www.youtube.com/watch?v=Be8dw6xkuwo 

Μέρος 2: http://www.youtube.com/watch?v=RJBCHmKbGCE 

Μέρος 3: http://www.youtube.com/watch?v=ZOO6ki27_IQ 

Μέρος 4: http://www.youtube.com/watch?v=-TVb6o-GCpE 

Πηγή: http://www.dialektika.gr/2013/11/blog-post.html 

 

επιστροφή 

 

Ν. Χρυσόγελος: Σταδιακή κατάργηση πλαστικής σακούλας κι επικίνδυνων πλαστικών- 

Ζητείται η απαγόρευση ταφής και η πλήρης ανακύκλωση το 2020  

 
17 Ιανουάριος 2014  

Ο Νίκος Χρυσόγελος για την έκθεση του ευρωκοινοβουλίου για τα απόβλητα πλαστικά 

  «Υπολογίζεται ότι 80.000.000 πλαστικών πλέουν στον Ατλαντικό και τον Ειρηνικό Ωκεανό, ενώ γενικότερα 

η διαχείριση των αποβλήτων πλαστικών δημιουργεί μεγάλα προβλήματα. Το Ευρωκοινοβούλιο ζητάει μια νέα 

στρατηγική για τα πλαστικά απόβλητα, εφαρμογή  της ιεράρχησης των μεθόδων διάθεσης των αποβλήτων που 

προκύπτουν από την υπάρχουσα νομοθεσία αλλά και προετοιμασία νέας νομοθεσίας με στόχο οικολογικό 

σχεδιασμό και καινοτομία σχετικά με τα πλαστικά προϊόντα καθώς κι αυξημένα ποσοστά μείωσης, 

επαναχρησιμοποίησης κι ανακύκλωσης που φτάνουν το 80%, στο πλαίσιο μιας μη-τοξικής κυκλικής 

οικονομίας. Ζητάει, επίσης, πρωτοβουλία από την Κομισιόν μέσα στο 2014 για σταδιακή κατάργηση μέχρι το 

2020 της ταφής ανακυκλώσιμων και ανακτήσιμων υλικών,  χωρίς να παρέχονται κίνητρα για καύση έναντι 

της ανακύκλωσης, σταδιακή ή και οριστική κατάργηση της πλαστικής μη ανακυκλώσιμης σακούλας μιας 

χρήσης, κατάργηση των πιο επικίνδυνων για την υγεία και το περιβάλλον πλαστικών (οξο-βιοδιασπώμενα 

πλαστικά, μικροπλαστικά, όσα περιέχουν βαρέα μέταλλα, κα)», δήλωσε ο Νίκος Χρυσόγελος, 

ευρωβουλευτής των Πράσινων,αντιπρόεδρος της Επιτροπής Περιφερειακής Ανάπτυξης, σχολιάζοντας την 

υπερψήφιση από την Ολομέλεια, στις 14/1/2014 της έκθεσης «σχετικά με μια ευρωπαϊκή στρατηγική για 

τα πλαστικά απόβλητα στο περιβάλλον» (2013/2113(INI)) [1]. 

«Το 2008 παρήχθησαν περίπου 25 εκατ. τόνοι πλαστικών αποβλήτων. Εξ αυτών, 12,1 εκατ. τόνοι (48,7%) 

διατέθηκαν σε χώρους υγειονομικής ταφής, 12,8 εκατ. τόνοι (51,3%) κατέληξαν σε εγκαταστάσεις ανάκτησης 

και μόλις 5,3 εκατ. τόνοι (21,3%) ανακυκλώθηκαν, κάτι που δείχνει ότι πρέπει να αυξηθούν δραστικά τα 

ποσοστά ανακύκλωσης. Το Ευρωκοινοβούλιο ζητάει οι περισσότερες προκηρύξεις δημόσιων συμβάσεων, 

ακόμα των ευρωπαϊκών θεσμικών οργάνων, να περιλαμβάνουν σαφείς απαιτήσεις όσον αφορά στην 

ανακύκλωση πλαστικών αποβλήτων καθώς και στη χρήση ανακυκλωμένων πλαστικών. Η ανακύκλωση 

πλαστικού μόνο έχει τη δυνατότητα να δημιουργήσει 162.018 θέσεις εργασίας στην ΕΕ των 27 εάν το 

ποσοστό ανακύκλωσης αυξηθεί και φτάσει το 70% έως το 2020. Οι δήμοι, οι περιφέρειες κι άλλοι φορείς 

πρέπει να έχουν υπόψη ότι το Ευρωπαϊκό Ταμείο Συνοχής μπορεί να χρηματοδοτήσει την περίοδο 2014-

2020, κατά προτεραιότητα, την ανάπτυξη υποδομών για ανακύκλωση, μια και στον κανονισμό του 

υιοθετήθηκε σχετική πρόβλεψη, ως αποτέλεσμα και της δικής μου εισήγησης, εκ μέρους των Πράσινων.», 

επισημαίνει ο Νίκος Χρυσόγελος. 

Η διάθεση των πλαστικών στο περιβάλλον έχει αποδειχθεί ένα σημαντικό πρόβλημα και ήταν επείγουσα η 

ανάγκη η νομοθεσία να προσαρμοστεί στη πραγματικότητα για να γίνει πιο συμβατή με τις 

περιβαλλοντικές υποχρεώσεις που ισχύουν για άλλους τομείς. Μόνο το 2010 εισάχθηκαν στην αγορά της 

ΕΕ 95,5 δισεκατομμύρια πλαστικές σακούλες, το μεγαλύτερο μέρος των οποίων προοριζόταν για μία και 

http://www.youtube.com/watch?v=Be8dw6xkuwo
http://www.youtube.com/watch?v=RJBCHmKbGCE
http://www.youtube.com/watch?v=ZOO6ki27_IQ
http://www.youtube.com/watch?v=-TVb6o-GCpE
http://www.dialektika.gr/2013/11/blog-post.html
http://www.europarl.europa.eu/oeil/popups/ficheprocedure.do?lang=en&reference=2013/2113%28INI%29


μόνο χρήση, αν και σε πολλές χώρες η χρήση τους είναι περιορισμένη ή απαγορευμένη. Εκατομμύρια είδη 

πεθαίνουν κάθε χρόνο Μεσόγειο και τους ωκεανούς εξαιτίας των πλαστικών κι άλλων απορριμμάτων που 

καταλήγουν στη θάλασσα.  

Πληροφορίες σχετικά με βασικά σημεία της έκθεσης που υπερψηφίστηκε 

- Μέχρι σήμερα η νομοθεσία του 1994 για την ανακύκλωση πλαστικών συσκευασίας όριζε την ποσότητα 

πλαστικών που πρέπει να συλλέγονται στο 22,5%, με αποτέλεσμα την αναποτελεσματική διαχείριση των 

πλαστικών. Για τον σκοπό αυτόν, η θέσπιση στόχων για την ανακύκλωση του 75% των πλαστικών πριν 

από το 2020, υποχρεωτικών κριτηρίων ανακυκλωσιμότητας και ειδικής σήμανσης για την παροχή βοήθειας 

όσον αφορά τη διαλογή, θα δώσει το έναυσμα για την έναρξη συζητήσεων και κίνητρα για την εφαρμογή 

πιο προηγμένων και αποτελεσματικών συστημάτων διαχείρισης των ροών αποβλήτων.  

- Η αναθεώρηση της εν λόγω Οδηγίας θα περιλαμβάνει κανόνες σχετικά με τον οικολογικό σχεδιασμό, 

ώστε να καθίσταται δυνατή η συλλογή και διαλογή των αποβλήτων με στόχο την αποτελεσματική 

ανακύκλωσή τους, χρησιμοποιώντας νέες τεχνολογίες (υπέρυθρες και ειδική σήμανση, παραδείγματος 

χάρη) και ανακυκλώσιμα υλικά. Το γεγονός αυτό θα δώσει τη δυνατότητα στην ευρωπαϊκή βιομηχανία να 

θεσπίσει πρότυπα για προϊόντα, διατηρώντας παράλληλα, ή ακόμη και αυξάνοντας, την παγκόσμια 

ανταγωνιστικότητά τους. Επίσης, θα καταβληθούν περισσότερες προσπάθειες όσον αφορά τη διαφάνεια 

των πληροφοριών που παρέχονται από τη βιομηχανία, ώστε να ορίζονται με σαφήνεια τα χαρακτηριστικά 

των προϊόντων που διατίθενται στην αγορά: οι καταναλωτές πρέπει να γνωρίζουν εάν το πλαστικό που 

αγοράζουν είναι ανακυκλώσιμο, μπορεί να λιπασματοποιηθεί, είναι βιοαποικοδομήσιμο ή ανακτήσιμο, 

ώστε να διευκολύνεται η διαδικασία διαλογής. Μια τέτοιου είδους καινοτομία θα τονώσει τις 

δραστηριότητες έρευνας και ανάπτυξης και θα προωθήσει τη δημιουργία θέσεων απασχόλησης, ενώ θα 

ωφελήσει παράλληλα και το περιβάλλον.  

- Τα πλαστικά αποτελούν έναν εξαιρετικά πολύτιμο πόρο, ο οποίος δεν μπορεί να καταλήγει σε χώρους 

υγειονομικής ταφής ή απλώς να αποτεφρώνεται. Εάν θέλουμε να αποκτήσει συνοχή η ευρωπαϊκή 

εμβληματική πρωτοβουλία σχετικά με την αποδοτικότητα των πόρων και να υιοθετήσουμε μια κυκλική 

οικονομία και για τα πλαστικά, η στήριξη που παρέχουμε σε ορισμένες δραστηριότητες οι οποίες ευνοούν 

μη βιώσιμες εκμεταλλεύσεις, όπως η υγειονομική ταφή ή η αποτέφρωση ανακυκλώσιμων πλαστικών, 

πρέπει να σταματήσει. 

- Η βιομηχανία πλαστικών στην Ευρώπη παράγει κύκλο εργασιών της τάξης των 300 δισεκατομμυρίων 

ευρώ περίπου τον χρόνο και απασχολεί 1,54 εκατομμύρια άτομα, τα δεδομένα όμως που σχετίζονται με τα 

απόβλητα της βιομηχανίας αυτής δεν έχουν ενοποιηθεί ακόμη, καθώς αγγίζουν τους 25.000.000 το 2008, 

σύμφωνα με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, και τους 13.000.000 το 2010, σύμφωνα με τον Ευρωπαϊκό 

Οργανισμό Περιβάλλοντος (ΕΟΠ). 

- Η πλήρης εφαρμογή της νομοθεσίας της ΕΕ για τα απόβλητα θα μπορούσε να οδηγήσει στην 

εξοικονόμηση 72 δισεκατομμυρίων ευρώ ετησίως, στην αύξηση του ετήσιου κύκλου εργασιών του τομέα 

διαχείρισης και ανακύκλωσης αποβλήτων της ΕΕ κατά 42 δισεκατομμύρια ευρώ και στη δημιουργία άνω 

των 400.000 θέσεων εργασίας έως το 2020." 

[1] http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?type=TA&reference=P7-TA-2014-0016&language=EL 

Άλλες χρήσιμες πληροφορίες 
Το πλαστικό είναι ένα σχετικά νέο υλικό το οποίο εισήχθη στη βιομηχανική παραγωγή μόλις το 1907. 

Σήμερα κυριαρχεί σε βιομηχανικά και καταναλωτικά αγαθά, και η σύγχρονη ζωή θα ήταν αδιανόητη χωρίς 

αυτό. Ωστόσο, τα χαρακτηριστικά που καθιστούν το πλαστικό τόσο χρήσιμο, όπως η ανθεκτικότητα, το 

μικρό βάρος και το χαμηλό κόστος του, καθιστούν ταυτόχρονα τη διάθεσή του προβληματική. 

Η παγκόσμια παραγωγή πλαστικού αυξήθηκε από 1,5 εκατ. τόνους ετησίως το 1950 σε 245 εκατ. τόνους το 

2008, με 60 εκατ. τόνους να παράγονται μόνο στην Ευρώπη. Η παραγωγή την τελευταία δεκαετία ήταν ίση 

με την παραγωγή καθόλη τη διάρκεια του 20ού αιώνα συνολικά. Υπολογίζεται (βάσει ενός σεναρίου 

διατήρησης της υφιστάμενης κατάστασης) ότι το 2020 θα κυκλοφορούν στην αγορά της ΕΕ 66,5 εκατ. 

τόνοιπλαστικού και ότι έως το 2050 μπορεί να έχει τριπλασιαστεί η παγκόσμια παραγωγή πλαστικού. 

Στην Ευρωπαϊκή Ένωση, υπολογίζεται ότι το 2008 παρήχθησαν περίπου 25 εκατ. τόνοι πλαστικών 

αποβλήτων. Εξ αυτών, 12,1 εκατ. τόνοι (48,7%) διατέθηκαν σε χώρους υγειονομικής ταφής, 12,8 εκατ. 

τόνοι (51,3%) κατέληξαν σε εγκαταστάσεις ανάκτησης και μόλις 5,3 εκατ. τόνοι (21,3%) ανακυκλώθηκαν. 

Μια πρόβλεψη για το 2015 κάνει λόγο για συνολική αύξηση της μηχανικής ανακύκλωσης κατά 30% (από 

5,3 σε 6,9 εκατ. τόνους), η υγειονομική ταφή και η αποτέφρωση με ανάκτηση ενέργειας αναμένεται να 

παραμείνουν οι κυρίαρχες οδοί διαχείρισης αποβλήτων. 

Η παραγωγή πλαστικού αυξάνεται μαζί με το ΑΕγχΠ και συνοδεύεται από σχετική συνολική αύξηση της 

παραγωγής πλαστικών αποβλήτων κατά 5,7 εκατ. τόνους (23%) την περίοδο από το 2008 έως το 2015. 

Αυτό οφείλεται σε μεγάλο βαθμό σε αύξηση κατά 24% στον κλάδο των συσκευασιών και εντάσσεται σε 

μια αδιάλειπτη τάση αύξησης των πλαστικών αποβλήτων στην Ευρώπη. Ελλείψει βελτιωμένου σχεδιασμού 

http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?type=TA&reference=P7-TA-2014-0016&language=EL


προϊόντων και μέτρων βελτιωμένης διαχείρισης των αποβλήτων, τα πλαστικά απόβλητα θα αυξάνονται 

στην ΕΕ όσο αυξάνεται η παραγωγή. 

Η βιομηχανία πλαστικών διαδραματίζει σημαντικό οικονομικό ρόλο στην Ευρώπη, με περίπου 1,45 

εκατομμύριο εργαζόμενους συνολικά σε περισσότερες από 59.000 εταιρείες και ετήσιο κύκλο εργασιών 

που ανέρχεται σχεδόν σε 300 δισεκατομμύρια ευρώ. Ο τομέας παραγωγής προσφέρει 167.000 θέσεις 

εργασίας και οι μονάδες μεταποίησης 1,23 εκατομμύρια θέσεις εργασίας (ΕΕ των 27, 2005-2011, ESTAT), 

κυρίως σε ΜΜΕ. 

Όσον αφορά τη διαχείριση αποβλήτων, η συλλογή και η διαλογή αποβλήτων από είδη ηλεκτρικού και 

ηλεκτρονικού εξοπλισμού (ΑΗΗΕ) και πλαστικά παρέχουν τις μεγαλύτερες ευκαιρίες απασχόλησης, 

καθώς ανά 1.000 τόνους υλικού που υποβάλλονται σε επεξεργασία δημιουργούνται συνολικά 40 και 15,6 

θέσεις εργασίας αντίστοιχα. Η ανακύκλωση πλαστικού μόνο έχει τη δυνατότητα να δημιουργήσει 162.018 

θέσεις εργασίας στην ΕΕ των 27 εάν το ποσοστό ανακύκλωσης αυξηθεί και φτάσει το 70% έως το 2020. 

Το πλαστικό χρησιμοποιείται κυρίως στις συσκευασίες ως φθηνό προϊόν μίας χρήσης, το οποίο τις 

περισσότερες φορές δεν επαναχρησιμοποιείται ή δεν προορίζεται για επαναχρησιμοποίηση. Στην αγορά 

μεταποίησης πλαστικών κυριαρχεί ο κλάδος των πλαστικών συσκευασιών (40,1%) και ακολουθεί ο κλάδος 

του τομέα οικοδομικών και κατασκευαστικών έργων (20,4%). Στη βιομηχανία πλαστικών αναμένεται 

μακροπρόθεσμη αύξηση της τάξης του 4% παγκοσμίως, μια αύξηση αρκετά υψηλότερη από την 

αναμενόμενη αύξηση του παγκόσμιου ΑΕγχΠ. Η Ευρώπη παραμένει καθαρός εξαγωγέας πλαστικών 

προϊόντων, η αξία των οποίων ανήλθε σε 13 δισεκατομμύρια ευρώ το 2009, αλλά η κινεζική παραγωγή έχει 

φτάσει σε παρόμοια επίπεδα από το 2008. 

Μετά τη διάθεσή τους στο περιβάλλον, ιδίως στο θαλάσσιο περιβάλλον, τα πλαστικά απόβλητα μπορούν 

να παραμείνουν για εκατοντάδες έτη. Το παραθαλάσσιο και θαλάσσιο περιβάλλον και οι υδρόβιοι 

οργανισμοί υφίστανται βλάβες από τα εκατομμύρια τόνους απορριμμάτων, κυρίως πλαστικών, που 

καταλήγουν στους ωκεανούς και τις θάλασσες της Γης ετησίως, μετατρέποντάς τους στη μεγαλύτερη 

χωματερή πλαστικών. Το μέγεθος των «κηλίδων αποβλήτων» στον Ατλαντικό και τον Ειρηνικό Ωκεανό 

υπολογίζεται σε 100 εκατ. τόνους, το 80% των οποίων είναι πλαστικά. Τα θαλάσσια είδη κινδυνεύουν να 

μπλεχτούν σε υπολείμματα πλαστικού ή να τα καταναλώσουν. Η «άδηλη αλιεία» με τα εγκαταλελειμμένα 

πλαστικά αλιευτικά εργαλεία προκαλεί μεγάλη οικονομική επιβάρυνση και σημαντική περιβαλλοντική 

ζημία. Τα χωροκατακτητικά είδη χρησιμοποιούν τα υπολείμματα πλαστικού για να διανύσουν μεγάλες 

αποστάσεις στους ωκεανούς.Το μεγαλύτερο μέρος των υπολειμμάτων πλαστικού καταλήγει στον βυθό της 

θάλασσας. 

Το πλαστικό δεν είναι αδρανές υλικό. Ορισμένα είδη πλαστικών περιέχουν πολλά, και ενίοτε σε μεγάλο 

ποσοστό, χημικά πρόσθετα τα οποία μπορούν να διαταράξουν το ενδοκρινικό σύστημα, να προκαλέσουν 

καρκίνο ή άλλες τοξικές αντιδράσεις. Επίσης, μπορούν, καταρχήν, να «μεταναστεύσουν» στο περιβάλλον, 

αν και σε μικρές ποσότητες. Οι έμμονοι οργανικοί ρύποι (POP), για παράδειγμα, φυτοφάρμακα όπως το 

DDT και πολυχλωροδιφαινύλια (PCB), μπορούν να προσκολληθούν από τα περιβάλλοντα ύδατα σε 

κομμάτια πλαστικού που μπορούν να είναι επιβλαβή και να εισέλθουν στην τροφική αλυσίδα μέσω της 

θαλάσσιας πανίδας που καταναλώνει τα πλαστικά («φαινόμενο του Δούρειου Ίππου»).Αυτοί οι POP δεν 

διασπώνται πολύ εύκολα με φυσικό τρόπο, αλλά συσσωρεύονται στον ιστό του σώματος με δυνητική 

καρκινογόνο και μεταλλαξιογόνο δράση και άλλες επιπτώσεις στην υγεία. 

Τα μικρά και λεπτά σωματίδια (που αποκαλούνται μικροπλαστικά) προκύπτουν από διαδικασίες 

φωτοαποικοδόμησης και μηχανικής επίδρασης και προκαλούν έντονη ανησυχία.Είναι πανταχού παρόντα 

και φτάνουν ακόμη και στις πιο απομακρυσμένες περιοχές, με τη συγκέντρωσή τους στο νερό να είναι 

ενίοτε υψηλότερη και από αυτήν του πλαγκτού. Όταν αυτά τα μικροπλαστικά και τα χημικά πρόσθετα που 

περιέχουν καταναλώνονται σε μεγάλες ποσότητες από τη θαλάσσια πανίδα, υπάρχει μεγάλη πιθανότητα να 

επιμολύνουν την τροφική αλυσίδα μέσω της αλληλεπίδρασης θηρευτή-θηράματος. 

Η ανεπαρκής διαχείριση των αποβλήτων στην ξηρά, συγκεκριμένα τα χαμηλά ποσοστά ανάκτησης 

πλαστικών αποβλήτων, επιτείνει το πρόβλημα της θαλάσσιας ρύπανσης με πλαστικά, ένα από τα 

σημαντικότερα αναδυόμενα περιβαλλοντικά ζητήματα παγκοσμίως. Σύμφωνα με τους εμπειρογνώμονες, το 

80% περίπου των θαλάσσιων πλαστικών αποβλήτων προέρχονται από την ξηρά. 

Οι σημαντικότερες χερσαίες πηγές θαλάσσιων πλαστικών απορριμμάτων φαίνεται να είναι οι εξής: 

εκβολές πλημμυρικής απορροής, δίκτυο ομβρίων υδάτων, απορρίμματα σχετιζόμενα με τον τουρισμό, 

παράνομες απορρίψεις, βιομηχανικές δραστηριότητες, ακατάλληλη μεταφορά, καταναλωτικά καλλυντικά 

προϊόντα συχνά στις παραθεριστικές περιοχές, συνθετικά μέσα αμμοβολής ή πολυεστερικές και ακρυλικές 

ίνες από το πλύσιμο των ρούχων. Πλαστικά σφαιρίδια απαντώνται στους περισσότερους από τους 

ωκεανούς της Γης, ακόμα και σε μη βιομηχανοποιημένες περιοχές όπως ο νοτιοδυτικός Ειρηνικός. 

http://www.chrysogelos.gr/newsite/index.php/2012-01-26-17-17-39-594/deltia-typou/item/3572-phasing-

out-plastic-bags-and-plastic-hazardous  
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επιστροφή 

 

Αφιέρωμα: Ε.Ε., ΔΝΤ, Τρόϊκα, χρεωκοπίες. Νεοφιλελευθερισμός και 

Ελλάδα 
 

Η ιστορική συνεδρίαση του ΔΝΤ για την Ελλάδα στις 9 Μαΐου 2010 και τα συμπεράσματα 

 

Αποκαλυπτικό κείμενο που δείχνει πως η Ελλάδα έγινε πειραματόζωο για να «μάθουν» πως θα 

προχωρήσουν τη νεοφιλελεύθερη πολιτική που επιθυμούν και σε άλλες χώρες.  

Διαβάστε επίσης: Δεν υπήρξε ποτέ σχέδιο διάσωσης της Ελλάδας, Του Πάνου Παναγιώτου, 

Χρηματιστηριακού Τεχνικού Αναλυτή http://tvxs.gr/news/egrapsan-eipan/den-ypirkse-pote-sxedio-

diasosis-tis-elladas-toy-panoy-panagiotoyΗΓ. 

01/02/2014  

Στις 9 Μαΐου 2010 στην Ουάσιγκτον των ΗΠΑ συγκλήθηκε το Διοικητικό Συμβούλιο του 

Διεθνούς Νομισματικού Ταμείου σε μια ιστορική συνεδρίαση για να αποφασίσει ως προς το 

δανειακό πρόγραμμα σωτηρίας της Ελλάδας, ύψους 30 δισεκατομμυρίων ευρώ που είχε εισηγηθεί 

η διοίκηση του Ταμείου σε συνεργασία με την ηγεσία της Ευρωζώνης. 

Μια ομάδα εργασίας του Ταμείου είχε μεταβεί στην Ευρώπη και είχε συνεργαστεί με τους 

ομολόγους της Ευρωζώνης για την σύνταξη του σχεδίου διάσωσης της Ελλάδας. Το ποσό που 

απαιτείτο ήταν τεράστιο (110 δις συνολικά) και πολλά κράτη-μέλη του ΔΝΤ εξέφραζαν ανησυχίες 

έως και αντιρρήσεις για το σχέδιο και το σκεπτικό της διάσωσης. 

Μέχρι σήμερα γνωρίζαμε από κάποια ρεπορτάζ για την στάση συγκεκριμένων κρατών (μέσω των 

εκπροσώπων τους) και τις αντιρρήσεις που εκφράστηκαν. Στις 19 Ιανουαρίου στην 

εφημερίδα ‛Έθνος της Κυριακής’, ο δημοσιογράφος Μιχάλης Ιγνατίου δημοσίευσε ένα μέρος 

αυτού του σημειώματος. Χθες όμως διέρρευσε το ενημερωτικό σημείωμα που αποτελεί την 

επίσημη περίληψη των πρακτικών της δραματικής εκείνης συνεδρίασης. Οι αντιρρήσεις και η 

κριτική επικεντρώθηκαν σε τέσσερεις άξονες: α) την καθυστέρηση στην κατάθεση του αιτήματος 

για βοήθεια, β) τις υπεραισιόδοξες προβλέψεις του προγράμματος, γ) Τους κινδύνους αποτυχίας 

του προγράμματος, και δ) την μη αναδιάρθρωση του ελληνικού χρέους. 

 

Η καθυστέρηση στην κατάθεση του αιτήματος 

Σύμφωνα με την Αυστραλία, τον Καναδά, την Κίνα, την Ρωσία και την Ελβετία η καθυστέρηση 

οφειλόταν στις ελλείψεις της αρχιτεκτονικής της Ευρωζώνης, συμπεριλαμβανομένης της 

επικοινωνιακής της στρατηγικής που φαινόταν ‛αποσπασματική’, σύμφωνα με τον εκπρόσωπο 

των ΗΠΑ. Ο εκπρόσωπος της Γερμανίας ισχυρίστηκε ότι λόγω απουσίας τέτοιας πρόβλεψης από 

την Συνθήκη του Μάαστριχτ η Ευρωπαϊκή Ένωση έπρεπε επειγόντως να επινοήσει έναν 

μηχανισμό διάσωσης, ο οποίος έπρεπε να είναι πλήρως λειτουργικός. 

 

Οι υπεραισιόδοξες εκτιμήσεις για την ανάπτυξη 

Οι εκπρόσωποι της Κίνας και της Ελβετίας τόνισαν ότι η ανάπτυξη της Ελληνικής Οικονομίας 

είναι αυτή που τελικά θα καθορίσει και την δυνατότητα βιώσιμης διαχείρισης του χρέους. Ακόμη 

και μια μικρή απόκλιση από τους βασικούς στόχους του προγράμματος θα προκαλέσει την 

αποτυχία επίτευξης των δημοσιονομικών στόχων, άρα θα υπονομευθεί και η βιωσιμότητα του 

χρέους. Τα στελέχη του Ταμείου απάντησαν ότι υπάρχει και πιθανότητα υπέρβασης των στόχων 

λόγω της αβεβαιότητας για το πραγματικό μέγεθος της παραοικονομίας. 

 

Οι κίνδυνοι αποτυχίας του προγράμματος 

Οι εκπρόσωποι της Αργεντινής, της Αυστραλίας, του Καναδά, της Βραζιλίας και της Ρωσίας 

τόνισαν ότι, λόγω της πρόβλεψης για διψήφιο ποσοστό δημοσιονομικής προσαρμογής, ενυπήρχαν 

‛τεράστιοι’ κίνδυνοι στο πρόγραμμα, πέρα από την ίδια την αξιοπιστία του Ταμείου. Κάποιοι 

συνέκριναν την κατάσταση της Ελλάδας με εκείνη που αντιμετώπισε η Αργεντινή πριν από την 

κρίση του 2001. Ο Ρώσος εκπρόσωπος αντέτεινε ότι υπάρχουν και παραδείγματα επιτυχημένων 

εφαρμογών παρόμοιων παρακινδυνευμέων προγραμμάτων, εννοώντας τα προγράμματα της 
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Βραζιλίας και της Τουρκίας. Τα στελέχη του Ταμείου αναγνώρισαν ότι υπήρχαν ‛εξαιρετικά 

υψηλοί’ κίνδυνοι στο πρόγραμμα, ιδιαίτερα σε ότι αφορούσε την βιωσιμότητα του χρέους, 

αναφέροντας ότι “βασικά, τα στελέχη του Ταμείου θεωρούν ότι το χρέος είναι βιώσιμο 

μεσοπρόθεσμα, αλλά οι σημαντικές αμφιβολίες για αυτό καθιστούν δύσκολο να αποφανθεί κανείς 

κατηγορηματικά ότι [η μεσοπρόθεσμη βιωσιμότητα] είναι ένα σενάριο με υψηλή πιθανότητα”. 

Τα στελέχη του Ταμείου αναγνώρισαν επίσης ότι “το πρόγραμμα δεν θα επιτύχει αν δεν 

εφαρμοστούν οι διαρθρωτικές μεταρρυθμίσεις. Υπό  αυτή την έννοια, η μεγαλύτερη πρόκληση για 

τις [Ελληνικές] αρχές θα είναι υπερνικήσουν τις αντιστάσεις που θα προβάλλουν τα οργανωμένα 

συμφέροντα”. Τα στελέχη του Ταμείου αναγνώρισαν ότι το πρόγραμμα σίγουρα θα υποβάλλει σε 

δοκιμασία την Ελληνική κοινωνία και ενημέρωσαν ότι πραγματοποίησαν συναντήσεις με τα 

κόμματα της αντιπολίτευσης, με μη-κυβερνητικούς φορείς και με συνδικάτα και 

εππαγγελματικούς φορείς. Το “εντυπωσιακό στοιχείο” είναι, είπαν τα στελέχη, “ότι ο ιδιωτικός 

τομέας στηρίζει πλήρως το πρόγραμμα, καθώς το θεωρεί μέσο για να μπει τέλος στα προνόμια του 

δημόσιου τομέα”. 

 

Αναδιάρθρωση του χρέους 

Οι εκπρόσωποι της Αργεντινής, της Βραζιλίας, της Ινδίας, της Ρωσίας και της Ελβετίας 

επισήμαναν ότι από το πρόγραμμα λείπει ένα βασικό στοιχείο: θα έπρεπε να περιλαμβάνει 

αναδιάρθρωση και ‛κούρεμα’ του χρέους μέσω συμμετοχής του ιδιωτικού τομέα (PSI), ώστε να 

αποφευχθεί η “διάσωση των ιδιωτών πιστωτών της Ελλάδας, κυρίως των Ευρωπαϊκών 

χρηματοπιστωτικών ιδρυμάτων”, όπως ανέφερε ο εκπρόσωπος της Βραζιλίας. Ο εκπρόσωπος της 

Αργεντινής ήταν πολύ επικριτικός με το πρόγραμμα, λέγοντας ότι επαναλαμβάνει τα λάθη που 

έγιναν στην Αργεντινή πριν την κρίση του 2001, εννοώντας την υπερβολική δημοσιονομική 

προσαρμογή. Προς έκπληξη των άλλων Ευρωπαίων εκπροσώπων, ο Ελβετός εκπρόσωπος 

συμφώνησε με τις αντιρρήσεις που εκφράστηκαν για έλλειψη σχεδίου αναδιάρθρωσης του 

ελληνικού χρέους. Τα στελέχη του Ταμείου αντέτειναν ότι η αναδιάρθρωση του χρέους “είχε 

αποκλεισθεί από τις ίδιες τις ελληνικές αρχές [debt restructuring has been ruled out by the Greek 

authorities themselves]”. Παρ’ ότι υπήρχαν συζητήσεις για PSI, “ήταν αδύνατη η επανάληψη της 

εμπειρίας της Bank Coordination (‛Vienna Initiative 1.0’), λόγω της διασποράς των ελληνικών 

ομολόγων σε άγνωστο αριθμό πιστωτών”. Επίσης ο [τότε] Αναπληρωτής Διευθύνων Σύμβουλος 

του ΔΝΤ Jοhn Lipsky επισήμανε ότι το 90% των ελληνικών ομολόγων δεν περιλάμβαναν ρήτρες 

συλλογικής δράσης (collective action clauses, CACs), κάτι που περιέπλεκε μια αναδιάθρωση 

ακόμη περισσότερο. Οι εκπρόσωποι της Ολλανδίας, της Γαλλίας και της Γερμανίας “μετέφεραν 

στο Συμβούλιο τη δέσμευση των Τραπεζών των χωρών τους να συνεχίσουν να στηρίζουν την 

Ελλάδα και να διατηρήσουν τις τοποθετήσεις τους”. 

 

‛Προτιμώμενος πιστωτής’ το ΔΝΤ 

Ο εκπρόσωπος των ΗΠΑ (υποστηριζόμενος από τους εκπροσώπους της Βραζιλίας και της 

Ελβετίας) υποστήριξε ότι λόγω του καθεστώτος ‛προτιμώμενου πιστωτή’ (preferred creditor 

status) που απολαμβάνει το ΔΝΤ, τα δάνεια προς την Ελλάδα θα προηγούνται σε καθεστώς από τα 

διμερή δάνεια της Ευρωζώνης. Τα στελέχη του Ταμείου επιβεβαίωσαν τον εκπρόσωπο των ΗΠΑ 

και ανέφεραν ότι κάτι τέτοιο δικαιολογείται από τον σκοπό του Ταμείου που είναι το δημόσιο 

συμφέρον και βρίσκεται σε συμφωνία με τους όρους του Paris Club. 

 Το δραματικό συμπεράσμα: Όλα τα μέρη φέρουν μερίδιο ευθύνης στην αποτυχία του 

προγράμματος 

 

Αυτό που μπορεί κάποιος να συμπεράνει κάνοντας μια πρώτη ανάγνωση του σημειώματος του 

ΔΝΤ είναι ότι οι περισσότεροι φόβοι και αντιρρήσεις που εκφράστηκαν από διάφορες χώρες στη 

δραματική αυτή συνεδρίαση επιβεβαιώθηκαν στη πράξη σε μεγάλο βαθμό. 

1. Υπήρξε οδυνηρή καθυστέρηση στην υποβολή του αιτήματος για βοήθεια στην Ελλάδα, λόγω 

του γεγονότος ότι η Ευρωζώνη δεν είχε προβλέψει σχετικό μηχανισμό. 

2. Οι υπεραισιοδόξες προβλέψεις για την ανάπτυξη (όρα συζήτηση για τους περίφημους 

‛δημοσιονομικούς πολλαπλασιαστές’) τελικά υπονόμευσαν και την βιωσιμότητα του χρέους. 

“Ακόμη και μια μικρή απόκλιση από τους βασικούς στόχους του προγράμματος θα 
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προκαλέσει την αποτυχία επίτευξης των δημοσιονομικών στόχων, άρα θα υπονομευθεί και η 

βιωσιμότητα του χρέους”, δήλωσαν οι εκπρόσωποι της Κίνας και της Ελβετίας και 

επιβεβαιώθηκαν περίτρανα. 

3. Οι φόβοι των ίδιων των στελεχών για τους κινδύνους αποτυχίας του προγράμματος 

αποδείχθηκαν απόλυτα αληθινοί: “το πρόγραμμα δεν θα επιτύχει αν δεν εφαρμοστούν οι 

διαρθρωτικές μεταρρυθμίσεις. Υπό  αυτή την έννοια, η μεγαλύτερη πρόκληση για τις 

[Ελληνικές] αρχές θα είναι υπερνικήσουν τις αντιστάσεις που θα προβάλλουν τα οργανωμένα 

συμφέροντα”. Η ιστορία απέδειξε ότι στην Ελλάδα τα οργανωμένα συμφέροντα είναι πιο 

ισχυρά από την πολιτική εξουσία και η συντριπτική πλειοψηφία των μεταρρυθμίσεων έμειναν 

κατά τη διάρκεια του πρώτου προγράμματος στο συρτάρι. Τα ίδια στελέχη πάλι του ΔΝΤ 

αναγνώριζαν από τότε ότι η διψήφια δημοσιονομική προσαρμογή θα θέσει σε δοκιμασία της 

ελληνική κοινωνία. Ελάχιστα πράγματα έγιναν για να βοηθηθεί η κοινωνία να ανταπεξέλθει 

σε αυτή τη ‛δοκιμασία’. 

4. H αναδιάρθρωση και το ‛κούρεμα’ του χρέους θα βοηθούσαν σε μεγάλο βαθμό να γίνει πιο 

ήπια η δημοσιονομική προσαρμογή και -πιθανότατα- θα καθιστούσαν βιώσιμο το ελληνικό 

χρέος σε συντομότερο ορίζοντα, με προβλεπόμενο αποτέλεσμα να μην υπάρξει τόσο μεγάλο 

κύμα φυγής καταθέσεων, άρα και πολύτιμης ρευστότητας από την Ελληνική Οικονομία. Το 

έγγραφο του ΔΝΤ σαφώς επιβαρύνει την επιχειρηματολογία της Κυβέρνησης Παπανδρέου 

αναφέροντας ξεκάθαρα πως η αναδιάρθρωση και το ‛κούρεμα’ “είχαν αποκλεισθεί από τις 

ίδιες τις ελληνικές αρχές”. Γνωρίζουμε όμως ότι κάτι τέτοιο είχε ήδη αποκλεισθεί από τις 

Κυβερνήσεις της Γερμανίας, της Γαλλίας και από την Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα και 

παράλληλα επικρεμόταν η απειλή για έξοδο της Ελλάδας από την Ευρωζώνη, χωρίς να 

υπάρχει η βεβαιότητα ότι η αναδιάρθρωση του χρέους θα οδηγούσε απαραίτητα σε μια τέτοια 

εξέλιξη. Είναι γεγονός πάντως ότι η όποια συζήτηση για αναδιάθρωση χρέους είχε τότε 

δαιμονοποιηθεί. 

Κάθε μέρος λοιπόν αυτής της πολύπλευρης συμφωνίας απέτυχε σε κάποιο μέρος του συνολικού 

σχεδιασμού. Η Τρόικα όσον αφορά τις υπεραισιόδοξες προβλέψεις για την ανάπτυξη και την 

υπερβολικά μεγάλη δημοσιονομική προσαρμογή. Η Ευρωζώνη ως προς την καθυστέρηση στην 

δημιουργία ενός βοηθητικού μηχανισμού και την επιμονή της στο να μην υπάρξει αναδιάρθρωση 

και ‛κούρεμα’ του χρέους. Και τέλος η Κυβέρνηση Παπανδρέου για την άρνηση ή αδυναμία της 

να εφαρμόσει τις απαραίτητες μεταρρυθμίσεις. 
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Το ΔΝΤ αλλάζει την προσέγγισή του ως προς τις διασώσεις  

 04 Δεκεμβρίου 2013  

Το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο είναι πεπεισμένο ότι η Ευρώπη έκανε λάθος όταν υποχρέωσε 

χώρες οφειλέτες όπως η Ελλάδα και η Πορτογαλία να κουβαλήσουν μόνες ολόκληρο το φορτίο 

της ανάκαμψης. 

Τώρα, το ΔΝΤ ασκεί σκληρές πιέσεις για ένα σχέδιο το οποίο θα επιβάλλει εκ των προτέρων 

απώλειες στους ομολογιούχους την επόμενη φορά που μία χώρα της ευρωζώνης θα ζητήσει 

διάσωση. 

Σημαδεμένο από το ρόλο του στην εσφαλμένη εκτίμηση του βάθους της ελληνικής ύφεσης και 

δεχόμενο την απόρριψη στην προσπάθειά του να πείσει τις ευρωπαϊκές κυβερνήσεις να 

«κουρέψουν» τα ελληνικά δάνεια, το ΔΝΤ συνηγορεί υπέρ μίας πιο επιθετικής προσέγγισης περί 

αναδιάρθρωσης του χρέους σε μία προσπάθεια να χαλαρώσει την ακαμψία της γερμανικής 

λιτότητας. 

Ωστόσο, η πρόταση -η οποία εξακολουθεί να συζητείται εκτενώς στο παρασκήνιο από 

κορυφαίους οικονομολόγους και δικηγόρους του ταμείου- έχει συναντήσει σκληρή αντίσταση, όχι 

http://yanniskoutsomitis.wordpress.com/2014/02/01/%ce%b7-%ce%b9%cf%83%cf%84%ce%bf%cf%81%ce%b9%ce%ba%ce%ae-%cf%83%cf%85%ce%bd%ce%b5%ce%b4%cf%81%ce%af%ce%b1%cf%83%ce%b7-%cf%84%ce%bf%cf%85-%ce%b4%ce%bd%cf%84-%cf%83%cf%84%ce%b9%cf%82-9-%ce%bc%ce%b1%ce%90/
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μόνο από το ισχυρότατο παγκόσμιο τραπεζικό λόμπι, αλλά και από ευρωπαίους φορείς χάραξης 

πολιτικής και, πιο πρόσφατα, από την κυβέρνηση των ΗΠΑ, η οποία είναι και ο μεγαλύτερος 

οικονομικός χορηγός του ΔΝΤ.   

Πράγματι, παρά τις σκληρές συζητήσεις και στις δύο πλευρές του Ατλαντικού σχετικά με το να 

μοιράζονται οι επενδυτές ομολόγων το κόστος των διασώσεων με τους φορολογούμενους, οι 

μεγαλύτερες οικονομίες του κόσμου φαίνεται να έχουν αποδεχθεί τις τρομακτικές 

προειδοποιήσεις των επενδυτών και των τραπεζιτών που υποδεικνύουν ότι η νέα προσέγγιση του 

ΔΝΤ θα έβλαπτε ισχυρά τις εύθραυστες πιστωτικές αγορές στην Ευρώπη. 

«Το Ταμείο έχει περάσει και έχει ακούσει πολλά» δήλωσε η Susan Schadler, πρώην 

οικονομολόγος του ΔΝΤ και συγγραφέας ενός πρόσφατου δοκιμίου που υποστηρίζει ότι το 

Ταμείο έσπασε τους ίδιους του τους κανόνες δανείζοντας στην σχεδόν χρεοκοπημένη Ελλάδα. 

«Αλλά στο τέλος δεν υπάρχει δίλημμα μεταξύ λιτότητας και αναδιάρθρωσης του χρέους –πρέπει 

να γίνουν και τα δύο», δήλωσε. 

Η Γερμανία ηγείται της «αντιπολίτευσης». Οι φορείς χάραξης πολιτικής στο Βερολίνο και την 

Φρανκφούρτη βλέπουν την αναδιάρθρωση του χρέους ως ένα γεγονός που δεν θα επαναληφθεί 

πάνω από μία φορά. Και θεωρούν οποιαδήποτε απόκλιση από την βασική τους αρχή –ότι το 

εξουθενωτικό χρέος θα πρέπει να μειωθεί μόνο μέσω σκληρών περικοπών και αυξήσεων φόρων- 

ως παρέκκλιση από τη δημοσιονομική ευθύνη.   

Το σχέδιο χρέους του ΔΝΤ έχει υιοθετηθεί από την ανώτατη ηγεσία του σώματος, 

συμπεριλαμβανομένου του πρώτου αναπληρωτή διευθύνοντος συμβούλου David Lipton, ο οποίος 

είναι ένας ευρέως σεβαστός πρώην αξιωματούχος του υπουργείου Οικονομικών. Η πρωτοβουλία 

θεωρείται από αρκετούς εμπειρογνώμονες του κρατικού χρέους ως η καλύτερη από μία σειρά 

ομολογουμένως δύσκολων επιλογών σχετικά με την αντιμετώπιση των μελλοντικών κρίσεων 

χρέους. 

Αλλά, η αντίσταση ενάντια στην πρόταση, η οποία έχει πιάσει αδιάβαστους τους αξιωματούχους 

του ΔΝΤ, έχει καθυστερήσει την προγραμματισμένη εισαγωγή του προγράμματος στις αρχές του 

επόμενου έτους. Τώρα, οποιοδήποτε σχέδιο αναμένεται να υποβληθεί στο ΔΣ του ταμείου μέχρι 

τον Ιούνιο, το νωρίτερο.   

Το ταμείο αρνήθηκε να επιτρέψει σε στελέχη που συμμετέχουν στο πρόγραμμα να σχολιάσουν.   

Στη ρίζα του προβλήματος σιγοβράζει η μακρά διαμάχη μεταξύ Ευρώπης και ΔΝΤ σχετικά με το 

ποιος θα πρέπει να πληρώσει τα σπασμένα την επόμενη φορά που μία ευρωπαϊκή χώρα θα 

χρειαστεί διάσωση: οι φορολογούμενοι και οι εργαζόμενοι, ή οι τραπεζίτες και οι επενδυτές;  

Αυτές οι εντάσεις ήταν εν πλήρη ανάπτυξη κατά τη διάρκεια των συναντήσεων του ΔΝΤ στην 

Ουάσιγκτον αυτό το φθινόπωρο, όταν ο Γιοργκ Άσμουσεν, ο ισχυρός Γερμανός εκπρόσωπος στην 

εκτελεστική επιτροπή της ΕΚΤ, εξήγησε γιατί η Γερμανία άσκησε βέτο στην ιδέα του ταμείου ότι 

θα πρέπει να περικοπεί κομμάτι του χρέους της Ελλάδας, το μεγαλύτερο μέρος του οποίου 

κατέχεται από την Ευρώπη. 

«Το ταμείο μιλάει για χρήματα άλλων ανθρώπων», δήλωσε ο κ. Άσμουσεν με ένα λεπτό χαμόγελο 

σε γερμανικό φόρουμ πολιτικής.   

Κατά κάποιο τρόπο, η διαμάχη έχει να κάνει με το ποιου τα χρήματα κινδυνεύουν.   

Με την Ευρώπη να είναι ξεκρέμαστη για περίπου 340 δισ. ευρώ σε δάνεια προς διασωθείσες 

χώρες εντός ευρωζώνης, σε σύγκριση με τα 79 δισ. ευρώ για το ΔΝΤ, δεν προκαλεί έκπληξη το 

γεγονός ότι ο κ. Άσμουσεν και οι χορηγοί του στο γερμανικό υπουργείο Οικονομικών έχουν 
ανταποκριθεί στην πίεση που ασκεί το ΔΝΤ να αποδεχθούν άλλοι τις απώλειες του υπάρχοντος 

χρέους. 

Αυτό δε θα μπορούσε να συμβεί ποτέ, δεδομένου ότι το καθεστώς του ΔΝΤ ως προνομιούχου 

πιστωτή –που σημαίνει ότι τα δάνειά του επιστρέφονται πριν από τα αντίστοιχα οποιουδήποτε 

άλλου δανειστή- είναι ίσως η πιο ιερή διαταγή στην παγκόσμια οικονομία. 

Η πρόταση θυμίζει μία παλιότερη εποχή, όταν το ταμείο ήταν ο κυρίαρχος δανειστής στις 

πληγείσες οικονομίες της Ασίας και της Λατινικής Αμερικής, και όχι ο junior συνεργάτης που 

είναι σήμερα στην Ευρώπη. Στο πλαίσιο αυτό, η πρωτοβουλία αυτή θεωρήθηκε από ορισμένους 

παρατηρητές του ΔΝΤ ως μία πονηρή κίνηση του ταμείου για να επανατοποθετηθεί ως ηγέτης και 

όχι ως ακόλουθος την επόμενη φορά που θα προκύψει σχέδιο διάσωσης στην Ευρώπη.   



«Οι χώρες που διατρέχουν κίνδυνο μπορεί απλώς να απορρίψουν ακόμη και να μιλήσουν με το 

ΔΝΤ, από φόβο μήπως τρομάξουν οι επενδυτές», δήλωσε ο Douglas A. Rediker, πρώην 

τραπεζίτης επενδύσεων και πρώην μέλος του ΔΣ του ταμείου, νυν στέλεχος του Ινστιτούτου 

Peterson στην Ουάσιγκτον. «Σε μία προσπάθεια να διατηρήσει σημαντικό τον ρόλο του, 

τουλάχιστον στην Ευρώπη, το ΔΝΤ μπορεί να βρεθεί τελείως εκτός παιχνιδιού.   

Σύμφωνα με πρόσφατα στοιχεία της ΕΚΤ, οι χώρες της ευρωζώνης έχουν 6,4 τρισ. ευρώ σε 

κρατικά ομόλογα σε κυκλοφορία, ποσό που αντιστοιχεί στο 70 τοις εκατό της ετήσιας 

οικονομικής δραστηριότητας της ευρωζώνης. 

Δεδομένων των πιέσεων εντός ευρωζώνης, μία δημοσιονομική κρίση θεωρείται πολύ πιθανή, 

ιδιαίτερα σε χώρες με υψηλό φόρτο χρέους όπως η Ιταλία ή η Ισπανία. Σύμφωνα με την πρόταση 

του ταμείου, την επόμενη φορά που μία χώρα θα έχει πρόβλημα πρόσβασης στις αγορές χρέους, 

θα της δοθεί μία σύντομη περίοδος να επιλύσει τα προβλήματά της. Κατά τη διάρκεια αυτής της 

λεγόμενης στασιμότητας –και εδώ είναι το θέμα- οι πιστωτές του ιδιωτικού τομέα θα 

αναγκαστούν να κρατήσουν τα ομόλογά τους (και να δεχθούν τις απώλειες). 

«Αυτό σημαίνει ότι την επόμενη φορά, το ΔΝΤ δεν θα θέλει να αποπληρώσει μόνο τους ιδιώτες 

πιστωτές», δήλωσε ο Jeromin Zettelmeyer, ειδικός σε θέματα δημοσίου χρέους και επικεφαλής 

συγγραφέας μίας πρόσφατης μελέτης που υποστηρίζει τις αναδυόμενες θέσεις του ταμείου όσον 

αφορά το θέμα.   

Η δύσκολη διαδρομή της πρότασης θυμίζει μία προσπάθεια προ δεκαετίας, όταν η Anne O. 

Krueger, τότε αναπληρώτρια διευθύνουσα σύμβουλος του ΔΝΤ, ρίσκαρε την καριέρα της σε μία 

παρόμοια, αν όχι ακόμα πιο φιλόδοξη προσπάθεια να δημιουργήσει ένα καθεστώς πτώχευσης για 

τις βαριά χρεωμένες χώρες, παρόμοιο με αυτό που ισχύει για τις επιχειρήσεις.   

Ο Μηχανισμός Αναδιάρθρωσης Κρατικών Χρεών ή SDRM, όπως έγινε γνωστός, καταρρίφθηκε 

από τις Ηνωμένες Πολιτείες, πληγώνοντας εγωισμούς, καταστρέφοντας καριέρες και εγείροντας 

ερωτήματα σχετικά με την επιρροή του ταμείου στην παγκόσμια σκηνή. 

Εδώ και μήνες, ο κ. Lipton και οι συνεργάτες του επιμένουν ότι η ιδέα τους δεν θα πρέπει να 

θεωρηθεί όπως η ιδέα του SDRM της κυρίας Krueger μεταμφιεσμένη σε κάτι άλλο.   

Ενώ ήταν αναμενόμενο ότι το παγκόσμιο τραπεζικό λόμπι και οι Γερμανοί αξιωματούχοι θα 

αντιτάσσονταν σε ένα σχέδιο που θα απαιτούσε από αυτούς να αποδεχθούν τις απώλειες του 

χρέους ως αναπόφευκτες, η αναδυόμενη αντιπολίτευση από την κυβέρνηση Ομπάμα έχει 

προκαλέσει έκπληξη. 

«Είναι σημαντικό οι προσπάθειες για την αύξηση της τάξης και της προβλεψιμότητας της 

διαδικασίας αναδιάρθρωσης του κρατικού χρέους να γίνουν με βάση ένα πλαίσιο συναίνεσης που 

βασίζεται στην αγορά», δήλωσε ή Holly Shulman, μία εκπρόσωπος του υπουργείου Οικονομικών, 

σχετικά με την πρόταση του ΔΝΤ.  

Μετάφραση: Δε μας αρέσουν τα σχέδια που μπλέκονται με τα δικαιώματα των επενδυτών 

ομολόγων. Δε μας άρεσαν πριν από δέκα χρόνια και συνεχίζουν να μη μας αρέσουν. 

Μέσα στην πυκνή, προσεκτικά διατυπωμένη φρασεολογία του αρχικού εγγράφου του ταμείου 

σχετικά με το θέμα αυτό, οι επικριτές έχουν κωλύσει σε μία φράση συγκεκριμένα.  

Με σκοπό να στηρίξουν τη θέση ότι ο ιδιωτικός τομέας θα πρέπει να μοιραστεί το κόστος της 

διάσωσης, οι συγγραφείς υποστήριξαν ότι «μπορεί να δημιουργηθεί η υπόθεση ότι θα εφαρμοστεί 

κάποιου είδους μέτρο συμμετοχής των πιστωτών, ως προϋπόθεση για τη χορήγηση δανείων του 

Ταμείου». 
Επρόκειτο για μία αδιάφορη γραφειοκρατική έκφραση, αλλά για πολλούς ξεπέρασε τα όρια.  

«Αν μιλάς για μείωση του χρέους κατά την έναρξη του προγράμματος, τότε αυτό είναι πρόβλημα 

για μένα», δήλωσε ένας ανώτερος κυβερνητικός αξιωματούχος στην Ευρώπη, ο οποίος δεν ήταν 

εξουσιοδοτημένος να μιλήσει δημόσια. «Οι χώρες μεσαίου εισοδήματος στην Ευρώπη πρέπει να 

πληρώσουν τους πιστωτές τους –αυτό είναι το φυσιολογικό.» 

Ωστόσο, για τους φορείς χάραξης πολιτικής του ΔΝΤ, η αντίσταση στην αναδιάρθρωση του 

χρέους είναι ακριβώς αυτή που έχει κάνει τόσο δύσκολη την οικονομική ανάκαμψη στην Ελλάδα 

και έχει κρατήσει μεγάλο μέρος της Νότιας Ευρώπης σε ύφεση. Και θέλουν να βεβαιωθούν ότι 

την επόμενη φορά τα πράγματα θα γίνουν διαφορετικά. 



Πηγή: 

http://www.sofokleous10.gr/index.php?option=com_content&view=article&id=244941&catid=&I

temid=73  
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Τι ψέματα έχουν πει όλοι οι πρωθυπουργοί μας, όλοι οι υπουργοί οικονομικών και οι 

τροϊκανοί για το πότε η Ελλάδα θα έχει ανάκαμψη  

 

Τι ψέματα έχουν πει όλοι οι πρωθυπουργοί μας, όλοι οι υπουργοί οικονομικών και οι τροϊκανοί 

για το πότε η Ελλάδα θα έχει ανάκαμψη και θα βγει στις αγορές: 

Έχουν πει για το 2011, το 2012, το 2013, το 2014 και σήμερα λένε για το δεύτερο μισό του 2014. 

Πολύ καλά και καλοπληρωμένα οικονομικά επιτελεία έχουν όλοι αυτοί. Δεν ρωτάνε καμιά 

καφετζού καλύτερα; 

http://www.youtube.com/watch?v=eA3pGgps1ww&feature=youtu.be 

 

επιστροφή 

 

Έρευνα του Ευρωκοινοβουλίου: Πώς έφτασαν στα μνημόνια Ελλάδα, Πορτογαλία Ιρλανδία 

και Κύπρος 

 

Έχουμε ακούσει τόσα για την ειδική έρευνα του ευρωκοινοβουλίου. Αυτό που δεν τους συμφέρει 

να ακούσετε είναι ότι η πρόταση για αυτή την έρευνα ήταν των Ευρωπαίων Πράσινων, που 

υιοθετήθηκε από το ευρωκοινοβούλιο. Διαβάστε και το δεύτερο κείμενο: Η Τρόικα λογοδοτεί 

στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο με πρωτοβουλία των Πράσινων ΗΓ  

27/11/13  

ΒΡΥΞΕΛΛΕΣ Του Κώστα Μοσχονά 
Αρχίζει και αποκτά ενδιαφέρον η έρευνα που ανέλαβε επιτροπή του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου 

για τον ρόλο της τρόικας στις μνημονιακές χώρες. Οπως έγινε γνωστό, η εν λόγω επιτροπή 

προτίθεται να στείλει σήμερα ένα ερωτηματολόγιο σε αξιωματούχους της Ε.Ε., του ΔΝΤ και της 

ΕΚΤ, τραπεζίτες και πολιτικούς (πρωθυπουργούς, υπουργούς Οικονομικών) των 4 μνημονιακών 

χωρών, ζητώντας απαντήσεις σε χρονικό διάστημα 3 εβδομάδων. Το ερωτηματολόγιο 

περιλαμβάνει ερωτήσεις για το πώς η Ελλάδα, η Ιρλανδία, η Πορτογαλία και η Κύπρος έφτασαν 

στα μνημόνια, τα εμπόδια στα οποία προσέκρουσε η εφαρμογή τους και ποιες είναι οι επιπτώσεις 

για τις 4 χώρες και τους πολίτες τους. Ετσι, παραλήπτες του ερωτηματολογίου θα είναι η 

επικεφαλής του ΔΝΤ Κριστίν Λαγκάρντ, ο πρόεδρος της ΕΚΤ Μάριο Ντράγκι, ο Βέλγος 

πρόεδρος του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου Χέρμαν Φαν Ρομπάι, ο πρόεδρος της Κομισιόν Ζοζέ 

Μπαρόζο και ο αντιπρόεδρος Ολι Ρεν, καθώς και ο Ολλανδός πρόεδρος της ευρωζώνης Γερούν 

Ντάισελμπλουμ. Επίσης, το ερωτηματολόγιο θα σταλεί στους πρωθυπουργούς Αντώνη Σαμαρά, 

Πέδρο Κοέλιο, Εντα Κένι και στον Κύπριο πρόεδρο Νίκο Αναστασιάδη καθώς και στους 4 

υπουργούς Οικονομικών των μνημονιακών χωρών, με πρώτο παραλήπτη τον Γιάννη Στουρνάρα. 

Οι 4 επικεφαλής των Κεντρικών Τραπεζών δεν πρόκειται να μείνουν εκτός «παιχνιδιού». 

Πρόκειται για τον Γ. Προβόπουλο, Κάρλο ντα Σίλβα Κόστα, Π. Χονόχαν και Π. Δημητριάδη… 

Ολος αυτός ο καλός κόσμος θα πρέπει να απαντήσει και να διευκρινίσει για το πώς 

διαμορφώθηκαν τα προγράμματα και βάσει ποιων κριτηρίων, πώς επιλέχθηκαν τα μέτρα 

λιτότητας και τις επιπτώσεις τους στους λαούς των «4», ποια μεθοδολογία ακολουθήθηκε (βλέπε 

πρόβλημα πολλαπλασιαστών), ποιες ήταν οι παρεμβάσεις των κυβερνήσεων… 

http://www.efsyn.gr/?p=154435  

Βρυξέλλες, 14.11.2013 

 

Η Τρόικα λογοδοτεί στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο με πρωτοβουλία των Πράσινων 

Σημαντική εξέλιξη στην αξιολόγηση των ακολουθούμενων πολιτικών από την Τρόικα (ΕΕ, ΔΝΤ, 

Ευρωπαϊκή Τράπεζα) αποτελεί η απόφαση της συνόδου των προέδρων των πολιτικών κομμάτων 

http://www.sofokleous10.gr/index.php?option=com_content&view=article&id=244941&catid=&Itemid=73
http://www.sofokleous10.gr/index.php?option=com_content&view=article&id=244941&catid=&Itemid=73
http://www.youtube.com/watch?v=eA3pGgps1ww&feature=youtu.be
http://www.efsyn.gr/?p=154435


στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο (ΕΚ) να δώσουν το "πράσινο φως" για τη σύσταση εξεταστικής 

επιτροπής που θα αναλάβει η Επιτροπή Οικονομικών Υποθέσεων του ΕΚ και θα περιλαμβάνει 

δημόσιες ακροάσεις με τη συμμετοχή κοινωνικών εταίρων και επιτόπου επισκέψεις για τη 

συλλογή δεδομένων στις χώρες που εφαρμόζεται το πρόγραμμα δημοσιονομικής προσαρμογής. Η 

έκθεση με τα ευρήματα της εξεταστικής επιτροπής θα ψηφιστεί στην ολομέλεια του ΕΚ τον 

Απρίλιο του 2014. 

Ο Νίκος Χρυσόγελος, ευρωβουλευτής των Οικολόγων Πράσινων / Ομάδα των Πράσινων στο 

Ευρωκοινοβούλιο δήλωσε: "Η Τρόικα (αποτελούμενη από την ΕΚΤ, την Επιτροπή της ΕΕ και 

το ΔΝΤ) έχει παίξει πολύ σημαντικό ρόλο στην συγκεκριμένη διαχείριση της κρίσης του ευρώ, 

αλλά το μεγαλύτερο μέρος των εργασιών και των αποφάσεών της ελήφθη κεκλεισμένων των 

θυρών, με αδιαφανή τρόπο και χωρίς αξιολόγηση των επιπτώσεών τους.   

Το Ευρωκοινοβούλιο, τα τελευταία δύο χρόνια, με σειρά ψηφισμάτων και αποφάσεων του, 
όπως για το "ευρωπαϊκό εξάμηνο" και το "εξαπλό πακέτο", αλλά και πιο εξειδικευμένες 
αποφάσεις που σχετίζονται με την κοινωνική πολιτική, τον προϋπολογισμό της Ένωσης και την 
διαχείριση των ταμείων, είχε ασκήσει κριτική στις πολιτικές που εφαρμόζονται αλλά κυρίως 
είχε επικεντρώσει στην αδιαφάνεια, στην έλλειψη λογοδοσίας και στην ανάγκη αξιολόγησης 
των πολιτικών της τρόικα. Είχε ζητήσει να αναθεωρείται το πρόγραμμα δημοσιονομικής 
προσαρμογής αν αποτυγχάνει ή έχει μη προβλεπόμενες συνέπειες, να μην πλήττονται από το 
πρόγραμμα η υγεία και η παιδεία, να μην επιβάλλεται με νομοθετικά μέτρα κατώτατος 
μισθός και οι αλλαγές στα προγράμματα προσαρμογής να γίνονται μετά από διάλογο, όχι 
μόνο με τις κυβερνήσεις αλλά και με τους κοινωνικούς φορείς.  
Το Ευρωκοινοβούλιο, με πίεση και πρωταγωνιστικό ρόλο των Πράσινων, προχωρεί ένα βήμα 
παραπέρα και αναλαμβάνει να αξιολογήσει τόσο σε επιμέρους τομείς όσο και συνολικά τις 
επιπτώσεις των πολιτικών που προωθεί η τρόικα.  
Αν λάβουμε υπόψη και το γεγονός ότι η Κομισιόν ξεκινάει μια έρευνα για τα υπερβολικά 
εμπορικά πλεονάσματα της Γερμανίας σε μια εποχή που πολλές χώρες υποφέρουν από το 
χρέος και τα προγράμματα λιτότητας, φαίνεται ότι επιταχύνονται ορισμένες διεργασίες σε 
ευρωπαϊκό επίπεδο για να επιτρέψει η Ευρώπη  και οι δυο τουλάχιστον από τους θεσμούς της 
(Ευρωκοινοβούλιο, Κομισιόν) σε μια τροχιά που θα είναι προς όφελος των κοινωνιών. 
Χρειάζεται καθημερινά, σε όλα τα επίπεδα, αλλά και με τη συμμετοχή και επιλογές των 
πολιτών στις ευρωεκλογές να δοθεί πραγματικά ώθηση στις πολιτικές εκείνες που στηρίζουν 
την ενίσχυση της δημοκρατίας, τη λογοδοσία, την προστασία των ευάλωτων ομάδων, την 
απασχόληση, την κοινωνική συνοχή, τα ανθρώπινα δικαιώματα, την δίκαιη αμοιβή και την 
αξιοπρεπή διαβίωση".  

 

Ο Φιλίπ Λαμπέρτς, Βέλγος Πράσινος ευρωβουλευτής, εκπρόσωπος τύπου της ομάδας των 

Πράσινων στο ΕΚ για οικονομικά θέματα δήλωσε ότι: 

"Αυτή η έρευνα θα είναι ένα κρίσιμο βήμα για την αξιολόγηση των λαθών στην αντιμετώπιση της 

κρίσης της Ευρωζώνης και για να διασφαλίσει ότι θα διορθωθούν και δεν θα επαναληφθούν ποτέ. 

Έχουμε πολύ σοβαρές καταγγελίες για κακοδιοίκηση και παραβάσεις του κοινοτικού και διεθνούς 

δικαίου από πολιτικές που επιβάλλονται από τη Τρόικα, επομένως είναι σημαντικό το Κοινοβούλιο 

να διεξάγει μια αυστηρή έρευνα. Τυχόν πορίσματα για κακοδιοίκηση ή νομική αμέλεια πρέπει να 

συνοδεύονται από συγκεκριμένες συστάσεις για διορθωτικές δράσεις. 

Οι Πράσινοι αναλάβαμε τη πρωτοβουλία και πιέσαμε από τη πρώτη στιγμή για αυτή την έρευνα, 

καθώς πιστεύουμε ότι είναι σημαντικό αυτές οι σοβαρές καταγγελίες να ερευνηθούν με στόχο την 

διασφάλιση, έστω καθυστερημένα, του δημοκρατικού ελέγχου των μέτρων αντιμετώπισης της κρίσης. 

Εκτός από τους ισχυρισμούς για κακοδιοίκηση και παρανομίες, τα ίδια τα μέλη της Τρόικα έχουν 

παραδεχθεί τα λάθη που έχουν γίνει. Αυτό πρέπει να διερευνηθεί και να διορθωθεί.  

Οι λανθασμένες επιλογές της Τρόικα είχαν καταστροφικές κοινωνικές και οικονομικές επιπτώσεις 

στα κράτη μέλη της ΕΕ που δέχθηκαν  οικονομική βοήθεια. Εκτός από την απολύτως 

αντιδημοκρατική φύση της Τρόικα και του ρόλου της, η στρεβλή πολιτική εστίαση στη 

δημοσιονομική αναπροσαρμογή και τη λιτότητα που επιβλήθηκε στις χώρες της κρίσης από την 

Τρόικα υπήρξε σαφώς καταστροφική. Είναι καιρός για το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, ως το 



δημοκρατικά εκλεγμένο θεσμικό όργανο της ΕΕ, να ασκήσει μεγαλύτερο δημοκρατικό έλεγχο σε αυτή 

την αδιαφανή και μη-δημοκρατική οντότητα." 

 Η χρονολογική σειρά των γεγονότων: 

 Μετά από πρωτοβουλία του Γερμανού Ευρωβουλευτή των Πράσινων, Σβεν Γκίγκολντ, η 
Επιτροπή Οικονομικών και Νομισματικών Υποθέσεων του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου 

ξεκίνησε μια σημαντική διαδικασία αξιολόγησης των επιπτώσεων των πολιτικών της τρόικα 

στις χώρες της κρίση. Την Τρίτη 5 Νοεμβρίου2013 πραγματοποιήθηκε ακρόαση στην 

Επιτροπή αυτή με την παρουσία οικονομολόγων και στελεχών της Ευρωπαϊκής Κεντρικής 

Τράπεζας και της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, όχι όμως και του Διεθνούς Νομισματικού Ταμείου.  

 Την Πέμπτη 7 Νοεμβρίου, ο Νίκος Χρυσόγελος, ευρωβουλευτής των Οικολόγων Πράσινων, 

ζήτησε κατά τη συνεδρίαση της Επιτροπής Περιφερειακής Ανάπτυξης του Ευρωκοινοβουλίου 

να ξεκινήσει μια παρόμοια διαδικασία από την Επιτροπή αυτή με θέμα της επιπτώσεις των 

πολιτικών της τρόικα στην περιφερειακή ανάπτυξη και την κοινωνική συνοχή. Η πρόεδρος της 

Επιτροπής Περιφερειακής Ανάπτυξης δεσμεύτηκε να συζητηθεί η πρόταση στην σύνοδο των 

συντονιστών των πολιτικών ομάδων. Στις επαφές που είχε ο Νίκος Χρυσόγελος με τους 

συντονιστές όλων των πολιτικών ομάδων υποσχέθηκαν ότι θα στηρίξουν την πρότασή του και 

πρόταση των Πράσινων. Στην πρόταση του Νίκου Χρυσόγελου και των Πράσινων 

επισημαίνεται η ανάγκη να προσκληθούν εκπρόσωποι της Τρόικα αλλά και των περιφερειών, 

οικονομολόγοι και κοινωνικοί φορείς. 

 

επιστροφή 
 

«Βόμβα» Financial Times: Στα επόμενα 4 χρόνια η Ελλάδα είτε θα χρεοκοπήσει, είτε θα βγει 

από το ευρώ 

02.12.2013  
Σε μια εκτίμηση- σοκ για την Ελλάδα προχωρούν οι Financial Times, οι οποίοι αναλύοντας το 

πλάνο βιωσιμότητας της γερμανικής κυβέρνησης συνασπισμού της Ανγκέλα Μέρκελ με το SPD, 

αναφέρουν πως μέσα στην επόμενη τετραετία, η Ελλάδα είτε επιστρέψει στη δραχμή, είτε 

χρεοκοπήσει, είτε θα πραγματοποιηθούν και τα δύο ενδεχόμενα. 

Σε άρθρο τους για τον κυβερνητικό συνασπισμό της Γερμανίας, οι Financial Times αναφέρουν 

πως δεν θα υλοποιηθούν όλες οι υποσχέσεις προς τους ψηφοφόρους χαρακτηρίζοντας ως αιτία το 

γεγονός ότι «η πολιτική τάξη είναι απροετοίμαστη για όσα θα συμβούν στα επόμενα τέσσερα 

χρόνια. Η μεγάλη απειλή για την Γερμανία στα επόμενα τέσσερα χρόνια δεν θα είναι το 

δημογραφικό, αλλά η εξελισσόμενη κρίση χρεών στην ευρωζώνη». 

Στη συνέχεια, οι FT φέρνουν ως χαρακτηριστικό παράδειγμα των όσων θα ακολουθήσουν στα 

επόμενα τέσσερα χρόνια την ελληνική κρίση χρέους και επισημαίνουν χαρακτηριστικά: «Ο 

ΟΟΣΑ προβλέπει ότι το ελληνικό χρέος θα σταθεροποιηθεί στο 160% του ΑΕΠ το 2020. Η ΕΕ 

και το ΔΝΤ στηρίζουν όλα τα δεδομένα του προγράμματος διάσωσης στο στόχο να είναι 124% 

του ΑΕΠ. Μέσα στα επόμενα τέσσερα χρόνια, η Ελλάδα ή θα χρεοκοπήσει ή θα εξέλθει από το 

ευρώ ή και τα δύο. Η τακτική της ΕΕ να εθελοτυφλεί και να δίνει παρατάσεις στα δάνεια με 

μεγαλύτερες διάρκειες και χαμηλότερα επιτόκια, φτάνει στο φυσικό της τέλος». 

Πηγή: «Βόμβα» Financial Times: Στα επόμενα 4 χρόνια η Ελλάδα είτε θα χρεοκοπήσει, είτε θα 

βγει από το ευρώ | iefimerida.gr http://www.iefimerida.gr/node/133003#ixzz2mKYffPu9 

 

επιστροφή 

 

Μας κοροϊδεύουν!!! Έκθεση του ΟΟΣΑ (OECD, Government at a glance, 2013)- Η Ελλάδα 

έχει πολύ χαμηλά ποσοστά δημοσίων υπαλλήλων και από τις χαμηλότερες δαπάνες σε υγεία-

παιδεία 

 

Βρε τι φούμαρα μας έχουν σεβίρει για να περάσουν τα μνημόνια και την πολιτική του 

νεοφιλελευθερισμού. Διαβάστε για να καταλάβετε. ΗΓ 

 

http://www.iefimerida.gr/node/133003#ixzz2mKYffPu9
http://www.iefimerida.gr/node/133003#ixzz2mKYffPu9
http://www.iefimerida.gr/node/133003#ixzz2mKYffPu9


Από τον Δημήτρη Φουτάκη 

Με στοιχεία της Έκθεσης που αφορούν το 2011 φαίνεται καθαρά ότι η Ελλάδα έχει από τα 

χαμηλότερα ποσοστά απασχόλησης στον στενό δημόσιο τομέα από τις χώρες του ΟΟΣΑ. Ενώ 

ήδη το 2012 και το 2013 το ποσοστό αυτό έχει περαιτέρω μειωθεί λόγω μαζικών αποχωρήσεων. 

Παρόλα αυτά η βασική "αφήγηση" της Κυβέρνησης είναι ότι για την κρίση φταίει το "τεράστιο 

δημόσιο" και ταυτίζει τις απολύσεις με τον εκσυγχρονισμό. 

Παράλληλα η Ελλάδα έχει από τις χαμηλότερες δαπάνες για την παιδεία και την υγεία μεταξύ 

των χωρών του ΟΟΣΑ και επίσης από τα χαμηλότερα ποσοστά δημόσιων προμηθειών.  

Βεβαίως όταν προστεθούν οι δημόσιοι επιχειρήσεις και οργανισμοί η εικόνα μεταβάλλεται αλλά 

δεν είναι στα επίπεδα που θέλουν οι "αστικοί μύθοι" που καλλιεργούν οι κυβερνώντες και τα 

παπαγαλάκια τους στα ΜΜΕ. 

Η έκθεση είναι αρκετά μεγάλη αλλά αξίζει μια ματιά από όσους/ες θέλουν να έχουν μια 

πληροφόρηση από μια πηγή που κάθε άλλο παρά υπέρ του κρατισμού είναι. Νομίζω ότι 

επιβεβαιώνει τις θέσεις που διαμορφώσαμε τα τελευταία τρία χρόνια, ότι το πρόβλημα κάθε άλλο 

παρά ζήτημα μεγέθους είναι, αλλά ζήτημα ποιότητας και αποδοτικότητας για τα οποία την κύρια 

ευθύνη φέρουν όσοι ηγούνται δηλαδή οι υπουργοί και το πολιτικό προσωπικό κατά κύριο λόγο. 

(ελήφθη 18-11-2013) 

 

επιστροφή 

 

ΣΥΓΧΑΡΗΤΗΡΙΑ ΚΥΡΙΟΙ, Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗ ΜΟΛΙΣ ΠΕΡΑΣΕ ΣΤΑ ΧΕΡΙΑ ΤΟΥ 

ΣΟΡΟΣ. 

 

Του Αλέξανδρου Κασιμάτη  

 

George Soros, John Paulson και Daniel Loeb οι νέοι μέτοχοι της Τράπεζας Πειραιώς (δηλαδή της 

Αγροτικής Τράπεζας της Ελλάδος). 

Συγκέντρωσε 1,5 δισ. ευρώ πραγματοποιώντας τη μεγαλύτερη αύξηση κεφαλαίου μεταξύ των 

ελληνικών τραπεζών, καθώς εκτός από αρκετούς μεγάλους Ελληνες επιχειρηματίες συμμετείχαν 

και κάποια από τα ισχυρότερα επενδυτικά σχήματα του κόσμου  

Ισχυρά ονόματα της διεθνούς επενδυτικής σκηνής, όπως οι Τζορτζ Σόρος, Τζον Πόλσον, Ντάνιελ 

Λομπ του Third Point, Τζέιμς Ντίναν του York Capital και το επενδυτικό fund του Αμπού Ντάμπι, 

το Capital, έδωσαν το «παρών» στην αύξηση κεφαλαίου της Τράπεζας Πειραιώς. Η τράπεζα 

συγκέντρωσε περίπου 1,5 δισ. ευρώ πραγματοποιώντας τη μεγαλύτερη αύξηση κεφαλαίου μεταξύ 

των ελληνικών τραπεζών. 

Από το 1,5 δισ. ευρώ, περίπου το 1,1 προήλθε από το εξωτερικό, γεγονός που αποτελεί έμπρακτη 

ψήφο εμπιστοσύνης στον κ. Μιχάλη Σάλλα και την υπόλοιπη διοίκηση της τράπεζας, αλλά και 

στο τραπεζικό σύστημα γενικότερα και τις προοπτικές ανάκαμψης της ελληνικής οικονομίας. 

Στην αύξηση κεφαλαίου συμμετείχαν και αρκετοί μεγάλοι Ελληνες επιχειρηματίες, όπως και 

ιδιώτες, αλλά το ενδιαφέρον από τις ΗΠΑ και την Ευρώπη ήταν εντυπωσιακό ξεπερνώντας κάθε 

προσδοκία. Οι ξένοι επενδυτές βρίσκουν πολύ ενδιαφέρουσα την ιστορία ανάπτυξης της Πειραιώς 

διότι τους προκαλεί να πάρουν το στοίχημα να ακολουθήσουν στα επόμενα βήματα το success 

story της τράπεζας. Αλλωστε δεν είναι και λίγο μια τράπεζα που πριν από 21 χρόνια ήταν 

ζημιογόνος, είχε μόλις 200 εργαζομένους και κατατασσόταν 24η στην ελληνική τραπεζική αγορά, 

με ενεργητικό που αντιστοιχούσε σε μόλις 25 εκατ. ευρώ, σήμερα να έχει γίνει η μεγαλύτερη της 

χώρας. Μια τελείως διαφορετική τράπεζα, που διαθέτει ενεργητικό 104 δισ. ευρώ, παρουσία σε 

εννέα χώρες, 24.000 εργαζομένους και περίπου 1.700 καταστήματα. Η διοίκηση της Πειραιώς 

κέρδισε την εμπιστοσύνη των ξένων επενδυτών γιατί απέδειξε έμπρακτα ότι αποδίδει στις 

αρνητικές συγκυρίες και τις δύσκολες καταστάσεις. Είναι χαρακτηριστικό ότι από τον Ιούνιο του 

2012 μέχρι τώρα τα μεγέθη της σχεδόν διπλασιάστηκαν. Από μια τράπεζα με 55 δισ. ευρώ 

ενεργητικό σε έναν μόλις χρόνο, με αλλεπάλληλες συγχωνεύσεις, δημιουργήθηκε μια τράπεζα με 

104 δισ. ευρώ. 

Στην αύξηση της Πειραιώς συμμετείχαν τα funds του Τζορτζ Σόρος και αυτό έχει τη σημασία του, 

καθώς ο διεθνής επενδυτής τα τελευταία χρόνια έχει επιστρέψει τα ιδιωτικά κεφάλαια που 



διαχειριζόταν και πλέον ασχολείται μόνον με επενδύσεις των προσωπικών του κεφαλαίων. Ο 

διάσημος επενδυτής που γεννήθηκε στη Βουδαπέστη δεν χρειάζεται ιδιαίτερες συστάσεις. Τον 

έμαθε όλη η υφήλιος όταν στοιχημάτισε εναντίον της αγγλικής λίρας κερδίζοντας 1 δισ. δολάρια. 

Και ο Σόρος δεν έχει χάσει ακόμη το άγγιγμα του Μίδα. Σύμφωνα με το Bloomberg, η εταιρεία 

του, η Soros Fund Management, κέρδισε πρόσφατα 1 δισ. δολάρια ποντάροντας στην υποτίμηση 

του γεν. Από τότε που πήρε το στοίχημα ο Σόρος, το ιαπωνικό νόμισμα υποτιμήθηκε 17% έναντι 

του δολαρίου. 

 

Προκαλούν δέος 

Ενας άλλος διάσημος επενδυτής που συμμετείχε στην αύξηση της Τράπεζας Πειραιώς είναι ο 

Νεοϋορκέζος Τζον Πόλσον, ιδρυτής της ομώνυμης εταιρείας hedge fund, ο οποίος αναγνωρίστηκε 

στο στερέωμα των γκουρού των επενδύσεων όταν το 2007 σόρταρε (πούλαγε δηλαδή χωρίς να 

κατέχει) ενυπόθηκα στεγαστικά στις ΗΠΑ.  

Τα λεγόμενα subprimes έσκασαν το 2008 παρασύροντας τη Lehman Brothers και πυροδοτώντας 

τη διεθνή χρηματοοικονομική κρίση. Ο Πόλσον κέρδισε το στοίχημα και έβγαλε 3,7 δισ. δολάρια. 

Το 2010 έγινε ο hedge fund manager που έβγαλε τα περισσότερα κέρδη σε μια χρονιά στην 

ιστορία του κλάδου: το ρεκόρ του, κάτι λιγότερο από 5 δισ. δολάρια, παραμένει ακόμη το 

κορυφαίο. Τα δύο τελευταία χρόνια πήρε θέση στο στοίχημα του χρυσού, αυτή τη φορά όμως οι 

αποδόσεις των funds του απογοήτευσαν. Ωστόσο το όνομά του και οι επενδυτικές του επιλογές 

εξακολουθούν να προκαλούν δέος στη Wall Street. 

Ψήφο εμπιστοσύνης στην Πειραιώς με τη συμμετοχή του στην αύξηση κεφαλαίου έδωσε και ο 

Τζέιμς Ντίναν, ιδρυτής του York Capital. Ο Ντίναν, απόφοιτος του Χάρβαρντ και παλιά 

καραβάνα στον κόσμο των επενδύσεων, έχει αποδείξει πολλές φορές τις ικανότητές του. Το πιο 

εντυπωσιακό comeback το έκανε αφού έχασε όλα του τα χρήματα τη «Μαύρη Δευτέρα» που 

βύθισε το Χρηματιστήριο της Νέας Υόρκης το 1987. Το 1991 ίδρυσε τη York Capital, που 

σήμερα διαχειρίζεται 14 δισ. δολάρια. Για τον Ντάνιελ Λομπ, ιδρυτή του hedge fund Third Point, 

δεν χρειάζονται ιδιαίτερες συστάσεις. Γνωστός και πολυσυζητημένος στην Ελλάδα, καθώς 

κέρδισε 500 εκατ. από τα ελληνικά ομόλογα, ενδιαφέρθηκε για τον ΟΠΑΠ, ενώ τελευταία έκανε 

μια επένδυση στην Kavala Oil. 

 

Βαριά ονόματα - Παρούσα και η «Rolls Royce των επενδύσεων» 

«Παρόν» στην αύξηση και ένα άλλο βαρύ επενδυτικό όνομα, η θεωρούμενη «Rolls Royce των 

επενδύσεων». Ο λόγος για την Capital World Investor, θυγατρική του Capital Group, που είναι ο 

μεγαλύτερος επενδυτής στον κόσμο. Η Capital -πρόκειται για μακροπρόθεσμο επενδυτή- είχε 

εγκαταλείψει το ελληνικό χρηματιστήριο όταν εκδηλώθηκε η κρίση χρέους. Ανάλογης βαρύτητας 

και το κρατικό fund του Αμπού Ντάμπι. Πρόκειται για το μεγαλύτερο κρατικό fund, με κεφάλαια 

που υπολογίζονται μεταξύ 400 και 875 δισ. δολαρίων. Επενδύει στις ΗΠΑ και δευτερευόντως 

στην Ευρώπη. Μεταξύ άλλων, στην κρίση του 2008 είχε διασώσει τη Citibank με μια «ένεση» 7,5 

δισ. δολαρίων, ενώ μεταξύ των συμμετοχών του είναι και ποσοστό στο αεροδρόμιο του 

Γκάτγουικ. 

 

Πληροφορίες από το newmoney.gr 

Ελήφθη 5-12-2013 
 

επιστροφή 

 

εναλλακτική λύση όμως ως προς τι; 

Χρειάζεται ένας νέος προγραμματικός λόγος για να υπάρξει μια ώριμη κοινωνική και 

πολιτική πλειοψηφία της αλλαγής 

  

Αλέξης Οικονομίδης 

  

Μας το επισήμανε ο φίλος Γιάννης Παρασκευόπουλος με την υπόδειξη: «Όπου γράφει 

"αριστερά", βάλτε "οικολογία". Και κρατείστε ιδιαίτερα την τελευταία παράγραφο.» ΗΓ 

http://newmoney.gr/


 

Τις μέρες αυτών των εορτών, που μας επιφυλάσσουν πάντοτε την πολυτέλεια της ελπίδας, οι 

περισσότερες ευχές που άκουσα να ανταλλάσσονται απηχούσαν την προσδοκία μιας μεγάλης 

αλλαγής. Δεν ξέρω αν όντως θα συμβεί μέσα στο 2014, ούτε τι ακριβώς θα είναι. Στην 

πραγματικότητα, κανείς δεν γνωρίζει· οι ακραίες καταστάσεις είναι και οι λιγότερο προβλέψιμες 

ως προς την εξέλιξη και την κατάληξή τους. Μπορούμε ωστόσο να θεωρούμε βέβαιο ότι η 

αναζήτηση της εναλλακτικής λύσης –«η αναρώτηση περί της άλλης οδού», όπως έγραφε 

πρόσφατα ο Νίκος Ξυδάκης, προσδίδοντάς της και χαρακτηριστικά υπαρξιακής αγωνίας– θα 

εμφανιστεί πιεστική στον δημόσιο χώρο. 

Εναλλακτική όμως ως προς τι; Η συνήθης απάντηση «μα ως προς το μνημόνιο» προφανέστατα 

δεν επαρκεί. Ήταν ανεπαρκής ακόμη και τους πρώτους μήνες της μνημονιακής εμπειρίας, καθώς 

επέτρεπε να επιβιώνει η επιθυμία μιας επιστροφής στο παρελθόν ως να ήταν αποδεκτό στο 

σύνολό του. Διατηρούσε ωστόσο, τότε, μια λογική συνέπεια: αυτήν της αποτροπής, της 

ανάσχεσης των καταιγιστικά βίαιων, άδικων και ισοπεδωτικών μέτρων, που έβαιναν προς 

εφαρμογή. Είχε κάποιο νόημα όσο το μνημόνιο ήταν, ακόμη, ο όγκος των νομικών εγγράφων που 

γνωστός εικαστικός είχε την ιδέα να συγκεντρώσει και να εκθέσει σαρκαστικά σε χοντρούς, 

δερματόδετους τόμους, εικονογραφημένους με τα σκοτεινά χαρακτικά του Γκόγια.
1
 Σήμερα, δεν 

είναι αυτό. 

Σήμερα, το μνημόνιο, περισσότερο από ένα ογκώδες σώμα δανειακών συμβάσεων, εφαρμοστικών 

νόμων και πράξεων νομοθετικού περιεχομένου, είναι παραγωγικές δυνάμεις που έχουν ήδη 

καταστραφεί ή αδρανούν και απαξιώνονται, κοινωνικοί δεσμοί και σχέσεις που 

αποδιαρθρώνονται, θεσμοί που εκφυλίζονται και ατονούν, εργασιακές, προνοιακές και 

δημοκρατικές εγγυήσεις που καταργούνται, πόνος ανθρώπων και απόγνωση. Είναι βαθιοί 

μετασχηματισμοί που συντελέστηκαν και άλλοι που βρίσκονται εν εξελίξει. Είναι μια νέα 

πραγματικότητα, ριζικά διαφορετική από εκείνη του πρόσφατου παρελθόντος. Η Ελλάδα του 

2014 είναι ένας άλλος τόπος. 

Η ανεργία, για παράδειγμα, δεν είναι μόνο ένα ποσοστό, το υψηλότερο έστω που έχει καταγραφεί 

σε ανεπτυγμένη χώρα και σε συνθήκες ειρήνης, δείκτης μιας σφοδρής κρίσης και μέτρο της 

παρεπόμενης κοινωνικής οδύνης. Ποσοστό ιλιγγιώδες μεν, που θα μπορούσε όμως σχετικά 

εύκολα να περιοριστεί αν μια επόμενη κυβέρνηση καταργούσε τους εφαρμοστικούς νόμους των 

υφεσιακών επιλογών. Με την οικονομία σε υποχώρηση για έβδομο συνεχή χρόνο, με ένα 

διογκούμενο μέρος των πάγιων στοιχείων της να καταστρέφεται και να χάνεται οριστικά, με 

το ποσοστό των ανέργων στο 34,1%
2 

και το ποσοστό των μακροχρονίως ανέργων στο 71% 

του συνόλου,
3
 διαμορφώνεται πλέον –έχει ήδη διαμορφωθεί– μια νέα συνθήκη. 

Και η συνθήκη αυτή καθορίζει ασφαλώς το οδυνηρό παρόν, μορφώνει όμως, ταυτόχρονα, κι ένα 

εξίσου οδυνηρό μέλλον. Το μέλλον των ίδιων των ανέργων –για τη μεγάλη πλειονότητα των 

οποίων η πιθανότητα του οριστικού αποκλεισμού από την αγορά εργασίας αυξάνεται δραματικά– 

όσο και εκείνο των παιδιών τους. Εγκαθιστά μορφές φτώχειας και κοινωνικού αποκλεισμού 

γνωστές ήδη από την εξέλιξη των βιομηχανικών κοινωνιών αλλά περιθωριακές μέχρι πρόσφατα 

στην Ελλάδα, που στεγανοποιούν τα ταξικά όρια, ακυρώνουν την κοινωνική κινητικότητα και 

εγγράφονται, αν όχι στον γενετικό κώδικα των ανθρώπων, οπωσδήποτε σ’ εκείνον της κοινωνικής 

τους τάξης. Μια εκτεταμένη και επίμονη φτώχεια, που θα κληροδοτείται από τη μια γενιά 

στην άλλη, ακόμη και όταν υπάρξει οικονομική μεγέθυνση. 
Πρόκειται για αλλαγές που αγγίζουν τον ίδιο τον πυρήνα του κοινωνικοοικονομικού 

σχηματισμού. Τι σημαίνει, αλήθεια, «μισθωτή εργασία», η βασική αυτή παραγωγική σχέση της 

αστικής κοινωνίας, για το ενάμισι εκατομμύριο των ανέργων, από τους οποίους μάλιστα οι 7 

στους 10 αναζητούν εργασία για περισσότερους από 12 μήνες; Τι σημαίνει για τους 

περισσότερους από διακόσιες χιλιάδες υποαπασχολούμενους που εργάζονται λίγες ώρες την 

εβδομάδα εξασφαλίζοντας ένα μηνιαίο εισόδημα 300 ευρώ; Και τι σημαίνει για το ένα 

εκατομμύριο των απασχολουμένων που εργάζονται μεν, αλλά δεν αμείβονται τακτικά, 

αντιμετωπίζοντας καθυστέρηση στην καταβολή του μισθού τους από έναν μήνα έως και έναν 

χρόνο;
4
 

Η κρίση, επομένως, δεν είναι πια η οξεία και σχετικά σύντομης διάρκειας διαταραχή της 

«κανονικής τάξης». Παγιώνεται ως η νέα κανονικότητα. Και το μνημόνιο, περισσότερο από 



ένα αποτυχημένο οικονομικό πρόγραμμα, αποδεικνύεται ένα επιτυχημένο κοινωνικό σχέδιο. 

Αποδιάρθρωσε όχι την «ελληνική ιδιαιτερότητα» αλλά το ίδιο το μεταπολεμικό υπόδειγμα 

του κοινωνικού κράτους δικαίου, στη θέση του οποίου διαμορφώνει ένα άλλο, διαφορετικό. 

Αν η Ελλάδα υπήρξε «το πειραματόζωο» για το οποίο τόσοι και από τόσο διαφορετικές 

πλευρές έχουν μιλήσει, υπήρξε γι’ αυτόν τον λόγο: δοκιμάστηκε αρχικά εδώ, και στη 

συνέχεια αλλού, στον ευρωπαϊκό Νότο και όχι μόνο, η κοινωνική μηχανική ενός μείζονος 

μετασχηματισμού στον ρόλο του κράτους και στην υπόσταση των κοινωνικών αγαθών, στις 

σχέσεις κεφαλαίου και εργασίας, στις αξίες των κοινωνιών και τις συνειδήσεις των 

ανθρώπων. 

Σε αυτό το νέο υπόδειγμα του «δεν υπάρχει κοινωνία, δεν υπάρχουν συλλογικά αγαθά, δεν 

υπάρχει κράτος ως εγγυητής δικαιωμάτων, υπάρχει μόνον επιχειρηματική ασυδοσία», 

εναλλακτική λύση δεν μπορούν να αποτελέσουν η έστω και τεκμηριωμένη αποκάλυψη των 

προθέσεων, η ολοένα και οξύτερη καταγγελία των μέτρων, η περιγραφή της ανθρωπιστικής 

κρίσης η πιο σκοτεινή, η υπόσχεση για αποκατάσταση των θυμάτων στην προτέρα τους θέση. Ο 

καταγγελτικός λόγος έχει στομώσει προ πολλού, κανείς δεν περιμένει από κάποιον άλλον να του 

αφηγηθεί την προσωπική του τραγωδία, και το βέλος του χρόνου, πολύ απλά, δεν μπορεί να 

αναστραφεί, ακόμη και αν αυτό ήταν επιθυμητό. Και το κρισιμότερο: τίποτε από αυτά δεν απαντά 

στο πιεστικό αίτημα των καιρών για την ανάσχεση της εξελισσόμενης καταστροφής και την 

ανασυγκρότηση της χώρας –ανασυγκρότηση παραγωγική, κοινωνική, περιβαλλοντική, 

πολιτισμική, ηθική…– με δικαιοσύνη, αλληλεγγύη, βιωσιμότητα. 

Η Αριστερά οφείλει πρωτίστως στην κοινωνία, αλλά και στον εαυτό της, έναν προγραμματικό 

λόγο που να ανταποκρίνεται στο αίτημα αυτό. Δεν θα τον ονόμαζα «μετα-μνημονιακό», καθώς ο 

όρος, πέρα από την πολιτική του φόρτιση από τους εραστές του μνημονίου, πάσχει 

πραγματολογικά: η συζήτηση για ένα τρίτο μνημόνιο δεν έχει ακόμη κριθεί, μέτρα που 

θεσμοθετήθηκαν από τα προηγούμενα ωριμάζουν σταδιακά και τίθενται σε εφαρμογή, και 

μνημονιακές δεσμεύσεις προβλέπονται σε βάθος χρόνου και μετά την ολοκλήρωση του 

χρηματοδοτικού προγράμματος. Υπάρχουν πολλά ακόμη που πρέπει να αποτρέψουμε, εκκινώντας 

παράλληλα την πορεία της ανασυγκρότησης. 

Θα μιλούσα για έναν προγραμματικό λόγο που περιγράφει, ταυτόχρονα, το «όραμα» και τον 

«οδικό χάρτη». Που, αν και οφείλει να απαντήσει επειγόντως στα προβλήματα επιβίωσης 

των αδύναμων και επανεκκίνησης της οικονομίας, δεν περιορίζεται σ’ αυτά, αλλά ανοίγεται 

στον μεγάλο ορίζοντα των πολλαπλών αναγκών των ανθρώπων, κινώντας τους προς μια νέα 

συνθήκη ελευθερίας, αξιοπρέπειας, αλληλεγγύης και δημιουργίας. Που δεν αποκρύπτει, αλλά 

αντιθέτως αναδεικνύει, τη δεινή δυσκολία του εγχειρήματος. Η επίγνωση αυτή, άλλωστε, 

είναι απολύτως αναγκαία για να υπάρξει ώριμη η κοινωνική και πολιτική πλειοψηφία της 

αλλαγής, στην οποία παρέπεμπαν οι εορταστικές ευχές των ημερών. 

Μια ενδεχόμενη «αντιμνημονιακή» πλειοψηφία της οργής και της απόγνωσης θα έπρεπε να μας 

τρομάζει – αν μη τι άλλο, με την απόλυτη προβλεψιμότητά της: Η σύντομη κατάληξη της ίδιας 

στην αποτυχία και της χώρας σε ένα εφιαλτικό αδιέξοδο θα ήταν προδιαγεγραμμένη… 

 

ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ 

1. Βασίλης Βλασταράς, Συμπτώματα 2012, δερματόδετοι, βιβλιοδετημένοι τόμοι, 18 x 24 x 6 εκ. 

ο κάθε τόμος, παραχώρηση του καλλιτέχνη στην AGORA - 4η Μπιενάλε της Αθήνας 2013. (Οι 
τόμοι περιέχουν τα κείμενα των συμφωνιών που έχουν υπογραφεί ανάμεσα στην τρόικα και τις 

ελληνικές κυβερνήσεις και διακοσμούνται με τα Los Caprichos του Φρανθίσκο Γκόγια, σειρά 80 

χαρακτικών με διασημότερο το 43ο, El sueño de la razón produce monstruos – Ο ύπνος της 

λογικής γεννάει τέρατα…) 

2. Ελληνική Στατιστική Αρχή, στοιχεία για το δεύτερο τρίμηνο του 2013 επικαιροποιημένα κατά 

το νέο πρότυπο μέτρησης της ανεργίας από τη Eurostat, με συνυπολογισμό 213.900 

υποαπασχολουμένων με part time εργασία. 

3. Ελληνική Στατιστική Αρχή, στοιχεία για το τρίτο τρίμηνο του 2013. 

4. Σύμφωνα με στοιχεία του Ινστιτούτου Εργασίας της Γ.Σ.Ε.Ε., Η Καθημερινή (1.12.2013). Τα 

στοιχεία αναφέρθηκαν και σε πρόσφατο ρεπορτάζ του BBC, με την παρατήρηση ότι πρόκειται για 



«μια ιστορία που δεν περιμένεις να ακούσεις σε μια χώρα της Ευρωπαϊκής Ένωσης το 2013. Αλλά 

στην Ελλάδα του σήμερα υπάρχουν πολλά που σε σοκάρουν…». 

 

Αλέξης Οικονομίδης 

Ο Αλέξης Οικονομίδης είναι δημοσιογράφος. Έχει εργαστεί στις εφημερίδες Ριζοσπάστης, Πρώτη, 

Αναγνώστης, Η Αυγή, Η Ελλάδα Σήμερα, Αδέσμευτος Τύπος, metro ως πολιτικός συντάκτης, 

αρθρογράφος, σχολιαστής και επιτελικό στέλεχος. Μέλος της ιδρυτικής ομάδας του πρώτου μη 

κρατικού ραδιοφωνικού σταθμού Αθήνα 9,84, έχει εργαστεί επίσης στον Flash 9,61 και την ΕΡΑ1 

και έχει συνεργαστεί με δεκάδες ραδιοφωνικούς σταθμούς της περιφέρειας. Συνεργάστηκε στη 

δημιουργία τηλεοπτικών ντοκιμαντέρ με θέμα την έρευνα στην Ελλάδα, τις δομές και τα 

προγράμματα διά βίου μάθησης, καθώς και τα προγράμματα εκπαίδευσης ενηλίκων. Εργάστηκε, 

παράλληλα, στον χώρο της επικοινωνίας, στους τομείς της έρευνας και τεκμηρίωσης, ανάλυσης 

και στρατηγικού σχεδιασμού. Είναι μέλος της Ελληνικής Ένωσης για τα Δικαιώματα του 

Ανθρώπου. Δραστηριοποιείται στο πλαίσιο της Πρωτοβουλίας για την Υπεράσπιση της Κοινωνίας 

και της Δημοκρατίας.  

 

ΧΡΟΝΟΣ  //  online περιοδικό με αφετηρία την Ελλάδα, τεύχος ENNEA, Ιανουάριος 2014  

http://www.chronosmag.eu/index.php/e-ll-ls-p.html 

 

επιστροφή 

 

Ομολογία Κομισιόν: τα προγράμματα διαρθρωτικής προσαρμογής δεν καλύπτονται από τη 

νομοθεσία της ΕΕ! 

Απάντηση σε ερώτηση του Ν. Χρυσόγελου για την περιβαλλοντική οπισθοχώρηση της ΕΕ  

  

 «Τα προγράμματα διαρθρωτικής προσαρμογής δεν καλύπτονται από τη νομοθεσία της Ευρωπαϊκής 

Ένωσης σχετικά με τη στρατηγική και περιβαλλοντική εκτίμηση των επιπτώσεών τους», παραδέχεται 

η Κομισιόν στην απάντησή της σε ερώτηση του Ν. Χρυσόγελου, ευρωβουλευτή των Πράσινων, 

αντιπροέδρου της Επιτροπής Περιφερειακής Ανάπτυξης, για το ζήτημα της περιβαλλοντικής 

υποχώρησης της ΕΕ που είχε θέσει με άρθρο της η διεθνής περιβαλλοντική οργάνωση WWF. Όσο 

για την πρόσφατη Ευρωπαϊκή πρωτοβουλία “REFIT-Fit for Growth”, απλά διατυπώνει ένα 

ευχολόγιο: «Το REFIT δεν πρέπει να οδηγεί σε χαλάρωση της ευρωπαϊκής νομοθεσίας περί 

προστασίας του περιβάλλοντος». Και ...εύχεται τα κράτη μέλη της ΕΕ να επιτύχουν τους στόχους 

του προγράμματος «Ευρώπη 2020». 

 

Όπως δήλωσε ο Ν. Χρυσόγελος: «Είναι εντυπωσιακό που η Κομισιόν παραδέχεται επισήμως ότι τα 

προγράμματα δημοσιονομικής προσαρμογής δεν καλύπτονται από την νομοθεσίας της Ευρωπαϊκής 

Ένωσης σχετικά με τη στρατηγική και περιβαλλοντική εκτίμηση των επιπτώσεών τους. Τα 

μεγαλύτερα προγράμματα αλλαγών στην οικονομία δεν έχουν εξεταστεί από την άποψη των 

κοινωνικών και περιβαλλοντικών επιπτώσεών τους,  αν και - σωστά - απαιτείται αξιολόγηση,   

εκτίμηση και πρόληψη των περιβαλλοντικών επιπτώσεων από έργα που μπορεί να έχουν πολύ 

μικρότερες επιπτώσεις στο περιβάλλον! Με άλλα λόγια, για τις χώρες που ακολουθούν προγράμματα 

δημοσιονομικής προσαρμογής δεν εφαρμόζεται το Ευρωπαϊκό περιβαλλοντικό κεκτημένο! Κι όμως, 

πολλά έγγραφα της Κομισιόν και αποφάσεις του Ευρωκοινοβουλίου επισημαίνουν ότι η οικολογική 

καινοτομία είναι εργαλείο αντιμετώπισης της δημοσιονομικής κρίσης.  Κι όμως, η στροφή της 

οικονομίας προς πράσινη κατεύθυνση, όπως αναφέρουν πολλές εκθέσεις της ίδιας της Κομισιόν, 

μπορεί να δημιουργήσει 20.000.000 θέσεις εργασίας μέχρι το 2020 στην ΕΕ.  

Δυστυχώς, επιβεβαιώνεται η κριτική περιβαλλοντικών οργανώσεων, όπως το WWF, αλλά και των 

Πράσινων, ότι οι πολιτικές που κυριαρχούν σήμερα στην Ευρώπη και  οι πολιτικές ισορροπίες στην  

Κομισιόν πιέζουν για βήμα- βήμα κατεδάφιση του ευρωπαϊκού κοινωνικού και περιβαλλοντικού 

κεκτημένου.  

Αυτή η απάντηση της Κομισιόν αποτελεί ευκαιρία για να συνειδητοποιήσουν όλοι προς ποιον 

ολισθηρό δρόμο βαδίζει η Ευρώπη με την κυριαρχία παρόμοιων απόψεων ώστε να αλλάξουμε 

κατεύθυνση και πολιτικούς συσχετισμούς όσο είναι καιρός. Οι ευρωεκλογές του Μαΐου μπορούν να 

http://www.chronosmag.eu/index.php/s-09.html
http://www.chronosmag.eu/index.php/e-ll-ls-p.html


αποτελέσουν μια διέξοδο, εάν οι πολίτες υποστηρίξουν εκείνες τις πολιτικές  δημιουργικές δυνάμεις 

που έχουν νέες ιδέες για την αντιμετώπιση της κρίσης και όχι τις οπισθοδρομικές,  καταστροφικές 

δυνάμεις που απειλούν να βυθίσουν την Ευρώπη σε νέες περιπέτειες, σπρώχνοντάς την προς τα 

πίσω, αποδομώντας όσα οικοδομήθηκαν με μεγάλη προσπάθεια κι αγώνες». 

Ακολουθεί η ερώτηση του Νίκου Χρυσόγελου και η απάντηση του κ. Potočnik:  

 

Θέμα: Προγράμματα διαρθρωτικής προσαρμογής υπερχρεωμένων χωρών και 

περιβαλλοντική υποχώρηση της ΕΕ 

Σε πρόσφατο άρθρο-τοποθέτηση (1), η Διεθνής Περιβαλλοντική Οργάνωση WWF διαπιστώνει ότι 

"Στην θλιβερή πραγματικότητα της εντεινόμενης οικονομικής κρίσης στην Ευρωπαϊκή Ένωση, η 

στυγνή εκμετάλλευση του φυσικού περιβάλλοντος θεωρείται από τα πληττόμενα κράτη μέλη ως μια 

γρήγορη λύση, λύση για την ταχεία οικονομική ανάκαμψη. Μετά από δεκαετίες τεράστιων δαπανών 

σε ένα μη-βιώσιμο, μη-αειφόρο οικονομικό και αναπτυξιακό μοντέλο, η πολιτική απάντηση της ΕΕ 

είναι ουσιαστικά μια συνταγή για μια πολύ πιο βαθιά και μακροπρόθεσμη περιβαλλοντική κρίση" 

και θέτει το εξής ερώτημα: "Γιατί τα προγράμματα διαρθρωτικής προσαρμογής που επιβάλλονται 

στις υπερχρεωμένες χώρες δεν αποτελούν αντικείμενο επεξεργασίας σύμφωνα με τα όσα προβλέπει η 

ευρωπαϊκή νομοθεσία για τη στρατηγική εκτίμηση περιβαλλοντικών επιπτώσεων;". Στην πρόσφατη 

πρωτοβουλία “REFIT-Fit for Growth”, που ανακοινώθηκε από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή στις 2 

Οκτωβρίου (2), εγείρονται επίσης σοβαρές ανησυχίες για την περιβαλλοντική πολιτική της ΕΕ. 

Εντός των αντικειμένων που επιλέχθηκαν για "ελέγχους καταλληλότητας" (fitness checks) 

περιλαμβάνονται και οι εξαγωγές αποβλήτων, το δίκτυο Natura 2000, ολόκληρο το ευρωπαϊκό 

κεκτημένο για την υγεία και την ασφάλεια στους χώρους εργασίας, τα καταναλωτικά δικαιώματα, 

η διατροφική νομοθεσία και η προστασία των θαλάσσιων οργανισμών. Ωστόσο, οργανώσεις όπως 

το WWF και πάλι εγείρουν σοβαρές επιφυλάξεις (3). 

Ερωτάται η Επιτροπή: 

1. Τι απάντηση έχει να δώσει στο ερώτημα του WWF σχετικά με την τήρηση της ευρωπαϊκής 

νομοθεσίας για τη στρατηγική εκτίμηση περιβαλλοντικών επιπτώσεων, σε σχέση με τα 

προγράμματα διαρθρωτικής προσαρμογής που επιβάλλονται στις υπερχρεωμένες χώρες; 

2. Πώς μπορεί να διασφαλιστεί ότι πρωτοβουλίες όπως η REFIT θα ενισχύσουν αντί να 

χαλαρώσουν τις προστατευτικές ευρωπαϊκές νομοθεσίες για το περιβάλλον; 

3. Θεωρεί ότι τα προγράμματα διαρθρωτικής προσαρμογής που εφαρμόζονται στις χώρες 

κρίσης, ιδιαίτερα στην Ελλάδα, είναι εναρμονισμένα με τους στόχους της Στρατηγικής Ευρώπη 

2020; 

 

Απάντηση του κ. Potočnik εξ ονόματος της Επιτροπής (16.1.2014) 

1.  Τα προγράμματα διαρθρωτικής προσαρμογής δεν καλύπτονται από τη νομοθεσία της ΕΕ 

σχετικά με τη στρατηγική και περιβαλλοντική εκτίμηση των επιπτώσεων. Ωστόσο, τα 

μεμονωμένα έργα που υλοποιούνται στα κράτη μέλη καλύπτονται από τις διατάξεις της οδηγίας 

2011/92/ΕΕ, (4) όπως ορίζεται στο άρθρο 1 παράγραφοι 1 και 2 στοιχείο α) της οδηγίας. 

Επιπλέον, η οδηγία 2001/42/ΕΚ (5) εφαρμόζεται σε έργα και προγράμματα, όπως ορίζεται στο 

άρθρο 2, στοιχείο α) της οδηγίας.  

2.  Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή έχει αναλάβει τη δέσμευση να φροντίζει ότι το κανονιστικό 

πλαίσιο και άλλα όργανα εξασφαλίζουν υψηλού επιπέδου αλλά και αποτελεσματική προστασία 
για το περιβάλλον.  Σκοπός του προγράμματος REFIT είναι να διασφαλίσει ότι η νομοθεσία μας 

είναι κατάλληλη για το σκοπό αυτό και ανταποκρίνεται στους στόχους μας με έξυπνο τρόπο. Η 

ευφυέστερη και απλούστερη νομοθεσία κάνει φθηνότερη και ευκολότερη για τους πολίτες, τις 

επιχειρήσεις και τους οργανισμούς τη συμμόρφωση και αυτό στην πράξη οδηγεί σε ένα καλύτερο 

περιβάλλον. Το REFIT δεν πρέπει να οδηγεί σε χαλάρωση της ευρωπαϊκής νομοθεσίας περί 

προστασίας του περιβάλλοντος. 

3.   Τα προγράμματα οικονομικής προσαρμογής συνεπάγονται ανάληψη δεσμεύσεων από τις 

εθνικές κυβερνήσεις για την πραγματοποίηση διαρθρωτικών μεταρρυθμίσεων που αφορούν, 

συνεπώς, την εθνική πολιτική. Η Επιτροπή εξακολουθεί να αναμένει οτι τα εν λόγω κράτη μέλη 

θα επιτύχουν τους στόχους του προγράμματος «Ευρώπη 2020». 

 



Σημειώσεις: 

1. http://www.neurope.eu/article/financial-crisis-heralds-need-deep-ecological-transition 

2. http://europa.eu/rapid/press-release_IP-13-891_el.htm 

3. WWF's CrisisWatch 19, http://www.wwf.gr/crisis-watch/: "Κατά τη διάρκεια της οικονομικής 

κρίσης, το Natura 2000 υπήρξε αντικείμενο πολλών επικρίσεων για την κατάρτιση κόκκινων 

γραμμών απέναντι σε αναπτυξιακά έργα με βαρύ αποτύπωμα σε περιοχές υψηλής 

βιοποικιλότητας". Σε άλλο σημείο αναφέρεται ότι τα πρότυπα εκπομπών καυσαερίων για τα 

αυτοκίνητα και η πολιτική για τα χημικά της ΕΕ "δυστυχώς, αποτελούν δύο τομείς της 

νομοθεσίας που είναι υπό την άμεση απειλή περιβαλλοντικής οπισθοχώρησης".   

4. Για την εκτίμηση των επιπτώσεων ορισμένων δημοσίων και ιδιωτικών έργων για το 

περιβάλλον (η οδηγία «για την εκτίμηση των περιβαλλοντικών επιπτώσεων»), ΕΕ L 26 της 

28.1.2012 

5. Για την εκτίμηση των επιπτώσεων ορισμένων έργων και προγραμμάτων για το περιβάλλον (η 

οδηγία «για τη στρατηγική περιβαλλοντική εκτίμηση»), ΕΕ L 197 της 21.7.2001 

 

επιστροφή 
 

Η ΒΟΜΒΑ ΗΤΑΝ ΚΙΝΕΖΙΚΗ 

Με βάση ορισμένες παραδοχές και προϋποθέσεις, όλα είναι έτοιμα για ένα παγκόσμιο 

ολοκαύτωμα 

 

Αναδημοσιεύουμε αυτό το κείμενο γιατί είναι πειστικό αν και ζοφερό. Καλό είναι να μη 

συνομωσιολογούμε, αλλά να είμαστε πονηρεμένοι για τις εξελίξεις. Σε κάθε περίπτωση, η ύπαρξη 

της ΕΕ και η μη διάλυσή της θα μπορούσε να παίξει σημαντικό ρόλο ώστε οι εξελίξεις να μην 

είναι πολύ χειρότερες. Η ΕΕ πρέπει να μετεξελιχθεί και όχι να διαλυθεί, όπως γράφουμε σε άλλα 

κείμενα αυτού του τεύχους.  

Γι πρώτη φορά η Ευρώπη είχε μια τόσο παρατεταμένη ειρήνη στο εσωτερικό της από το 1945. 

Βέβαια, δεν ξεχνάμε τους διάφορους περιφερειακούς πολέμους στους οποίους συμμετέχει (ή και 

προκαλεί) ανά τον κόσμο, από τον καιρό της αποικιοκρατίας μέχρι σήμερα. Όπως και να έχει, ο 

πόλεμος είναι πόλεμος και κορυφαία άσκηση μαζικής βίας, και δεν μπορεί να μπαίνει σε καμμία 

ζυγαριά. ΗΓ  

11.12.13 

 

Σε δεινή θέση οι ΗΠΑ διαπιστώνουν πως χάνουν την παγκόσμια κυριαρχία τους με ταχύτατους 

ρυθμούς. 

Αποφάσεις - σοκ από την πλευρά του Πεκίνου, που ισοδυναμούν με κήρυξη πολέμου κατά της 

Ουάσινγκτον. 

 

H 22 Νοεμβρίου 2013 ήταν μια εξαιρετικά σημαντική ημέρα για την παγκόσμια οικονομία και 

όπως είναι φυσικό, τέτοιου μεγέθους ειδήσεις περνάνε απαρατήρητες από τα δελτία των 

ελληνικών τηλεοπτικών καναλιών και των λοιπών κυβερνητικών - μνημονιακών ΜΜΕ. 

Κι επειδή η Ελλάδα δεν αποτελεί ούτε τον "ομφαλό" της γης, ούτε διαθέτει ισχύ τέτοια που να 

μπορεί να κινηθεί γεωπολιτικά και γεωοικονομικά προς την κατεύθυνση προάσπισης των 

συμφερόντων της, αυτό δεν σημαίνει πως οι ειδήσεις παγκοσμίου ενδιαφέροντος δεν απασχολούν 

ή δεν πρέπει να απασχολούν την χώρα (που έγινε χώρος ελέω μνημονίων και ολίγιστων 

πολιτικών) οι πολίτες της οποίας θα πρέπει να ενημερώνονται για γεγονότα των οποίων η 

πιθανότατη εξέλιξη μπορεί να μεταβάλλει προς το ακόμη χειρότερο τα όσα ήδη βιώνει ο 

πληθυσμός της Ελλάδας. 

Στις 22 Νοεμβρίου, λοιπόν, η κεντρική τράπεζα της Κίνας ανακοίνωσε επίσημα ότι από εδώ και 

στο εξής θα σταματήσει να αποταμιεύει σε δολάρια (όσα έχει σιγά-σιγά θα τα ξοδεύει για να 

συνεχίσει να αγοράζει χρυσό αλλά και σε άλλες παραγωγικές επενδύσεις, αλλά και στηρίζοντας το 

ευρώ αφού αυτό λόγω λιτότητας δεν πληθωρίζεται). Με απλά λόγια, ανακοινώθηκε η απόφαση 

της Κίνας να διαγράψει από παγκόσμιο νόμισμα το δολάριο και να μειώσει με ραγδαίους ρυθμούς 

την ισχύ των ΗΠΑ... 

http://www.neurope.eu/article/financial-crisis-heralds-need-deep-ecological-transition
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-13-891_el.htm


Μετά από λίγες ώρες ήρθε και η δεύτερη και - κατά πολύ μεγαλύτερης της πρώτης - έκπληξη από 

το Πεκίνο. Η Κίνα ανακοίνωσε επισήμως την πρόθεσή της να δημιουργήσει στην Σαγκάη μια 

καινούργια αγορά πετρελαίου όπου το πετρέλαιο δεν θα διαπραγματεύεται σε δολάρια αλλά 

πιθανόν (όπως ειπώθηκε) σε Γιουάν!!!... Και αυτή η ανακοίνωση ισοδυναμεί με κήρυξη πολέμου 

προς τις ταλαιπωρημένες οικονομικά ΗΠΑ, οι οποίες απειλούνται πλέον ευθέως από την Κίνα και 

όχι από τον Σαντάμ Χουσεΐν ή τον Μουαμάρ Καντάφι. Το μέγεθος της απειλής είναι τεράστιο και 

απαιτείται τοποθέτηση - απάντηση από τον Λευκό Οίκο, που όμως μέχρι στιγμής προτιμά να 

σιωπά. 

Σε ρυθμό κανονικού βομβαρδισμού ήρθε και η τρίτη βόμβα κατά των ΗΠΑ. Και αυτή τη φορά 

από μία άλλη μεγάλη δύναμη, από την Ινδία, η οποία είναι γνωστό ότι καλύπτει το σύνολο σχεδόν 

των ενεργειακών της αναγκών αγοράζοντας πετρέλαιο από το Ιράν. Είναι επίσης γνωστό ότι από 

την ώρα που οι Αμερικανοί επέβαλαν το εμπάργκο στο Ιράν, η Ινδία πλήρωνε σε χρυσό επειδή 

λόγω εμπάργκο το δολάριο δεν μπορούσε να μπει στο Ιράν. 

Αυτό που δεν είναι γνωστό (αλλά όχι ασήμαντο) είναι ότι Ιράν και Ινδία βρίσκονται κοντά σε 

συμφωνία ώστε στις μεταξύ τους συναλλαγές να χρησιμοποιούν το ευρώ! 

Ο μόνος που είχε τολμήσει να κάνει κάτι τέτοιο ήταν ο Σαντάμ (πουλούσε πετρέλαιο και σε ευρώ) 

και η "τύχη" του ήταν να βρεθεί κρεμασμένος, ενώ αμέσως μετά την εκτέλεσή του επανήλθε το 

μονοπώλιο του δολαρίου... 

 

Κι εδώ γεννιέται το μεγάλο ερώτημα: Μπορούν η Ευρώπη ή οι ΗΠΑ να τα βάλουν με την Κίνα 

και την Ινδία; Οι μέχρι στιγμής εξελίξεις - σε οικονομικό επίπεδο - αποδεικνύουν πως κάτι τέτοιο 

δεν είναι εφικτό. Αν μάλιστα λάβουμε υπόψη και τις οικονομικές σχέσεις της Ρωσίας με την Κίνα, 

στην οποία παρέχεται και ρωσική στρατιωτική τεχνογνωσία αλλά και πωλήσεις πολεμικού υλικού, 

τότε είναι άγνωστο πόσο σύντομα η υπερδύναμη Κίνα θα είναι σε θέση να σταθεί και στρατιωτικά 

ικανότερη της αμερικανικής πολεμικής μηχανής. Ευρωπαίοι και Αμερικανοί μαζί, φτάνουμε δεν 

φτάνουμε τον μισό πληθυσμό της Κίνας. 

Εμείς - οι λεγόμενοι Δυτικοί - έχουμε σφίξει τα λουριά λόγω οικονομικής κρίσης και πολύ 

φυσιολογικά αυτό έχει αντίκτυπο στην οικονομία της Κίνας. 

 

Ορθά σκεπτόμενοι οι Κινέζοι τι κάνουν; 

Προχωρούν στην δημιουργία οικονομικών συνθηκών που με την σειρά τους θα επιτρέψουν να 

δημιουργηθεί στην Κίνα μια μεσαία τάξη (που δεν υπάρχει) η οποία θα έχει την οικονομική 

δυνατότητα να καταναλώνει, αλλά - κυρίως - να στηρίξει τις επιλογές της πολιτικής ηγεσίας, 

ακόμη και σε "αντιπάλους" που μέχρι σήμερα μοιάζουν ανίκητοι. Μάλιστα, οι κινέζοι είναι τόσο 

πολλοί που είναι σχετικά εύκολο να αντικαταστήσουν την αγορά που χάνουν λόγω κρίσης στην 

Δύση με δικούς τους καταναλωτές στηρίζοντας την ανάπτυξη τους, πετυχαίνοντας την δημιουργία 

μίας αυτόνομης πανίσχυρης διεθνώς οικονομίας. 

 

 

 

Από την άλλη πλευρά, οι ειδήσεις και οι προβλέψεις γίνονται ολοένα και χειρότερες. Γνωστοί 

διαχειριστές Hedge Funds αρθρογραφούν τις τελευταίες εβδομάδες βλέποντας σαφή 

παραλληλισμό στην πορεία του οικονομικών μεγεθών, με αυτή του “μαύρου” 1929. Τις 
τελευταίες ημέρες, η διακύμανση του ΓΔ Dow Jones έχει βαλθεί να τους επιβεβαιώσει καθώς 

όπως φαίνεται ξεκάθαρα στο γράφημα, η πορεία προς το 1929 δείχνει να επαναλαμβάνεται. 

Εάν ταυτίσουμε τους δείκτες για το αντίστοιχο διάστημα των τελευταίων 18 μηνών, το γράφημα 

προκαλεί όντως ανατριχίλα. Σαν κακόγουστη φάρσα, η ταύτιση που σύμφωνα με την “κόκκινη 

γραμμή”, το πρώτο μισό του Γενάρη είναι το σημείο κλειδί που θα δείξει εάν η ιστορία 

επαναλαμβάνεται. Σε λίγες εβδομάδες δηλαδή. 

 

Κάποιοι άλλοι αναλυτές βλέπουν ακόμα πιο μακριά, συνδέοντας την οικονομική συγκυρία με τις 

τρέχουσες πολιτικές και γεωπολιτικές εξελίξεις. Οι ΗΠΑ παρά τις νουθεσίες του Πούτιν που 

οδήγησαν στην απεμπλοκή τους από την Μέση Ανατολή και το Ιράν, ανοίγουν ένα μεγάλο 

μέτωπο με την Κίνα στον Ειρηνικό. Ο “δράκος” όπως έχει αποκαλυφθεί, τα δυο τελευταία χρόνια 
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δημιουργεί ένα “μαξιλάρι” έναντι ενδεχόμενης χρεοκοπίας των ΗΠΑ. Παρ’ όλα αυτά, η έκθεση 

της Κίνας σε ομόλογα του Αμερικανικού δημοσίου παραμένει κολοσσιαία, αποτελώντας μία εν 

δυνάμει οπλισμένη βόμβα που εάν "σκάσει" θα δημιουργήσει προβλήματα στην Κίνα, αλλά θα 

ισοπεδώσει την αμερικανική οικονομία. 

Εάν λοιπόν η ιστορία του 1929 επαναληφθεί, η Κίνα θα είναι αυτή που θα δώσει την χαριστική 

βολή στην Αμερικάνικη οικονομία, κάτι που δεν μπορούσε να συμβεί στις αρχές του 

προηγούμενου αιώνα αφού η κρίση διέλυσε τις επενδυτικές θέσεις κυρίως ιδιωτών. 

 

Πρακτικά, σε ενδεχόμενη κατάρρευση η Κίνα θα μπορούσε να… αγοράσει την Αμερική με όπλο 

το διεθνές δίκαιο. Σε μία τέτοια περίπτωση, η μόνη διέξοδος για την υπερδύναμη θα ήταν η 

“συνηθισμένη”. Μία εμπόλεμη σύρραξη με τον πιστωτή. Εκτός και εάν οι ΗΠΑ αποφασίσουν να 

αναμετρηθούν με την Κίνα (αιφνιδιάζοντάς την, αφού σήμερα το Πεκίνο θεωρείται ανέτοιμο για 

μία μετωπική σύγκρουση με την Ουάσινγκτον) πολύ πριν από τις υπάρχουσες "λογικές" 

προβλέψεις.  

Μία τέτοια σύρραξη νομοτελειακά μοιάζει αναπόφευκτη, όπως μας έλεγε αξιόπιστος συνομιλητής 

από το city. Η ένταση της όμως θα μπορούσε να είναι από απλή εχθροπραξία μέχρι πυρηνικό 

ολοκαύτωμα. 

 

Επειδή, όμως, η ιστορία επαναλαμβάνεται, κι επειδή τα μέχρι στιγμής "δείγματα" αυτής της 

επανάληψης οδηγούν με μαθηματική ακρίβεια σε μία "βίαιη εκτόνωση" (όπως συνέβη με τον Β' 

Παγκόσμιο Πόλεμο), το κέντρο του ενδιαφέροντος είναι η ταχύτητα με την οποία σήμερα 

εξελίσσονται οι "παράγοντες" που θα οδηγήσουν στην τελική λύση. Μετά την απώλεια ισχύος 

από την μη εμπλοκή των ΗΠΑ στη Συρία, θεωρείται σχεδόν αδύνατο να υπάρξει μία δεύτερη 

τακτική παγκόσμια υποχώρηση και απώλεια κύρους από την πλευρά της Ουάσινγκτον, η οποία θα 

προσπαθήσει να έχει τον έλεγχο για την επικείμενη κρίση - σύγκρουση, αποφασίζοντας τον τόπο, 

τον χρόνο και τα μέσα που θα χρησιμοποιηθούν σε αυτήν. Εξάλλου, οι ΗΠΑ γνωρίζουν πως 

απέναντι στην Κίνα, ο χρόνος κυλάει εις βάρος των Ηνωμένων Πολιτειών της Αμερικής και υπέρ 

της Κίνας... 

Στάθης Λέκκας  

(tolimeri) 

 

επιστροφή 
 

Η πολιτική λογοκρισία εντός της κοινότητας των οικονομολόγων 

Γιατί οι μελέτες των οικονομολόγων καταλήγουν πάντα υπέρ των νεοφιλελεύθερων 

πολιτικών  

  

Γιώργος Καλλής 
Κατά τη διάρκεια των προηγούμενων εκλογών άκουσα σε μια ραδιοφωνική εκπομπή τον Ανδρέα 

Ανδριανόπουλο να αναρωτιέται: «Μα οι οικονομολόγοι του ΣΥ.ΡΙΖ.Α. πού τα έμαθαν αυτά τα 

οικονομικά; Στα πανεπιστήμια που ξέρω εγώ», είπε, «δεν διδάσκονται τέτοια πράγματα». 

Άδικο δεν είχε. Στα ορθόδοξα, «νεοκλασικά» όπως ονομάζονται, οικονομικά που διδάσκονται στα 

περισσότερα τμήματα οικονομικών στις μέρες μας είναι αδύνατο πια να βρει κανείς κάτι που να 

υποστηρίζει έστω και στο ελάχιστο μια ριζοσπαστικά αριστερή άποψη. Οι πιο «αριστερές» 

απόψεις που μπορεί να βρει κανείς είναι πλησίον της Δεξιάς των φιλελεύθερων Αμερικανών 

δημοκρατικών, δοξασίες δηλαδή της ελεύθερης αγοράς, αλλά με κάποια αποδοχή του θετικού 

ρόλου που μπορεί να παίξει το κράτος. Για πιο ριζοσπαστικές, ή έστω ευρωσοσιαλδημοκρατικές 

απόψεις, ούτε λόγος να γίνεται. Οι μελέτες που δημοσιεύονται στα πλέον έγκυρα περιοδικά του 

κλάδου, όπως το American Economic Review ή το Quarterly Journal of Economics, καταρρίπτουν 

κατά κανόνα την όποια παραχώρηση στους εργαζομένους με πολύπλοκα μοντέλα τα οποία 

ουσιαστικά εκφράζουν, με τη γλώσσα των μαθηματικών, την απλή ιδέα ότι τα όποια κέρδη για 

τους εργαζομένους θα είναι ζημιά για τις επιχειρήσεις που τους πληρώνουν, και εντέλει για τους 

ίδιους τους εργαζομένους. Ορισμένα από τα πιο κοφτερά μυαλά της εποχής μας φαίνεται να έχουν 

κάνει σκοπό της ζωής τους, συνειδητά ή όχι, την υπεράσπιση του νεοφιλελεύθερου καπιταλισμού. 
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Κατά τον Richard Nelson, τα οικονομικά λειτουργούν πια σαν θρησκεία. Ο Serge Latouche 

αποκάλεσε τους οικονομολόγους ως τους σύγχρονους ιερείς του καπιταλισμού. Πώς και πότε 

όμως έγιναν τα οικονομικά η θρησκεία του νεοφιλελεύθερου καπιταλισμού και πώς αυτή η 

κατάσταση αναπαράγεται στις μέρες μας; 

  

Πειθάρχηση και ανταγωνισμός στα κορυφαία πανεπιστήμια: μια προσωπική μαρτυρία 
Αν ρωτήσεις έναν οικονομολόγο γιατί οι μελέτες τους καταλήγουν πάντα υπέρ των 

νεοφιλελεύθερων πολιτικών, θα σου απαντήσει με σιγουριά ότι αυτό γίνεται γιατί αυτή είναι η 

αλήθεια. Αυτό δηλαδή δείχνουν τα εμπειρικά δεδομένα. Και αν προσπαθήσεις να ελέγξεις μόνος 

σου αν είναι όντως έτσι, θα πέσεις σε έναν τοίχο από πολύπλοκα μαθηματικά και στατιστικά 

μοντέλα, τα οποία για να τα καταλάβεις πρέπει να σπουδάζεις οικονομικά επί χρόνια. 

Το συνειδητοποίησα αυτό πέρσι, γυρίζοντας στα θρανία για ένα μάστερ οικονομικών στη διάσημη 

σχολή του Πανεπιστημίου Pompeu Fabra της Βαρκελώνης, όντας πια μόνιμος καθηγητής 

πολιτικής οικολογίας σε άλλο πανεπιστήμιο της ίδιας πόλης. Μάθημα το μάθημα έκανα άσκηση 

υπομονής διαβάζοντας άρθρα τα οποία υποστήριζαν ότι «η παγκοσμιοποίηση και η ελεύθερη 

κίνηση των κεφαλαίων είναι για το καλύτερο», «το ελεύθερο εμπόριο είναι καλό αλλά η ελεύθερη 

μετακίνηση των εργαζομένων όχι», «οι ανισότητες μειώνονται», «το 1% είναι τόσο πλούσιο γιατί 

το αξίζει», «η κρίση ήταν σφάλμα των πολιτικών που δεν ρύθμισαν τις αγορές, αλλά όποια 

παρέμβασή τους στην αγορά μπορεί να κάνει τα πράγματα μόνο χειρότερα», «η βοήθεια στον 

Τρίτο Κόσμο τον ζημιώνει», «το χρήμα μάς κάνει ευτυχισμένους», «η δημοκρατία είναι καλή για 

τις πλούσιες χώρες και η δικτατορία για τις φτωχές», «η Δύση επικράτησε γιατί είμαστε 

εξυπνότεροι και ανακαλύψαμε τον καπιταλισμό» ή «οι Ρώσοι καλά έκαναν τις ιδιωτικοποιήσεις 

όπως τις έκαναν» (δεν υπερβάλλω, όλα αυτά είναι παραδείγματα από πραγματικά άρθρα 

δημοσιευμένα στα κορυφαία περιοδικά του κλάδου). Να επικρίνω αυτά τα συμπεράσματα ήταν 

αδύνατο. «Κατάλαβε πρώτα το μοντέλο, και αν έχεις αντιρρήσεις, να τις εκφράσεις στη γλώσσα 

του», ήταν η απάντηση των καθηγητών μου. Φυσικά, για να φτάσω να χειρίζομαι τη μαθηματική 

γλώσσα των νεοκλασικών οικονομικών στο κατάλληλο επίπεδο θα έπρεπε να κάνω τουλάχιστον 

διδακτορικό. Όχι μόνο ήταν αργά για ένα ακόμα διδακτορικό, αλλά δεν είχα και καμιά διάθεση να 

περνάω τον χρόνο μου με διαφορικές εξισώσεις αντί να διαβάζω κοινωνική θεωρία που μου 

αρέσει πολύ. 

Εκεί συνειδητοποίησα ότι ο λόγος για την ακραία χρήση των μαθηματικών στα οικονομικά σε 

σχέση με τις άλλες κοινωνικές επιστήμες δεν είναι η όποια συμβολή τους στη λογική διατύπωση 

μιας υπόθεσης, αλλά η χρήση τους ως ελεγκτικός μηχανισμός μύησης σε μια κλειστή κοινότητα 

και πειθάρχησης των συμμετεχόντων σε αυτή. Για να «μιλήσεις» τη γλώσσα της κοινότητας, 

πρέπει να γίνεις δεκτός και να εκπαιδευτείς από αυτήν. Αλλά για να γίνεις δεκτός πρέπει να 

δεχτείς τις παραδοχές της κοινότητας, πρώτα πρώτα την ίδια τη χρήση των μαθηματικών ως 

γλώσσα έκφρασης και τις πλείστες άλλες υποθέσεις που κάνουν εφικτή τη μαθηματικοποίηση της 

κοινωνικής συμπεριφοράς, όπως την παραδοχή ότι το μόνο που θέλουμε σαν άνθρωποι είναι να 

μεγιστοποιήσουμε τις χρηματικές μας απολαβές. Η παραδοχή αυτή ήδη περιορίζει το εύρος των 

συμπερασμάτων στα οποία μπορείς να καταλήξεις. Αν είμαστε μια κοινωνία φιλοχρήματων 

εγωιστών, είναι λογικό ότι ο νεοφιλελεύθερος καπιταλισμός είναι το καλύτερο σύστημα για μας. 

Η πολιτική λογοκρισία εντός της κοινότητας των οικονομολόγων βέβαια ασκείται και με άλλους, 

λιγότερο έμμεσους τρόπους. Δεδομένου ότι ο ανταγωνισμός για μια θέση στα κορυφαία 
πανεπιστήμια είναι πολύ έντονος, είναι αδύνατο να γίνει δεκτός κάποιος που θέλει για παράδειγμα 

να αποδείξει ότι το ελεύθερο εμπόριο είναι στυγνή εκμετάλλευση των αδυνάτων από τους 

ισχυρούς, όταν η υπόλοιπη κοινότητα και οι περισσότεροι καθηγητές εργάζονται να αποδείξουν 

ότι το ελεύθερο εμπόριο είναι καλό για χίλιους μύριους λόγους. Θέλοντας και μη, ένας νέος 

φοιτητής μαθαίνει γρήγορα τα όρια του τι μπορεί και τι δεν μπορεί να ειπωθεί εντός της 

κοινότητας. Ο μόνος δρόμος που μένει για τα ανήσυχα μυαλά που θέλουν να σπουδάσουν και να 

διδάξουν οικονομικά είναι αυτός της υπομονής, δηλαδή «κάνε ότι δεν καταλαβαίνεις» προς το 

παρόν και δούλευε με τα υπάρχοντα μοντέλα, υποστήριξε τις θέσεις που θα σου δώσουν μια θέση 

σε ένα τμήμα οικονομικών, και αν μπορείς, κάνεις κάτι ψιλοπροοδευτικό για τη συνείδησή σου, 

όπως το να δείξεις ότι και λίγη κρατική παρέμβαση στο ελεύθερο εμπόριο δεν είναι δα και 

καταστροφή. Αν με το καλό περάσεις όλη αυτή τη διαδικασία αλώβητος, και οι πολιτικές σου 



απόψεις ή το πώς βλέπεις την ανθρώπινη φύση δεν έχουν αλλοιωθεί από το εργασιακό περιβάλλον 

σου, ίσως μια μέρα μπορέσεις να πεις κάτι πιο ριζοσπαστικό χωρίς να διακινδυνεύσεις να 

εξοβελιστείς από την κοινότητα. Αυτό έκαναν οικονομολόγοι όπως ο Paul Krugman ή ο Joseph 

Stiglitz, οι οποίοι αφού καταξιώθηκαν ή πήραν Νομπέλ, βρήκαν το θάρρος να πάρουν θέση κατά 

των ιδιωτικοποιήσεων και να στηλιτεύσουν τις αυξανόμενες ανισότητες. Η έρευνα για την οποία 

όμως έγιναν γνωστοί ήταν για τελείως άλλα θέματα και ήταν πολύ λιγότερο ριζοσπαστική από τις 

μετέπειτα απόψεις τους. Το αποτέλεσμα είναι ότι εντός της κοινότητας των οικονομολόγων αυτές 

οι πιο πρόσφατες αριστερές ιδέες τους έχουν μικρό κύρος και ελάχιστη επιρροή, για παράδειγμα 

στη διδακτική ύλη. Παρά τα Νομπέλ, πολλοί καθηγητές μου στο μάστερ αντιμετώπιζαν τον 

Krugman ή τον Stiglitz ως παρίες της κοινότητας, «καλοί παλιά, αλλά στα γεράματα άφησαν την 

επιστήμη και το ’ριξαν στην πολιτική»(!). 

Πώς δημιουργήθηκε αυτή η κλειστή «κοινότητα αλήθειας» που τώρα είναι τόσο δύσκολο να 

αλλάξει; Νεοφιλελεύθεροι οικονομολόγοι όπως ο κ. Ανδριανόπουλος θα ήθελαν να πιστέψουμε 

ότι, πολύ απλά, οι καλύτεροι οικονομολόγοι επικράτησαν. Όταν εμπνευσμένοι από το κίνημα 

Occupy μαθητές του Harvard αποχώρησαν από την τάξη του γνωστού οικονομολόγου Gregory 

Mankiw διαμαρτυρόμενοι ότι τα οικονομικά που διδάσκονται είναι ιδεολογία και ότι δεν λένε 

τίποτα για τις ανισότητες και τις αποτυχίες του καπιταλισμού, ο τελευταίος έδωσε μια απάντηση 

του τύπου «μα αυτά είναι τα οικονομικά, αυτά λέει η επιστήμη, δεν μπορούμε να διδάξουμε αυτά 

που θέλετε να ακούσετε». Κατά τον κ. Mankiw, όπως και κατά τον κ. Ανδριανόπουλο, στη μάχη 

των ιδεών έχουν επιβιώσει οι καλύτερες, και αν αυτές δεν ταιριάζουν με τις πολιτικές πεποιθήσεις 

ορισμένων αριστερών, είναι γιατί οι πεποιθήσεις των τελευταίων είναι λάθος. 

Μόνο που η μάχη μέσα από την οποία επικράτησαν οι νεοφιλελεύθερες ιδέες ήταν άλλης φύσης 

και όχι επιστημονικής όπως μας θυμίζει μια ξεχασμένη ιστορία από το Harvard την οποία 

οικονομολόγοι όπως ο κ. Ανδριανόπουλος ή ο κ. Mankiw θα προτιμούσαν να μη γνωρίζουμε. 

  

Η μάχη του Harvard, το F.B.I. και η κριτική στην ακραία μαθηματικοποίηση των 

οικονομικών 
Τον Σεπτέμβριο του 1968 στο Πανεπιστήμιο του Αν Άρμπορ στο Μίσιγκαν, καμιά δεκαριά 

διδακτορικοί φοιτητές οικονομικών ίδρυσαν την Ένωση για τη Ριζοσπαστική Πολιτική 

Οικονομία. Σύντομα η ένωση αρίθμησε πολλές δεκάδες μέλη, αποτελούμενη από νέους 

οικονομολόγους αριστερών πεποιθήσεων, που είχαν γαλουχηθεί στα κινήματα της δεκαετίας του 

’60. Τη συναρπαστική, και τραγική, ιστορία των ριζοσπαστών οικονομολόγων αφηγείται ο Tiago 

Mata στη διατριβή του για την ιστορία των επιστημών στο L.S.E.
1
 Το μανιφέστο των 

ριζοσπαστών –το οποίο παρουσίασαν δυναμικά 25 μέλη εισβάλλοντας στην ετήσια συνάντηση 

του American Economic Association (Α.Ε.Α.), της Αμερικανικής Ένωσης Οικονομικών δηλαδή, 

το 1970– κατηγορούσε την κοινότητα των οικονομολόγων για συντηρητισμό και για υποκρισία 

αντικειμενικότητας, αφού σκοπός της ήταν να υποστηρίζει το status quo και να παρέχει τα 

θεωρητικά εργαλεία που χρειάζονταν οι ελίτ. Το μοντέλο του οριακού κόστους, το οποίο επέτρεπε 

τη μαθηματικοποίηση των οικονομικών, είναι στη βάση του ιδεολογικό, υποστήριζαν οι νεαροί 

ριζοσπάστες, αφού εξετάζει μόνο οριακές αλλαγές εντός του υπάρχοντος συστήματος, ξεκινώντας 

από την παραδοχή ότι το ίδιο το σύστημα δεν μπορεί να αλλάξει. Οι οικονομολόγοι προσφέρουν 

εργαλεία για την καλύτερη διαχείριση του καπιταλισμού, αλλά αυτό που απαιτείται είναι η ριζική 

αλλαγή του, όχι η «οριακή» βελτίωση, υποστήριζαν. 
Η καρδιά του κινήματος βρισκόταν στο Harvard, τη Μέκκα των Οικονομικών, όπου τέσσερις 

νεαροί λέκτορες, ο Samuel Bowles, ο Herbert Gintis, ο Arhtur McEwan και ο Thomas Weisskopf, 

άρχισαν να διδάσκουν το 1969 ένα μάθημα με τον εύγλωττο τίτλο «Το καπιταλιστικό σύστημα: 

Σύγκρουση και εξουσία» το οποίο παρακολουθούσαν 750 μαθητές. Η πλειονότητα των 

οικονομολόγων του Harvard θεωρούσε το μάθημα αυτό «ντροπή», άλλοι όμως, όπως ο σημαίνων 

John Kenneth Galbraith, πρόεδρος μάλιστα εκείνη την περίοδο της Α.Ε.Α., ανώτατου οργάνου 

των Αμερικανών οικονομολόγων, υποστήριζαν τους νέους ριζοσπάστες. Στον προεδρικό του λόγο 

το 1969, ο οποίος προκάλεσε πλήθος αντιδράσεων από τη συντηρητική πλειονότητα της 

κοινότητας, ο Galbraith υποστήριξε ότι τα οικονομικά εξελίσσονται σε ένα σύστημα πεποιθήσεων 

που αποκλείει τις πιο σημαντικές πλην όμως ενοχλητικές ερωτήσεις. «Οι νέοι ριζοσπάστες 

έρχονται να ξυπνήσουν την κοινότητα από τον λήθαργό της», διεμήνυσε. 



Τα οικονομικά στο τέλος της δεκαετίας του ’60 ήταν πολύ πιο ανοιχτά και πολύ λιγότερο 

συντηρητικά από ό,τι σήμερα. Ο Galbraith, για παράδειγμα, γνωστός στα μέρη μας ως 

διανοούμενος αναφοράς του Ανδρέα Παπανδρέου κατά την πιο επαναστατική του περίοδο, είχε 

απόψεις που θα τις χαρακτηρίζαμε σήμερα αριστερές-σοσιαλδημοκρατικές. Το συνέδριο της 

Α.Ε.Α. το 1969 είχε θεματικές ενότητες για «το Μιλιταριστικό-Βιομηχανικό Σύμπλεγμα», «τις 

αντιφάσεις του καπιταλισμού» ή «τη φορολόγηση των πλουσίων», τίτλοι που αν παρουσιάζονταν 

σε συνέδριο οικονομικών σήμερα θα προκαλούσαν ανατριχίλα στους παρευρισκομένους. 

Προοδευτικοί συνάδελφοι του Galbraith στο Harvard, όπως ο Albert Hirschman ή οι νομπελίστες 

Wassily Leontief και Kenneth Arrow, δεν ήταν αριστεροί όπως οι νέοι ριζοσπάστες, αλλά ήταν 

ανοιχτοί στον πλουραλισμό απόψεων, όντας κριτικοί της ακραίας μαθηματικοποίησης των 

οικονομικών αλλά και της διαφαινόμενης ανάδυσης μιας «ορθοδοξίας» γύρω από το νεοκλασικό 

μοντέλο. Οι διαφορές αυτές άρχισαν να συνδέονται με άλλες πολιτικές διαμάχες στο Harvard. Το 

προοδευτικό μπλοκ των καθηγητών συγκρουόταν με τους συντηρητικούς στο θέμα των, 

αυξανόμενων τότε, φοιτητικών διαδηλώσεων και καταλήψεων κατά του πολέμου του Βιετνάμ και 

κατά της επέκτασης των κτιρίων του Harvard σε υποβαθμισμένες περιοχές. Επίσης συσχετιζόταν 

άμεσα με το ζήτημα της διακυβέρνησης του Πανεπιστημίου, δηλαδή τη μεταφορά της εξουσίας 

από το καθηγητικό σώμα στη διοίκηση, εν μέρει για να επιτραπεί η πάταξη του φοιτητικού 

κινήματος, αλλαγή στην οποία το προοδευτικό μπλοκ με πρώτο τον Galbraith εναντιωνόταν. 

Η εξόντωση και η απομόνωση του κινήματος των ριζοσπαστών οικονομολόγων άρχισαν το 1972 

με κύμα απολύσεων σε όλα τα πανεπιστήμια της Αμερικής. Ο ένας μετά τον άλλον οι νεαροί τότε 

οικονομολόγοι, μερικά από τα μεγαλύτερα ταλέντα της γενιάς τους, είδαν τις αιτήσεις τους για 

μονιμότητα να απορρίπτονται. Εκ των υστέρων έγινε γνωστό ότι το F.B.I. είχε χρηματοδοτήσει 

την εκστρατεία εναντίον ορισμένων από αυτούς. Από το Harvard εκδιώχθηκαν αργά ή γρήγορα 

και οι τέσσερις νέοι ριζοσπάστες, με πιο εμβληματική την περίπτωση του Samuel Bowles, ο 

οποίος θεωρούνταν, δίκαια όπως αποδείχθηκε αργότερα, ένα από τα πιο δυνατά μυαλά της γενιάς 

του. Κατά τη διαδικασία της κρίσης του, το μπλοκ των προοδευτικών μειοψήφησε (21-5 ήταν το 

τελικό αποτέλεσμα) και ήταν πλέον φανερό ότι είχε απομονωθεί εντός του τμήματος. Όπως μου 

διηγήθηκε ο βιογράφος του Albert Hirschman, τον οποίο είχα την τύχη να γνωρίσω στη Βοστώνη, 

η απόρριψη του Bowles ήταν η σταγόνα που ξεχείλισε το ποτήρι, με τον Leontief, τον Galbraith, 

τον Hirschman και τον Arrow, όλοι τεράστια ονόματα στα οικονομικά, να εγκαταλείπουν 

«οικειοθελώς» το Harvard τα επόμενα χρόνια. Δεν μιλάμε εδώ για κάποιους ακραίους αριστερούς. 

Ο Leontief ήταν διευθυντής του περίφημου προγράμματος οικονομικής έρευνας του Harvard από 

το 1949 έως και την αναχώρησή του, και επιβλέπων ορισμένων από τους σημαντικότερους 

νεοκλασικούς οικονομολόγους του 20ού αιώνα, όπως ο Paul Samuelson και ο Robert Solow. 

Οι νεαροί ριζοσπάστες οικονομολόγοι εξοβελίστηκαν σε μικρότερα πανεπιστήμια περιορισμένου 

κύρους, όπως το New School στη Νέα Υόρκη ή το University of Massachusetts στο Άμχερστ, 

όπου βρήκε καταφύγιο ο Bowles ιδρύοντας εκεί κέντρο για τα ριζοσπαστικά οικονομικά στο 

οποίο προσέλαβε τον Gintis και τους γνωστούς σήμερα (και από τα δημοφιλή βίντεό τους για την 

κρίση στο youtube) μαρξιστές οικονομολόγους Stephen Resnick και Richard Wolff, οι οποίοι 

είχαν διωχθεί από το Yale. Στα τέλη του 1970 το Harvard είχε «καθαρίσει» όχι μόνο από 

ριζοσπάστες και μαρξιστές, αλλά και από τους μετριοπαθείς ρεπουμπλικάνους ή 

σοσιαλδημοκράτες όπως ο Hirschmann, ο Leontief και ο Galbraith. Μόνη εξαίρεση είναι έως 

σήμερα ο Stephen Marglin, ο οποίος διδάσκει ακόμα το μάθημα της ριζοσπαστικής οικονομίας, 
και τη γλίτωσε μάλλον επειδή τότε δεν ήταν μαρξιστής αλλά έγινε αργότερα. Το ξεκαθάρισμα στο 

Harvard –και παρομοίως στα Yale, M.I.T. και άλλα σημαίνοντα πανεπιστήμια– όχι μόνο 

διασφάλισε ότι η επόμενη γενιά οικονομολόγων η οποία θα καταλάμβανε θέσεις εξουσίας, θα 

παρέμενε αμόλυντη από αριστερές ιδέες, αλλά και συμβολικά διαμήνυσε ότι όποιος θέλει να κάνει 

καριέρα, καλά θα κάνει να ξεχάσει τις ριζοσπαστικές ιδέες. 

  

Η αντικειμενικότητα στα οικονομικά και το «μασάζ» των δεδομένων 
Οι κρίσεις και οι απολύσεις στηρίχτηκαν φυσικά σε «επιστημονικά» κριτήρια και όχι σε πολιτικά. 

Ήταν αυτή την περίοδο κατά την οποία η επιστημονικότητα στα οικονομικά ταυτίστηκε όχι μόνο 

με τη μαθηματικοποίηση, στην οποία άλλωστε ριζοσπάστες όπως ο Bowles ή ο Gintis διέπρεπαν, 

αλλά με τη χρήση του νεοκλασικού μοντέλου. Παραδόξως οι επιτροπές κρίσης μπόρεσαν να 



υποστηρίξουν ότι οι νεοφιλελεύθερες αφετηρίες και παραδοχές του νεοκλασικού μοντέλου είναι 

«αντικειμενικές» και «μη πολιτικές», σε αντίθεση με τις εναλλακτικές παραδοχές των 

ριζοσπαστών, αφού οι τελευταίοι ήταν ειλικρινείς στο ότι η επιλογή των ερωτήσεων και των 

υποθέσεών τους είχε πολιτικά κίνητρα. 

Η πολιτική υποκειμενικότητα είναι αναπόφευκτη στην κοινωνική επιστήμη, και υπεισέρχεται όχι 

μόνο στην επιλογή του θέματος που θα διερευνήσεις, κάτι που και οι πλέον συντηρητικοί 

οικονομολόγοι παραδέχονται, αλλά και στις υποθέσεις που θα διατυπώσεις και των οποίων η 

επιβεβαίωση ή η απόρριψη έχει πολιτικές επιπτώσεις. Οι ορθόδοξοι οικονομολόγοι ξεπερνούν 

αυτόν τον σκόπελο ακολουθώντας την επιστημολογική θέση του Milton Friedman, ο οποίος 

υποστήριξε ότι το ιδεολογικό υπόβαθρο μιας υπόθεσης εντέλει δεν έχει σημασία και είναι υπ’ 

αυτή την έννοια αντικειμενικό. Η τύχη της όποιας υπόθεσης κρίνεται πάντα από τα εμπειρικά 

δεδομένα. Δεν έχει σημασία αν είμαστε όντως φιλοχρήματοι εγωιστές, είπε ο Friedman. Το θέμα 

είναι αν μοντέλα τα οποία μας αντιμετωπίζουν «ως εάν» είμαστε φιλοχρήματοι εγωιστές, 

προβλέπουν καλύτερα ή όχι από άλλα μοντέλα, τα οικονομικά δεδομένα. 

Όποιος όμως έχει κάνει έστω και λίγη στατιστική οικονομετρία, ξέρει ότι ο ιδεατός αυτός έλεγχος 

της θεωρίας με βάση την πραγματικότητα απέχει παρασάγγας από το τι συμβαίνει στην πράξη. 

Στην ουσία η οικονομετρική υποστήριξη μιας θεωρίας είναι μια «τέχνη», τέχνη η οποία βασίζεται 

είτε, στη χειρότερη περίπτωση, στο «μασάζ» των δεδομένων και της παρουσίασής τους είτε, στην 

καλύτερη, στο μασάζ των υποθέσεων ώστε να ταιριάξουν αυτό που μπορεί να υποστηριχτεί με τα 

δεδομένα. Επιπλέον η ιδιαιτερότητα των κοινωνικών επιστημών σε σχέση με τις φυσικές είναι ότι 

τα συμπεράσματα της κοινωνικής έρευνας ενδέχεται να αλλάξουν την ίδια την πραγματικότητα 

την οποία επιχειρούν να περιγράψουν. Η κοινωνία μας για παράδειγμα έχει αλλάξει ως 

αποτέλεσμα των νεοφιλελεύθερων πολιτικών που βασίστηκαν στη νεοκλασική οικονομική 

έρευνα, με αποτέλεσμα σήμερα να μοιάζουμε όλο και πιο πολύ στους φιλοχρήματους εγωιστές 

των νεοκλασικών παραδοχών. Υπό μία έννοια οι προβλέψεις της νεοκλασικής θεωρίας 

επιβεβαιώνονται χωρίς να ήταν σωστές. 

Τα οικονομικά δεν είναι η μόνη κοινωνική επιστήμη στην οποία γίνεται –με τη χρήση του λόγου ή 

των μαθηματικών, δεν έχει σημασία– αλληλοπροσαρμογή των εμπειρικών δεδομένων και των 

θεωρητικών προτύπων (αν και είναι η μόνη που συνεχίζει να προσποιείται ότι αυτό δεν 

συμβαίνει). Η κοινωνική και βιοφυσική πραγματικότητα θέτει όντως όρια σε οποιαδήποτε 

ιδεολογικά ορμώμενη υπόθεση, τα οποία ένας ειλικρινής με τον εαυτό του επιστήμονας σέβεται, 

οπότε αλλάζει και προσαρμόζει τη θεωρία όταν αυτή δεν ταιριάζει με την πραγματικότητα, αντί 

να πλαστογραφήσει τα δεδομένα. Ο ρόλος της επιστημονικής κοινότητας όμως είναι κρίσιμος σε 

αυτή τη διαδικασία αφού ελέγχει το πόσο πειστική, λογικά συνεκτική και τεχνικά άρτια είναι η 

προσαρμογή αυτή των θεωριών και των εμπειρικών δεδομένων, ξεχωρίζοντας έτσι τις καλώς από 

τις κακώς διατυπωμένες και υποστηριζόμενες ιδέες, ανεξάρτητα από το πολιτικό και ιδεολογικό 

υπόβαθρό τους. Ακριβώς γι’ αυτόν τον λόγο είναι σημαντικό μια επιστημονική κοινότητα στις 

κοινωνικές επιστήμες να είναι ιδεολογικοπολιτικά πλουραλιστική, ώστε κανείς να μην αισθάνεται 

ασφάλεια ότι η πρότασή του θα περάσει μόνο αν συμφωνεί με την κοινή ιδεολογία της 

κοινότητας, ειδάλλως θα εξεταστεί εξονυχιστικά και (υπό μία έννοια) λογοκριθεί. 

Το ιδεολογικό ξεκαθάρισμα εντός της οικονομικής κοινότητας τη δεκαετία του ’70 και η εξάλειψη 

του ιδεολογικού πλουραλισμού έκανε αδύνατο τον όποιο αντικειμενικό και κριτικό έλεγχο των 

νεοφιλελεύθερων υποθέσεων και «αποδείξεων», τις οποίες έτσι ανήγαγαν σε ένα είδος 
«ορθοδοξίας». Το ίδιο έχει συμβεί και σε άλλες κοινωνικές επιστήμες, όπως στην 

ανθρωπογεωγραφία για παράδειγμα όπου έχουν επικρατήσει οι ριζοσπάστες αριστεροί και οι 

μαρξιστές, πολλοί από τους οποίους αποκλεισμένοι από τα οικονομικά βρήκαν εκεί σπίτι. Το θέμα 

είναι: άλλο οικονομικά και άλλο γεωγραφία. Τα οικονομικά ασκούν πολύ μεγαλύτερη επιρροή σε 

αποφάσεις που επηρεάζουν την καθημερινότητα όλων μας. Η τρόικα δεν διαβάζει Harvey ή 

Massey. Επίσης η έλλειψη ιδεολογικής ποικιλίας στην ανθρωπογεωγραφία αποτελεί μάλλον την 

εξαίρεση, αφού στις υπόλοιπες κοινωνικές επιστήμες τα πράγματα είναι πολύ πιο μοιρασμένα. 

Εντός των οικονομικών, ακόμα και προσεγγίσεις που είναι άκρως μαθηματικές και διόλου 

ριζοσπαστικές, όπως τα εξελικτικά οικονομικά της πολυπλοκότητας τα οποία ανέπτυξε ο Gintis 

όταν εγκατέλειψε τις νεανικές του ανησυχίες, θεωρούνται σήμερα «ετερόδοξες» και δύσκολα 

βρίσκουν χώρο στα κορυφαία περιοδικά και τμήματα του χώρου. Υπάρχει φυσικά πληθώρα από 



κοινότητες ετερόδοξων οικονομολόγων, όπως τα οικολογικά οικονομικά, η κοινότητα της οποίας 

είμαι μέλος ή η ομοσπονδία για την πολιτική οικονομία, στην οποία συμμετέχουν πολλοί 

αριστεροί οικονομολόγοι και γεωγράφοι. Όλοι αυτοί όμως είναι αποκλεισμένοι από τα κορυφαία 

πανεπιστήμια και τμήματα οικονομικών των Η.Π.Α. ή της Αγγλίας, στα οποία εκπαιδεύονται τα 

πιο προικισμένα μυαλά και οι μελλοντικοί οικονομολόγοι που καταλαμβάνουν σημαίνουσες 

θέσεις στα κέντρα αποφάσεων, στα υπουργεία, στους διεθνείς οργανισμούς ή στην Ε.Ε. Στα ίδια 

αυτά πανεπιστήμια παράγεται επίσης η γνώση που ορίζει την επιστήμη και διαμορφώνει το 

διδακτικό υλικό με τα οποία «καθοδηγούνται» χιλιάδες άλλοι νέοι οικονομολόγοι σε όλα τα μέρη 

της γης. 

  

Πως μπορεί να ξεπεραστεί η ορθοδοξία; 
Όταν ξέσπασε η κρίση, η βασίλισσα Ελισάβετ υποτίθεται ότι σόκαρε τους οικονομολόγους 

ρωτώντας τους δημόσια σε μια ημερίδα στο L.S.E.: «Μα πώς σας ξέφυγε αυτό;». Η κοινότητα των 

οικονομολόγων προσποιήθηκε ότι το τράνταγμα της κρίσης στάθηκε αφορμή για ένα εσωτερικό 

ψάξιμο. Ουσιαστικά το μόνο που έγινε ήταν μια στροφή στην ξεχασμένη, μακροοικονομική 

έρευνα των κρίσεων και μια παραγωγή αναλύσεων οι οποίες ως συνήθως κατέληξαν στο ότι 

χρειαζόμαστε περισσότερο από το ίδιο. «Νέες φούσκες», «λιγότερη κρατική παρεμβολή» ή 

«απελευθέρωση των αγορών κεφαλαίου και των επενδυτικών προϊόντων και στον υπόλοιπο 

κόσμο». Η κρίση που ερχόταν διέφυγε από τους οικονομολόγους ακριβώς γιατί σκοπός τους έχει 

γίνει να μας διαβεβαιώνουν ότι όλα πάνε καλά και ότι θα πάνε ακόμα καλύτερα εάν 

απελευθερώσουμε ακόμα περισσότερο τις αγορές. 

Μπορεί να αλλάξει αυτό; Φοβάμαι πως όχι. Λίγες ελπίδες υπάρχουν να αλλάξουν τα οικονομικά 

«από μέσα». Η «σφαγή» της δεκαετίας του ’70 έχει αφήσει ανεξίτηλα τα σημάδια της. Όπως μου 

είπε ο Duncan Foley, παλιός νεοριζοσπάστης, σήμερα καθηγητής στο New School, η αισιοδοξία 

που είχε ακόμα και έως τα τέλη της δεκαετίας του ’80 ότι τα οικονομικά θα αλλάξουν και ότι 

υπάρχει χώρος για ριζοσπαστικές απόψεις, έχει εξανεμιστεί σήμερα. Η κρίση έκανε τον σκληρό 

πυρήνα της οικονομικής κοινότητας να κλείσει τις γραμμές του ακόμα περισσότερο. Η ορθοδοξία 

έχει δημιουργήσει έναν ικανό και πειθαρχημένο στρατό που ακονίζει τα μοντέλα του και τις 

στατιστικές του και τις θέτει στην υπηρεσία των νεοφιλελεύθερων πολιτικών. Η αλλαγή θα έρθει 

μόνο από έξω, από την κοινωνική και πολιτική πραγματικότητα δηλαδή, η οποία μπορεί να 

καταστήσει τις υπηρεσίες αυτές των οικονομολόγων αχρείαστες, όπως δηλαδή έγινε κάποτε με 

την Εκκλησία και τους παπάδες. 

Ελπίζω το άνοιγμα του δημόσιου διαλόγου στην Ελλάδα της οξείας κρίσης σε φωνές εκτός της 

οικονομικής ορθοδοξίας, όπως οι κ. Βαρουφάκης και Λαπαβίτσας ή οι κατά τον κ. 

Ανδριανόπουλο «οικονομολόγοι του ΣΥ.ΡΙΖ.Α.», να είναι ένας προπομπός του τι θα συμβεί κι 

αλλού. 
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Οι πολυεθνικές μεθοδεύουν να φέρνουν ενώπιον της Δικαιοσύνης κάθε κράτος που δεν θα 

συμμορφώνεται με τους κανόνες του φιλελευθερισμού 

24.11.2013  

Επιμέλεια: Χάρης Λογοθέτης 

Οι συζητήσεις για τη συμφωνία ελεύθερου εμπορίου μεταξύ Καναδά και Ευρωπαϊκής Ένωσης, οι 

οποίες είχαν ξεκινήσει το 2008, κατέληξαν στις 18 Οκτωβρίου. Ένας καλός οιωνός για την 

αμερικανική κυβέρνηση, η οποία προσδοκά ότι θα καταλήξει σε ανάλογη συμφωνία με τη Γηραιά 

Ήπειρο. Το σχέδιο αυτό, «η χούντα των επιχειρηματιών», όπως το ονομάζει η Lori Wallach, το 

οποίο αποτελεί αντικείμενο μυστικών διαπραγματεύσεων, υποστηρίζεται ένθερμα από τις 

πολυεθνικές, καθώς, εάν υιοθετηθεί, θα τους επιτρέπει να φέρνουν ενώπιον της Δικαιοσύνης κάθε 

κράτος που δεν θα συμμορφώνεται με τους κανόνες του φιλελευθερισμού. 

  

http://www.chronosmag.eu/index.php/s-08.html


Της Lori Wallach* 
Μπορεί κανείς να φανταστεί πολυεθνικές εταιρείες να σύρουν στα δικαστήρια τις κυβερνήσεις 

των οποίων ο πολιτικός προσανατολισμός θα είχε ως αποτέλεσμα τη μείωση των κερδών τους; 

Μπορεί κανείς να διανοηθεί ότι οι εταιρείες αυτές θα είχαν τη δυνατότητα να ζητήσουν -και να 

επιτύχουν!- την καταβολή γενναίων αποζημιώσεων για διαφυγόντα κέρδη από την εφαρμογή μιας 

πολύ περιοριστικής εργατικής ή και περιβαλλοντικής νομοθεσίας; Όσο απίθανο κι αν φαίνεται, το 

συγκεκριμένο σενάριο δεν προέκυψε χθες. Διακρινόταν, ήδη, καθαρά στο σχέδιο της Πολυμερούς 

Συμφωνίας για τις Επενδύσεις (ΠΣΕ), το οποίο αποτέλεσε αντικείμενο μυστικών 

διαπραγματεύσεων, από το 1995 έως το 1997, μεταξύ των 29 κρατών-μελών του Οργανισμού 

Οικονομικής Συνεργασίας και Ανάπτυξης (ΟΟΣΑ).
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 Όταν αντίτυπο του σχεδίου διέρρευσε στη 

δημοσιότητα την τελευταία στιγμή, κυρίως από τη Monde diplomatique, το κύμα των 

διαμαρτυριών που προκλήθηκε ήταν χωρίς προηγούμενο και υποχρέωσε τους εμπνευστές του να 

το αποσύρουν. Δεκαπέντε χρόνια μετά, το ίδιο σχέδιο επιστρέφει με νέο μανδύα. 

Η Συμφωνία Διατλαντικής Εμπορικής και Επενδυτικής Συνεργασίας (Transatlantic Trade and 

Investment Partnership, ΤΤΙΡ), την οποία διαπραγματεύονται από τον Ιούλιο του 2013 Ηνωμένες 

Πολιτείες και Ευρωπαϊκή Ένωση, αποτελεί τροποποιημένη εκδοχή της ΠΣΕ. Προβλέπει ότι η 

ισχύουσα νομοθεσία στις δύο πλευρές του Ατλαντικού θα υποταχθεί στους κανόνες του 

ελεύθερου εμπορίου, που έχουν καθιερωθεί από και για τις μεγάλες ευρωπαϊκές και αμερικανικές 

επιχειρήσεις, επί ποινή εμπορικών κυρώσεων για τη χώρα-παραβάτη ή αποζημιώσεων αρκετών 

εκατομμυρίων ευρώ προς όφελος των εναγόντων. 

Σύμφωνα με το επίσημο χρονοδιάγραμμα, οι διαπραγματεύσεις αναμένεται να ολοκληρωθούν 

μέσα σε δύο χρόνια. Η ΤΤΙΡ συνδυάζει, τροποποιώντας τα προς το χειρότερο, τα πιο 

καταστροφικά στοιχεία των συμφωνιών που έχουν υπογραφεί μέχρι τώρα. Εάν υιοθετηθεί, τα 

προνόμια των πολυεθνικών θα αποκτήσουν την ισχύ νόμου και θα δέσουν για τα καλά τα χέρια 

των κυβερνήσεων. Στεγανοποιημένη από τις όποιες αλλαγές κυβερνήσεων και τις λαϊκές 

κινητοποιήσεις, η συμφωνία θα εφαρμόζεται με ή παρά τη θέληση των κρατών, καθώς οι 

διατάξεις της δεν θα μπορούν να τροποποιηθούν παρά με την ομόφωνη συγκατάθεση των χωρών 

που θα την έχουν υπογράψει. Η συμφωνία θα μεταφέρει στην Ευρώπη το πνεύμα και τους 

μηχανισμούς του ασιατικού προτύπου της, της Συμφωνίας Συνεργασίας του Ειρηνικού (Trans-

Pacific Partnership, TPP), η οποία βρίσκεται σε φάση έγκρισης από 12 χώρες της περιοχής, αφού 

προωθήθηκε με ζήλο από τους αμερικανικούς επιχειρηματικούς κύκλους. Οι δύο συμφωνίες, 

ΤΤΙΡ και ΤΡΡ, θα συγκροτούν μια οικονομική αυτοκρατορία ικανή να υπαγορεύει τους όρους της 

έξω από τα σύνορά της: κάθε χώρα που θα επιδιώκει να αναπτύξει εμπορικές σχέσεις με τις 

Ηνωμένες Πολιτείες ή την Ευρωπαϊκή Ένωση θα βρίσκεται υποχρεωμένη να υιοθετήσει 

αυτούσιους τους κανόνες που ισχύουν στο εσωτερικό της κοινής αγοράς τους. 

  

Ειδικά δικαστήρια 

Καθώς στοχεύουν στην εκποίηση ολόκληρων κλάδων του μη εμπορευματικού τομέα, οι 

διαπραγματεύσεις γύρω από την ΤΤΙΡ και την ΤΤΡ διεξάγονται κεκλεισμένων των θυρών. Οι 

αμερικανικές αντιπροσωπείες αριθμούν περισσότερους από 600 συμβούλους που έχουν 

τοποθετήσει οι πολυεθνικές. Οι σύμβουλοι αυτοί διαθέτουν απεριόριστη πρόσβαση στα 

προπαρασκευαστικά έγγραφα και στους εκπροσώπους των κυβερνήσεων. Τίποτε δεν πρέπει να 

διαρρεύσει. Έχουν δοθεί εντολές, δημοσιογράφοι και πολίτες να κρατηθούν μακριά από τις 
συζητήσεις: θα ενημερωθούν την κατάλληλη στιγμή, με την υπογραφή της συμφωνίας, όταν θα 

είναι πολύ αργά για να αντιδράσουν. 

Σε ένα ξέσπασμα αθωότητας, ο Αμερικανός πρώην υπουργός Εμπορίου Ρόναλντ («Ρον») Κερκ, 

έκανε λόγο για το «πρακτικό» συμφέρον να «διατηρηθεί ένας ορισμένος βαθμός διακριτικότητας 

και εμπιστευτικότητας».
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 Την τελευταία φορά που κείμενο εργασίας για κάποια συμφωνία που 

βρισκόταν σε φάση επεξεργασίας διέρρευσε στη δημοσιότητα, υπογράμμισε ο Κερκ, οι 

διαπραγματεύσεις απέτυχαν - υπαινιγμός για τη Ζώνη Ελεύθερου Εμπορίου της Αμερικανικής 

Ηπείρου (FTAA), μια διευρυμένη παραλλαγή της Βορειοαμερικανικής Συμφωνίας Ελεύθερου 

Εμπορίου (NAFTA). Το σχέδιο αυτό, που υπερασπίστηκε λυσσαλέα ο Τζορτζ Μπους ο νεότερος, 

δημοσιεύτηκε στην ιστοσελίδα της αμερικανικής κυβέρνησης το 2001. Η Αμερικανίδα 



γερουσιαστής Ελίζαμπεθ Ουόρεν, από την πλευρά της, απαντά ότι συμφωνίες που αποτελούν 

προϊόν διαπραγμάτευσης χωρίς κανέναν δημοκρατικό έλεγχο δεν πρέπει ποτέ να υπογράφονται.
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Η επιτακτική ανάγκη να στραφεί η προσοχή του κοινού μακριά από τις διαπραγματεύσεις της 

αμερικανο-ευρωπαϊκής συνθήκης γίνεται πολύ εύκολα αντιληπτή. Είναι καλύτερα να μη βιαστεί 

κανείς να ανακοινώσει στη χώρα του τις επιπτώσεις που θα προκαλέσει η συμφωνία σε όλα τα 

επίπεδα: από την κορυφή του ομοσπονδιακού κράτους μέχρι τους κυβερνήτες των πολιτειών, τα 

τοπικά κοινοβούλια και τα δημοτικά συμβούλια, οι εκλεγμένοι αντιπρόσωποι θα πρέπει να 

επαναπροσδιορίσουν ριζικά τις δημόσιες πολιτικές τους, κατά τέτοιον τρόπο που να 

ικανοποιούνται οι ορέξεις του ιδιωτικού τομέα στους κλάδους που ακόμη έχει περιορισμένη 

πρόσβαση. Ασφάλεια τροφίμων, προδιαγραφές τοξικότητας, ιατροφαρμακευτική περίθαλψη, τιμές 

φαρμάκων, ελευθερία στο Διαδίκτυο, προστασία της προσωπικής ζωής, ενέργεια, πολιτισμός, 

πνευματικά δικαιώματα, φυσικοί πόροι, επαγγελματική κατάρτιση, υποδομές του κράτους, 

μετανάστευση: δεν υπάρχει ούτε ένας κλάδος δημόσιου ενδιαφέροντος που να μην υποτάσσεται 

στο θεσμοθετημένο ελεύθερο εμπόριο. Η πολιτική δράση των εκλεγμένων αντιπροσώπων θα 

περιοριστεί στη διαπραγμάτευση με τις πολυεθνικές ή τους τοπικούς αντιπροσώπους τους γύρω 

από τα υπολείμματα κυριαρχίας που οι εταιρείες θα έχουν την ευγενή καλοσύνη να τους 

παραχωρήσουν. 

Ήδη ορίζεται ότι οι χώρες που θα υπογράψουν, θα διασφαλίσουν «την εναρμόνιση των νόμων, των 

ρυθμίσεων και των διαδικασιών τους» με τις διατάξεις της συμφωνίας. Κανείς δεν αμφιβάλλει ότι 

θα επαγρυπνούν σχολαστικά για να τιμήσουν τις δεσμεύσεις τους. Σε αντίθετη περίπτωση, θα 

μπορούσαν να συρθούν ενώπιον κάποιου από τα ειδικά δικαστήρια που θα δημιουργηθούν για να 

διευθετούν τις διαφορές μεταξύ των επενδυτών και των κρατών και τα οποία θα έχουν, μάλιστα, 

την εξουσία να επιβάλλουν εμπορικές κυρώσεις εναντίον των κρατών. 

Η ιδέα μπορεί να μοιάζει αδιανόητη, εγγράφεται, όμως, στη φιλοσοφία των εμπορικών 

συμφωνιών που βρίσκονται ήδη σε ισχύ. Έτσι, πέρυσι, ο Παγκόσμιος Οργανισμός Εμπορίου 

(ΠΟΕ) καταδίκασε τις Ηνωμένες Πολιτείες για τις κονσέρβες τόνου με την ένδειξη «ακίνδυνες για 

τα δελφίνια», για την ένδειξη της χώρας προέλευσης στα εισαγόμενα κρέατα, ακόμη και για την 

απαγόρευση του αρωματισμένου καπνού, καθώς θεώρησε τις ενέργειες αυτές ως μέτρα 

προστατευτισμού που εμποδίζουν το ελεύθερο εμπόριο. Ο ΠΟΕ επέβαλε, επίσης, κυρώσεις 

εκατοντάδων εκατομμυρίων ευρώ στην Ευρωπαϊκή Ένωση για την άρνησή της να δεχτεί την 

εισαγωγή γενετικά τροποποιημένων οργανισμών (ΓΤΟ). Η καινοτομία που εγκαινιάζουν οι ΤΤΙΡ 

και ΤΤΡ είναι ότι θα επιτρέπουν στις ίδιες τις πολυεθνικές να φέρουν στα δικαστήρια μια χώρα 

που θα έχει υπογράψει τη συνθήκη και της οποίας η πολιτική θα περιορίζει την εμπορική τους 

εξάπλωση. 

Σε ένα τέτοιο καθεστώς, οι επιχειρήσεις θα είναι σε θέση να βάζουν εμπόδια στις πολιτικές υγείας, 

προστασίας του περιβάλλοντος ή ρύθμισης του χρηματοπιστωτικού τομέα, ζητώντας 

αποζημιώσεις ενώπιον εξωδικαστικών θεσμών. Αυτά τα ειδικά δικαστήρια θα συγκροτούνται από 

τρεις νομικούς και, με βάση τους κανόνες της Παγκόσμιας Τράπεζας και του ΟΗΕ, θα έχουν τη 

δικαιοδοσία να καταδικάζουν τον φορολογούμενο πολίτη σε βαριές αποζημιώσεις από τη στιγμή 

που η νομοθεσία της χώρας του θα περιορίζει τα «μελλοντικά προσδοκώμενα κέρδη» μιας 

εταιρείας. 

Το σύστημα «επενδυτές εναντίον κράτους», το οποίο έμοιαζε να έχει σβηστεί από τον χάρτη μετά 

την εγκατάλειψη της ΠΣΕ, το 1998, ξαναστήθηκε στα κρυφά με το πέρασμα των χρόνων. Εξαιτίας 
των διαφόρων εμπορικών συμφωνιών που έχει υπογράψει η Ουάσιγκτον, 400 εκατομμύρια 

δολάρια έχουν περάσει από την τσέπη του φορολογούμενου πολίτη στα ταμεία των πολυεθνικών 

εξαιτίας της απαγόρευσης τοξικών προϊόντων, της επιβολής ρυθμιστικού πλαισίου στην 

εκμετάλλευση του νερού, του εδάφους ή των δασών κ.τ.λ.
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 Υπό την αιγίδα των ίδιων συμφωνιών, 

οι διαδικασίες που εφαρμόζονται σήμερα -στα ζητήματα γενικού συμφέροντος, όπως οι ιατρικές 

ευρεσιτεχνίες, η μάχη κατά της μόλυνσης του περιβάλλοντος ή η νομοθεσία για την κλιματική 

αλλαγή και τις μη ανανεώσιμες πηγές ενέργειας- εκτινάσσουν τις αιτήσεις για αποζημιώσεις στα 

14 δισεκατομμύρια δολάρια. 

Η ΤΤΙΡ θα επιβάρυνε ακόμη περισσότερο τον λογαριασμό της νομιμοποιημένης αυτής αρπαγής, 

εάν ληφθεί υπόψη η σημασία των συμφερόντων που διακυβεύονται στο εμπόριο μεταξύ των δύο 

πλευρών του Ατλαντικού. Στο αμερικανικό έδαφος δραστηριοποιούνται 3.300 ευρωπαϊκές 



επιχειρήσεις μέσω 24.000 χιλιάδων θυγατρικών, καθεμία από τις οποίες θα μπορούσε κάποια 

στιγμή να εκτιμήσει ότι πρέπει να ζητήσει αποζημίωση για αθέμιτο ανταγωνισμό. Το εύρος των 

επανορθώσεων θα υπερέβαινε κατά πολύ το κόστος των αποζημιώσεων που προκάλεσαν οι μέχρι 

σήμερα συμφωνίες. Από την πλευρά τους, οι χώρες-μέλη της Ε.Ε. θα βρίσκονταν εκτεθειμένες σε 

ακόμη μεγαλύτερους δημοσιονομικούς κινδύνους, γνωρίζοντας ότι 14.400 αμερικανικές εταιρείες 

διαθέτουν, στην Ευρώπη, δίκτυο 50.800 θυγατρικών. Συνολικά, 75.000 επιχειρήσεις θα μπορούν 

να ριχτούν στο κυνήγι των κρατικών θησαυροφυλακίων. 

Επισήμως, το καθεστώς αυτό αρχικά σχεδιάστηκε για να βοηθήσει στη σταθεροποίηση της θέσης 

των επενδυτών στις αναπτυσσόμενες χώρες που δεν διαθέτουν αξιόπιστο δικαστικό σύστημα. Θα 

τους επέτρεπε, κυρίως, να προστατεύσουν τα δικαιώματά τους σε περίπτωση εθνικοποίησης. 

Αλλά η Ε.Ε. και οι ΗΠΑ δεν αποτελούν ακριβώς περιοχές μη δικαίου. Αντίθετα, διαθέτουν 

δικαστικά συστήματα που λειτουργούν και σέβονται πλήρως το δικαίωμα στην ιδιοκτησία. 

Θέτοντάς τις, παρ' όλα αυτά, κάτω από την κηδεμονία ειδικών δικαστηρίων, η ΤΤΙΡ αποδεικνύει 

ότι στόχος της δεν είναι η προστασία των επενδυτών, αλλά η ενίσχυση της εξουσίας των 

πολυεθνικών. 

 

Δίωξη για την αύξηση του κατώτατου μισθού 

Εννοείται, βέβαια, ότι οι νομικοί που θα στελεχώνουν τα δικαστήρια αυτά δεν θα έχουν να 

λογοδοτήσουν σε κανένα εκλογικό σώμα. Αντιστρέφοντας ελαφρώς τους ρόλους, θα μπορούν 

εξίσου καλά να υπηρετήσουν ως δικαστές ή να εκπροσωπήσουν τους ισχυρούς πελάτες τους.
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 Οι 

νομικοί του διεθνούς επενδυτικού δικαίου αποτελούν έναν μικρόκοσμο: μόλις 15 άνθρωποι 

μοιράζονται το 55% των υποθέσεων που έχουν εκδικαστεί μέχρι σήμερα. Φυσικά, οι αποφάσεις 

τους είναι τελεσίδικες. 

Τα «δικαιώματα» που οι δικαστές αυτοί έχουν αποστολή να προστατεύουν, διατυπώνονται 

σκόπιμα με τρόπο ασαφή και η ερμηνεία τους σπάνια εξυπηρετεί τα συμφέροντα της πλειοψηφίας. 

Έτσι, πρέπει να αντιμετωπίσει κανείς το δικαίωμα του επενδυτή να λειτουργεί κάτω από ένα 

θεσμικό πλαίσιο σύμφωνο με τις «προβλέψεις» του -το οποίο θα πρέπει να μεταφραστεί ως 

απαγόρευση να τροποποιήσει η κυβέρνηση την πολιτική της από τη στιγμή που η επένδυση έχει 

πραγματοποιηθεί. Όσο για το δικαίωμα αποζημίωσης σε περίπτωση «έμμεσης απαλλοτρίωσης», 

αυτό σημαίνει ότι το Δημόσιο θα πρέπει να βάλει το χέρι στην τσέπη εάν η νομοθεσία του έχει ως 

αποτέλεσμα τη μείωση της αξίας μιας επένδυσης, ακόμη κι αν η ίδια νομοθεσία ισχύει και για τις 

εγχώριες επιχειρήσεις. Τα δικαστήρια αναγνωρίζουν, επίσης, το δικαίωμα του κεφαλαίου να 

αποκτά διαρκώς περισσότερες εκτάσεις, φυσικούς πόρους, υποδομές, εργοστάσια κ.τ.λ. Καμία 

αντισταθμιστική πρόβλεψη για τις πολυεθνικές: δεν θα έχουν καμία υποχρέωση απέναντι στα 

κράτη και θα μπορούν να προχωρούν σε μηνύσεις όποτε και όπου τους αρέσει. 

Ορισμένοι επενδυτές έχουν μια πολύ διευρυμένη αντίληψη των αναπαλλοτρίωτων δικαιωμάτων 

τους. Πρόσφατα, ευρωπαϊκές εταιρείες προσέφυγαν στη Δικαιοσύνη κατά της αύξησης του 

κατώτατου μισθού στην Αίγυπτο ή κατά του περιορισμού των τοξικών εκπομπών αερίων στο 

Περού. Στην τελευταία αυτή περίπτωση, η συμφωνία ελεύθερου εμπορίου στην αμερικανική 

ήπειρο χρησίμευσε στην προστασία του δικαιώματος του αμερικανικού ομίλου Renco να μολύνει 

το περιβάλλον.
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 Άλλο παράδειγμα; Ο γίγαντας της καπνοβιομηχανίας Philip Morris, έχοντας 

ενοχληθεί λόγω της αντικαπνιστικής νομοθεσίας σε Ουρουγουάη και Αυστραλία, έσυρε τις δύο 

χώρες σε ειδικό δικαστήριο. Ο αμερικανικός φαρμακευτικός όμιλος Eli Lilly επιδιώκει να 
αποδοθεί δικαιοσύνη σε βάρος του Καναδά, τον οποίο θεωρεί ένοχο επειδή εφάρμοσε σύστημα 

ευρεσιτεχνιών που κάνει ορισμένα φάρμακα πιο φθηνά. Η σουηδική εταιρεία παραγωγής 

ηλεκτρικής ενέργειας Vattenfall διεκδικεί αποζημίωση αρκετών εκατομμυρίων ευρώ από τη 

Γερμανία για την «ενεργειακή στροφή» της, με την οποία θεσμοθετείται πιο αυστηρό ρυθμιστικό 

πλαίσιο για τη λειτουργία των εργοστασίων λιθάνθρακα και ταυτόχρονα επιδιώκεται η 

εγκατάλειψη της πυρηνικής ενέργειας. 

Δεν υπάρχει όριο στις κυρώσεις που μπορούν να επιβάλουν τέτοια ειδικά δικαστήρια σε βάρος 

των κρατών και προς όφελος των πολυεθνικών. Πέρσι, ο Ισημερινός καταδικάστηκε σε καταβολή 

ποσού - ρεκόρ, 2 δισεκατομμυρίων δολαρίων, σε εταιρεία πετρελαίου.
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 Ακόμη κι όταν οι 

κυβερνήσεις κερδίζουν τις δίκες, θα πρέπει να πληρώνουν δικαστικά έξοδα και διάφορες 

προμήθειες, τα οποία ανέρχονται, κατά μέσο όρο, σε 8 εκατομμύρια δολάρια ανά υπόθεση, μια 



σπατάλη σε βάρος των πολιτών. Γι' αυτό οι κυβερνήσεις συχνά προτιμούν να διαπραγματευτούν 

με τους ενάγοντες, παρά να προβάλουν τα επιχειρήματά τους ενώπιον του δικαστηρίου. Έτσι, το 

κράτος του Καναδά γλύτωσε μια δικαστική μάχη ακυρώνοντας εσπευσμένα την απαγόρευση 

χρήσης ενός τοξικού προσθέτου που χρησιμοποιεί η πετρελαϊκή βιομηχανία. 

Ωστόσο, οι απαιτήσεις των εταιρειών αυξάνονται διαρκώς. Σύμφωνα με τη Διάσκεψη των 

Ηνωμένων Εθνών για το Εμπόριο και την Ανάπτυξη (Unctad), ο αριθμός των υποθέσεων που 

φθάνουν στα ειδικά δικαστήρια έχει δεκαπλασιαστεί από το 2000. Μολονότι το σύστημα 

εμπορικής διαιτησίας άρχισε να εφαρμόζεται τη δεκαετία του 1950, ποτέ δεν χρησιμοποιήθηκε 

τόσο πολύ από τα ιδιωτικά συμφέροντα όσο το 2012, ασυνήθιστη χρονιά ως προς τον αριθμό των 

σχετικών εμπορικών προσφυγών. Η έκρηξη αυτή έχει δημιουργήσει ένα ανθηρό φυτώριο 

οικονομικών και νομικών συμβούλων. 

Το σχέδιο της μεγάλης αμερικανο-ευρωπαϊκής αγοράς προωθείται εδώ και πολλά χρόνια από τον 

Διατλαντικό Οικονομικό Διάλογο (Trans-Atlantic Business Dialogue, TABD), ένα λόμπι που 

σήμερα είναι πιο γνωστό με την ονομασία Trans-Atlantic Business Council (TABC). Αυτό το 

φόρουμ πλούσιων επιχειρηματιών, το οποίο δημιουργήθηκε το 1995, υπό την αιγίδα της 

Ευρωπαϊκής Επιτροπής και του αμερικανικού υπουργείου Εμπορίου, υποστηρίζει ένθερμα έναν 

πολύ εποικοδομητικό «διάλογο» μεταξύ των οικονομικών ελίτ των δύο ηπείρων, της αμερικανικής 

κυβέρνησης και των Ευρωπαίων επιτρόπων στις Βρυξέλλες. Το TABC είναι ένα διαρκές φόρουμ 

που επιτρέπει στις πολυεθνικές να συντονίζουν τις επιθέσεις τους κατά των πολιτικών γενικού 

συμφέροντος, οι οποίες ακόμη διαθέτουν ερείσματα στις δύο πλευρές του Ατλαντικού. 

Ο, δημόσια διακηρυγμένος, στόχος του φόρουμ είναι η κατάργηση των ρυθμίσεων, τις οποίες 

ονομάζει «οχλήσεις στο εμπόριο» (trade irritants), δηλαδή η οικονομική δραστηριοποίηση των 

επιχειρήσεων στις δύο ηπείρους με τους ίδιους κανόνες και χωρίς κρατική ανάμιξη. Η 

«εναρμόνιση των ρυθμιστικών πλαισίων» και η «αμοιβαία αναγνώριση» αποτελούν μέρος των 

συνθημάτων του φόρουμ για να παροτρύνει τις κυβερνήσεις να επιτρέψουν προϊόντα και 

υπηρεσίες που παραβιάζουν τις εθνικές νομοθεσίες. 

  

Άδικη απόρριψη του χοιρινού με ρακτοπαμίνη 

Αντί, όμως, να προτείνουν μια κάποια χαλάρωση των νόμων που ισχύουν, οι ακτιβιστές της 

διατλαντικής αγοράς επιδιώκουν να τους ξαναγράψουν. Έτσι, το αμερικανικό Εμπορικό 

Επιμελητήριο και το BusinessEurope, δύο από τις μεγαλύτερες εργοδοτικές οργανώσεις του 

πλανήτη, κάλεσαν τις αντιπροσωπείες που συμμετέχουν στις διαπραγματεύσεις της ΤΤΙΡ να 

οργανώσουν μια συνάντηση εργασίας με ορισμένους μεγαλομετόχους και πολιτικούς 

αξιωματούχους, προκειμένου να «συντάξουν μαζί τα ρυθμιστικά κείμενα», τα οποία, στη συνέχεια, 

θα περάσουν στη νομοθεσία των ΗΠΑ και των κρατών της Ε.Ε.. Είναι να αναρωτιέται κανείς, 

βέβαια, εάν η παρουσία των πολιτικών κατά τη σύνταξη των κειμένων κρίνεται πραγματικά 

απαραίτητη... 

Κατά τα φαινόμενα, οι πολυεθνικές δείχνουν αξιοσημείωτη ειλικρίνεια στην αποκάλυψη των 

προθέσεών τους. Για παράδειγμα, στο ζήτημα των γενετικά τροποποιημένων οργανισμών (ΓΤΟ). 

Αν και, στις ΗΠΑ, οι μισές πολιτείες εξετάζουν το ενδεχόμενο να καταστήσουν υποχρεωτική την 

ένδειξη ότι κάποιο τρόφιμο περιέχει ΓΤΟ -μέτρο που υποστηρίζει το 80% των Αμερικανών 

καταναλωτών-, οι βιομηχανίες αγροτικών και διατροφικών προϊόντων, όπως και οι ανταγωνιστές 

τους στην Ευρώπη, πιέζουν για την απαγόρευση ενδείξεων τέτοιου τύπου. Η αμερικανική Εθνική 
Ένωση Ζαχαροπλαστών δεν μάσησε τα λόγια της: «Η αμερικανική βιομηχανία θα επιθυμούσε η 

ΤΤΙΡ να προχωρήσει στο ζήτημα αυτό, καταργώντας τις ενδείξεις για ΓΤΟ και τις προδιαγραφές 

αναγραφής των συστατικών». Από την πλευρά της, η Ένωση Βιομηχανιών Βιοτεχνολογίας 

(Biotechnology Industry Organization, BIO), με τη μεγάλη επιρροή της και με ισχυρά μέλη, όπως 

ο γίγαντας Monsanto, εκφράζει αγανάκτηση για το γεγονός ότι προϊόντα με ΓΤΟ που πωλούνται 

κανονικά στις ΗΠΑ απαγορεύονται στην ευρωπαϊκή αγορά. Κατά συνέπεια, η Ένωση εύχεται, «το 

διευρυνόμενο χάσμα μεταξύ της απορρύθμισης των νέων προϊόντων βιοτεχνολογίας στις Ηνωμένες 

Πολιτείες και της υποδοχής που τυγχάνουν στην Ευρώπη» να γεφυρωθεί ταχύτατα.
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 Η Monsanto 

και οι φίλοι της δεν κρύβουν την ελπίδα τους ότι η διατλαντική ζώνη ελεύθερου εμπορίου θα τους 

επιτρέψει, επιτέλους, να επιβάλουν στους Ευρωπαίους τον «μακρύ κατάλογο προϊόντων με ΓΤΟ 

που περιμένουν να εγκριθούν και να χρησιμοποιηθούν»
9
. 



Η επίθεση δεν είναι λιγότερο σαρωτική στο πεδίο της ιδιωτικής ζωής. Η Συμμαχία Ψηφιακού 

Εμπορίου (Digital Trade Coalition, DTC), στην οποία συμμετέχουν βιομηχανίες από τους τομείς 

του Διαδικτύου και της υψηλής τεχνολογίας, πιέζει τους αντιπροσώπους στις διαπραγματεύσεις 

για την ΤΤΙΡ να άρουν τους φραγμούς που εμποδίζουν τις ελεύθερες ροές προσωπικών δεδομένων 

από την Ευρώπη προς τις ΗΠΑ. «Η σημερινή προσέγγιση της Ευρωπαϊκής Ένωσης, σύμφωνα με 

την οποία οι Ηνωμένες Πολιτείες δεν παρέχουν 'επαρκή' προστασία στην ιδιωτική ζωή, δεν είναι 

λογική», δηλώνουν με επιμονή οι εκπρόσωποι των λόμπι. Στο φως των αποκαλύψεων του 

Έντουαρντ Σνόουντεν για το σύστημα κατασκοπείας της αμερικανικής Υπηρεσίας Εθνικής 

Ασφαλείας (National Security Agency, NSA), μια τόσο ξεκάθαρη άποψη σκανδαλίζει. Δεν φτάνει, 

ωστόσο, τη δήλωση του US Council for International Business (USCIB), ενός συνδέσμου 

επιχειρήσεων που, όπως ακριβώς η Verizon, παρείχαν σε μαζική κλίμακα προσωπικά δεδομένα 

στην NSA: «Η συμφωνία πρέπει να οριοθετήσει τις εξαιρέσεις, όπως η ασφάλεια και η προσωπική 

ζωή, για να διασφαλίσει ότι δεν θα χρησιμοποιηθούν ως καλυμμένα εμπόδια στο ελεύθερο εμπόριο». 

Στο στόχαστρο, όμως, έχουν μπει και οι προδιαγραφές ποιότητας στο πεδίο της διατροφής. Η 

αμερικανική βιομηχανία κρέατος επιδιώκει να επιτύχει την κατάργηση του ευρωπαϊκού 

κανονισμού που απαγορεύει τα κοτόπουλα που έχουν απολυμανθεί με χλώριο. Ο όμιλος Yum!, 

κάτοχος της αλυσίδας γρήγορου φαγητού Kentucky Fried Chicken (KFC), που βρίσκεται στην 

εμπροσθοφυλακή της μάχης αυτής, μπορεί να υπολογίζει στη δύναμη πυρός των εργοδοτικών 

οργανώσεων. «Η Ευρωπαϊκή Ένωση επιτρέπει μόνο τη χρήση νερού και ατμού στα κοτόπουλα», 

διαμαρτύρεται η Βορειοαμερικανική Ένωση Κρέατος, ενώ μια άλλη ομάδα πίεσης, το 

Αμερικανικό Ινστιτούτο Κρέατος, εκφράζει τη λύπη του για «την αδικαιολόγητη απόρριψη» από 

τις Βρυξέλλες «των κρεάτων με αναβολικά πρόσθετα, όπως η υδροχλωρική ρακτοπαμίνη». 

Η ρακτοπαμίνη είναι φάρμακο που χρησιμοποιείται για την αύξηση του όγκου του άπαχου 

κρέατος σε χοίρους και βοοειδή. Λόγω των κινδύνων που εγκυμονεί για την υγεία ζώων και 

καταναλωτών, έχει απαγορευτεί σε 160 χώρες, μεταξύ τους και τα κράτη-μέλη της Ε.Ε., η Ρωσία 

και η Κίνα. Για τον αμερικανικό όμιλο παραγωγής χοιρινού κρέατος, το προστατευτικό αυτό 

μέτρο αποτελεί διατάραξη του ελεύθερου ανταγωνισμού, στην οποία η συμφωνία ΤΤΙΡ πρέπει 

επειγόντως να δώσει τέλος. 

«Οι αμερικανικές εταιρείες παραγωγής χοιρινού κρέατος δεν θα αποδεχθούν άλλο αποτέλεσμα παρά 

την άρση της ευρωπαϊκής απαγόρευσης της ρακτοπαμίνης», απειλεί το Εθνικό Συμβούλιο 

Παραγωγών Χοιρινού Κρέατος (National Pork Producers Council, NPPC). Στο μεταξύ, στην άλλη 

πλευρά του Ατλαντικού, οι βιομήχανοι που συμμετέχουν στο BusinessEurope καταγγέλλουν «τα 

εμπόδια που επηρεάζουν τις ευρωπαϊκές εξαγωγές προς τις Ηνωμένες Πολιτείες, όπως ο 

αμερικανικός νόμος περί διατροφικής ασφάλειας». Πράγματι, από το 2011, ο συγκεκριμένος νόμος 

δίνει τη δυνατότητα στις υπηρεσίες ελέγχου να αποσύρουν από την αγορά τα μολυσμένα 

εισαγόμενα προϊόντα. Οι διαπραγματευτές της ΤΤΙΡ δέχονται εκκλήσεις να εξουδετερώσουν και 

αυτή τη διάταξη. 

Τα ίδια ισχύουν και στο πεδίο των αερίων του θερμοκηπίου. Η οργάνωση Airlines for America 

(A4A), το μακρύ χέρι των αμερικανικών εταιρειών αερομεταφορών, συνέταξε κατάλογο 

«άχρηστων διατάξεων, οι οποίες προκαλούν σημαντική ζημιά στη βιομηχανία» τους και τις οποίες η 

ΤΤΙΡ μπορεί, φυσικά, να καταργήσει. Στην πρώτη θέση του καταλόγου βρίσκεται το ευρωπαϊκό 

σύστημα ανταλλαγής ποσοστώσεων εκπομπής αερίων, το οποίο υποχρεώνει τις αεροπορικές 

εταιρείες να πληρώνουν για το διοξείδιο του άνθρακα που εκπέμπουν. Οι Βρυξέλλες ανέστειλαν 
προσωρινά το συγκεκριμένο πρόγραμμα. Η Α4Α απαιτεί την οριστική κατάργησή του στο όνομα 

της «προόδου». 

Η σταυροφορία των αγορών, όμως, δείχνει το πιο αδιάλλακτο πρόσωπό της στα ζητήματα του 

χρηματοπιστωτικού τομέα. Πέντε χρόνια μετά την εκδήλωση της κρίσης των subprime, οι 

Αμερικανοί και οι Ευρωπαίοι διαπραγματευτές έχουν συμφωνήσει ότι οι προθέσεις ρύθμισης της 

χρηματοπιστωτικής βιομηχανίας πρέπει να αποτελέσουν παρελθόν. Το θεσμικό πλαίσιο που 

θέλουν να θέσουν σε εφαρμογή προβλέπει την άρση κάθε δικλίδας ασφαλείας όσον αφορά τις 

επικίνδυνες τοποθετήσεις και την παρεμπόδιση των κυβερνήσεων να ελέγχουν τον όγκο, τον 

χαρακτήρα ή την προέλευση των χρηματιστηριακών προϊόντων που εισέρχονται στην αγορά. Με 

δυο λόγια, πρόκειται απλούστατα για την οριστική εγκατάλειψη της λέξης «ρύθμιση». 



Από πού πηγάζει αυτή η θεαματική επιστροφή στη θατσερική εποχή; Ανταποκρίνεται, κυρίως, 

στις επιθυμίες της Ένωσης Γερμανικών Τραπεζών, η οποία δεν παραλείπει να εκφράσει τις 

«ανησυχίες» της σχετικά με την, έτσι κι αλλιώς, δειλή μεταρρύθμιση της Γουόλ Στριτ, που 

υιοθετήθηκε την επαύριο της κρίσης του 2008. Ένα από τα πιο δραστήρια μέλη της Ένωσης, ως 

προς τις συγκεκριμένες πιέσεις, είναι η Deutsche Bank, η οποία, πάντως, το 2009, εισέπραξε 

εκατοντάδες εκατομμύρια δολάρια από την Αμερικανική Κεντρική Τράπεζα, σε αντάλλαγμα 

τίτλων που στηρίζονταν σε ενυπόθηκα δάνεια.
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 Ο γερμανικός τραπεζικός γίγαντας θέλει να 

τελειώνει με τη ρύθμιση Βόλκερ, τον ακρογωνιαίο λίθο της μεταρρύθμισης της Γουόλ Στριτ, 

ρύθμιση που, σύμφωνα με τη γερμανική τράπεζα, φορτώνει «τεράστιο βάρος στις μη αμερικανικές 

τράπεζες». Η Insurance Europe, αιχμή του δόρατος των ευρωπαϊκών ασφαλιστικών εταιρειών, 

εύχεται, από την πλευρά της, η ΤΤΙΡ να «καταργήσει» τις εγγυήσεις που αποτρέπουν τον κλάδο 

από περιπέτειες σε τοποθετήσεις υψηλού κινδύνου. 

Όσο για το Φόρουμ των Ευρωπαϊκών Υπηρεσιών, εργοδοτική οργάνωση στην οποία είναι μέλος 

και η Deutsche Bank, κινείται δραστήρια στους διαδρόμους των διατλαντικών διαπραγματεύσεων, 

ώστε οι αμερικανικές υπηρεσίες ελέγχου να πάψουν να αναμιγνύονται στις υποθέσεις των 

μεγάλων ξένων τραπεζών που λειτουργούν στο έδαφος των Ηνωμένων Πολιτειών. Η αμερικανική 

πλευρά ελπίζει κυρίως ότι η ΤΤΙΡ θα θάψει για τα καλά το ευρωπαϊκό σχέδιο φορολόγησης των 

χρηματοοικονομικών συναλλαγών. Η υπόθεση αυτή φαίνεται να έχει κριθεί, με την ίδια την 

Ευρωπαϊκή Επιτροπή να θεωρεί ότι ο φόρος αυτός δεν συνάδει με τους κανονισμούς του 

Παγκόσμιου Οργανισμού Εμπορίου.
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 Καθώς η διατλαντική ζώνη ελεύθερου εμπορίου υπόσχεται 

έναν ακόμα πιο αχαλίνωτο φιλελευθερισμό απ' ό,τι ο ΠΟΕ, και από τη στιγμή που το Διεθνές 

Νομισματικό Ταμείο (ΔΝΤ) αντιτίθεται συστηματικά σε κάθε μορφής έλεγχο στις κινήσεις 

κεφαλαίων, ο καχεκτικός «φόρος Τόμπιν» δεν ανησυχεί πια πολλούς στις Ηνωμένες Πολιτείες. 

Οι σειρήνες της απορρύθμισης, όμως, δεν ηχούν μόνο στον χρηματοπιστωτικό τομέα. Η ΤΤΙΡ 

επιδιώκει να ανοίξει στον ανταγωνισμό όλους τους «αόρατους» κλάδους ή τους κλάδους γενικού 

συμφέροντος. Τα κράτη που θα υπογράψουν τη συμφωνία ΤΤΙΡ θα υποχρεωθούν όχι μόνο να 

υποτάξουν τις δημόσιες υπηρεσίες τους στην εμπορευματική λογική, αλλά και να παραιτηθούν 

οποιουδήποτε δικαιώματος επέμβασης στους ξένους παρόχους υπηρεσιών που εποφθαλμιούν τις 

αγορές τους. Τα πολιτικά περιθώρια ελιγμών σε υγεία, ενέργεια, παιδεία, νερό ή μεταφορές θα 

εξανεμιστούν. Ο εμπορικός πυρετός δεν προσπερνά ούτε τη μετανάστευση, αφού οι εμπνευστές 

της ΤΤΙΡ υφαρπάζουν την αρμοδιότητα εφαρμογής κοινής πολιτικής στα σύνορα -αναμφίβολα για 

να διευκολύνουν την είσοδο όσων έχουν ένα προϊόν ή μια υπηρεσία να πουλήσουν σε βάρος των 

υπολοίπων. 

Τους τελευταίους μήνες, ο ρυθμός των διαπραγματεύσεων επιταχύνεται. Στην Ουάσιγκτον, έχουν 

σοβαρούς λόγους να πιστεύουν ότι οι Ευρωπαίοι ηγέτες είναι έτοιμοι για οτιδήποτε μπορεί να 

τονώσει την οικονομική ανάπτυξη που καρκινοβατεί, ακόμη κι αν το τίμημα είναι η εγκατάλειψη 

του κοινωνικού συμβολαίου. Το επιχείρημα των υποστηρικτών της ΤΤΙΡ, σύμφωνα με το οποίο το 

απορρυθμισμένο, ελεύθερο εμπόριο θα διευκολύνει τις εμπορικές συναλλαγές και, επομένως, θα 

δημιουργήσει θέσεις εργασίας, φαίνεται να βαρύνει περισσότερο από τον φόβο ενός κοινωνικού 

σεισμού. Οι ισχύοντες τελωνειακοί φραγμοί μεταξύ Ευρώπης και Ηνωμένων Πολιτειών είναι, 

πάντως, «ήδη πολύ χαμηλοί», όπως αναγνωρίζει ο Αμερικανός αντιπρόσωπος σε θέματα 

Εμπορίου.
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 Οι ίδιοι οι πρωτεργάτες της ΤΤΙΡ παραδέχονται ότι κύριος στόχος τους δεν είναι να 

ελαφρύνουν τους, έτσι κι αλλιώς ασήμαντους, τελωνειακούς περιορισμούς, αλλά να επιβάλλουν 
«την εξαφάνιση, τον περιορισμό ή την αποτροπή περιττών εθνικών πολιτικών»
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, όπου «περιττό» 

θεωρείται οτιδήποτε επιβραδύνει τη ροή των εμπορευμάτων, όπως η ρύθμιση του 

χρηματοπιστωτικού τομέα, η μάχη κατά της υπερθέρμανσης του πλανήτη ή η άσκηση της 

δημοκρατίας. 

Είναι αλήθεια ότι οι ελάχιστες μελέτες σχετικά με τις συνέπειες της ΤΤΙΡ δεν στέκονται καθόλου 

στις κοινωνικές και οικονομικές επιπτώσεις. Μια έκθεση του Ευρωπαϊκού Κέντρου Διεθνούς 

Πολιτικής Οικονομίας (European Centre for international political Economy, Ecipe), η οποία 

αναφέρεται συχνά, διαβεβαιώνει, με το κύρος ενός εμπορικού Νοστράδαμου, ότι η ΤΤΙΡ θα 

αποφέρει στους κατοίκους της διατλαντικής αγοράς επιπλέον κατά κεφαλήν εισόδημα 3 λεπτών 

την ημέρα, από το... 2029.
14

 



Παρά την αισιοδοξία της, η ίδια μελέτη υπολογίζει μόνο σε 0,06% την αύξηση του Ακαθάριστου 

Εγχώριου Προϊόντος (ΑΕΠ) σε Ευρώπη και Ηνωμένες Πολιτείες με την έναρξη ισχύος της ΤΤΙΡ. 

Και αυτό το «αποτέλεσμα» είναι σε μεγάλο βαθμό εκτός πραγματικότητας, στο μέτρο που οι 

συντάκτες της μελέτης έχουν ως αρχή ότι το ελεύθερο εμπόριο προσδίδει «δυναμισμό» στην 

οικονομική ανάπτυξη, θεωρία που διαψεύδεται διαρκώς από τα γεγονότα. Άλλωστε, μια τόσο 

απειροελάχιστη αύξηση του ΑΕΠ θα ήταν ανεπαίσθητη. Ως μέτρο σύγκρισης, η πέμπτη έκδοση 

του iPhone της Apple προκάλεσε στις Ηνωμένες Πολιτείες οκτώ φορές σημαντικότερη αύξηση 

του ΑΕΠ. 

Σχεδόν όλες οι μελέτες για την ΤΤΙΡ έχουν χρηματοδοτηθεί από ιδρύματα που διάκεινται ευνοϊκά 

προς το ελεύθερο εμπόριο ή από εργοδοτικές οργανώσεις, λόγος για τον οποίο το κοινωνικό 

κόστος της συμφωνίας δεν εμφανίζεται πουθενά, όπως και τα άμεσα θύματά της, τα οποία, όμως, 

θα μπορούσαν να ανέλθουν σε εκατοντάδες εκατομμύρια πολίτες. Πάντως, το παιχνίδι δεν έχει 

ακόμη κριθεί. Όπως έδειξαν οι δυσάρεστες περιπέτειες της ΠΣΕ, της FTAA και ορισμένων γύρων 

διαπραγματεύσεων του ΠΟΕ, η χρησιμοποίηση του «εμπορίου» ως Δούρειου Ίππου για την 

εξάρθρωση της κοινωνικής προστασίας και την εγκαθίδρυση της χούντας των επιχειρηματιών 

απέτυχε πολλές φορές κατά το παρελθόν. Τίποτε δεν προδικάζει ότι θα πετύχει τώρα. 

  

* Η Lori Wallach είναι διευθύντρια του Public Citizen's Global Trade Watch (ειδικό τμήμα της 

οργάνωσης καταναλωτών Public Citizen), Ουάσιγκτον, www.citizen.org 
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Σκέψεις από μια πράσινη οπτική:  Η Ευρώπη και η ανταγωνιστικότητα 

Να αποσυνδεθεί η ευημερία από την ανάπτυξη 

 

των Γιάννη Παρασκευόπουλου και Ζωής Βροντίση  

20 Νοεμβρίου 2013 

Στις χώρες του ευρωπαϊκού Νότου, όπου βιώνουμε την ασφυκτική πίεση των κυβερνήσεων του 

Βορρά για βίαιη προσαρμογή στη νεοκλασική οικονομική ορθοδοξία, αρκετές φορές 

αναρωτιόμαστε για τα βαθύτερα κίνητρα αυτής της πίεσης. 

Μια πρώτη απάντηση βρίσκεται ίσως στα εθνικά στερεότυπα, που δυστυχώς κερδίζουν έδαφος σε 

όλες τις ευρωπαϊκές κοινωνίες: «Η Ευρώπη μιλάει επιτέλους γερμανικά», είχε πει σε δημόσια 

ομιλία του πριν τις γερμανικές εκλογές ο κ. Kauder, επικεφαλής τότε της κοινοβουλευτικής 

ομάδας των Χριστιανοδημοκρατών (CDU). 

Ορθολογικότερη εξήγηση δίνει μια αναφορά του Martin Knapp, τ. Γενικού Διευθυντή του 

Ελληνογερμανικού Εμπορικού Επιμελητηρίου: «ο ευρωπαϊκός Νότος πρέπει να αναγνωρίσει πως η 

Ευρώπη βρίσκεται σε έναν σκληρότατο ανταγωνισμό με άλλες ηπείρους, που παρουσιάζουν 

ευνοϊκότερες συνθήκες για επιχειρηματική δράση» 

Η ανησυχία για την ανταγωνιστικότητα δε φαίνεται τελείως αβάσιμη. Εκτιμήσεις του ΟΟΣΑ 

προβλέπουν ότι μεταξύ 2011 και 2030 το μερίδιο της Ε.Ε. στην παγκόσμια οικονομία θα 

συρρικνωθεί από 17% σε 12%. Ακόμη και για τη Γερμανία, τις επόμενες δεκαετίες αναμένεται 

ετήσια οικονομική μεγέθυνση της τάξης του 1,1% κατά μέσο όρο, πολύ χαμηλότερη από τα 

επίπεδα που οι συμβατικοί οικονομολόγοι θεωρούν απαραίτητα για σταθερή έστω απασχόληση 

στο σημερινό πλαίσιο της αγοράς εργασίας. 

Για τα περισσότερα κέντρα αποφάσεων, «προφανής» απάντηση είναι η συμπίεση του εργασιακού 

κόστους, η περικοπή των δαπανών κοινωνικής συνοχής αλλά και η διάβρωση της 

περιβαλλοντικής βιωσιμότητας (εδώ και εδώ), οδηγώντας έτσι σε εκτεταμένη ανακατανομή 

 «αμοιβής», από την εργασία και τους φυσικούς πόρους προς το κεφάλαιο. Η απάντηση όμως 

αυτή αδυνατεί να διακρίνει ότι, μακροπρόθεσμα, οι όροι που διαμορφώνουν την 

ανταγωνιστικότητα δεν είναι καθόλου δεδομένοι αλλά αποτελούν σε μεγάλο βαθμό πολιτικές 

επιλογές: 

 Οι σημερινοί κανόνες του διεθνούς εμπορίου, όπως διαμορφώθηκαν κυρίως από την 

Ε.Ε. και τις ΗΠΑ στις αρχές της δεκαετίας του 1990, πρακτικά επικυρώνουν το κοινωνικό 

και περιβαλλοντικό ντάμπινγκ ως θεμιτό εμπορικό πλεονέκτημα, οδηγώντας αναπόδραστα 

και σε διάβρωση της ευρωπαϊκής ανταγωνιστικότητας. Δύο δεκαετίες μετά, είναι πια ώρα 

να αποτιμηθούν οι επιπτώσεις τους και να ανασχεδιαστούν ώστε τουλάχιστον να μην 

υποσκάπτουν τις διεθνείς συμβάσεις για κοινωνικά, περιβαλλοντικά και εργασιακά 

ζητήματα. Στην κατεύθυνση αυτή, οι Πράσινοι έχουν πάρει κατά καιρούς σημαντικές 

πρωτοβουλίες αλλά χωρίς ανταπόκριση από τις άλλες πολιτικές ομάδες. Ο χρόνος όμως 

πιέζει: Σήμερα η Ευρώπη έχει ακόμη το οικονομικό βάρος να ηγηθεί σε μια τέτοια 

πρωτοβουλία με πιθανούς συμμάχους τη Λατινική Αμερική και τις χώρες της παλιάς 

«Σύμβασης Λομέ» (Αφρική, Καραϊβική, Ειρηνικός). Σε μερικά όμως χρόνια, οι 

παγκόσμιοι συσχετισμοί θα πιθανότατα είναι πολύ πιο αρνητικοί. Η Ευρώπη μπορεί εδώ 

να κάνει γενναία βήματα, «εξάγοντας» σε παγκόσμια κλίμακα το συγκριτικό της 

προβάδισμα στην προστασία του περιβάλλοντος και τα εργασιακά δικαιώματα, αντί να 

περιορίζεται στα κλασικά εργαλεία ντάμπινγκ (επιδοτήσεις εξαγωγών, φορολογικά 

κίνητρα, φθηνά δάνεια) όπως έκανε πρόσφατα με τους φωτοβολταϊκούς συλλέκτες από 

την Κίνα. 

 Το οικολογικό κόστος των μεταφορών αγνοείται σχεδόν παντελώς, επιτρέποντας έτσι 

τεχνητά τη μαζική μετακίνηση πρώτων υλών και βιομηχανικών προϊόντων στην άλλη 

άκρη του πλανήτη χωρίς σημαντική επιβάρυνση της τελικής τους τιμής. Η κηροζίνη των 

αεροπλάνων παραμένει το μόνο αφορολόγητο καύσιμο, ενώ το ναυτιλιακό μαζούτ 

διατηρεί σε όλες τις χώρες προνομιακή φορολογική μεταχείριση. Στις δεσμεύσεις της 

πρώτης περιόδου του Κιότο για το κλίμα, οι διεθνείς πτήσεις και ναυσιπλοΐα εξαιρούνται 

τελείως από το σύστημα ελέγχου των εκπομπών CO2 ενώ, και στις διαπραγματεύσεις για 

http://www.greeneuropeanjournal.eu/22nd-september-2013/
http://www.greeneuropeanjournal.eu/22nd-september-2013/
http://www.eliamep.gr/events/%CE%B1%CE%BD%CE%BF%CE%B9%CF%87%CF%84%CE%AE-%CF%83%CF%85%CE%B6%CE%AE%CF%84%CE%B7%CF%83%CE%B7-%CE%B1%CE%BD%CF%84%CE%B1%CE%B3%CF%89%CE%BD%CE%B9%CF%83%CF%84%CE%B9%CE%BA%CF%8C%CF%84%CE%B7/
http://www.oecd.org/eco/outlook/lookingto2060.htm
http://tvxs.gr/news/egrapsan-eipan/i-periballontiki-ypoxorisi-tis-eyropis-toy-giorgoy-mplioni
http://www.neurope.eu/article/financial-crisis-heralds-need-deep-ecological-transition
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τη νέα περίοδο, ελάχιστη πρόοδος έχει σημειωθεί. Στο θέμα αυτό ακόμα και η ΕΕ έχει 

οπισθοχωρήσει, με αποτέλεσμα η ενσωμάτωση του εξωτερικού κόστους εκπομπών CO2 

να περιορίζεται αποκλειστικά στις εντός ΕΕ πτήσεις, ενώ τα ναυτιλιακά λόμπυ φαίνεται να 

πετυχαίνουν τη διαρκή επ’ αόριστον αναβολή της συμμετοχής τους στο σύστημα εμπορίας 

δικαιωμάτων εκπομπών. Η Ευρώπη απομακρύνεται έτσι από το συγκριτικό πλεονέκτημα 

(first mover advantage) της σχετικής καινοτομίας και μετάβασης σε αποδοτικές 

τεχνολογίες μεταφορών, με χαμηλότερη κατανάλωση καυσίμου αλλά και μικρότερο 

συνολικό κοινωνικό κόστος. 

 Η νομισματική πολιτική του σκληρού ευρώ, ιδιαίτερα σε εποχές ύφεσης, υποσκάπτει 

την ευρωπαϊκή ανταγωνιστικότητα πολύ περισσότερο από ό,τι η υποτιθέμενη 

«καθυστέρηση των μεταρρυθμίσεων» στη Μεσογειακή Ευρώπη. Η επιδίωξη μηδενικού 

σχεδόν πληθωρισμού ενισχύει μεν την ανάδειξη του ευρώ σε παγκόσμιο αποθεματικό 

νόμισμα, παράλληλα όμως διαβρώνει συνολικά την ανταγωνιστικότητα της ευρωζώνης και 

καταδικάζει σε επιπρόσθετη ασφυξία τις ασθενέστερες οικονομίες της. Μόνο η 

αποκατάσταση της ισορροπίας ανάμεσα στη σταθερότητα των τιμών και στην ανάγκη για 

συγκράτηση της ανεργίας, μπορεί να βάλει τέλος σε μια τέτοια επικίνδυνη πολυτέλεια. 

 Η αδυναμία της ΕΕ να πετύχει τον στόχο του 3% του ΑΕΠ της για επενδύσεις σε 

Έρευνα και Ανάπτυξη νέων τεχνολογιών απομακρύνει την επίτευξη ενός σημαντικού 

συγκριτικού πλεονεκτήματος παγκοσμίως που θα βελτιώσει την ποιότητα και την απόδοση 

του κεφαλαίου, ιδιαίτερα σε τομείς προηγμένης τεχνολογίας. 

Η Ευρωπαϊκή Ένωση φαίνεται, κοντόφθαλμα, να προσδοκά την εξασφάλιση μιας δικής της 

«μικρής Κίνας» εντός ΕΕ για σίγουρη πρόσβαση σε φτηνό εργατικό δυναμικό, φαίνεται να 

ξεχνάει τα οφέλη από το αποδοτικό και προηγμένο κεφάλαιο, από τους ανανεώσιμους πόρους, 

από τα προηγμένα υλικά. Η συζήτηση έτσι για την ανταγωνιστικότητα γίνεται τουλάχιστον 

μυωπική, καθώς αποκόπτεται από το συνολικότερο διάλογο για τη μακροπρόθεσμη διαμόρφωση 

του οικονομικού και διεθνοπολιτικού περιβάλλοντος που καθορίζει τους όρους του 

ανταγωνισμού. 

Μέχρι τώρα συντηρητικοί, σοσιαλιστές και φιλελεύθεροι επιμένουν πάντως σε αυτήν ακριβώς τη 

επικίνδυνη περιοριστική προσέγγιση, ενώ η Αριστερά αποφεύγει κάθε συζήτηση για την 

ανταγωνιστικότητα θεωρώντας την προνομιακή ατζέντα των αντιπάλων της και αφορίζοντας 

ουσιαστικά την ίδια την έννοια. 

Οι Πράσινοι είναι η μόνη πολιτική δύναμη που θέτει τα ζητήματα αυτά από την πρώτη στιγμή 

νηφάλια και με ανοιχτό μυαλό, ενώ παράλληλα προσπαθεί να αποσυνδέσει την ευημερία από μια 

ανάπτυξη που φθάνει ήδη σε αδιέξοδο: η κοινωνική και περιβαλλοντική βιωσιμότητα αποτελεί 

δικαίωμα και υποχρέωση κάθε κοινωνίας, όχι έπαθλο οικονομικής επιτυχίας, αποκλειστικά για 

όσους διατηρούν ή ενισχύουν το ανταγωνιστικό τους πλεονέκτημα. Η επιδίωξη ή διατήρηση του 

τελευταίου, δικαιώνεται μόνο όταν αυτό αποδεικνύεται συμβατό με τη συνολικότερη προαγωγή 

της βιωσιμότητας.  

Στην κρίσιμη καμπή που βρίσκεται σήμερα η Ευρώπη, είναι απαραίτητο να εξετάσουμε τα πάντα 

από την αρχή, χωρίς δόγματα και δεισιδαιμονίες. Δεν αρκεί να έχουμε απλώς τις σωστές 

προτάσεις: χρειάζεται να αναβαθμίσουμε την προτεραιότητα που τους δίνουμε, να τις αναδείξουμε 

ως κρίσιμες απαντήσεις στα ερωτήματα που θέτει η «άλλη πλευρά», και να τις συνδέσουμε με τη 

συνολικότερη ατζέντα της ευρωπαϊκής πολιτικής και της εκστρατείας των ευρωεκλογών.  
Γιατί οι απαντήσεις επείγουν, και η ώρα να αλλάξουμε την Ευρώπη, είναι τώρα. 

*Η Ζωή Βροντίση είναι εκπρόσωπος των Οικολόγων Πράσινων στο Ευρ. Πράσινο Κόμμα και ο 

Γιάννης Παρασκευόπουλος είναι πρώην εκπρόσωπος Τύπου των Οικολόγων Πράσινων 

Πηγή: http://www.protagon.gr/?i=protagon.el.post&id=29353 
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10 στις 11 μεγαλύτερες εταιρίες του κόσμου έχουν να κάνουν με πετρέλαιο, φυσικό αέριο, 

ηλεκτρική ενέργεια, αυτοκίνητα. Η 12η είναι εταιρία εξορύξεων.  

 

<http://money.cnn.com/magazines/fortune/global500/2013/full_list/?iid=G500_sp_full>   
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Δήλωση Ν. Χρυσόγελου για επαναφορά από την κυβέρνηση της φορολογικής ασυλίας 

offshore εταιριών 

 

«Λεφτά φαίνεται υπάρχουν για να αποφασίζει η κυβέρνηση να χαρίσει …εκατοντάδες 

εκατομμύρια από φόρους για όσους έχουν περιουσίες ή ακίνητα σε offshore εταιρίες και μάλιστα 

να χαρίσει αναδρομικά και όσα πρόστιμα είχαν επιβληθεί από 1.1.2010.  

Με …αποφασιστικότητα η κυβέρνηση δεν διστάζει να πάει κόντρα στο ρεύμα, δηλαδή στην 

απόφαση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της 21/5/2013, που ζητάει συγκεκριμένα μέτρα 

περιορισμού της φοροαποφυγής και της φορολογικής ασυλίας. Παρά τη συνεχιζόμενη ύφεση, την 

φτωχοποίηση σημαντικού τμήματος των Ελλήνων πολιτών και την κατάρρευση των συστημάτων 

κοινωνικής προστασίας και πρόνοιας και παρά τις διαρκείς ανακοινώσεις για υποτιθέμενη 

προσπάθεια συγκέντρωσης φόρων και εξορθολογισμού της κατανομής των φορολογικών βαρών, 

η Κυβέρνηση βρίσκει το …θάρρος και τον …χρόνο να φέρει προς ψήφιση στο Ελληνικό 

Κοινοβούλιο διάταξη-εξαίρεση (άρθρο 33 ν/σ για τον ενιαίο φόρο ακινήτων) που επαναφέρει τις 

offshore εταιρίες σε καθεστώς φορολογικής ασυλίας», δήλωσε ο Νίκος Χρυσόγελος.  

Διαβάστε περισσότερα 

 

επιστροφή 
 

“Αποκάλυψη-βόμβα: Αυτοί είναι οι 17 Έλληνες μεγαλοεπιχειρηματίες που χρωστούν 10,5 

δισ. ευρώ!” 

 

Το βρήκαμε και το αναδημοσιεύουμε. Σε ότι μας αφορά ο Όμιλος Μυτιληναίου, που επιδιώκει να 
βάλει 110 ανεμογεννήτριες σε όλη τη βουνοκορφή του προστατευόμενου Αθέρα Ικαρίας, 

παρουσιάζεται να είναι από τους μεγαλύτερους χρεώστες με το αστρονομικό ποσό των 

861.300.000 ευρώ. ΗΓ 

 

12 Ιανουαρίου 2014  

Σε δεινή οικονομική θέση «βαριά» και γνωστά ονόματα H υπερχρέωση των Ελλήνων πολιτών 

στις τράπεζες, είναι ένα από τα μεγαλύτερα προβλήματα που αντιμετωπίζει η χώρα μας. 

Ποιος θα το περίμενε όμως, ότι μεγάλοι επιχειρηματικοί όμιλοι, βαριά ονόματα της οικονομίας 

στη χώρα μας, θα ήταν βουτηγμένοι στα χρέη; 

Αρκετοί από αυτούς , βρίσκονται σε άσχημη οικονομική θέση, καθώς οι επίτροποι, που έχουν 

τοποθετηθεί στις τράπεζες, κατ’ εντολή της τρόικα, έχουν «παγώσει» προς το παρόν, τις 

αναχρηματοδοτήσεις δανείων. 

Δείτε τι αποκαλύπτουν οι ισολογισμοί, για τα δάνεια μερικών εκπροσώπων του επιχειρηματικού 

κατεστημένου της χώρας μας. 

 

Η λίστα με τα ονόματα 

AXON HOLDINGS: Το επιχειρηματικό όχημα του Θωμά Λιακουνάκου. Το 2012 παρουσίαζε 

τραπεζικό δανεισμό 447.200.000 εκατ. Ευρώ. Μόνο η θυγατρική του ομίλου EUROMEDICA, 

έχει χρέη προς τις τράπεζες, που ξεπερνούν τα 372.700.000 Ευρώ. 

ΤΗΛΕΤΥΠΟΣ: Δηλαδή με άλλα λόγια, MEGA CHANNEL, το μεγάλο κανάλι, των τριών 

ισχυρών, Μπόμπολα, Ψυχάρη, Βαρδινογιάννη. Το 2012, λοιπόν, ο τραπεζικός δανεισμός έφτασε 

http://money.cnn.com/magazines/fortune/global500/2013/full_list/?iid=G500_sp_full
http://www.chrysogelos.gr/newsite/index.php/2012-01-26-17-17-39-594/deltia-typou/item/3540-tax-immunity-offshore-companies


τα 123.500.000 ευρώ περίπου, μαζί και με το νέο δάνειο των 98.000.000 ευρώ, που προκάλεσε 

την παρέμβαση των οικονομικών εισαγγελέων. 

ΟΜΙΛΟΣ ΜΥΤΙΛΗΝΑΙΟΥ: Το δίκτυο των επιχειρήσεων που ελέγχει ο Ευάγγελος Μυτιληναίος, 

έχει χρέη ύψους 861.300.000 ευρώ. Εδώ υπάρχει και το εξής: Η Korinthoς Power, μια εταιρία 

στην οποία συμμετέχουν, κατά 65% ο Όμιλος Μυτιληναίου, και κατά 35% ο Όμιλος 

Βαρδινογιάννη, χρωστάει στις τράπεζες 172.500.000 ευρώ. 

INTRACOM: Εδώ τα πολλά λόγια είναι φτώχεια. Intracom ίσον Σωκράτης Κόκκαλης. Ο όμιλος, 

από ομολογιακά και τραπεζικά δάνεια, χρωστάει 315.700.000 ευρώ. 

ΌΜΙΛΟΣ ΠΗΓΑΣΟΥ: Η εκδοτική «αυτοκρατορία» της οικογένειας Μπόμπολα έχει χρέη προς τις 

τράπεζες 164.300.000 ευρώ. 

ΕΛΛΑΚΤΩΡ: Ο κατασκευαστικός όμιλος της οικογένειας Μπόμπολα. Δηλαδή βασικά, όπου 

δημόσια έργα, βλέπε Ελλάκτωρ. Και όμως, τα τραπεζικά δάνεια που έχει πάρει ο όμιλος, 

ανέρχονται σε 1.700.000.000 ευρώ. 

ΔΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΛΑΜΠΡΑΚΗ: Μετά τον αείμνηστο Λαμπράκη, ισχυρός 

άνδρας του ομίλου είναι πλέον ο Σταύρος Ψυχάρης. Ο τραπεζικός δανεισμός αγγίζει 

τα134.000.000. ευρώ. 

ΜΟΤΟR OIL: Έχουμε ήδη αναφερθεί στην οικογένεια Βαρδινογιάννη. Πάμε να δούμε τι 

χρωστάει η πετρελαϊκή «ναυαρχίδα» της οικογένειας στις τράπεζες 1.200.000.000 ευρώ περίπου. 

ΟΛΥΜΠΙΑΚΗ ΤΕΧΝΙΚΗ: Οικογένεια Στέγγου, Πόρτο Καρράς και πάει λέγοντας. Εδώ ο 

ισολογισμός μας δείχνει τραπεζικό δανεισμό μόλις 22.900.000 ευρώ. 

STAR CHANNEL: Πάλι οι Βαρδινογιάννηδες. Ο τηλεοπτικός σταθμός έχει τραπεζικά χρέη 

58.100.000 ευρώ. 

ΟΜΙΛΟΣ ANT1: Το δημιούργημα του Μίνωα Κυριακού, το οποίο πλέον κατευθύνει ο υιός, 

Θεόδωρος Κυριακού. Τα δάνεια από τις τράπεζες ξεπερνούν τα 170.000.000 ευρώ. 

ALPHA TV: Στον τηλεοπτικό σταθμό, κυρίως μέσω της INTERTECH, μεγαλομέτοχος είναι ο 

Δημήτρης Κοντομηνάς. Τραπεζικός δανεισμός; 58 .000.000 ευρώ. 

J&P ΑΒΑΞ: Ένας από τους μεγαλύτερους κατασκευαστικούς ομίλους της χώρας, με τραπεζικό 

δανεισμό 268.900.000 ευρώ (Ιωάννου, Παρασκευαΐδης). 

MARFIN INVESTMENT GROUP: Ο όμιλος, που μας έχει  απασχολήσει α τελευταία χρόνια με 

διάφορες υποθέσεις, όπως ΟΤΕ, Ολυμπιακή, Λαϊκή Τράπεζα κ.α., είναι δημιούργημα του Ανδρέα 

Βγενόπουλου. Τα χρέη προς τις τράπεζες ξεπερνούν τα 2.000.000.000 ευρώ. 

ΒΙΟΧΑΛΚΟ: Μια παραδοσιακή δύναμη, στο χώρο των μετάλλων (Στασινόπουλος). Ο όμιλος 

έχει τραπεζικά ανοίγματα 1.100.000.000 ευρώ.(Υπόψη ότι μεταφέρει την έδρα της Εταιρίας από 

την Ελλάδα στο Βέλγιο ή Ολλανδία) 

ΤΙΤΑΝ: Σχεδόν μονοπώλιο στο χώρο των τσιμέντων (Κανελλόπουλος) και με τραπεζικό 

δανεισμό, που φθάνει το 1.000.000.000 ευρώ περίπου. 

FORTHNET: Ο τηλεπικοινωνιακός όμιλος που κατέχει το συνδρομητικό κανάλι NOVA, 

εμφανίζει τραπεζικό δανεισμό 331.000.000 ευρώ. 

MINOAN LINES: Πρώην Μινωϊκές Γραμμές, ναυάγιο ΕΧΠΡΕΣ ΣΑΜΙΝΑ, αυτοκτονία Παντελή 

Σφηνιά. Και χρέη 270.100.000 ευρώ. 

 

Το σύνολο του τραπεζικού δανεισμού αυτών και μόνο των επιχειρήσεων, ξεπερνάει τα 10,6 δις 

ευρώ. Και είναι ενδεικτικά παραδείγματα, του πόσο «φεσωμένοι» στις τράπεζες είναι οι 
περισσότεροι μεγαλοεπιχειρηματίες στη χώρα μας. 

 

(το αναδημοσιεύουμε με επιφύλαξη από το http://arouraios.gr/2014/01/apokalipsi-vomva-autoi-

einai-oi-17-ellines-megaloepixeirimaties/)  

 

επιστροφή 

  

http://arouraios.gr/2014/01/apokalipsi-vomva-autoi-einai-oi-17-ellines-megaloepixeirimaties/
http://arouraios.gr/2014/01/apokalipsi-vomva-autoi-einai-oi-17-ellines-megaloepixeirimaties/


 

Ενημερωτικά κείμενα - Χρήσιμες πληροφορίες 
 

Οικολόγοι Πράσινοι 
Φάρμακα και ΕΟΠΥΥ: οι ασφαλισμένοι ανάμεσα στην καταστροφική πολιτική της Τρόικα 

και στο λαϊκισμό  

 

Δημοσιεύουμε τέσσερα κείμενα για την υγεία των Οικολόγων Πράσινων γιατί περιέχουν 

προτάσεις που είχαν διατυπωθεί έγκαιρα αλλά και γιατί ξεφεύγουν από τη λογική του «μαύρο-

άσπρο» και την ποδοσφαιροποίηση κρίσιμων θεμάτων όπως είναι η υγεία.  

27/11/2013 Φάρμακα και ΕΟΠΥΥ: οι ασφαλισμένοι ανάμεσα στην καταστροφική πολιτική της 

Τρόικα και στο λαϊκισμό  

6/3/2012: ΓΙΑ ΤΗΝ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΗ ΔΑΠΑΝΗ: «Το μετέωρο βήμα του υπουργού» 

8/11/2012: Απερίσκεπτη και ανάλγητη η αύξηση της συμμετοχής στη φαρμακευτική αγωγή 

23/10/2013: ΕΠΙΣΤΟΛΗ των Οικολόγων Πράσινων ΠΡΟΣ ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΟΥΣ ΕΛΛΑΔΑΣ: ΤΟ 

ΣΚΑΝΔΑΛΟ ΤΩΝ ΠΑΝΑΚΡΙΒΩΝ ΦΑΡΜΑΚΩΝ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ 

 27/11/2013 

Είχαμε παλιότερα προβλέψει ότι το ΕΣΥ βαδίζει προς εξαφάνιση και προς αντικατάσταση από τον 

προβληματικό εξ αρχής ΕΟΠΥΥ. Δυστυχώς επαληθεύονται οι χειρότερες προβλέψεις ! Οι 

επικείμενες αλλαγές στον ΕΟΠΥΥ, η απόλυση 1300 γιατρών και άλλου τόσου προσωπικού, η 

κινητικότητα των υπολοίπων καθώς και η διαχείριση "εν λευκώ" των Κέντρων Υγείας από τον 

ΕΟΠΥΥ, δείχνουν ολοκάθαρα τις προθέσεις του υπουργού κ. Άδωνι Γεωργιάδη να παραχωρήσει, 

σταδιακά, ζωτικής σημασίας τομείς του ΕΣΥ και της Δημόσιας Υγείας στους ιδιώτες. Η πολιτική 

ελιγμού του υπουργού ονομάζεται μετατροπή του ΕΟΠΥΥ από πάροχο υπηρεσιών σε αγοραστή! 

Το ερώτημα για τον ελληνικό λαό δεν πρέπει να είναι κύρια τι θʼ απογίνουν οι επαγγελματίες 

υγείας που θα πεταχτούν στο δρόμο ή που θα υποβαθμιστούν τερατωδώς οι αποδοχές τους, αλλά 

το πώς θα εξυπηρετείται ο κόσμος μετά την καταιγίδα και πόσο θα πληρώνει τις πανάκριβες 

υπηρεσίες. Υπάρχει βέβαια κι ο Καιάδας! Κι επειδή, δυστυχώς, ελλειπούσης της οργανωμένης 

αντίστασης και του υγιούς συνδικαλισμού τόσο οι εργαζόμενοι στην υγεία όσο κι ο υπόλοιπος 

λαός είναι με την ΠΛΑΤΗ ΣΤΟΝ ΤΟΙΧΟ! 

Από ποιούς να ζητήσουν διάσωση της Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας; Από ποιούς να 

διεκδικήσουν να παραμείνει η υγεία κοινωνικό αγαθό; Από το υπουργείο, από την κυβέρνηση, 

από την τρόικα ή από τη Μέρκελ; 

 Όσον αφορά το θέμα των φαρμάκων και την επικείμενη τροπολογία -«διαμάχη» μεταξύ 

κυβέρνησης και ΣΥΡΙΖΑ:  

Οι Οικολόγοι Πράσινοι  είναι το μοναδικό κόμμα που από το 2009 έθεσε στο 

Ευρωκοινοβούλιο  το θέμα της υπερκοστολόγησης των φαρμάκων (πρωτότυπων και γενοσήμων) 

στην Ελλάδα και απαίτησαν την απελευθέρωση της τιμής των γενοσήμων. 

Η εφαρμογή της πρότασης των Οικολόγων Πράσινων θα εξοικονομούσε 3 δις ετησίως  από τα 

έξοδα των ασφαλιστικών ταμείων,  χρήματα τα οποία θα μπορούσαν να χρησιμοποιηθούν για τη 

στήριξη των χαμηλοσυνταξιούχων  και τη χρηματοδότηση του ΕΣΥ 

Την ίδια εποχή ο ΣΥΡΙΖΑ δεν συμπορεύτηκε με το αίτημα αυτό, ώστε να σταματήσει η ληστεία 

των ασφαλιστικών ταμείων. Μήπως γιατί θίγονταν τα προνόμια του ελληνικού φαρμακευτικού 

κλάδου και οι παροχές των ελληνικών φαρμακευτικών εταιρειών προς τους γιατρούς; Αδυνατούμε 

να κατανοήσουμε τη μη ψήφιση της τροπολογίας και στηρίζουμε την απαίτηση για ριζική αλλαγή 

πορείας. 

Ακόμη και σήμερα αρκετά φάρμακα ευρείας κατανάλωσης, που αφορούν τις καρδιοπάθειες και 

την πρόληψη των εγκεφαλικών  επεισοδίων, πωλούνται στην Ελλάδα 8 έως 10 φορές ακριβότερα 

από ότι στη Σουηδία η την Αγγλία. 

Οι Οικολόγοι Πράσινοι προτείνουν την απελευθέρωση χωρίς αδικαιολόγητα εμπόδια της τιμής 

των γενοσήμων και την εναρμόνιση της τιμής τους με τις χαμηλότερες τιμές της ΕΕ. 

Οι Έλληνες ασθενείς απαιτούν απ' όλα τα κόμματα σαφή απάντηση στην ερώτηση: 



Ως πότε τα ασφαλιστικά μας ταμεία θα επιβαρύνονται από τις 10πλάσιες τιμές των φαρμάκων σε 

σχέση  με τις χώρες της Βόρειας Ευρώπης; 

Η οδός διαφυγής δεν περιέχει πλέον αναλύσεις και αιτήματα! Περιέχει μόνο το ρητό «η ισχύς εν 

τη ενώσει» και ριζική αλλαγή πορείας! 

Θεματική Ομάδα Υγείας των Οικολόγων Πράσινων 

Περισσότερες πληροφορίες: 

Αποστόλης Λούλης 6977448547,  Μπονατάκης Μιχάλης, 6977515306   Μαρία Σούμπαση 

6972886404 

http://ecogreens-gr.org/cms/index.php?option=com_content&view=article&id=5020:2013-10-22-

12-51-39&catid=10:health&Itemid=25 

 

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΗ ΔΑΠΑΝΗ: «Το μετέωρο βήμα του 

υπουργού» 

Τρίτη 6 Μάρ. 2012 

Οι Οικολόγοι Πράσινοι  είναι το μοναδικό κόμμα που έθεσε έγκαιρα το κρίσιμο ζήτημα της 

μείωσης της φαρμακευτικής δαπάνης το 2009 και το 2010 με δυο επερωτήσεις στο 

ευρωκοινοβούλιο όπου ζητήσαμε να καταργηθεί το νομοθετικό πλαίσιο που επέβαλε την 

υποχρεωτική υπερκοστολόγηση των φαρμάκων προκαλώντας αφαίμαξη των ασφαλιστικών 

ταμείων. 

Στο νομοσχέδιο που ψηφίστηκε στις 29/2  και συγκεκριμένα στα άρθρα 21 ,22.23 που αφορούν 

την τιμολόγηση των φαρμάκων υπάρχουν ρυθμίσεις στην σωστή κατεύθυνση. Επικροτούμε την 

έστω και σταδιακή εφαρμογή του μέτρου της συνταγογράφησης της δραστικής ουσίας. Επίσης 

είναι θετικό το μέτρο της αύξησης του ποσοστού συνταγογράφησης των γενόσημων στο 50% από 

το 18% που ήταν μέχρι σήμερα. Στην σωστή κατεύθυνση είναι και η μείωση κατά 50% της τιμής 

των πρωτότυπων φαρμάκων μόλις λήξει η πατέντα τους. 

Οι προτάσεις μας είναι αναρτημένες στην ιστοσελίδα των Οικολόγων Πράσινων από το 2011 και 

είναι σαφείς και εφαρμόσιμες: 

1. Άμεση και καθολική συνταγογράφηση της δραστικής ουσίας και όχι της εμπορικής 

ονομασίας του φαρμάκου  

2. Πλήρης απελευθέρωση προς τα κάτω της τιμής των γενόσημων φαρμάκων  

3. Ο ΕΟΠΥΥ να προχωρεί κάθε χρόνο σε μειοδοτικό διαγωνισμό και να εγκρίνει τις τρεις 

φθηνότερες προσφορές εφόσον έχουν εγκριθεί από τον ΕΟΦ και τον Ευρωπαϊκό 

οργανισμό φαρμάκου  

4. Τα φάρμακα να χορηγούνται μόνο με συνταγή γιατρού  

5. Αναβάθμιση και ενίσχυση σε προσωπικό και υλικοτεχνική υποδομή του ΕΟΦ  

6. Εκστρατεία ενημέρωσης κατά της υπερκατανάλωσης φαρμάκων και ιδιαίτερα των 

αντιβιοτικών  

7. Να αρχίσει  διαβούλευση στην κοινωνία με το ερώτημα γιατί και για ποιον «θεραπεύεται» 

ο «ασθενής»  

8. Ανακύκλωση όλων των ληγμένων φαρμάκων  

9. Ενίσχυση της ντόπιας φαρμακοβιομηχανίας στον τομέα της έρευνας και της εξαγωγικής 

δραστηριότητας στα πλαίσια του υγιούς ανταγωνισμού.  

Το νομοσχέδιο στο σύνολο του κινείται στη λογική της ΤΡΟΙΚΑΣ για  μείωση πάση θυσία των 
δαπανών για την υγεία και την ασφάλιση καταργεί τα εργασιακά δικαιώματα εξανεμίζει μισθούς 

και συντάξεις και διαλύει ουσιαστικά το κράτος πρόνοιας. 

Η όποια εξοικονόμηση χρημάτων από την μείωση της φαρμακευτικής δαπάνης πρέπει να 

διοχετεύεται στην αναβάθμιση του ΕΣΥ την αξιοπρεπή αμοιβή των εργαζομένων σε αυτό και την 

βιωσιμότητα του καταρρέοντος ασφαλιστικού συστήματος. Κάθε νόμος που ψηφίζει η κυβέρνηση 

δεν έχει γνώμονα τα συμφέροντα των εργαζομένων παρά μόνο την ικανοποίηση των 

συμφερόντων των τραπεζών και των πολυεθνικών. 

Η κυβέρνηση και ο υπουργός συμπεριφέρνονται σαν «υπηρέτες δυο αφεντάδων». 

Η Θεαματική Ομάδας Υγείας των Οικολόγων Πράσινων 

http://ecogreens-gr.org/cms/index.php?option=com_content&view=article&id=5020:2013-10-22-12-51-39&catid=10:health&Itemid=25
http://ecogreens-gr.org/cms/index.php?option=com_content&view=article&id=5020:2013-10-22-12-51-39&catid=10:health&Itemid=25


- See more at: http://ecogreens-

gr.org/cms/index.php?option=com_content&view=article&id=3065:------l----

r&catid=10:health&Itemid=25#sthash.hRMn0ONn.dpuf  

 

 

Απερίσκεπτη και ανάλγητη η αύξηση της συμμετοχής στη φαρμακευτική αγωγή 

08 Νοέ. 2012  

Οι Οικολόγοι Πράσινοι εκφράζουν τον έντονο προβληματισμό τους για τη νέα απόφαση του 

Υπουργείου Υγείας που υποχρεώνει τους πολίτες να πληρώνουν αυξημένη συμμετοχή στα 

φάρμακα τους. Συντριπτικά περισσότερες κατηγορίες ασθενών επιβαρύνονται πλέον με 25% ιδία 

συμμετοχή, κάποιες άλλες με 10%, ενώ μηδενική συμμετοχή έχει πλέον η φαρμακευτική αγωγή 

σε πολύ σπάνιες ασθένειες. Από το μέτρο αυτό εξαιρούνται οι συνταξιούχοι που λαμβάνουν το 

ΕΚΑΣ, οι οποίοι όμως θα πληρώνουν συμμετοχή 10%. 

Η αυξημένη συμμετοχή επιβαρύνει σχεδόν 2  εκ. χρόνια πάσχοντες και θεραπευόμενους πολίτες, 

που υποχρεώνονται να καταβάλλουν από τα πενιχρά εισοδήματα τους ένα όχι ευκαταφρόνητο 

ποσό για την αγωγή τους. Η ρύθμιση είναι ανάλγητη και θα έχει ως τίμημα να ωθήσει 

χαμηλόμισθους συνταξιούχους και άνεργους σε διακοπή της θεραπείας τους. Η ρύθμιση έτσι 

οδηγεί σε αύξηση της θνησιμότητας του πληθυσμού αλλά και στην τελική επιβάρυνση της 

υγειονομικής δαπάνης, αφού ελαφρύτερα περιστατικά με τη διακοπή της ανάλογης 

φαρμακευτικής αγωγής με τον χρόνο θα εξελιχθούν σε βαρύτερα. 

Οι Οικολόγοι Πράσινοι θεωρούμε την απόφαση αυτή κοντόφθαλμη ως προς το υγειονομικό 

κόστος και υπαίτια για τη δημιουργία συνθηκών ανθρωπιστικής κρίσης. Η κυβέρνηση οφείλει 

άμεσα να αναθεωρήσει το περιεχόμενο της ρύθμισης και να υιοθετήσει παράλληλα την μηδενική 

συμμετοχή για τους ανασφάλιστους, τις μονογονεϊκές οικογένειες, τα ΑΜΕΑ, τους άνεργοuς, τους 

χαμηλόμισθους συνταξιούχους, τους φοιτητές -σπουδαστές και τους πάσχοντες από χρόνιες 

ασθένειες. 

Η Θεματική Ομάδα Υγείας των Οικολόγων Πράσινων 

- See more at: http://ecogreens-

gr.org/cms/index.php?option=com_content&view=article&id=3825:2012-11-08-11-48-

58&catid=10:health&Itemid=25#sthash.VqIQVPRP.dpuf 

 

ΕΠΙΣΤΟΛΗ των Οικολόγων Πράσινων ΠΡΟΣ ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΟΥΣ ΕΛΛΑΔΑΣ: ΤΟ 

ΣΚΑΝΔΑΛΟ ΤΩΝ ΠΑΝΑΚΡΙΒΩΝ ΦΑΡΜΑΚΩΝ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ 

23/10/2013            

 

Ενημερωτική Επιστολή προς : 

Ανώτατη Γενική Συνομοσπονδία Συνταξιούχων Ελλάδος 

Ομοσπονδία Συνταξιούχων Πολιτικών Υπαλλήλων Δημοσίου, 

Ομοσπονδία Συνταξιούχων ΙΚΑ 

 Συνταξιούχων ΟΤΕ, ΕΛΤΑ  

 

ΤΟ ΣΚΑΝΔΑΛΟ  ΤΩΝ   ΠΑΝΑΚΡΙΒΩΝ ΦΑΡΜΑΚΩΝ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ 

 
Η τελευταία απόφαση του υπουργείου Υγείας για την αύξηση της συμμετοχής των ασφαλισμένων 

στα πρωτότυπα φάρμακα φέρνει στην επιφάνεια την απαράδεκτη και προκλητική 

υπερκοστολόγηση των φαρμάκων στην λιανική πώληση.Τα φάρμακα για την χοληστερίνη τα 

πληρώνουν τα ασφαλιστικά ταμεία 8 φορές ακριβότερα απʼ  ότι στην Σουηδία. 

Στην Ελλάδα η υπερκοστολόγηση των φαρμάκων γίνεται με υποχρεωτικό τρόπο με τον  

αντισυνταγματικό νόμο που ψήφιστηκε στη Βουλή με πρωτοβουλία του κου Λοβέρδου και την 

διατηρεί σε ισχύ ο σημερινός υπουργός. Η τιμή των πρωτοτύπων φαρμάκων διατηρείται με αυτό 

το νόμο σε πολύ υψηλά επίπεδα.Επίσης επιβάλλει και στα γενόσημα φάρμακα να έχουν τιμή 

οπωσδήποτε στο 80% της τιμής των πρωτοτύπων, απαγορεύει τον ελεύθερο ανταγωνισμό ,σε 

αντίθεση με ότι ισχύει  σε όλα τα προηγμένα κράτη.Γιʼ αυτό τα φάρμακα της χοληστερίνης και η 

http://ecogreens-gr.org/cms/index.php?option=com_content&view=article&id=3065:------l----r&catid=10:health&Itemid=25#sthash.hRMn0ONn.dpuf
http://ecogreens-gr.org/cms/index.php?option=com_content&view=article&id=3065:------l----r&catid=10:health&Itemid=25#sthash.hRMn0ONn.dpuf
http://ecogreens-gr.org/cms/index.php?option=com_content&view=article&id=3065:------l----r&catid=10:health&Itemid=25#sthash.hRMn0ONn.dpuf
http://ecogreens-gr.org/cms/index.php?option=com_content&view=article&id=3825:2012-11-08-11-48-58&catid=10:health&Itemid=25#sthash.VqIQVPRP.dpuf
http://ecogreens-gr.org/cms/index.php?option=com_content&view=article&id=3825:2012-11-08-11-48-58&catid=10:health&Itemid=25#sthash.VqIQVPRP.dpuf
http://ecogreens-gr.org/cms/index.php?option=com_content&view=article&id=3825:2012-11-08-11-48-58&catid=10:health&Itemid=25#sthash.VqIQVPRP.dpuf


κλοπιδογρέλη στην Σουηδία, Αγγλία και άλλες χώρες πωλούνται 5-10 φορές φθηνότερα από ότι 

στην Ελλάδα. 

Στην Ελλάδα υπάρχει παρατηρητήριο τιμών για την τιμή που έχουν τα πρωτότυπα στην ΕΕ και η 

τιμή τους καθορίζεται με βάση τις χώρες με την φτηνότερη τιμή. Τα γενόσημα λαμβάνουν τιμή 

που είναι το 80% της τιμής του πρωτοτύπου και η τιμή αυτή είναι η ίδια για όλα τα σκευάσματα. 

Οι τιμές πώλησης (χωρίς υγειονομική ασφάλεια) των γενοσήμων είναι πιο χαμηλές από ότι 

στην Ελλάδα. Έχοντας πρόσβαση στη σελίδα του Σουηδικού Οργανισμού Φαρμάκων όπου 

φαίνονται οι τιμές πώλησης των φαρμάκων στη Σουηδία και έχοντας μια παρουσίαση από την 

Ηλεκτρονική Συνταγογράφηση όπου φαίνονται ποια 10 φάρμακα συνταγογραφούνται 

περισσότερο μπορεί κανείς να κάνει μια σύγκριση στις τιμές των γενοσήμων σε Ελλάδα και 

Σουηδία. 

Τα αποτελέσματα θα είναι  εντυπωσιακά: 

Τα γενόσημα στην Ελλάδα (πλην ελαχίστων εξαιρέσεων) έχουν την τριπλή τιμή από ότι στη 

Σουηδία. Και αυτό συμβαίνει σε συσκευασίες που εισάγονται στη Σουηδία, υπάρχουν και στην 

Ελλάδα και αφορούν θεραπεία μηνός. Στη Σουηδία, σε χρόνιες φαρμακευτικές αγωγές υπάρχουν 

συσκευασίες με τριμηνιαία θεραπεία και εκεί η Ελλάδα έχει ως και πενταπλές τιμές σε σχέση με 

τη Σουηδία. Αντίθετα με τα γενόσημα, τα πρωτότυπα φάρμακα στη Σουηδία είναι 10-20% 

ακριβότερα σε σχέση με την Ελλάδα. Οι διαφορές αυτές είναι αναμενόμενες: Το κόστος 

παραγωγής ενός γενόσημου είναι συνήθως 20-30% της τιμής που έχει πάρει το πρωτότυπο και 

στην Ελλάδα το γενόσημο πωλείται στο 80% της τιμής του πρωτοτύπου. Μια αιτία για αυτό είναι 

ότι δεν υπάρχει παρατηρητήριο τιμών στην ΕΕ για τα γενόσημα φάρμακα. Τα ασφαλιστικά ταμεία 

και συγκεκριμένα ο ΕΟΠΥΥ πληρώνουν ένα τεράστιο ποσό χρημάτων που θα μπορούσαν να 

εξοικονομηθούν. Σκεφτείτε μόνο ότι 200 εκατομμύρια ευρώ είναι η μηνιαία εξωνοσοκομειακή 

φαρμακευτική δαπάνη και επίσημα έχουν ανακοινώσει ότι το 40% της δαπάνης αφορά γενόσημα, 

δηλαδή περίπου 80 εκατομμύρια ευρώ. Αν τα αγοράζαμε σε τιμές Σουηδίας θα είχαμε 

εξοικονόμηση 50 εκατομμύρια ευρώ το μήνα ή 600 εκατομμύρια ευρώ το χρόνο. Η μείωση των 

ειδικών μισθολογίων στόχο έχει να εξοικονομηθούν 500εκ ευρώ σε βάθος διετίας 

Ο υπουργός προτιμά να διατηρήσει τα υπερκέρδη των φαρμακευτικών εταιρειών εις βάρος των 

ασθενών και των ασφαλιστικών ταμείων.. 

Η κατάργηση του αντισυνταγματικού νόμου του κου Λοβέρδου είναι προϋπόθεση για την 

βιωσιμότητα του ασφαλιστικού συστήματος. 

      Οι ΟΙΚΟΛΟΓΟΙ ΠΡΑΣΙΝΟΙ είναι το μοναδικό Ελληνικό κόμμα που έχει καταγγείλει με δυο 

επερωτήσεις στο Ευρωκοινοβουλίο το παράνομο καρτέλ που με ευθύνη του κράτους 

υπερκοστολογεί τα φάρμακα στην Ελλάδα. 

 

Παρακαλούμε προωθήστε προς ενημέρωση άλλων Συλλόγων Συνταξιούχων 

 

Πληροφορίες : 

Εκπρόσωποι Θεματικής  Ομάδας Υγείας Οικολόγων Πράσινων 

Μιχάλης Μπονατάκης 6977515306           Μαρία Σούμπαση        6972886404 

http://lefkadagreens.blogspot.gr/2013/10/blog-post_23.html 

 

επιστροφή 
 

Μικροί υγρότοποι: Μικροί στο μάτι… μεγάλοι σε σημασία! 

 

Στην Ικαρία πρόκειται για τις εκβολές στο Λειβάδι, τη Μεσαχτή, το Να, ρεματιές όπως του Άρη 

Ποταμού, Μηλιωπού, Βουτσιδέ, Μύρσωνα, μικρά φράγματα (πάνω και κάτω φράγμα στον Αγ. 

Πολυκαρπο, Σταύλος) το φράγμα στο Πέζι, και άλλους μικρούς υγρότοπους. ΗΓ 

 

Η προστασία και διαχείριση των Mικρών Υγροτοπικών Συστημάτων (ΜΥΣ) κρίνεται σύμφωνα με 

πρόσφατα επιστημονικά δεδομένα ως απολύτως απαραίτητη για τη διατήρηση της 

βιοποικιλότητας, την προστασία των οικοτόπων, τη διατήρηση της υδρομορφολογίας, καθώς και 

τη δημιουργία πιο δυναμικών συστημάτων. Το γεγονός ότι η Οδηγία Πλαίσιο για τα Ύδατα 

http://lefkadagreens.blogspot.gr/2013/10/blog-post_23.html


(ΟΠΥ) δεν περιλαμβάνει ειδικές κατευθύνσεις για τη διαχείριση των ΜΥΣ οφείλεται στο ότι τα 

συγκεκριμένα επιστημονικά δεδομένα προέκυψαν μετά την έκδοση της. 

Διαβάστε περισσότερα 

 
επιστροφή 

 

Ευρωπαϊκό Βραβείο Natura 2000 για τη Βιοποικιλότητα της Ευρώπης  

Να δοθεί αντιβραβείο στο Δήμο Ικαρίας  

 

Αν μπορούσε η Ικαρία να συμμετέχει (δεν μπορεί γιατί δεν υπάρχει φορέας που να συμμετέχει 

άμεσα στο Natura 2000- τόσο πίσω είμαστε, και για αυτό φέρει ευθύνη ο ίδιος ο Δήμος Ικαρίας) 

θα έπαιρνε … -12 (μείον δώδεκα).  

Αναλυτικά η βαθμολογία (με άριστα το 3 και χειρότερη επίδοση -3): 

1. Επικοινωνία: -3 

2. Μέτρα διαφύλαξης του περιβάλλοντος: -2 

3. Κοινωνικοοικονομικά οφέλη από την προστασία: -2 

4. Συμβιβασμός συμφερόντων/αντιλήψεων: -2 

5. Δικτύωση και διασυνοριακή συνεργασία: -3 

 

Ερμηνεία της βαθμολογίας 

1. Επικοινωνία: -3 (Ο Δήμαρχος Ικαρίας δεν θέλει να ξέρει ότι υπάρχει Natura 2000 στην 

Ικαρία, παρ’ όλο που του έχουμε στείλει τους χάρτες. Έχει δηλώσει επανειλημμένα ότι δεν 

πρέπει να μπούν ανεμογεννήτριες (από τις 110) σε προστατευόμενες περιοχές, όπως το Δάσος 

του Ράντη. Όμως, το Δάσος του Ράντη δεν είναι όλο μέσα στη Natura Ικαρίας, είναι όμως όλο 

το άλλο βουνό που ποτέ δεν έχει αναφέρει ο Δήμαρχος.) 

2. Μέτρα διαφύλαξης του περιβάλλοντος: -2 (Δεν έχει ληφθεί κανένα μέτρο. Το μόνο που 

κινείται είναι μια δημοτική επιτροπή για την αντιμετώπιση της υπερβόσκησης.) 

3. Κοινωνικοοικονομικά οφέλη από την προστασία: -2 (Δεν υπάρχει κανένα όφελος γαιτί δεν 

υπάρχει διαχείριση. Οφέλη υπάρχουν πολλά από τους ίδιους τους πολίτες, Έλληνες και 

ξένους, που επισκέπτονται και απολαμβάνουν το μοναδικό βουνό, το σέβονται, σηματοδοτούν 

και καθαρίζουν μονοπάτια, το προστατεύουν).  

4. Συμβιβασμός συμφερόντων/αντιλήψεων: -2 (Δεν έχει γίνει ποτέ ούτε μια σύσκεψη για την 

διαχείριση της Natura 2000. Όμως, οι ξενοδόχοι διαθέτουν χάρτες με τα μονοπάτια και 

ενθαρρύνουν τους τουρίστες να επισκέπτονται το βουνό).  

5. Δικτύωση και διασυνοριακή συνεργασία: -3 (Δεν υπήρξε ποτέ ενδιαφέρον από το Δήμο να 

δικτυωθεί με αρμόδιες περιβαλλοντικές οργανώσεις. Παρ’ όλο που σημαντικός αριθμός 

αρπακτικών έρχεται από την Μικρασιατική ακτή, ποτέ δεν υπήρξε διάθεση επικοινωνίας με 

τους αυτοδιοικητικούς της Τουρκίας.) 

Αξιολόγηση: Ηλίας Γιαννίρης 

 

  

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή εγκαινιάζει το βραβείο Natura 2000 που σκοπό έχει να αναγνωρίσει την 

αριστεία όσον αφορά τις βέλτιστες πρακτικές διαφύλαξης του φυσικού περιβάλλοντος στην 

Ευρώπη. Το Natura 2000 είναι ένα δίκτυο προστατευόμενων περιοχών μεγάλης βιοποικιλότητας, 

το οποίο καλύπτει περίπου το 20% του εδάφους της ΕΕ και διαθέτει πλούσια χλωρίδα και πανίδα: 

από τα ορεινά δάση οξιάς της Τσεχίας μέχρι τις χελώνες των υγροτόπων της Πολωνίας και τα 

δελφίνια στα ανοικτά των ακτών της Ισπανίας. Εκτός από την προστασία της φύσης, το δίκτυο 

παρέχει επίσης πολλά οφέλη για την κοινωνία και την οικονομία.  

Οι Ευρωπαίοι δίνουν μεγάλη σημασία στη διαφύλαξη του φυσικού περιβάλλοντος, αλλά λίγοι 

γνωρίζουν το δίκτυο Natura 2000. Σύμφωνα με πρόσφατη έρευνα του Ευρωβαρόμετρου, εννέα 

στους δέκα Ευρωπαίους θεωρούν ότι η μείωση του αριθμού των φυσικών ενδιαιτημάτων και η 

εξαφάνιση ή ο κίνδυνος εξαφάνισης ορισμένων ζώων και φυτών είναι σοβαρά προβλήματα. Οι 

περισσότεροι πολίτες θεωρούν ότι οι δράσεις προστασίας της φύσης παίζουν σημαντικό ρόλο 

στην πρόληψη της καταστροφής πολύτιμων εκτάσεων στη ξηρά και τη θάλασσα (99% έως 83% 

http://medsos.gr/medsos/2008-08-12-07-11-15/2010-11-16-14-29-32/2010-11-16-14-32-56/1580-2013-12-04-09-05-40.html


των ερωτηθέντων ανάλογα με το κράτος μέλος). Όμως, μόνον το 27% των ερωτηθέντων είχαν 

ακούσει για το Natura 2000. Το νέο ετήσιο βραβείο θεσπίστηκε για να καλύψει αυτό το κενό 

ενημέρωσης του κοινού, προβάλλοντας τον πλούτο των περιοχών του Natura 2000 και 

αναγνωρίζοντας την αριστεία σε ένα ευρύ φάσμα δραστηριοτήτων. Κάθε χρόνο θα απονέμονται 

πέντε βραβεία σε διάφορους τομείς: επικοινωνία, μέτρα διαφύλαξης του περιβάλλοντος, 

κοινωνικοοικονομικά οφέλη, συμβιβασμός συμφερόντων/αντιλήψεων, δικτύωση και 

διασυνοριακή συνεργασία. Αιτήσεις γίνονται δεκτές από οποιονδήποτε φορέα συμμετέχει άμεσα 

στο Natura 2000 (δημόσιες και τοπικές αρχές, επιχειρήσεις, ΜΚΟ, γαιοκτήμονες, εκπαιδευτικά 

ιδρύματα και ιδιώτες).  

Προθεσμία: 18 Φεβρουαρίου  

Πληροφορίες: http://ec.europa.eu/environment/nature/natura2000 /awards/  
Πηγή: μηνιαίο Δελτίο Διεθνών και Ευρωπαϊκών Θεμάτων της Τοπικής Αυτοδιοίκησης, 

Φεβρουάριος 2014, YΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ, ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΚΑΙ 

ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ, ΤΜΗΜΑ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΩΝ 

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ 

 
επιστροφή 

 

Νόμιμος ο προσδιορισμός ανώτατου πλαφόν στα εισιτήρια των πλοίων 

 

Ωραία αφετηρία για να ζητήσουμε το μεταφορικό ισοδύναμο, δηλαδή να ζητήσουμε να πληρώνει 

η νησιωτική Ελλάδα για μεταφορές όσα πληρώνει και η ηπειρωτική χώρα. ΗΓ 

January 2, 2014  

Απέρριψε το Συμβούλιο της Επικρατείας με δυο αποφάσεις τις προσφυγές των ναυτιλιακών 

εταιρικών σχετικά με το πλαφόν στα εισιτήρια των πλοίων. Το ΣτΕ έκρινε νόμιμο και σύμφωνο με 

την Ευρωπαϊκή  νομοθεσία αλλά και τη  νομολογία του Δικαστηρίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης, 

τον προσδιορισμό του ανώτατου πλαφόν στα εισιτήρια των πλοίων από τον υπουργό Εμπορικής 

Ναυτιλίας, όπως νόμιμο επίσης είναι να παρεμβαίνει ο ίδιος υπουργός στο θέμα του ωραρίου των 

δρομολογίων των ακτοπλοϊκών γραμμών.  

Οι ναυτιλιακές εταιρίες ζητούσαν να ακυρωθούν ως παράνομες και αντίθετες στα Ευρωπαϊκά 

δεδομένα, δύο αποφάσεις του υπουργού Εμπορικής Ναυτιλίας. Με την πρώτη απόφαση 

καθορίστηκαν οι τιμές των ναύλων (εισιτηρίων) των επιβατών και οχημάτων κατά κατηγορία 

πλοίων και με την δεύτερη έγιναν αλλαγές στο ωράριο των δρομολογίων των ακτοπλοϊκής  

γραμμής. 

Στις προσφυγές τους οι ναυτιλιακές εταιρίες υποστήριζαν ότι ο καθορισμός των ναύλων από τον 

υπουργό Εμπορικής Ναυτιλίας  παραβιάζει συνταγματικά κατοχυρωμένα  δικαιώματα, την 

Ευρωπαϊκή νομοθεσία και νομολογία.   

Οι σύμβουλοι Επικρατείας επικαλούμενοι το δημόσιο συμφέρον και τις Συνταγματικές επιταγές, 

απέρριψαν ως αβάσιμους όλους τους ισχυρισμούς των ναυτιλιακών εταιριών. Ανέφεραν ότι ο 

καθορισμός των ναύλων των πλοίων γίνεται με κριτήριο την εξυπηρέτηση του δημοσίου 

συμφέροντος  και χωρίς να δημιουργούνται διακρίσεις μεταξύ των πλοιοκτητών. 

Συγκεκριμένα, έκριναν ότι  είναι σύμφωνη με τις συνταγματικές αρχές της  αναλογικότητας και 

την Ευρωπαϊκή νομοθεσία και νομολογία ο καθορισμός ανωτάτων επιτρεπομένων τιμών ναύλων 

για όλες τις συνδέσεις των λιμανιών. 

Ως προς  το ωράριο των δρομολογίων οι δικαστές και πάλι απέρριψαν τους ισχυρισμούς των 

ναυτιλιακών εταιρειών, οι οποίες ζητούσαν να ακυρωθεί η απόφαση που άλλαζε τις ώρες 

συγκεκριμένου  δρομολογίου πλοίου, για λόγους ασφαλείας του πλοίου και της τάξεως στα 

λιμάνια. 

Πηγή: 

http://news.travelling.gr/2014/01/%ce%bd%cf%8c%ce%bc%ce%b9%ce%bc%ce%bf%cf%82-

%ce%bf-

%cf%80%cf%81%ce%bf%cf%83%ce%b4%ce%b9%ce%bf%cf%81%ce%b9%cf%83%ce%bc%c

f%8c%cf%82-%ce%b1%ce%bd%cf%8e%cf%84%ce%b1%cf%84%ce%bf%cf%85-

%cf%80%ce%bb%ce%b1/  

http://ec.europa.eu/environment/nature/natura2000%20/awards/
http://news.travelling.gr/2014/01/%ce%bd%cf%8c%ce%bc%ce%b9%ce%bc%ce%bf%cf%82-%ce%bf-%cf%80%cf%81%ce%bf%cf%83%ce%b4%ce%b9%ce%bf%cf%81%ce%b9%cf%83%ce%bc%cf%8c%cf%82-%ce%b1%ce%bd%cf%8e%cf%84%ce%b1%cf%84%ce%bf%cf%85-%cf%80%ce%bb%ce%b1/
http://news.travelling.gr/2014/01/%ce%bd%cf%8c%ce%bc%ce%b9%ce%bc%ce%bf%cf%82-%ce%bf-%cf%80%cf%81%ce%bf%cf%83%ce%b4%ce%b9%ce%bf%cf%81%ce%b9%cf%83%ce%bc%cf%8c%cf%82-%ce%b1%ce%bd%cf%8e%cf%84%ce%b1%cf%84%ce%bf%cf%85-%cf%80%ce%bb%ce%b1/
http://news.travelling.gr/2014/01/%ce%bd%cf%8c%ce%bc%ce%b9%ce%bc%ce%bf%cf%82-%ce%bf-%cf%80%cf%81%ce%bf%cf%83%ce%b4%ce%b9%ce%bf%cf%81%ce%b9%cf%83%ce%bc%cf%8c%cf%82-%ce%b1%ce%bd%cf%8e%cf%84%ce%b1%cf%84%ce%bf%cf%85-%cf%80%ce%bb%ce%b1/
http://news.travelling.gr/2014/01/%ce%bd%cf%8c%ce%bc%ce%b9%ce%bc%ce%bf%cf%82-%ce%bf-%cf%80%cf%81%ce%bf%cf%83%ce%b4%ce%b9%ce%bf%cf%81%ce%b9%cf%83%ce%bc%cf%8c%cf%82-%ce%b1%ce%bd%cf%8e%cf%84%ce%b1%cf%84%ce%bf%cf%85-%cf%80%ce%bb%ce%b1/
http://news.travelling.gr/2014/01/%ce%bd%cf%8c%ce%bc%ce%b9%ce%bc%ce%bf%cf%82-%ce%bf-%cf%80%cf%81%ce%bf%cf%83%ce%b4%ce%b9%ce%bf%cf%81%ce%b9%cf%83%ce%bc%cf%8c%cf%82-%ce%b1%ce%bd%cf%8e%cf%84%ce%b1%cf%84%ce%bf%cf%85-%cf%80%ce%bb%ce%b1/


 

επιστροφή 
 

Ευρωπαϊκό σύστημα επισήμανσης των τοπικών γεωργικών προϊόντων- μεγάλη διευκόλυνση για τους 

μικρούς παραγωγούς  

 
Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή πρότεινε την καθιέρωση ενός συστήματος επισήμανσης των τοπικών 

γεωργικών προϊόντων προκειμένου να διευκολυνθούν οι απευθείας πωλήσεις και να τονωθούν οι 

τοπικές αγορές.  

Η πρωτοβουλία αυτή αποβλέπει στη διασφάλιση των καταναλωτών αναφορικά με την προέλευση 

των προϊόντων, καθώς και στην αποφυγή των διαδικασιών πιστοποίησης και διαπίστευσης που 

είναι χρονοβόρες και ιδιαίτερα δαπανηρές για τους μικρούς παραγωγούς. Το Ευρωπαϊκό 

Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο θα εξετάσουν την αναγκαιότητα της νέας επισήμανσης και την 

ενδεχόμενη προσαρμογή της ισχύουσας νομοθεσίας.  

Πληροφορίες:  

http://ec.europa.eu/agriculture/quality/local-farming-direct-sales/pdf/com-report-12-2013_el.pdf 

Πηγή: μηνιαίο Δελτίο Διεθνών και Ευρωπαϊκών Θεμάτων της Τοπικής Αυτοδιοίκησης, 

Φεβρουάριος 2014, YΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ, ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΚΑΙ 

ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ, ΤΜΗΜΑ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΩΝ 

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ 

 
επιστροφή 
 

Έρχεται νέα εποχή μαζικής καταστροφής των ειδών; 

 

Σύμφωνα με την ετήσια <<Έκθεση για την Κατάσταση του Ωκεανού>>, η    σημερινή οξύνιση 

των ωκεανών (λόγω απορρόφησης του πρόσθετου CO2 στην ατμόσφαιρα) είναι χωρίς 

προηγούμενο εδώ και 300 εκ χρόνια.  Οι συγγραφείς επισημαίνουν τον κίνδυνο για μια νέα εποχής 

μαζικής εξαφάνισης ειδών. 

 http://www.stateoftheocean.org/research.cfm. 

 

επιστροφή 

 

Ξεκίνησαν οι αιτήσεις χρηματοδότησης μέσω της "Δημιουργικής Ευρώπης", 

προϋπολογισμού 1,5 δισ. ευρώ, με 170 εκατ. ευρώ διαθέσιμα το 2014 

30/12/2013  

Δημοσιεύθηκε ο νέος οδηγός χρηματοδότησης του προγράμματος "Δμιουργική Ευρώπη" της 

Ευρωπαϊκής Ένωσης για τον πολιτιστικό και τον δημιουργικό τομέα. Οι πολιτιστικοί και 

δημιουργικοί οργανισμοί που επιθυμούν να ζητήσουν χρηματοδότηση για το 2014 μπορούν ήδη 

να αρχίσουν να καταρτίζουν τις αιτήσεις τους για επιδότηση. Τα πρώτα λεπτομερή στοιχεία για τις 

ευκαιρίες και τη διαδικασία χρηματοδότησης ("προσκλήσεις υποβολής προτάσεων") βρίσκονται 

στον νέο οδηγό του προγράμματος, ενώ το διαθέσιμο ποσό για το 2014 ανέρχεται σε 170 εκατ. 

ευρώ.  

"Στην επόμενη επταετία, το πρόγραμμα "Δημιουργική Ευρώπη" θα παρέχει χρηματοδότηση για 

διακρατικά έργα τα οποία θα δώσουν τη δυνατότητα σε 250.000 καλλιτέχνες και επαγγελματίες 

του πολιτιστικού τομέα να διευρύνουν το κοινό τους πέρα από τη χώρα τους. Θα πραγματοποιήσει 

επίσης σημαντικές επενδύσεις στην ευρωπαϊκή κινηματογραφική βιομηχανία, παρέχοντας 

υποστήριξη σε 2.000 κινηματογράφους και εκατοντάδες ταινίες. Οι συγγραφείς και οι εκδότες θα 

επωφεληθούν από τη στήριξη της μετάφρασης, ενώ θα εξακολουθήσουμε να παρέχουμε 

χρηματοδότηση για τις ευρωπαϊκές πολιτιστικές πρωτεύουσες και πολλές άλλες πρωτοβουλίες", 

δήλωσε η κ. Ανδρούλλα Βασιλείου, επίτροπος αρμόδια για την εκπαίδευση, τον πολιτισμό, την 

πολυγλωσσία και τη νεολαία.  

http://ec.europa.eu/agriculture/quality/local-farming-direct-sales/pdf/com-report-12-2013_el.pdf
http://www.stateoftheocean.org/research.cfm


Το πρόγραμμα "Δημιουργική Ευρώπη", το οποίο θα έχει συνολικό προϋπολογισμό ύψους 1.46 

δισ. ευρώ κατά την επόμενη επταετία 2014-2020 -ποσό μεγαλύτερο κατά 9 % σε σχέση με τα 

σημερινά επίπεδα- θα παρέχει μια αναγκαία τόνωση για τον πολιτιστικό και τον δημιουργικό 

τομέα, που αποτελούν σημαντική πηγή απασχόλησης και ανάπτυξης στην Ευρώπη.  

Στόχος του προγράμματος είναι να στηρίξει καλλιτέχνες, επαγγελματίες του πολιτιστικού τομέα 

και οργανισμούς σε τομείς όπως οι τέχνες του θεάματος, οι καλές τέχνες, οι εκδόσεις, ο 

κινηματογράφος, η τηλεόραση, η μουσική, οι πολυτομεακές μορφές τέχνης, η πολιτιστική 

κληρονομιά και τα ηλεκτρονικά παιχνίδια, προκειμένου να λειτουργήσουν σε άλλες χώρες και να 

αναπτύξουν δεξιότητες αναγκαίες στην ψηφιακή εποχή. Με την αύξηση της προβολής των 

ευρωπαϊκών πολιτιστικών έργων σε άλλες χώρες, θα προαγάγει επίσης την πολιτιστική και 

γλωσσική πολυμορφία.  

Επισημαίνεται ότι δεν είναι δυνατή η απευθείας υποβολή αιτήσεων για επιδότηση από 

μεμονωμένα άτομα. Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να επικοινωνούν με σχετικούς οργανισμούς 

όπως πολιτιστικοί σύλλογοι, φεστιβάλ, θέατρα, διανομείς ταινιών κ.λπ. οι οποίοι υποβάλλουν την 

αίτηση, ή με το γραφείο "Δημιουργική Ευρώπη" που βρίσκεται στη χώρα τους.  

"Με την επένδυση της ΕΕ στο πρόγραμμα "Δημιουργική Ευρώπη", όπως τόνισε η κα Α. 

Βασιλείου, οι επαγγελματίες του πολιτιστικού και του οπτικοακουστικού τομέα θα μπορούν να 

αντιμετωπίσουν επιτυχώς προκλήσεις, όπως ο κατακερματισμός της αγοράς και οι δυσκολίες 

πρόσβασης στη χρηματοδότηση. Το πρόγραμμα θα συμβάλλει και στην αποτελεσματικότερη 

χάραξη πολιτικής, διευκολύνοντας ανταλλαγή τεχνογνωσίας και εμπειριών. Επιπλέον, θα έχουν τη 

δυνατότητα να αξιοποιήσουν στο έπακρο την ψηφιοποίηση και την ενιαία αγορά και να 

προσεγγίσουν νέες κατηγορίες κοινού στην παγκόσμια αγορά, συμβάλλοντας στην ενίσχυση της 

ανταγωνιστικότητας του ευρωπαϊκού πολιτιστικού και δημιουργικού τομέα."  

Εκτός από τα υποπρογράμματα "Πολιτισμός" και "MEDIA", το πρόγραμμα "Δημιουργική 

Ευρώπη" θα περιλαμβάνει ένα διατομεακό σκέλος για την υποστήριξη της συνεργασίας σε θέματα 

πολιτικής, οριζόντια μέτρα και έναν νέο χρηματοπιστωτικό μηχανισμό, ο οποίος θα δώσει τη 

δυνατότητα σε μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις του πολιτιστικού και του δημιουργικού τομέα να 

αποκτήσουν πρόσβαση σε τραπεζικά δάνεια συνολικού ύψους έως και 750 εκατ. ευρώ. Ο 

μηχανισμός θα αρχίσει να λειτουργεί από το 2016.  

Το πρόγραμμα "Δημιουργική Ευρώπη"  

Εκτιμάται ότι το πρόγραμμα "Δημιουργική Ευρώπη" (Creative Europe) θα δώσει τη δυνατότητα:  

σε 250.000 καλλιτέχνες και επαγγελματίες του πολιτιστικού τομέα και στα έργα τους να λάβουν 

χρηματοδότηση για να διευρύνουν το κοινό τους πέρα από τα σύνορα της πατρίδας τους  

σε περισσότερες από 800 ευρωπαϊκές ταινίες να λάβουν στήριξη διανομής, που θα επιτρέψει την 

προβολή τους σε ολόκληρη την Ευρώπη και διεθνώς  

σε τουλάχιστον 2.000 ευρωπαϊκούς κινηματογράφους να ωφεληθούν από τη στήριξη που 

παρέχεται στο ευρωπαϊκό δίκτυο κινηματογράφων, η οποία θα τους βοηθήσει να διασφαλίσουν 

ότι τουλάχιστον το 50% των ταινιών που προβάλλουν είναι ευρωπαϊκές  

σε περισσότερα από 4.500 βιβλία και άλλα λογοτεχνικά έργα να λάβουν στήριξη για τη 

μετάφρασή τους, ώστε οι αναγνώστες να μπορούν να τα απολαύσουν στη μητρική τους γλώσσα  

σε χιλιάδες οργανισμούς και επαγγελματίες του πολιτιστικού και του οπτικοακουστικού τομέα να 

λάβουν κατάρτιση ώστε να αποκτήσουν νέες δεξιότητες και να βελτιώσουν την ικανότητά τους να 

λειτουργούν σε διεθνές επίπεδο.  
Χάρη στο πρόγραμμα "Δημιουργική Ευρώπη" παρέχεται επίσης στήριξη στις ευρωπαϊκές 

πολιτιστικές πρωτεύουσες, στο σήμα ευρωπαϊκής πολιτιστικής κληρονομιάς, στις ευρωπαϊκές 

ημέρες πολιτιστικής κληρονομιάς, καθώς και σε 5 βραβεία που απονέμονται στον πολιτιστικό και 

τον οπτικοακουστικό τομέα.  

Το νέο πρόγραμμα, το οποίο αντικαθιστά τα προγράμματα "MEDIA", "MEDIA Mundus" και 

"Πολιτισμός", θα διαθέσει 56% του προϋπολογισμού του για την υποστήριξη του 

κινηματογραφικού και του οπτικοακουστικού τομέα και 31% για τον πολιτισμό.  

Ο πολιτιστικός και ο δημιουργικός τομέας της Ευρώπης αντιπροσωπεύουν περίπου το 4,5% του 

ευρωπαϊκού ΑΕγχΠ και απασχολούν περίπου το 3,8 % του εργατικού δυναμικού της ΕΕ (8,5 εκατ. 

άτομα).  

www.ekt.gr, με πληροφορίες από Ευρωπαϊκή Επιτροπή  



http://www.ekt.gr/content/display?ses_mode=rnd&ses_lang=el&prnbr=88131  

 

 

Ψηφιακή Βιβλιοθήκη  της ΕΛΣΤΑΤ   

 

Για παλαιότερα στοιχεία (ιστορικά), μπορείτε να επισκεφτείτε την Ψηφιακή Βιβλιοθήκη  της 

ΕΛΣΤΑΤ  http://dlib.statistics.gr/portal/page/portal/ESYE/ , η οποία παρέχει όλα της τα 

στατιστικά στοιχεία  και τις εκδόσεις της δωρεάν. 

 

επιστροφή 

 

Πώς να βρείτε τους Επιθεωρητές περιβάλλοντος του ΥΠΕΚΑ για ενημέρωση, καταγγελίες 

κλπ  

 

Μια ενδιαφέρουσα προσπάθεια υπάρχει στο ΥΠΕΚΑ: http://greece.eenviper.eu/ 

Είναι μια βάση δεδομένων μέσω μιας ηλεκτρονικής πλατφόρμας. 

Μπορείς να υποβάλεις καταγγελίες, να βλέπεις τις επιθεωρήσεις που γίνονται, να παρακολουθείς 

περιβαλλοντικές επιθεωρήσεις και αναθέσεις έργων κλπ 

Είναι ένα χρήσιμο εργαλείο 

(ελήφθη από: Γιώργος Αμαξίδης. Ευχαριστούμε) 

 

επιστροφή 

 

Δείτε πώς αυγάτισε η περιουσία του Ευάγγελου Βενιζέλου μέσα σε 13 χρόνια!  

 

1996  

3 γραφεία, 1 εξοχικό, 2 οικόπεδα, περίπου 130.000 ευρώ καταθέσεις και εισόδημα 55.000 ευρώ... 

Αναλυτικότερα: 

Ο υπουργός δικαιοσύνης είχε ένα γραφείο και ένα οικόπεδο στη Θεσσαλονίκη, και ένα 

αγροτεμάχιο στη Χαλκιδική καθώς και ένα Ι.Χ. 1.400 κυβικά.  

Από κοινού με τη σύζυγό του είχαν 12 εκατομμύρια δρχ. 1.500 δολάρια Ηνωμένων Πολιτειών και 

2.000 γαλλικά φράγκα. 

Η σύζυγος του κ. Βενιζέλου είχε δύο γραφεία και μία εξοχική κατοικία και σε κοινό λογαριασμό 

με την κόρη της 6,5 εκατομμύρια δρχ. και 142.000 γερμανικά μάρκα. Ο κ. Βενιζέλος δήλωσε 

γενικό εισόδημα 18.788.190 δρχ. 

 

2009  

17 ακίνητα, 2,7 εκ ευρώ καταθέσεις, 130.000 μετοχές και εισόδημα 106.000 αυτός και 74.000 η 

σύζυγος... Αναλυτικότερα: 

Ο κ Βενιζέλος δήλωσε το 2009 βουλευτική αποζημίωση ύψους, 106.569 ευρώ. ΛΟΙΠΑ 

ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΑ: 74.443 η σύζυγος. ΑΚΙΝΗΤΑ: 27 ακίνητα μαζί με τη σύζυγο. 10 νέα από 

κληρονομιά της συζύγου το 2009.ΜΕΤΟΧΕΣ: Ο Ευ. Βενιζέλος διαθέτει αμοιβαία 97.000 τεμάχια, 

ενώ η σύζυγός του διαθέτει αμοιβαία 36.000 τεμάχια. ΚΑΤΑΘΕΣΕΙΣ: Ο ίδιος διαθέτει 220.000 

ευρώ σε ελληνικές τράπεζες, ενώ η σύζυγός του διαθέτει περίπου 2,5 εκατ. ευρώ σε ελληνικές 

τράπεζες. ΟΧΗΜΑΤΑ: 2 αυτοκίνητα από 1 με τη σύζυγό του. 

 

ΥΓ. Τα εύσημα εκτός από τον Μπένυ που είχε καλό δάσκαλο τον Άκη, πρέπει να αποδοθούν 

και στη σύζυγο που χωρίς εισόδημα το 1996 και με 74.000 ψωροχιλιάρικα το 2009 κατάφερε 

μέσα σε 13 χρόνια να αποταμιεύσει 2,5 εκ ευρώ. Έπρεπε να ήταν αυτή στη θέση του Υπ. 

Οικονομικών και όχι ο Μπένυ.  
 

(το δημοσιεύουμε όπως το βρήκαμε στο διαδίκτυο. Δεν μπορούμε να το ελέγξουμε αλλά 

στηρίζεται στο πόθεν έσχες που καταθέτουν οι βουλευτές. Εμείς πήραμε χαρτί και μολύβι και 

http://www.ekt.gr/content/display?ses_mode=rnd&ses_lang=el&prnbr=88131
http://dlib.statistics.gr/portal/page/portal/ESYE/
http://greece.eenviper.eu/


είδαμε τα εξής: Αν παίρνεις 106.000 ευρώ το χρόνο και έστω ότι αυτό έπαιρνες από το 1996 μέχρι 

το 2009 (που είναι υπερβολή). Τότε βγαίνει εισόδημα 1.378.000 στα 13 χρόνια. Τίποτε να μην 

έτρωγε (που τρώει) δεν γίνεται να έχει 2,7 εκατ. ευρώ σε καταθέσεις και περίπου 15 ακίνητα 

παραπάνω.  Ναι, ξέρουμε το ΕΣΧΕΣ αλλά ποτέ δεν μάθαμε το ΠΟΘΕΝ για όλους τους βουλευτές, 

ιδιαίτερα αυτούς των κομμάτων εξουσίας, που κυβερνάνε τόσα χρόνια. ΗΓ) 

 

επιστροφή 

 

Πώς το χρέος των 4 ευρώ γίνεται... 39.000 ευρώ σε ένα χρόνο- Για το νέο Κώδικα 

Φορολογικών Διαδικασιών 

 

Σε σχιζοφρενικές καταστάσεις οδηγεί ο Κώδικας Φορολογικών Διαδικασιών που έχει αρχίσει 

να εφαρμόζεται από την 1η Ιανουαρίου γεγονός που δείχνει ότι οι διατάξεις ετοιμάστηκαν στο 

πόδι και χωρίς να ληφθούν υπό όψιν πραγματικά δεδομένα. 

Το παρακάτω παράδειγμα δείχνει πως μια απλή αμέλεια καταβολής 4 ευρώ το μήνα από μια 

επιχείρηση μπορεί να οδηγήσει σε ένα χρόνο στην επιβολή προστίμων 39.000 ευρώ. Το 

παράδειγμα συνέταξε ο Σύλλογος Οικονομολόγων Λογιστών του Νομού Μαγνησίας. 

Έστω μια επιχείρηση έναν υπάλληλο με μηνιαία αμοιβή 700,00 ευρώ καθαρά το μήνα. Για το 

ποσό αυτό έπρεπε να παρακρατεί το ποσό των 4,00 ευρώ κάθε μήνα και να το καταβάλλει στο 

Δημόσιο. Θα πρέπει δηλαδή έως την 20η του επομένου μήνα ο επιχειρηματίας να αποστέλλει 

ηλεκτρονικά στο taxis δήλωση για τα 4,00 ευρώ, στη συνέχεια να εκτυπώνει τον κωδικό 

πληρωμής και να μεταβαίνει στην τράπεζα για την πληρωμή. Αυτό πρέπει να το κάνει 12 φορές το 

χρόνο. Το συνολικό ποσό της οφειλής είναι 56,00 ευρώ για όλο το έτος. 

Αν από λάθος δεν παρακρατήσει και δεν αποδώσει στο δημόσιο κάθε μήνα το ποσό των 4,00 

ευρώ, αλλά αντιληφθεί το λάθος του στο τέλος της χρονιάς (όταν θα γίνει η συνολική ετήσια 

εκκαθάριση) τότε έχει τα παρακάτω πρόστιμα: 

Για το μήνα Ιανουάριο του 2014 
Πρόστιμο μη υποβολής άρθρου 54: 1.000,00 ευρώ Πρόστιμο άρθρου 53 (τόκοι) (ενδεικτικά): 4,00 

* 8,25% * 11/12 = 0,30 ευρώ Πρόστιμο εκπρόθεσμου καταβολής άρθρου 57: 4,00*10%= 0,40 

ευρώ Πρόστιμο άρθρου 59; 4,00 ευρώ 

Συνολικό πρόστιμο μη έγκαιρης υποβολής δήλωσης για τον Ιανουάριο: 1.004,70 ευρώ 

Επειδή όμως δεν είχε υποβάλει για κάθε μήνα δήλωση για τα 4,00 ευρώ, θεωρείται ότι έχει 

υποτροπή και κατ’επέκταση διπλασιασμό του προστίμου των 1.000,00 ευρώ για το μήνα 

Φεβρουάριο. Οπότε, το συνολικό πρόστιμο για το Φεβρουάριο θα είναι: 2.004,67 ευρώ. 

Στη συνέχεια: Η μη εμπρόθεσμη υποβολή της δήλωσης των 4,00 ευρώ για το Μάρτιο, θεωρείται 

δεύτερη υποτροπή και έχουμε τετραπλασιασμό του προστίμου των 1.000,00 ευρώ. Οπότε, το 

συνολικό πρόστιμο για το Μάρτιο θα είναι: 4.004,64 ευρώ. 

Τελικά, για όλους τους επόμενους μήνες θα για κάθε μήνα πρόστιμα περί των 4.004,00 ευρώ. 

Συνολικά τα 56,00 ευρώ θα επιβαρυνθούν με πρόστιμα 39.045,00 ευρώ. 
Πηγή: fpress- aftodioikisi.gr 

επιστροφή 

Για το 4ο Συνέδριο Ακουστικής Οικολογίας με θέμα “Ακουστική Οικολογία και Εκπαίδευση” 

29 Δεκεμβρίου 2013 

Για τρέχουσα ενημέρωση σχετικά με την ΕΕΑΟ σας παραπέμπουμε στους ιστότοπους: 

https://www.akouse.gr  και  

https://www.facebook.com/pages/Hsae/569322926411111 .  

Tον Μάιο του 2014 το ΔΣ της ΕΕΑΟ ολοκληρώνει τη διετή θητεία του. Σκεφτήκαμε λοιπόν να 

συνδυάσουμε την Γενική Συνέλευση και τις εκλογές για νέο ΔΣ με το 4ο Συνέδριο Ακουστικής 

Οικολογίας με θέμα “Ακουστική Οικολογία και Εκπαίδευση”. Το συνέδριο όπως και τα 

προηγούμενα θα περιλαμβάνει εισηγήσεις, εργαστήρια και συναυλίες-ηχητικές εγκαταστάσεις. Θα 

εστιάσει, αλλά δεν θα περιοριστεί, στις παρακάτω βασικές θεματικές ενότητες: 

http://www.aftodioikisi.gr/ipourgeia/eforia-pos-to-xreos-ton-4-evro-ginetai-39-000-evro-se-ena-xrono
https://www.akouse.gr/
https://www.facebook.com/pages/Hsae/569322926411111


1. Διδασκαλία της Ακουστικής Οικολογίας στην Πρωτοβάθμια, Δευτεροβάθμια και Τριτοβάθμια 

Εκπαίδευση. 

2. Οι Συνθέσεις Ηχοτοπίου και ο Ηχητικός Περίπατος στην Εκπαίδευση. 

3. Σύνδεση της Ακουστικής Οικολογίας με την Περιβαλλοντική Εκπαίδευση. 

4. Ακουστική Οικολογία, Άτυπη και Δια Βίου Εκπαίδευση. 

5. Ακουστική Οικολογία, Εκπαιδευτική Ψυχολογία και Περιβαλλοντική Ψυχολογία. 

6. Ακουστική Οικολογία και Περιβαλλοντική Ηθική. 

7. Ακουστική Οικολογία και Βιοακουστική: Εκπαιδευτική Διάσταση. 

8. Ακουστική Οικολογία και Ηχορύπανση: Εκπαιδευτική Διάσταση. 

9. Ακουστική Οικολογία και Τεχνολογία στην Εκπαίδευση: Δυνατότητες και Περιορισμοί. 

10. Ακουστική Οικολογία και Περιβάλλοντα Μάθησης: Αρχιτεκτονικός και Πολεοδομικός 

Σχεδιασμός, Ακουστική Σχολικών Μονάδων, Υλικά Δόμησης, Προγράμματα βελτίωσης του 

Ηχητικού Περιβάλλοντος Σχολείων. 

Η επίσημη ανακοίνωση για το Συνέδριο θα γίνει γύρω στα μέσα Ιανουαρίου του 2014. Με χαρά 

μας θα οργανώσουμε το συνέδριο αυτό στην Κέρκυρα, αλλά εάν κάποιο από τα μέλη της ΕΕΑΟ 

επιθυμεί να το διοργανώσει στον τόπο του και μπορεί να εξασφαλίσει τις απαραίτητες 

υλικοτεχνικές του ανάγκες και υποδομές, θεωρούμε ότι θα ήταν θετικό να πραγματοποιηθεί αυτό 

το συνέδριο και σε κάποια άλλη πόλη της Ελλάδας πέρα από την Κέρκυρα ή το Ρέθυμνο όπου έχει 

ξαναγίνει. Εάν υπάρχει κάποια σχετική πρόταση σας παρακαλούμε να επικοινωνήσετε το 

αργότερο έως τις 10 Ιανουαρίου με την Αντιπρόεδρο του ΔΣ Κατερίνα Τζεδάκη (tzed@otenet.gr). 

Με θερμές ευχές και χαιρετισμούς, 

Εκ μέρους του Διοικητικού Συμβουλίου της Ελληνικής Εταιρείας Ακουστικής Οικολογίας, 

Ιωάννα Ετμεκτσόγλου 

 

επιστροφή 

 

Μάθετε πώς να σταματήσετε τον «σπιούνο» του κρυμμένου χάρτη του smartphone σας 

  

Το άγρυπνο μάτι του smartphone μας, «θαμμένο» μέσα στις ρυθμίσεις της συσκευής, 

περιλαμβάνει μια λίστα που καταγράφει συνεχώς τις τοποθεσίες που επισκεπτόμαστε. 

Τόσο σε συσκευές iOS (και ειδικά στο iOS 7) όσο και στο λειτουργικό Android υπάρχει λοιπόν 

μια κρυμμένη επιλογή που επιμένει να καταγράφει όλα τα μέρη που έχουμε βρεθεί, λεπτό προς 

λεπτό(!), κάνοντάς τη χρυσωρυχείο για όποιον θέλει να μας παρακολουθήσει.  

Το iOS 7 και το Google Now του Android παρακολουθούν τα βήματά μας για να βοηθούν τους 

κατασκευαστές smartphone να μας παρέχουν εξατομικευμένες πληροφορίες μέσω των location-

based υπηρεσιών τους, όπως το Siri για παράδειγμα, αλλά και τις λοιπές χρήσιμες λειτουργίες 

περιβάλλοντος χώρου. 

Οι λεπτομέρειες βέβαια που καταγράφουν πάνε πολύ πιο μακριά από το να ξέρουν απλώς πότε 

πήγες στο αγαπημένο σου σούπερ μάρκετ. Κι αυτό γιατί οι χάρτες παρακολουθούν και το πόσο 

χρόνο πέρασες εκεί, κάνοντας το πράγμα αρκούντως τρομακτικό!  

Στο παραπάνω παράδειγμα, ας πούμε, χωρίς να κάνει «checking in» ο χρήστης, το iOS 7 

κατέγραψε επακριβώς πόσο χρόνο περνά κάθε μέρα στο γραφείο του! Έτερος χρήστης 

συνειδητοποίησε αίφνης ότι το νέο του iPhone 5S ήξερε ακριβώς ακόμα και πού ήταν το σπίτι του 
χωρίς να έχει φυσικά καταχωρίσει στη συσκευή τη διεύθυνσή του: το κινητό ονόμασε αυτομάτως 

την τοποθεσία «Σπίτι» δεδομένου του πολύ χρόνου που περνούσε εκεί κάθε μέρα! Φρικιαστικό ε; 

Όσο περισσότερες πληροφορίες αποθηκεύει βέβαια το κινητό για μας τόσο πιο καλές και πιστές 

είναι οι εξατομικευμένες υπηρεσίες που μας παρέχει. Υποθετικά τουλάχιστον. Τι γίνεται όμως 

όταν τα δεδομένα αυτά πέσουν σε λάθος χέρια (ξέρετε εσείς ποια είναι αυτά);  

Αν θέλετε λοιπόν να μάθετε τι ξέρει για σας η έξυπνη τηλεφωνική συσκευή σας (και να τη 

σταματήσετε!), να πώς γίνεται το μαγικό. 

  

iPhone 
Σε περιβάλλον iOS, πηγαίνετε στα Settings και κατόπιν στο Privacy. Βρείτε το Location Services 

στην κορυφή και μετά κάντε scroll down για να βρείτε το System Services στο τέλος. Εκεί θα 



βρείτε το Frequent Locations, το οποίο και θα επιλέξετε (σε κάποιες συσκευές δεν υπάρχει η 

επιλογή, για άγνωστο ακόμα λόγο).  

Εκεί λοιπόν θα δείτε όσα «άπλυτα» έχει το κινητό για σας. Καθαρίστε το ιστορικό και 

απενεργοποιήστε το Frequent Locations, για να σταματήσει έτσι το άγρυπνο μάτι του iPhone να 

σας παίρνει στο κατόπι! 

  

Συσκευές Android 
Για το Android τα πράγματα είναι λίγο πιο περίπλοκα, καθώς εξαρτάται τόσο από το μοντέλο του 

smartphone όσο και την έκδοση του λειτουργικού που τρέχει. Για Android 4.3 ή χαμηλότερο 

όμως, ο χρήστης έχει τη δυνατότητα να απενεργοποιήσει την επιλογή από τα Google Settings του 

app menu. Μόλις ανοίξετε λοιπόν τα Google Settings, βρείτε το Location και κατόπιν το Location 

Reporting. 

Και για κάθε χρήστη υπηρεσιών της Google, μπορεί να βρει εύκολα τι ξέρει ο διαδικτυακός 

κολοσσός γι' αυτόν και τα περπατήματά του από το Google.com/locationhist 

 

επιστροφή 

 

Απαραίτητες αλλαγές ώστε οι κρατικές ενισχύσεις να γίνουν εργαλείο προς μια πράσινη 

οικονομία – Έκθεση του ευρωπαϊκού Πράσινου Ινστιτούτου. 

 

Απαραίτητες αλλαγές ώστε οι κρατικές ενισχύσεις να γίνουν εργαλείο προς μια πράσινη 

οικονομία – Έκθεση του ευρωπαϊκού Πράσινου Ινστιτούτου. 

 

(Μεταφράσαμε τον πρόλογο της έκδοσης για τους αναγνώστες μας) 

 

Κανόνες για τις κρατικές ενισχύσεις της ΕΕ, οι οποίες καθορίζουν αν μια κυβέρνηση έχει τη 

δυνατότητα να παράσχει στήριξη σε μια εταιρεία, ακούγεται σαν ένα εξαιρετικά βαρετό θέμα . 

Πιστεύω ακράδαντα αυτό είναι λάθος και ελπίζω να είμαι σε θέση να σας πείσω, σε κάποιο 

βαθμό, για να σχηματίσετε θετική άποψη. Το E3G think -tank έχει εκπονήσει μια έκθεση που 

υλοποιήθηκε από την Ομάδα των Πρασίνων / Ευρωπαϊκή Ελεύθερη Συμμαχία στο Ευρωπαϊκό 

Κοινοβούλιο, η οποία είναι εξαιρετικά αποκαλυπτική και εκπαιδευτική, και η οποία θα δώσει  την 

προσοχή που αξίζει στη συζήτηση γύρω από την αναθεώρηση των κανόνων της ΕΕ περί κρατικών 

ενισχύσεων. 

Οι οικονομικές προοπτικές της ΕΕ είναι ζοφερές, στην καλύτερη περίπτωση . Η κοινωνική 

επισφάλεια αυξάνεται αμείωτα . Η περιβαλλοντική κρίση δεν κατάφερε να κάνει πρωτοσέλιδα, 

παρά το γεγονός ότι οι κίνδυνοι της παγκόσμιας κλιματικής αλλαγής γίνονται όλο και πιο 

εμφανείς από ποτέ. Αυτή η τριπλή κρίση δημιουργεί ανασφάλεια , πολύ αρνητικές κοινωνικές και 

περιβαλλοντικές επιπτώσεις, και υπονομεύει το δυναμικό της καινοτομίας της Ευρώπης και την 

ανταγωνιστικότητα της. Η ΕΕ δεν έχει καταλήξει σε μια απάντηση στο πολύ επείγον αίτημα από 

όλες τις γωνιές της Ευρώπης για την καταπολέμηση της ανεργίας των νέων και να κάνει 

προτεραιότητα τη βιώσιμη ανάπτυξη και καλές πράσινες θέσεις εργασίας. . 

Οι δυνάμεις της αγοράς, αν αφεθούν στην τύχη τους, δεν θα οδηγήσουν στον οικονομικό και 

κοινωνικό μετασχηματισμό που χρειαζόμαστε . Οι κυβερνήσεις επειγόντως πρέπει να καθορίσουν 
τους όρους και το πλαίσιο ώστε να κατευθύνουν τον ανταγωνισμό και την καινοτομία σε μια νέα 

πράσινη = βιώσιμη, κατεύθυνση . Εκεί είναι που οι κανόνες για τις κρατικές ενισχύσεις, μαζί με 

άλλα μέσα, θα πρέπει να διαδραματίσουν ένα ρόλο. Μια επαρκής μεταρρύθμιση των κανόνων 

περί κρατικών ενισχύσεων θα παρέχει μια εξαιρετική ευκαιρία για την προώθηση ενός 

μετασχηματισμού της οικονομίας. Η ΕΕ αναθεωρεί τη νομοθεσία περί κρατικών ενισχύσεων και 

τις κατευθυντήριες γραμμές για την ενέργεια και το περιβάλλον. Τώρα είναι η ώρα να 

εμπλακούμε σε αυτή τη συζήτηση . 

Το πλαίσιο της ΕΕ για τις κρατικές ενισχύσεις πρέπει να συνάδει με τη μετακίνηση προς μια 

οικονομία χαμηλών εκπομπών άνθρακα , οικονομία αποτελεσματική και φιλική προς το κλίμα, 

όπως περιγράφονται στη στρατηγική Ευρώπη 2020 . 

http://gef.eu/publication/gef-publishes-state-aid-and-the-green-economy-report/
http://gef.eu/publication/gef-publishes-state-aid-and-the-green-economy-report/


Η μελέτη οδηγείται από το κύριο θέμα της αύξησης της ανθεκτικότητας, μειώνοντας το κόστος 

της αφαίρεσης του άνθρακα και την προώθηση της τεχνολογικής , κοινωνικής και επιχειρηματικής 

καινοτομίας . 

Να κάνει σωστά την αναθεώρηση των κρατικών ενισχύσεων σημαίνει να κάνει τις συνθήκες-

πλαίσιο για ένα Πράσινο New Deal . 

Η μελέτη αυτή συμβάλλει καθοριστικά σε αυτό… 

Reinhard Bütikofer 

Μέλος του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου για την Ομάδα των Πρασίνων / Ευρωπαϊκής Ελεύθερης 

Συμμαχίας 

Συμπρόεδρος του Ευρωπαϊκού Πράσινου Κόμματος 

 

Συστάσεις δίνονται παρακάτω για λεπτομερείς αλλαγές στο σχέδιο κατευθύνσεων σε τρεις τομείς:  

μείωση του κόστους της απεξάρτησης από τον άνθρακα και της ανθεκτικότητας (resilience), 

καθοδήγηση της απελευθέρωσης και της νέας ανάπτυξης της αγοράς,  εξασφάλιση ροών 

επενδύσεων για χαμηλές εκπομπές άνθρακα. 

 

επιστροφή 

 

Η ΑΕΚ αναλαμβάνει δράση σε συνεργασία με την Ελληνική Ορνιθολογική Εταιρεία για την 

προστασία των Αετών 

 

(αυτό κι αν είναι εταιρική κοινωνική ευθύνη! ΗΓ) 

 

Όλοι γνωρίζουμε τί σημαίνει παγκοσμίως για τον κάθε φίλαθλο το έμβλημα της αγαπημένης του 

ομάδας. Για την ΑΕΚ, ο Δικέφαλος Αετός είναι εμπνευσμένος από τη Βυζαντινή Αυτοκρατορία, 

μεταφέροντας παντού ανά τον κόσμο την ιστορία και τις καταβολές του Συλλόγου μας, 

την περηφάνια των Ελλήνων της Μικράς Ασίας, τις χαμένες πατρίδες, την προσφυγιά. 

Δυστυχώς στην Ελλάδα υπάρχει δραματική μείωση του αριθμού των Αετών, με κυριότερους 

λόγους, τη λαθροθηρία, την παράνομη χρήση δηλητηριασμένων δολωμάτων, τον τραυματισμό και 

τη θανάτωση από ηλεκτροφόρα σύρματα, την εξάπλωση της ανθρώπινης παρουσίας, αλλά και τη 

μείωση της τροφής. 

Η ΑΕΚ αναλαμβάνει δράση σε συνεργασία με την Ελληνική Ορνιθολογική Εταιρεία, με στόχο 

την προστασία των απειλούμενων Αετών της Ελλάδας, όπως είναι ο Χρυσαετός (Aquila 

chrysaetos) και ο Σπιζαετός (Aquila fasciatus). 

Την Τετάρτη 29 Ιανουαρίου στις 12:00 σε Συνέντευξη Τύπου που θα πραγματοποιηθεί στην 

αίθουσα εκδηλώσεων της Ορνιθολογικής (Πάρκο Αντώνης Τρίτσης, Ίλιον) θα παρουσιαστεί το 

πρόγραμμα της συγκεκριμένης κοινής δράσης για το 2014, αλλά και οι τρόποι προστασίας και 

παρακολούθησης των Αετών σε διάφορες περιοχές της χώρας μας. 

Πηγή: http://www.aekfc.gr/index.asp?a_id=1355&n_id=8395&cpage=1  

 

επιστροφή 

 

Οδυσσέας, Αντίνοος, Ευρύμαχος, Αμφίνομος, Αγέλαος, Μήτις: Κανένα όνομα στα Ομηρικά 

έπη δεν είναι δοσμένο στην τύχη! 

 

Το απόσπασμα αυτό δεν αναφέρει ότι η Θεά Αθηνά ήταν κόρη της Μήτυος. Ωστόσο, Μήτις ήταν 

από την παλαιολιθική εποχή μέχρι την κλασσική Ελλάδα, μια ενδιαφέρουσα αρετή. Μήτι είχε και 

ο Οδυσσέας. Επίσης, ο Προμηθέας, ο Δαίδαλος, και ο Θεός Ήφαιστος. Το τι ήταν η Μήτις θα το 

πούμε μια άλλη φορά. Σας διαβεβαιώ ότι έχει εξαιρετικό ενδιαφέρον. Ψάξτε το και θα 

εντυπωσιαστείτε. 

Ηλίας Γιαννίρης 

 

http://www.aekfc.gr/index.asp?a_id=1355&n_id=8395&cpage=1


Όταν ο Οδυσσέας φτάνει στην Ιθάκη, η μεγίστη επιθυμία του είναι ΝΑ ΠΑΡΕΙ ΠΙΣΩ ΤΟΝ 

ΚΟΣΜΟ ΤΟΥ, τον κόσμο που του έκλεψαν.  

Παρά την μεγάλη του λαχτάρα, διατηρεί την ανωνυμία του και μεταμορφωμένος σε ζητιάνο από 

την ΘΕΑ ΑΘΗΝΑ, πηγαίνει στο παλάτι ώστε να ελέγξει την κατάσταση και να πάρει τις 

πληροφορίες που θέλει, υπομένοντας καρτερικά τις προσβολές και την χλεύη των μνηστήρων. 

ΓΙΑΤΙ ΑΥΤΟ ΠΟΥ ΤΟΝ ΕΝΔΙΑΦΕΡΕΙ, ΕΙΝΑΙ Η ΕΠΙΤΕΥΞΗ ΤΟΥ ΣΤΟΧΟΥ ΚΑΙ ΟΧΙ Η 

ΣΤΕΙΡΑ ΑΝΤΙΠΑΡΑΘΕΣΗ. Γι αυτό τον λόγο και είναι ο αγαπημένος της Θεάς ΑΘΗΝΑΣ, της 

Θεάς που αντιπροσωπεύει την ΝΟΗΣΗ ΤΟΥ ΔΙΟΣ, την ΣΟΦΙΑ, την ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΤΗΣ 

ΣΚΕΨΗΣ ΚΑΙ ΤΟΥ ΠΟΛΕΜΟΥ. 

Της Θεάς που μελετά τον εχθρό και τον πολεμά με τα ίδια του τα όπλα. Όταν όμως έρχεται η ώρα, 

όταν τους έχει στριμώξει όλους άοπλους σε ένα δωμάτιο, όταν φανερώνεται πάνοπλος, ΤΟΤΕ 

ΕΚΦΡΑΖΕΙ ΤΗΝ ΟΡΓΗ ΤΟΥ. ΚΑΙ ΔΕΝ ΔΕΙΧΝΕΙ ΟΙΚΤΟ, ΓΙΑΤΙ Ο ΚΟΣΜΟΣ ΤΟΥ ΕΙΝΑΙ 

ΤΟ ΒΙΟΣ ΤΟΥ, που δημιούργησε με τον δικό του ιδρώτα, ΕΙΝΑΙ Η ΠΑΤΡΙΔΑ ΤΟΥ που οι 

μνηστήρες καταχράστηκαν και καπηλεύτηκαν μαζί με την φιλοξενία του οίκου του που τιμησε 

τον ΞΕΝΙΟ ΔΙΑ. 

Ο ισχυρότερος αντίπαλός του είναι ο ΑΝΤΙΝΟΟΣ. Η λέξη μιλά απο μόνη της. Είναι η ΑΝΤΙ-

ΝΟΗΣΗ, είναι αυτό που μας κάνουν ΤΩΡΑ, είναι ο τρόπος με τον οποίο θολώνουν τις 

καταστάσεις και την πραγματικότητα ώστε ΝΑ ΜΗΝ ΣΚΕΦΤΟΜΑΣΤΕ ΚΑΘΑΡΑ ΚΑΙ ΝΑ 

ΜΑΣ ΕΛΕΓΧΟΥΝ. Είναι ο μεγαλύτερος κίνδυνος για την καθυπόταξη και δουλεία του 

ανθρώπου. 

Ο επόμενος είναι ο ΕΥΡΥ-ΜΑΧΟΣ. Αυτός που μάχεται με κάθε τρόπο, με εύρος, ΜΕ ΚΑΘΕ 

ΜΕΣΟΝ, ο δεινός και αδίστακτος μαχητής. 

Ο ΑΜΦΙ-ΝΟΜΟΣ! Αυτός που διαστρεβλώνει τον ΝΟΜΟ και την τάξη των πραγμάτων, ο 

επικίνδυνος γιατί είναι ΕΤΣΙ και ΑΛΛΙΩΣ! 

Ο ΑΓΕ-ΛΑΟΣ! Αυτός που άγει τον λαό, που τον παρασύρει με την βοήθεια του ΑΝΤΙ-ΝΟΟΥ. 

Που τον μετατρέπει σε ΚΑΤΕΥΘΥΝΟΜΕΝΗ ΑΓΕΛΗ! 

 

Κανένα όνομα στα Ομηρικά έπη δεν είναι δοσμένο στην τύχη! 

Κρύβουν βαθύτατα νοήματα και στο χέρι μας είναι να τα αποκρυπτογραφήσουμε και να 

διδαχτούμε, ή καλύτερα να συνετιστούμε. 

Οι πρόγονοί μας μιλούν, ΟΙ ΠΡΟΓΟΝΟΙ ΜΑΣ ΛΕΝΕ ΤΙ ΝΑ ΚΑΝΟΥΜΕ, μας λένε ΠΩΣ ΝΑ 

ΠΟΛΕΜΗΣΟΥΜΕ, μας λένε πως να τινάξουμε τον ζυγό. 

ΑΡΚΕΙ, ΝΑ ΤΟΥΣ ΑΚΟΥΣΟΥΜΕ! 

Και ο Αντίνοος, ο στόχος της πρώτης φονικής βολής του Οδυσσέα. Είναι αυτός ΠΟΥ ΠΡΕΠΕΙ να 

πεθάνει πρώτος. Γι’ αυτό, μακριά από την προπαγάνδα των ΜΜΕ. Και τον σκοτώνει ρίχνοντας 

του το βέλος στον ΛΑΙΜΟ, το ΟΡΓΑΝΟ ΤΗΣ ΟΜΙΛΙΑΣ δηλαδή της επικοινωνίας που την 

χρησιμοποιεί ενάντια στην νόηση των ανθρώπων! 

Ι.ΠΙΤΣΟΥΛΗ από το βιβλιο της :ΜΥΣΤΙΚΗ ΟΔΥΣΣΕΙΑ 

Πηγή: 
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επιστροφή 

 

`Αυτοβιογραφικό από το ἔπος τοῦ 1940  

3.9.2002 

του Φώτη Παρασκευόπουλου  
Πολλά ἀκούγονται καί γράφονται κατά καιρούς σχετικά με τό ἔπος τοῦ 1940. 

Τον Αὔγουστο τοῦ ’40 φύγαμε ἕνα τάγμα ἀπό τό 5
ο
 Σύνταγμα Τρικάλων καί στρατοπεδεύσαμε στά 

ὑψώματα τῆς Κατάρας, βλέποντας στό βάθος τό Μέτσοβο. Ἐκεῖ παραμέναμε καί κατά καιρούς 

περνοῦσαν προς ἐπιθεώρηση ἀξιωματικοί, ἔνας μᾶς εἶπε ἐλπίζω νά μήν ἔχομεν πόλεμον. Ἄρχισαν οἱ 
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βροχές καί τό τάγμα κατέβηκε στὀ Μέτσοβο. Ἐγώ, λοχίας τότε, παρέμεινα φρουρά τοῦ στρατοπέδου 

μέ την ὁμάδα μου. 

Παραμονή τῆς 28
ης

 Ὀκτωβρίου τό βράδυ στἠ σκηνή συζητούσαμε καί τραγουδούσαμε ὅπως πάντα. 

Τό πρωί πού ξυπνήσαμε, ἕνας στρατιώτης ἀπό τά μέρη τῆς Καρδίτσας εἶπε ὅτι ἔχουμε πόλεμον. Τόν 

ρώτησα πῶς τό γνωρίζεις; Εἶδε ὄνειρον: ἔνας πατριώτης του, πήγαινε μπροστά μέ τό Σταυρό καί 

ακολουθοῦσαν πολλοί. Τότε τοῦ εἶπα, πήγαινε νά δεῖς μήπως εἶναι κανένας βοσκός στο στρατόπεδο. 

Ἐκεί εἴχαμε βροχοῦλα καί ομίχλη. Σέ λίγο ἐπέστρεψε καί μοῦ λέγει: δέν σᾶς εἴπα πώς ἔχουμε 

πόλεμον, ἔρχεται τό τάγμα ἀπό τό Μέτσοβον, βλέπω ἀπέναντι τό πυροβολικόν νά πηγαίνει στή θέση 

του, σέ λίγο ἦρθε καί ὁ λόχος μας. Ἐμεῖς μαγειρεύαμε τό φαγητό μας μέσα στο αμπρί. Ὅλη τήν νύχτα 

ἑτοιμασίες καί τό πρωί ξεκινήσαμε, ὅλο το τάγμα συντεταγμένον. 

Προχωρήσαμε λίγο καί φθάνει ἕνα ἰταλικό ἀεροπλάνο και βομβαρδίζει τό  Μέτσοβον, ἀνεπιτυχῶς. Σέ 

λίγο, καθώς προχωρούσαμε πρός τήν Βωβοῦσα μέσα στόν κάμπο τοῦ Μετσόβου, φθάνει ἄλλο 

ἀεροπλάνο πετῶντας χαμηλά στίς παρυφές τοῦ δάσους.  Ἐμεῖς τό Τάγμα βαδίζαμε συντεταγμένοι, δέν 

μᾶς αντελήφθη, τυφλώθηκαν ἀπό τήν Παναγίαν μας. Σἐ μιά καί μισή μέρες φθάσαμε τό μεσημεράκι 

στήν Βωβοῦσα καί τό βράδυ στήν Λάιστα. Ἐκεῖ μᾶς περίμεναν οἱ κάτοικοι, ὁ ἱερεύς, μᾶς φίλεψαν 

κονιάκ καί ἄλλα. Μείναμε τό βράδυ ἐκεῖ καί τήν ἄλλη ἡμέρα πήραμε θέσιν ἀπέναντι ἀπό τούς Πᾶδες, 

Ἁρμάτοβο καί Παλιοσέλλι τήν 31-10-1940.    

Κατά μῆκος τοῦ δρόμου (μονοπάτι) τῶν ἀνωτέρω χωριῶν ἐκινοῦντο στρατιῶται Ἰταλοί, οἱ ὁποῖοι 

ἐφαίνοντο μέ γυμνό μάτι. Προτοῦ νυκτώσει ἔβαλλε τό πυροβολικό μας δύο βλήματα καί από ἐκείνης 

τῆς στιγμῆς λάβαμε τήν επαφή μέ τόν ἐχθρό, βάπτισμα πυρός. 

Στήν περιοχή αὐτή ἑνωθήκαμε μέ τό Τάγμα Κονίτσης, πού οπισθοχώρη-σαν λόγω τῆς μεγάλης 

δυνάμεως τῶν Ἰταλῶν, καί αποτέλεσαν τά δύο τάγματα τό Ἀπόσπασμα Ἀώου. Μετά δύο ἡμέρας 

ἐδόθη διαταγή ἡ διμοιρία μας ὑπό τόν Μόνιμον Λοχία Νικόλαον Σχοινάκην καί μιά διμοιρία τοῦ 

Τάγματος Κονίτσης μέ Ανθ/γόν τόν κ. Νίκου ἀπό τό Δίστρατον, να φυλάξουμε μίαν διάβασιν στόν 

Ἀῶο στο ὔψος τοῦ Διστράτου. Ἀπέναντί μας, στήν κορυφογραμμήν τοῦ ὀροπεδίου, ἐκινοῦντο Ἰταλοί 

αρκετοί και ἐκεῖ ἤρχοντο τα ἀεροπλάνα τους καί ἔκαναν ρίψεις τροφίμων, πυρομαχικῶν κλπ. 

Ὁ ἀνθ/γός Νίκου μᾶς ρώτησε ποιοί θέλουμε να ἀνέβουμε μαζί του στήν κορυφογραμμή. Δήλωσα μέ 

τήν ομάδα μου, ό Διμοιρίτης μου κι ἄλλοι καί ξεκινήσαμε τραγουδῶντας.  Ἀνεβαίνοντας την πλαγιά, 

τρέχοντας ἀπό ἐνθουσιασμό καί λόγω τῆς νεότητας, ἀπεμακρύθημεν ἀπό τούς Διμοιρίτας. Ρωτήσαμε 

ἄν θά πρέπει νά πυροβολήσουμε ἅμα δοῦμε τούς Ἰταλούς:  Ἄν εἶναι κάτω τῶν 200 μέτρων, νά 

πυροβολήσουμε. Φθάνοντας στήν κορυφογραμμή, μέ τόν ὀπλοβολητή σέ ἀπόσταση 100 μ., φάνηκαν 

δύο Ἰταλοί και ἀρχίσαμε να πυροβολοῦμε. Αἰφνιδιάστηκαν, διότι δέν περίμεναν νά τους κτυπήσουμε. 

Προσπάθησαν νά μᾶς κυκλώσουν, ἔπεφταν οἱ σφαῖρες ἐμπρός μας, ξεφύγαμε λόγω τῆς 

διαμορφώσεως τοῦ ἐδάφους χωρίς τραυματίες.  

Την ἄλλην ἡμέρα δέν ἐφάνη οὐδεμία κίνησις Ἰταλὼν εἰς το ὀροπέδιο. Ὁ κ. Νίκου ζήτησε καί πάλι 

ποιός θέλει νά ἀνέβουμε στήν κορυφή. Ἐπανελήφθη μέ τήν ἰδίαν προθυμίαν ἡ συμμετοχή. Φθάσαμε 

στήν κορυφή πρός τό σούρουπο, βλέπαμε τό Δίστρατο καί διακρίναμε δύο, τρία φῶτα. Κατεβαίνοντας 

συναντήσαμε ἕναν στρατιώτη καί μᾶς εἶπε ὅτι ἕφυγαν τήν νύκτα οἱ Ἰταλοί. 

Τότε ὁ κ. Νίκου μᾶς ὁδήγησε στό σπίτι τοῦ θείου του, ἱερέως. Ἐκεῖ βρήκαμε τήν μητέρα του, ἡ 

ἀδελφή του εἷχε φύγει στά Ἰωάννινα. Τό σπίτι του γεμᾶτο τραυματίας Ἰταλούς, ἀναρρωτήριον. Τά 

ὑπάρχοντά τους καί την προῖκα τῆς ἀδελφῆς του τά ἄρπαξαν οἱ Ἀλβανοί πλιατσικολόγοι (οἱ λεγόμενοι 

Τσάμηδες), αὐτά ἔκαναν ἀκολουθώντας τους Ἰταλούς. 

Ἡ εἴσοδος τῶν Ἰταλῶν ἐγινε ἀπό τήν Σαμαρίνα, Δίστρατο, μέ κατεύθυνση τό Μέτσοβο.  Ἔφθασαν 
μέχρι τό εἰκονοστάσι τῆς Βωβούσης. Φθάνοντας τα δικά μας τμήματα, τους ἀνάγκασαν νά 

ὀπισθοχωρήσουν. Ὅμως, παρά τά 8 ἑκατομμύρια λόγχες καί τά μέσα πού διέθεταν, δέν ἦσαν σέ θέση 

νά τροφοδοτοῦν τά τμήματά τους νά μήν πεινοῦν. Πάνω στήν κορυφογραμμή καί μέσα στό Δίστρατο 

συναντήσαμε μουλάρια - ἄλογα πού τά εἶχαν φάει, τά εἶχαν ξυσμένα καί ἔμεναν τά κόκκαλά τους. 

Μᾶς φιλοξένησε ὁ ἱερεύς θεῖος, μᾶς ἔστρωσαν βελέντζες τίς ὁποῖες γεμίσαμε ἔντομα (ψεῖρες). 

Κατά τήν ὀπισθοχώρησιν τῶν Ἰταλῶν στο χωριό Άρμάτοβο, τμήματα δικά μας συνέλαβαν 98 

αἰχμαλώτους Ἰταλούς καίι τούς βάλαμε σε ἑνα ἐκκλησάκι στό Δίστρατο. Ὁ κ. Νίκου ἀνέλαβε 

φρούραρχος ἐκεῖ τότε. 

Τήν 5
ην

 Νοεμβρίου μοῦ εἴπε νά πάρω τούς αἰχμαλώτους και νά τούς πάω στήν Βωβοῦσα. Μοῦ ἔδωσε 

ὀκτώ στρατιῶτας καί ἕναν ὁδηγό πού ἤξερε τόν δρόμο (μονοπάτια μέσα ἀπό δάση). Φθάσαμε τό 

βράδυ στή Βωβοῦσα. Πῆγα στήν Χωροφυλακή, βρῆκα ἕνα Νωματάρχη. Τοῦ εἶπα, ἔχω ἐντολή νά τούς 



παραδώσω ἐδῶ. Μοῦ ἀπαντᾶ, «ἕνα χωροφύλακα ἔχω, τί νά τούς κάνω ἐγώ; Νά πάρουμε τήν 

Μεραρχία στήν Λάιστα νά μᾶς πεῖ». Ἔδωσε ἐντολή νά τούς πάω στό Μέτσοβο καί ἀπό ἐκεῖ στό 

ἐσωτερικό. 

Τοῦ ζήτησα τρόφιμα νά δώσω στούς αἰχμαλώτους, μοῦ εἶπε «δέν ὑπάρχει τίποτε, ἔχουν ἐξαντληθεῖ 

ὅλα λόγω τῶν πολλῶν τμημάτων στρατοῦ πού πέρασαν». Σκέφθηκα πῶς θά τούς πάω στό Μέτσοβο, 

μιά ἡμέρα δρόμο γεμάτη, με ὁδηγό, τελείως νηστικούς; Τότε μοῦ ἦρθε μιά σκέψις, φωτισμός Θεοῦ: 

«Μπορεῖς νά μοῦ μαζέψεις κολοκύθια ξερά ἀπό τίς στέγες τῶν σπιτιῶν;». «Μπράβο, νά σοῦ μαζέψω». 

Ἡ πεῖνα δέν ἀντιμετωπίζεται εὔκολα. Τό πρωί, πάνω στήν γέφυρα τοῦ Ἀώου (διέρχεται μέσα ἀπό τήν 

Βωβοῦσα), κόψαμε τά κολοκύθια φέτες ὅπως το πεπόνι καί, καθώς περνοῦσαν, ἔπαιρναν καί ἀπό μία 

φέτα. Εὐχαριστοῦσαν καί φώναζαν «Μπόνο Γκρέκο!».  
 

Καθ’ ὁδόν μονοπάτια καί δάση, ἔμενε κανένας πίσω γιά ἀνάγκη, φώναζε «ἀμίκο (φίλε) ἐδῶ εἶμαι». 

Ἕνας κουράστηκε πολύ, ἔρχεται ἐμπρός μου και μοῦ λέγει μέ χειρονομία, «μπούμ», σκότωσέ με, 

κτυπῶντας τό στῆθος του. Τόν κτύπησα στήν πλάτη  σαν ἀδελφό και τοῦ εἶπα «Γκρέκο Νό Μπούμ, 

πιάνο πιάνο (σιγά σιγά)» καί μέ πολλή ἀγάπη καί σεβασμό στήν ἰδιότητα τοῦ αἰχμαλώτου φθάσαμε 

μόλις νύκτωνε στό Μέτσοβο ἅπαντες. Ἐκεῖ ἔφαγαν καί οἱ αἰχμάλωτοι ὅ,τι φάγαμε καί ἐμεῖς, 

χόρτασαν. 

Τό πρωί ἀπό τό Μέτσοβο ἀνεβήκαμε στό σταθμό ἐπιμελητείας, πού ξεφόρτωναν τά φορτηγά 

ἐρχόμενα ἀπό Καλαμπάκα. Τούς ἐπιβιβάσαμε σέ ἀνοικτά φορτηγά καί ἐμεῖς. 

Κατεβαίνοντας τόν δρόμο τῆς Κατάρας, συνέβη κάτι τό ανεπανάληπτον. Καθώς ἀνέβαινε ὁ Στρατός 

μας πεζοί, φορτωμένοι γιά τό μέτωπον, τους χαιρετοῦσαν καί τούς πετοῦσαν ὅ,τι εἶχαν χωρίς μῖσος. Ἡ 

ψυχή τοῦ Ἕλληνα δέν εἶναι ἐκδικητική, ἔχει ἀγάπη ὁ Ἔλληνας. Ἐνθουσιασμός ἀπό τούς Ἰταλούς, 

TRENO TRENO ATEN, θέλουν γρήγορα νά ἔρθουν στήν Ἀθήνα. 

 Ὁ Ἀξιωματικός τοῦ Σιδηροδρομικοῦ Σταθμοῦ μοῦ λέγει νά τούς κάνουμε ἔρευνα, καί τί διεπιστώθη; 

Οἱ τσέπες τους γεμάτες τσιγάρα πού τούς πετοῦσαν οἱ στρατιῶτες μας. 

Κατά τήν διαδρομήν σέ ὅλους τούς σταθμούς πού περνούσαμε μᾶς χαιρετοῦσαν, καί βλέπαμε τά 

πάντα μέ μεγάλη συγκίνησιν πού λειτουργοῦσαν μέ τόσον ἐνθουσιασμόν. 

Φθάσαμε στήν Ἀθήνα μας καί τούς παρέδωσα μέ μίαν ἁπλῆ ἀπόδειξιν 98 αἰχμαλώτους στά Ἰλίσια, 

ἐκεῖ πού εἷναι σήμερα το Νοσοκομεῖο Ν.Ι.Μ.Τ.Σ. Μείναμε 3-4 ἡμέρες καί διά τῆς αὐτῆς ὁδοῦ 

ἐπιστρέψαμε στό Δίστρατο. 

Ἀπό ἐκεῖ περάσαμε τά χωριά Ἀρμάτοβο, Πάδες, Παλιοσέλλι καί φθάσαμε στήν Κόνιτσα, ὅπου εἴδαμε 

την ἀγορά της καμμένη ἀπό τούς Ἰταλούς. 

Στή συνέχεια γέφυρα Κακαβιᾶς, Σαρανταπόρου καί πρό τῆς Πρεμετῆς συναντήσαμε τό Τάγμα μας. 

Τήν παραμονή τοῦ Ἁγίου Ἀνδρέου πῆγα μέ τήν ὁμάδα μου ἐνέδρα, περάσαμε μιά ὡραῖα γλυκιά  

νύκτα νά ψιχαλοβρέχει. Τό πρωί άντικρίσαμε τό πρῶτο χιόνι στήν κορυφή τῆς Τρεμπεσίνας. 

Καθώς προχωρούσαμε στό χωριό, συναντήσαμε ἀνθρώπους μέ τά γιορτινά τους, πήγαιναν στήν 

ἐκκλησία. Φθάνοντας στήν κορυφή, φάνηκαν μερικοί Ἰταλοί καί κάτω ἀριστερά μας ἡ Πρεμετή. 

Ἄρχισαν νά μᾶς κτυποῦν ἀπό παντοῦ μέ ὅλμους κλπ. Πρός στιγμήν βλέπω ἕναν Ἰταλό νά τρέχει, πῆρα 

θέση καί τόν περίμενα νά φανεῖ. Στήν θέση αὐτή μέ κτύπησε ἕνα θραῦσμα στην ὠμοπλάτη, σέρνοντας 

κατέβηκα στό χωριό.  

Μείναμε στό σχολεῖο ὅλη τήν νύκτα, κάτω ἀπό τά θρανία. Την ἄλλην ἡμέραν προωθήθημεν εἰς τά 

μετόπισθεν. Ἐγώ ἔμεινα μέ δύο βαριά τραυματίες τῆς ὁμάδος, τελευταῖος. Ἄγνωστα τά μέρη, 

κατορθώσαμε και φθάσαμε νύκτα στό πρῶτο ὀρεινό χειρουργεῖο τοῦ Ἐρυθροῦ, μᾶς πρόσφεραν ἕνα 

ποτῆρι γάλα, εὐγνωμοσύνη στόν Ἐρυθρό Σταυρό. Κινούμεθα πάντα νύκτα, περάσαμε Ίωάννινα, 
Ἄρτα, Ἀγρίνιο, Μεσολόγγι καί τήν 6.12.1940 ἔφθασα στό Ἱπποκράτειον Νοσοκομεῖον Άθηνῶν.  

Ἐνοσηλεύθην καί ἐξῆλθον μέ 25 ἡμέρες ἀναρρωτική ἄδεια την 31.12.1940. Αὐτά ποῦ εἶδα στό 

Νοσοκομεῖον καί γενικῶς στήν ὕπαιθρον, προσευχές καί παρακλήσεις εἰς τήν ΠΑΝΑΓΙΑΝ μας, 

Κυριακές καί ἑορτές, ἔδιναν δύναμιν καί ἐνθουσιασμόν εἰς τούς μαχομένους στρατιώτας μας.  

Ἕνα τελευταῖο: Ὅταν πρό ἐτῶν παρηκολούθησα μίαν ὁμιλίαν ἱεροκήρυκος διά τό ’40 καί ἄκουσα νά 

λέγει «η ἀφοβία πού διακατεῖχε τους στρατιώτας μας», τότε συνειδητοποίησα ὅτι ποτέ δέν πέρασε ἀπό 

τό μυαλό μου φόβος, μᾶς τόν εἶχε πάρει Η ΠΑΝΑΓΙΑ ΜΑΣ ΣΤΡΑΤΗΓΟΣ._ 

Φώτης Παρασκευόπουλος 

Γρηγοροβίου 19, 11141 ΑΘΗΝΑ, Τηλ.  210 2010853 

  

 επιστροφή 



 

Προτεινόμενα 

 

Περιβαλλοντικές εξελίξεις και εκθέσεις 

 

 Γερμανία: Το 84% των πολιτών θέλουν ένα σύστημα ηλεκτρισμού 100% ΑΠΕ το 
συντομότερο δυνατό και το 75% ζητούν προτεραιότητα σε αποκεντρωμένες ΑΠΕ στα χέρια 

των πολιτών. Το 2012 πολίτες είχαν στην ιδιοκτησία τους το 51% των αιολικών 

εγκαταστάσεων, το 48% των φωτοβολταϊκών και το 42% βιομάζας.  

 Εξαιρετικό κείμενο από δύο από τους κορυφαίους διανοητές της αποαναπτυξιακής οπτικής. 
Tim Jackson and Peter A. Victor, Green Economy at Community Scale, 2013. 

http://metcalffoundation.com/wp-content/uploads/2013/10/GreenEconomy.pdf. Επίσης, το 

βιβλίο του Jackson "Ευημερία χωρίς ανάπτυξη" κυκλοφορεί και στα ελληνικά από τον Κέδρο. 

 Η Κατάσταση του Κόσμου 2013: Είναι η Αειφορία ακόμα δυνατή; / State of the World 2013: 

Is Sustainability Still Possible? - ΔΕΝ μεταφράστηκε ούτε κυκλοφόρησε και φέτος στην 

Ελλάδα!!! κυκλοφορεί σε 36 γλώσσες, μέχρι και το 2010 και στα Ελληνικά.... Τώρα 

παρακολουθούμε την έκδοση από απόσταση... Περισσότερα ΕΔΩ  

 Νέα έκθεση της UBS σημειώνει πως οι παραδοσιακές επιχειρήσεις ηλεκτρισμού 
αντιμετωπίζουν την «τέλεια καταιγίδα» από το συνδυασμό πτώσης κόστους των ΑΠΕ, 

εξοικονόμησης και τεχνολογιών αποθήκευσης και τονίζει πως θα πρέπει να αλλάξουν το 

συγκεντρωτικό επιχειρησιακό τους μοντέλο προκειμένου να επιβιώσουν.  

 Η συμφωνία της νέας συγκυβέρνησης στη Γερμανία προβλέπει φρενάρισμα της ανάπτυξης 
των ΑΠΕ.  

 Naomi Klein: Πώς η επιστήμη μάς καλεί να επαναστατήσουμε. Οι επιστήμονες που αναφέρει 

στο άρθρο της καλούν σε δραστικό οικονομικό επαναπροσδιορισμό με μείωση της 

κατανάλωσης για να αποτρέψουμε την κλιματική κρίση.  

 -Μειώνεται η καλλιέργεια των γ.τ.ο. στην Ε.Ε. Μια σύντομη επισκόπηση διαφόρων επίσημων 
στοιχειών δείχνει μείωση των γ.τ.ο. που καλλιεργούνται σε Ευρωπαϊκό έδαφος. Μόνο οκτώ 

χώρες (από τις 27) καλλιεργούν εμπορικά γ.τ.ο. στην Ευρωπαϊκή Ένωση και στις 

περισσότερες η καλλιέργεια έχει μειωθεί σταθερά από το 2009, με εξαίρεση την Ισπανία και 

την Πορτογαλία όπου για το τρέχον έτος υπάρχει μια μικρή αύξηση… (Διαβάστε 

περισσότερα)  

 -Η βιολογική γεωργία ανώτερη της συμβατικής σύμφωνα με 30ετή έρευνα. Το Ινστιτούτο 
Rodale ανακοίνωσε πρόσφατα τα τελευταία αποτελέσματα των πειραμάτων του πάνω σε 

γεωργικά συστήματα, το μεγαλύτερο πείραμα που πραγματοποιήθηκε στην Αμερική όπου 

πραγματοποιήθηκε σύγκριση των βιολογικών και συμβατικών γεωργικών πρακτικών… 

(Διαβάστε περισσότερα)  

 -Καταβροχθίζοντας τις εναλλακτικές. Η ενσωμάτωση των "βιολογικών" από τις εταιρείες. Η 
οργάνωση Corporate Watch σε μια πρόσφατη και πολύ ενδιαφέρουσα αναφορά εξετάζει την 

επικράτηση των μεγάλων εταιρειών στην παραγωγή και εμπορία βιολογικών προϊόντων με 

τρόπο που δεν αφήνει περιθώρια αμφισβήτησης για την κατάσταση που έχει διαμορφωθεί 

στην σχετική αγορά… (Διαβάστε περισσότερα)  

 -Wikileaks: Στο φως πιέσεις των Η.Π.Α. για την προώθηση των γ.τ.ο. Η αποκαλύψεις σχετικά 

με τους γ.τ.ο. μέσω του Wikileaks συνεχίζεται. Δεκάδες διπλωματικά τηλεγραφήματα των 

Η.Π.Α. που διέρρευσαν τον περασμένο μήνα αποκαλύπτουν νέες λεπτομέρειες για την 

προσπάθεια της Αμερικάνικης κυβέρνησης να πιέσει ξένες κυβερνήσεις για την έγκριση των 

γ.τ. καλλιεργειών και να προωθήσει τα παγκόσμια συμφέροντα γιγάντων της αγρο-

βιομηχανίας, όπως η Monsanto και η DuPont.. (Διαβάστε περισσότερα) 

 -Στήριξη στο κάλεσμα κατά των “Βιοκαυσίμων” Πρόσφατα 168 επιστήμονες προειδοποίησαν 
σχετικά με τα λεγόμενα “βιοκαύσιμα” σε μια κοινή επιστολή προς την Ε.Ε. πως η Ενέργεια 

που προέρχεται από φυτά δεν είναι καθόλου φιλική προς το περιβάλλον, παρά τους 

ισχυρισμούς της Ευρωπαϊκής Ένωσης. "Η προώθηση των βιοκαυσίμων ως ουδέτερα προς τις 

http://www.dw.de/survey-finds-germans-want-shift-to-renewables/a-17167037
http://www.dw.de/survey-finds-germans-want-shift-to-renewables/a-17167037
http://energytransition.de/2013/10/citizens-own-half-of-german-renewables
http://energytransition.de/2013/10/citizens-own-half-of-german-renewables
http://metcalffoundation.com/wp-content/uploads/2013/10/GreenEconomy.pdf
http://naturefriends-gr.blogspot.gr/2013/12/2013-state-of-world-2013-is.html
http://reneweconomy.com.au/2013/ubs-utilities-face-perfect-storm-from-renewables-storage-75876
http://reneweconomy.com.au/2013/ubs-utilities-face-perfect-storm-from-renewables-storage-75876
http://www.pv-magazine.com/news/details/beitrag/critics-blast-german-coalition-plans-to-limit-re-expansion_100013603
http://www.pv-magazine.com/news/details/beitrag/critics-blast-german-coalition-plans-to-limit-re-expansion_100013603
http://www.newstatesman.com/2013/10/science-says-revolt
http://www.resilience.org/stories/2013-11-22/we-have-to-consume-less-scientists-call-for-radical-economic-overhaul-to-avert-climate-crisis
http://www.resilience.org/stories/2013-11-22/we-have-to-consume-less-scientists-call-for-radical-economic-overhaul-to-avert-climate-crisis
http://www.biotechwatch.gr/?q=EUGmoReduction
http://www.biotechwatch.gr/?q=EUGmoReduction
http://www.biotechwatch.gr/?q=node/132
http://www.biotechwatch.gr/?q=RodaleOrganics
http://www.biotechwatch.gr/?q=wikileaksGmo


εκπομπές αερίων του θερμοκηπίου δεν μπορεί να υποστηριχθεί επιστημονικά..” (Διαβάστε 

περισσότερα) 

 WWF: Καταρρίπτοντας τους μύθους γύρω από την ανανεώσιμη ενέργεια.  

 9 βασικές εξελίξεις γύρω από την κλιματική αλλαγή το 2013.  

 Δισεκατομμυριούχοι χρηματοδοτούν με 1 δις $ ετησίως ομάδες που υπονομεύουν τις 

προσπάθειες ενάντια στην κλιματική αλλαγή.  

 Το 2013 ήταν το 4
ο
 θερμότερο έτος στην ιστορία και το 37

ο
 συνεχόμενο με μέση παγκόσμια 

θερμοκρασία υψηλότερη του μέσου όρου του 20
ου

 αιώνα. 9 από τα 10 θερμότερα έτη ανήκουν 

στον 21
ο
 αιώνα.  

 Στο Παγκόσμιο Οικονομικό Φόρουμ στο Νταβός, ο Πρόεδρος της Παγκόσμιας Τράπεζας και 
ο ΓΓ του ΟΟΣΑ ζήτησαν τη φορολόγηση των ορυκτών καυσίμων, τη μείωση των 

επιδοτήσεων σε αυτά και κάλεσαν σε αποεπένδυση από επιχειρήσεις κάρβουνου, πετρελαίου 

και φυσικού αερίου.  

 Το 2030 το κόστος ηλεκτροπαραγωγής από φωτοβολταϊκά σε χώρες της Ν. Ευρώπης θα είναι 

43ευρώ/MWh δηλαδή κάτω από το μισό του αντίστοιχου κόστους από λιγνίτη.  

 Καταρρίπτοντας τα 7 επιχειρήματα όσων θέλουν χαμηλότερη φιλοδοξία στις πολιτικές της ΕΕ 
για τις ΑΠΕ και το κλίμα.  

 Οι 41 μεγαλύτερες φυσικές καταστροφές του 2013 με οικονομικό κόστος μεγαλύτερο του 1 
δις δολαρίων.  

 Το 14% των εκπομπών CO2 των αναδυόμενων χωρών προέρχεται από την παραγωγή 
προϊόντων που εξάγονται στη Δύση.  

 Η παγκόσμια αγορά αποθήκευσης ηλεκτρικής ενέργειας αναμένεται να εκτιναχθεί στα 6GW 

από 0,34GW το 2013.  

 Η θαυμαστή εμπειρία Δήμων στη Γερμανία και αλλού που δεσμεύονται να βασίζονται σε 
100% ΑΠΕ.  

 Η Περιφέρεια της Φουκουσίμα αποφάσισε να γίνει ενεργειακά ανεξάρτητη με 100% ΑΠΕ το 
2040.  

 Πρωτοβουλία για μεταφορά παλιών, μικρών ανεμογεννητριών από την Ευρώπη σε χώρες του 

Νότου.  

 Βρετανία: κυβερνητική πρωτοβουλία για τη στήριξη ενεργειακών έργων που ανήκουν σε 
κοινότητες.  

 Οικονομία της επάρκειας: Έκδοση του Wuppertal Institute με δοκίμια για τον πλούτο στην 
πολυμορφία, τα όρια που μπορούν να προσφέρουν ευχαρίστηση και τη δημιουργία 

συλλογικών αγαθών.  

 10 προβλέψεις για τους τομείς καθαρής ενέργειας το 2014.  
 

επιστροφή 
 

Για εκπαιδευτικούς: Υπολογίστε το οικολογικό αποτύπωμα του σχολείου σας 

 

Οδηγός και εργαλείο για τον υπολογισμό και την παρακολούθηση του οικολογικού αποτυπώματος 

ενός σχολείου 

(xls<http://www.atlasschools.org/downloads/AtlasSchools_SampleToolkit.xlsx>) 

   <http://www.atlasschools.org/>. 
 

επιστροφή 

 

Νέο τεύχος Εύπλοια 

 

Εύπλοια 31o Τεύχος | Οκτώβρης 2013 

Τήνος : Στους ορίζοντες του Κορνήλιου Καστοριάδη 

ΑΠΑΘΕΙΣ ΙΔΙΩΤΕΣ, ΕΝΕΡΓΟΙ ΠΟΛΙΤΕΣ  & ΦΩΤΙΣΜΕΝΟΙ ΔΑΣΚΑΛΟΙ 

http://www.biotechwatch.gr/?q=CallForSupportBiofuel
http://www.biotechwatch.gr/?q=CallForSupportBiofuel
http://awsassets.panda.org/downloads/busting_the_myths_low_res_v3.pdf
http://thinkprogress.org/climate/2013/12/16/3034511/climate-bad-news-2013/
http://www.theguardian.com/environment/2013/dec/20/conservative-groups-1bn-against-climate-change
http://www.theguardian.com/environment/2013/dec/20/conservative-groups-1bn-against-climate-change
http://www.ncdc.noaa.gov/sotc/global/2013/13
http://www.worldbank.org/en/news/speech/2014/01/23/world-bank-group-president-jim-yong-kim-remarks-at-davos-press-conference
http://oecdinsights.org/2014/01/24/a-call-for-zero-emissions/
http://reneweconomy.com.au/2014/rooftop-solar-pv-will-soon-be-cheaper-than-coal-63562
http://www.greenpeace.org/eu-unit/Global/eu-unit/reports-briefings/2014/Renewables%20Myth%20Buster.pdf
http://www.wunderground.com/blog/JeffMasters/comment.html?entrynum=2612
http://www.theguardian.com/environment/2014/jan/19/co2-emissions-outsourced-rich-nations-rising-economies
http://www.theguardian.com/environment/2014/jan/19/co2-emissions-outsourced-rich-nations-rising-economies
http://cleantechnica.com/2014/01/31/energy-storage-market-set-explode/
http://cleantechnica.com/2014/01/31/energy-storage-market-set-explode/
http://100ee.deenet.org/fileadmin/redaktion/100ee/Downloads/broschuere/Good-Practice_Broschuere_Inhalt_Web.pdf
http://100ee.deenet.org/fileadmin/redaktion/100ee/Downloads/broschuere/Good-Practice_Broschuere_Inhalt_Web.pdf
http://www.wwindea.org/home/index.php?option=com_content&task=view&id=411&Itemid=40
http://www.wwindea.org/home/index.php?option=com_content&task=view&id=411&Itemid=40
http://www.triplepundit.com/2014/01/can-refurbished-turbines-power-developing-world/
http://www.triplepundit.com/2014/01/can-refurbished-turbines-power-developing-world/
http://www.greenpeace.org.uk/newsdesk/energy/analysis/five-things-you-need-know-about-governments-community-energy-package
http://www.greenpeace.org.uk/newsdesk/energy/analysis/five-things-you-need-know-about-governments-community-energy-package
http://epub.wupperinst.org/files/5191/WS48.pdf
http://epub.wupperinst.org/files/5191/WS48.pdf
http://epub.wupperinst.org/files/5191/WS48.pdf
http://about.bnef.com/blog/liebreich-a-year-of-cracking-ice-10-predictions-for-2014/
http://www.atlasschools.org/downloads/AtlasSchools_SampleToolkit.xlsx
http://www.atlasschools.org/


http://eyploia.gr/ 
 
επιστροφή 
 

Η ΧΑΡΤΑ ΤΩΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ -μια διαδικτυακή πρωτοβουλία των Οικολόγων 

Πράσινων 

17 Ιανουαρίου 2014  

Βρίσκεται ήδη στον αέρα το site http://charta.gr/  

Είναι δημιούργημα της ΘΟ Δικαιωμάτων των Οικολόγων Πράσινων και αποτελεί μετεξέλιξη του 

εσωτερικού αντίστοιχου στο ecogreens. 

Η Θεματική Ομάδα αυτή αποτελεί ένα πρότυπο δραστήριας ΘΟ των ΟΠ και κάνει αυτό βήμα με 

τη βοήθεια του Γραφείου Τύπου, ώστε να μπορέσει να έχει μεγαλύτερα αποτελέσματα και να 

προσεγγίσει περισσότερο τους κοινωνικούς χώρους που ασχολούνται με την αντίστοιχη 

θεματολογία.  

Αντίστοιχη τέτοια δουλειά γίνεται και για τα θέματα περιβάλλοντος και ποιότητας ζωής, με 

αντίστοιχο site. 
Διαδώστε το http://charta.gr/ και στείλτε σχετικά κείμενα για δημοσίευση, πρωτότυπα 
ή αναδημοσιεύσεις. 
 
επιστροφή 
 

Γκάρι Σλάτκιν: Ας αντιμετωπίσουμε τη βία σαν μια μεταδοτική ασθένεια  

 

Δείτε αυτή την φανταστική ομιλία TEDTalk: 

Γκάρι Σλάτκιν: Ας αντιμετωπίσουμε τη βία σαν μια μεταδοτική ασθένεια 

http://on.ted.com/sb34 

 

(Από: Σάκης Καβακοπουλος. Ευχαριστούμε)  

 

επιστροφή 

 

Περί μη βίας: Από την Παγκόσμια Χάρτα των Πράσινων. 

 

Αρχές   

Οι πολιτικές των Πράσινων βασίζονται στις αρχές που ακολουθούν: 
… 

Μη Βία  

Διακηρύσσουμε την προσήλωσή μας στη μη βία και αγωνιζόμαστε για μια κουλτούρα ειρήνης και 

συνεργασίας ως θεμέλιο της παγκόσμιας ασφάλειας στις διακρατικές σχέσεις, στο εσωτερικό κάθε 

κοινωνίας και ανάμεσα στα άτομα. 

Πιστεύουμε ότι η ασφάλεια δεν πρέπει να εστιάζεται στη στρατιωτική ισχύ αλλά στη συνεργασία, 

την υγιή οικονομική και κοινωνική ανάπτυξη, την περιβαλλοντική ασφάλεια και το σεβασμό των 

ανθρωπίνων δικαιωμάτων. 

Αυτό απαιτεί: 

· Συνολική αντίληψη για την παγκόσμια ασφάλεια, με προτεραιότητα στις οικονομικές, 

οικολογικές, ψυχολογικές και πολιτιστικές πλευρές των συγκρούσεων, αντί για την παραδοσιακή 

αντίληψη που στηρίζεται πρωταρχικά στη στρατιωτική ισορροπία δυνάμεων. 

· Παγκόσμιο σύστημα ασφαλείας, ικανό να προλαμβάνει, να διαχειρίζεται και να επιλύει 

διαμάχες. 

· Αναίρεση των αιτίων του πολέμου, μέσω κατανόησης και σεβασμού προς τις άλλες κουλτούρες, 

εκρίζωσης του ρατσισμού, προώθησης της ελευθερίας και δημοκρατίας και τερματισμού της 

φτώχειας σε παγκόσμιο επίπεδο. 

http://eyploia.gr/
http://charta.gr/
http://charta.gr/
http://on.ted.com/sb34


· Επιδίωξη γενικού και πλήρους αφοπλισμού, κυρίως μέσω διεθνών συμφωνιών που θα 

διασφαλίζουν πλήρη και οριστική απαγόρευση πυρηνικών, βιολογικών και χημικών όπλων, 

ναρκών κατά προσωπικού και όπλων απεμπλουτισμένου ουρανίου. 

· Ενίσχυση του ΟΗΕ, ώστε να αποτελέσει τον παγκόσμιο οργανισμό διαχείρισης συγκρούσεων 

και διαφύλαξης της ειρήνης. 

· Επιδίωξη αυστηρού κώδικα δεοντολογίας για τις εξαγωγές όπλων σε χώρες όπου τα ανθρώπινα 

δικαιώματα παραβιάζονται.  

 

επιστροφή 

 

Ένα κείμενο για τη βία –μη βία από τον οικολογικό χώρο το 2002 

 

Θέσεις που έχουμε διαμορφώσει στο παρελθόν -και πριν από τη δημιουργία των Οικολόγων 

Πράσινων, το 2002. Το κείμενο που ακολουθεί εξέφρασε τις απόψεις -όχι μόνο του Αλέκου 

Γεωργόπουλου και τις δικές μου, που το συγγράψαμε αλλά και- ενός σοβαρού τμήματος του 

οικολογικού κινήματος. Καλή ανάγνωση. 

Μιχάλης Τρεμόπουλος 

 

ΒΙΑ -ΜΗ ΒΙΑ 

Μερικές επίκαιρες θέσεις 
Μέσα στον ορυμαγδό των επιφανειακών συζητήσεων για τα στελέχη της «17Ν» και την αμηχανία 

της αριστεράς, θα πρέπει να σταθούμε ψύχραιμα απέναντι στο φαινόμενο της ένοπλης πολιτικής 

βίας και να το κριτικάρουμε επί της ουσίας, όχι επειδή κάποιοι ζητούν «δηλώσεις 

νομιμοφροσύνης» αλλά γιατί θα πρέπει να απελευθερωθούμε από τα «βαρίδια» στους 

συλλογικούς μας αγώνες. 

Η προϊστορία της βίας 
Η προϊστορία του ανθρώπου έχει άδικα δυσφημισθεί ως βίαιη, βάρβαρη, «άγρια» και απολίτιστη. 

Πρώτον, διότι σήμερα έχουμε πληθώρα ανθρωπολογικών δεδομένων, που πειστικά δείχνουν πως 

υπάρχει ένα τεράστιο πλέγμα θεσμών, εθίμων και ηθών ταγμένων να αποπυροδοτούν την 

επιθετικότητα όπου εμφανιζόταν και να καναλιζάρουν προς κατευθύνσεις δημιουργικής 

υπέρβασης των συγκρούσεων και όχι καταστροφικής επιπλοκής με αυτές. Δεύτερον, διότι 

σήμερα, παρά την ύπαρξη του περιβόητου πολιτισμού μας, η ειρήνη και η αλληλεγγύη ανάμεσα 

σε άτομα και κοινωνίες του πλανήτη είναι ακόμα όνειρο άπιαστο.  

Παρόλα αυτά, είμαστε αναγκασμένοι να αντικρίσουμε κατάματα το γεγονός πως ο άνθρωπος 

παρακινείται κάποιες φορές από τη φυλογενετικά προετοιμασμένη τάση του για «αμυντική 

επιθετικότητα», όταν νιώθει να απειλείται η ζωή του, η ελευθερία ή η περιουσία του. Δεν ξέρουμε 

βέβαια γιατί συζητιέται εντονότατα η βίαιη παράδοση και όχι η ειρηνική εξέλιξη της 

ανθρωπότητας, γιατί τόσο μονοδιάστατα γραπτές πηγές «βλέπουν» και καταγράφουν περισσότερο 

τον πόλεμο και τους βασιλιάδες και πολύ λιγότερο τη συνεργασία, τους τεχνίτες, τους μουσικούς 

και τους τρελά ερωτευμένους. Ξέρουμε όμως πως υπάρχει η δυνατότητα αντιστροφής αυτής της 

ιστορίας μέσα από τη διαπαιδαγώγηση. 

Απειλή και προπαγάνδα 
Πολλές φορές η απειλή που αισθάνεται ο άνθρωπος δεν είναι πραγματική. Συχνά αντιδρά σε 

κινδύνους που φαντάζεται πως μπορεί να προκύψουν στο μέλλον, ιδιαίτερα όταν έχει πειστεί από 

τους ηγέτες του. Η προπαγάνδα μπορεί να πιάσει μόνο στους ανθρώπους και είναι άγνωστη στα 

ζώα, όπως και στις αποκεντρωμένες κοινωνίες, γιατί είναι σύμφυτη με την εξουσία, που μπορεί να 

χρησιμοποιεί την κοινωνική δομή και τις ιδεολογίες για να περιορίζει τη δυνατότητα της κριτικής 

και ανεξάρτητης σκέψης. Σʼ αυτό το έδαφος αναπτύσσεται ο εθνικισμός και ο μιλιταρισμός αλλά 

και το μίσος ενάντια σε ότι παρουσιάζεται να απειλεί το πλαίσιο προσανατολισμού του, την 

αίσθηση της ταυτότητάς του ή τα «ιερά» του: αξίες, ιδανικά, πρόγονοι, πατρίδα, τάξη, θρησκεία 

κτλ. Αυτές οι «προβλέψεις» της απειλής, με σταυροφόρους τα κράτη ή και οργανωμένες ομάδες, 

μπορούν να πάρουν τη μορφή της «αυτοεκπληρωνόμενης προφητείας», όπου ο επιτιθέμενος 

τελικά αναγκάζει την άλλη πλευρά να ετοιμαστεί για τη σύγκρουση, «αποδείχνοντας» έτσι την 

υποτιθέμενη απειλή. 



Ο ομαδικός ναρκισσισμός 
Με στόχο την επίτευξη της εσωτερικής συνοχής κράτη και ομάδες καλλιεργούν τον ομαδικό 

ναρκισσισμό. Η ψευδαίσθηση της αλληλεγγύης επιτυγχάνεται μέσω του φανατισμού, όπως και η 

χειραγώγηση των συνειδήσεων μέσω της κολακείας των ναρκισσιστικών προδιαθέσεων, ιδιαίτερα 

όσων δε νιώθουν και πολλούς λόγους να τρέφουν αυτοεκτίμηση. Συχνά η βίαιη αντίδραση είναι η 

απάντηση σε κάθε πραγματικό η φανταστικό πλήγμα που δέχεται η ομάδα ή τα σύμβολά της και 

προκαλεί το συλλογικό ναρκισσισμό της. Πρόκειται για μια από τις πιο σπουδαίες πηγές της 

κοινωνικής και πολιτικής επιθετικότητας. 

Η υπακοή είναι το πιο χαρακτηριστικό στοιχείο των ιεραρχικών κοινωνιών και ομάδων. 

Πρόκειται για μια «συμμορφωτική» επιθετικότητα, όπου κάποιος απλά θεωρεί καθήκον του να 

υπακούει στις εντολές των άλλων. Είτε στις νεανικές συμμορίες είτε στη «17Ν» είτε στο στρατό, 

πολλές επιθετικές ενέργειες γίνονται μόνο και μόνο για να μη φανεί κάποιος «δειλός» η 

ανυπάκουος. Όλοι οι στρατοί, όπως και κάθε μιλιταριστική ομάδα, στηρίζονται στην απόλυτη 

αποδοχή των εντολών. Αντίθετα, η παρόρμηση μη υπακοής σε πολλούς αποτελεί όντως 

πραγματική απειλή θανάτου η «απόλυσης», απέναντι στην οποία προστατεύονται κάνοντας την 

επιθετική ενέργεια που τους έχει ζητηθεί. 

 Συχνά η βία και η επιθετικότητα δεν έχουν στόχο την καταστροφή καθεαυτή αλλά είναι μέσο για 

την επίτευξη ενός επιθυμητού ή «άριστου» σκοπού. Η Ιστορία βρίθει από παραδείγματα ηγετών 

εθνών ή ομάδων, που χρησιμοποιούν απλά ένα ιδεολογικό προκάλυμμα για να αυξήσουν την 

εξουσία, τη δύναμη ή τον πλούτο τους ή να ικανοποιήσουν τη φιλοδοξία τους. Όμως οι βαθιά 

κρυμμένες ανθρώπινες παρορμήσεις των πολλών, όπως ο αλτρουισμός και η αλληλεγγύη, που 

καταπιέζονται από τον εγωισμό και τον ανταγωνισμό, βρίσκουν διέξοδο δράσης απέναντι στην 

αδικία και την πλήξη ακόμη και με μέσα που δεν αντιστοιχούν στο σκοπό. Πρόκειται για την 

«οργανική» επιθετικότητα των στρατιωτικών και πολιτικών ελίτ, που καθιερώθηκε  ως μέσο 

«αποτελεσματικής» αντιμετώπισης των πολιτικών αντιπάλων από το γιακωβινισμό της Γαλλικής 

επανάστασης, επηρέασε τον Μαρξ και χαρακτήρισε τον μπολσεβικισμό.  

Η κουλτούρα της βίας 
Σήμερα, στον 21

ο
 αιώνα, ζούμε σαφώς σε μια βίαιη κοινωνία. Στο σχολείο μαθαίνουμε την 

πειθαρχία, τον ανταγωνισμό και την προσήλωση σε σκοπούς άλλων, στο στρατό καλλιεργείται η 

τυφλή υπακοή και η εκμάθηση του φόνου ως αξία, στην εργασία εμπεδώνεται η αλλοτρίωση της 

προσωπικότητας και η εκμίσθωση σώματος και  του μυαλού στην κεφαλαιακή ή την κρατική 

εξουσία. Η κυρίαρχη έκφραση των θρησκειών (ιδίως ο Ιουδαϊσμός, ο Χριστιανισμός και το 

Ισλάμ) έχουν ξεπέσει πια σε δεκανίκια της κοσμικής εξουσίας, εκπέμποντας φτηνά μηνύματα 

μίσους -μερικές φορές εξόφθαλμα εθνικιστικού ή ρατσιστικού περιεχομένου- ή υποταγής στα 

κελεύσματα των οποίων δήθεν θα ανοίξει τις πύλες του Παραδείσου για τους πιστούς. Τα ΜΜΕ 

προσπαθούν να αυξήσουν την ακροαματικότητά τους «πουλώντας» ανασφάλεια, καταναλωτισμό, 

ξενοφοβία και «γκλαμουριά» και προβάλλοντας τρόπους ζωής απειλητικούς προς τους 

συνανθρώπους και τη φύση. Ο υπερχρεωμένος Τρίτος Κόσμος πεθαίνει από την πείνα ή 

υποσιτίζεται αλλά ταυτόχρονα εξοπλίζεται, ενώ ο πλανήτης Γη αλλά και τα μη ανθρώπινα όντα 

απειλούνται από την υπερχειλίζουσα επιθετικότητα των βαθιά ταξικών κοινωνικών που 

συνέστησε το είδος Homo sapiens. 

Η πολιτική βία 
Η πολιτική βία επομένως δεν μπορεί να αντιμετωπίζεται σαν να έχει έρθει από τον Άρη. 
Ευδοκιμεί πάνω στο προηγούμενο κοινωνικό-πολιτικό υπόστρωμα, γιγαντώνεται από την πείνα 

και την καταπίεση και αποκρυσταλλώνεται στην ίδια τη μορφή του κράτους, που υποτίθεται πως 

κατέχει το μονοπώλιο της νομιμοποιημένης βίας. Μόνο που στα πλαίσια της μοντέρνας κοινωνίας, 

το μονοπώλιο αυτό γίνεται αντικείμενο μανιασμένης αμφισβήτησης, τόσο από τα δεξιά, όσο κι 

από τα αριστερά. Η αμφισβήτηση αυτή παροξυσμικά φτάνει σε μορφές μαζικής ή ατομικής 

τρομοκρατίας, που ενώ διατείνονται (ειδικά οι αριστερές) πως σκοπεύουν σε περισσότερη 

ελευθερία και δικαιοσύνη, καταλήγουν στο αντίθετο. Και επειδή για το αποτέλεσμα αυτό δεν 

μπορεί να φταίνε οι σκοποί, φταίει η μέθοδος. 

 «Ο λαός είμαστε εμείς» 
Η ένοπλη πάλη βασίζεται στο λενινιστικό αξίωμα πως το προλεταριάτο δεν μπορεί να αναπτύξει 

ξεκάθαρη ταξική συνείδηση. Αυτή πρέπει να του δοθεί από τα έξω. Από μια πρωτοποριακή ομάδα 



αμείλικτων επαναστατών, που συνιστούν μια σφιχτή, συγκεντρωτική οργάνωση μανιχαϊστικού 

πνεύματος και γιακωβίνικου τύπου, με σκοπό τη βίαιη καταστροφή της αστικής τάξης και που, 

«εξουσιοδοτημένη» από τις μάζες, τις υποκαθιστά προσπαθώντας να τις σώσει ερήμην τους. 

Οι «ένοπλοι σύντροφοι» πιστεύουν πως μπορούν να επιταχύνουν, να επιβραδύνουν ή να 

διορθώσουν την πορεία της ιστορίας, πως καταστρέφοντας σύμβολα ή άτομα καταστρέφουν 

ταυτόχρονα και τις αντίστοιχες ιδέες, πως οι πρακτικές τους μπορούν να φοβίσουν και να 

αποδιοργανώσουν κυβερνήσεις και κράτη, πως η δράση τους λειτουργεί παραδειγματικά για τον 

υπόλοιπο πληθυσμό, που βλέποντάς τους και εμπνεόμενος θα κάνει το ίδιο και πως τελικά ο 

σκοπός αγιάζει τα μέσα. 

Το μεσσιανικό στοιχείο 
Όλα τα προηγούμενα οξύνονται από μια θρησκευτικού τύπου προσήλωση στον τελικό σκοπό, που 

φαντάζει ως η απόλυτη, τελεσίδικη και οριστική λύση των ανθρώπινων προβλημάτων. Αν ο 

κομμουνισμός είναι η «πραγματική λύση του αινίγματος της ιστορίας», τότε δικαιολογείται η  

χρησιμοποίηση οποιασδήποτε μεθόδου -οσοδήποτε θηριώδους ή ανήθικης- για να φτάσουμε στον 

επίγειο παράδεισο. Αν οι αδήριτοι νόμοι της κοινωνικής εξέλιξης μας βεβαιώνουν πως «η ταξική 

πάλη οδηγεί αναγκαστικά στη δικτατορία του προλεταριάτου και αυτή με τη σειρά της-πάλι 

νομοτελειακά- στην κομμουνιστική κοινωνία», τότε όσο πιο ανελέητα διεξάγουμε την ταξική 

πάλη, τόσο πιο γρήγορα θα φτάσουμε στον παράδεισο. Ακριβώς για το λόγο αυτό και «η 

δικτατορία του προλεταριάτου δε δεσμεύεται από κανένα νόμο». Μέσα σε ένα τέτοιο μεσσιανικό 

σύμπαν, η σαφήνεια, η απομόνωση και η διάρκεια του τρομοκρατικού αποκρυσταλλώματος το 

κάνει να φαντάζει σαν μια ιδιότυπη μοναστηριακή κοινότητα: «ταγμένοι εφʼόρου ζωής» σε έναν 

ανώτερο σκοπό, με την τυφλή πίστη στην Ιστορία να καθορίζει τις καθημερινές επιλογές τους και 

με τη βαθιά πεποίθηση πως το μέλλον θα τους δικαιώσει. Δεν είναι τυχαίο το θρησκευτικό 

ιδεολογικό υπόστρωμα (και όχι μόνο της οικογένειας των Ξηρών) και η σωτηριολογική 

συμπεριφορά αρκετών στελεχών ένοπλης πάλης, που φτάνει μέχρι τη σύγχυση της εξομολόγησης 

με το «κάρφωμα».  

Η βίαιη δράση αρωγός του κράτους 
Τα αποτελέσματα της βίαιης δράσης φαίνονται να είναι ακριβώς τα αντίθετα από τα επιθυμητά: 

παθητικοποίηση και περιθωριοποίηση των μαζικών κινημάτων που αμφισβητούν τις επιλογές της 

άρχουσας τάξης. Σταθεροποίηση και παγίωση των δυνάμεων που συμμετέχουν στη νομή της 

εξουσίας. Απαξίωση των ανθρώπινων δικαιωμάτων, που μάλιστα προβάλλεται ως κάτι 

«φυσιολογικό και αυτονόητο» μέσα στην παράνοια και την υστερία που δημιουργείται μέσα από 

ξαφνικές και απροειδοποίητες βίαιες επιθέσεις, με ταυτόχρονη και συμπληρωματική γιγάντωση 

και αποθάρρυνση των κατασταλτικών μηχανισμών του κράτους. Τέλος, δεδομένης της 

στρατιωτικού τύπου οργάνωσης της ένοπλης πάλης, ακόμα και στην περίπτωση της επικράτησης 

της βίαιης ομάδας, η κοινωνία που θα οικοδομηθεί θα πάσχει από τα γνωστά -και απεχθέστατα- 

ελαττώματα των στρατιωτικοποιημένων σχηματισμών: έλλειψη διαφάνειας και δημοκρατίας, 

μυστικότητα, άτεγκτη ιεραρχία, αναισθητοποίηση των πολιτών απέναντι στη βία και εμπέδωση 

από μέρους τους της άποψης πως «ναι, αυτός είναι ο αποτελεσματικός (ή ο μόνος) τρόπος 

επίλυσης συγκρούσεων».  

Όταν ασκείς βία παράγεις εξουσία 
Η εξέγερση δεν είναι αναγκαστικά βίαιη, ούτε η βία παντού συνιστά εξέγερση. Η σύγχυση 

ανάμεσα στις δύο έννοιες καλλιεργείται από τις παντοειδείς εξουσίες, με σκοπό την 
ποινικοποίηση της διαφωνίας. Εξάλλου δεν είναι τυχαίο το ότι ενώ το περιβόητο δόγμα «η βία 

είναι η μαμμή της ιστορίας» διαλαλήθηκε και γοήτευσε μυριάδες ανθρώπων σʼολόκληρο τον 

κόσμο, η συζήτηση για το πιθανό ειρηνικό πέρασμα στο σοσιαλισμό για χώρες όπως οι ΗΠΑ, η 

Αγγλία και Ολλανδία, θάφτηκε στα αζήτητα. Το ίδιο ισχύει και για την περίφημη ρήση του Μαρξ 

«η απελευθέρωση των καταπιεσμένων είναι έργο των ίδιων των καταπιεσμένων». 

Η βία είναι μια τεχνική για απόκτηση δύναμης και για επιβολή κυριαρχίας. Το τελικό αποτέλεσμα 

είναι η παραγωγή εξουσίας για την ομάδα που τη χρησιμοποιεί. Κατά συνεπαγωγή δεν μπορεί 

παρά να οδηγήσει σε νέου τύπου ταξική κυριαρχία, ιεραρχία και εκμετάλλευση. Η παραδοχή 

λοιπόν της πιθανότητας για μη βίαιο πέρασμα σε μια κοινωνία χωρίς εκμετάλλευση, μάλιστα με 

εργαλείο την αυτοδιαχειριζόμενη πάλη των μαζών, στερεί τις ποικιλόχρωμες μικροεξουσίες των 

(αναγκαστικά προοδευτικών; -Για ποιο λόγο ακριβώς;) εθνικοαπελευθερωτικών κινημάτων, από 



το μοντέλο εκείνο θεωρίας και δράσης που τους εγγυάται την αναπαραγωγή της κυριαρχίας τους. 

Με άλλα λόγια αμφισβητεί το λόγο ύπαρξής τους.  

Η μη βία: μη συνεργασία και πολιτική ανυπακοή 
Ο/Η μη βίαιος/η αρνείται να υποχωρήσει στη βία και αρνείται επίσης να τη χρησιμοποιήσει. 

Αρνείται να συμμορφωθεί με τις επιταγές της εξουσίας αντιστεκόμενος χωρίς βία, ώστε να 

επιτύχει αφενός απομόνωση, αφετέρου συντήρηση των δυνατοτήτων διαλόγου όταν αυτό κριθεί 

απαραίτητο. Αρνείται να συνεργαστεί με το μηχανισμό της εξουσίας, άρα και με όλους εκείνους 

τους θεσμούς που οργανώνουν και χρησιμοποιούν βία. Επίσης ο μη βίαιος μπορεί να προχωρήσει 

και σε πράξεις πολιτικής ανυπακοής, παραβιάζοντας ηθελημένα και δημόσια, ατομικά ή 

συλλογικά, νόμους του κράτους που κρίνονται άδικοι ή επιζήμιοι και γιʼ αυτό πρέπει να 

αλλάξουν. Κλασσική περίπτωση μη βίαιης δράσης αποτελεί η άρνηση για λόγους συνείδησης 

συμμετοχής στο στρατό και τον πόλεμο. 

Ταυτόχρονα, οι μη βίαιοι άνθρωποι αναπτύσσουν σχέδια για ένα νέο τρόπο ζωής. Επινοούν νέους 

τύπους οργάνωσης χωρίς ιεραρχικές δομές. Ενθαρρύνουν την επικοινωνία και τη συνεργασία 

ανάμεσα σε ανθρώπους, καθώς και την αλληλεγγύη. Προωθούν μια ενεργό καθημερινή έρευνα σε 

όλους τους τομείς της ζωής με σκοπό την ανάδειξη των ειρηνικών παραμέτρων στην εκπαίδευση, 

την τέχνη, την οικογένεια, την εργασία, τη διασκέδαση που ισοδυναμεί με επαναστατική 

διαδικασία η οποία αρχίζει εδώ και τώρα.  

Όμως για όλα αυτά θα πρέπει να ξαναμιλήσουμε. 

  

Αλέκος Γεωργόπουλος- Μιχάλης Τρεμόπουλος 
Ελήφθη 28-12-2013 

επιστροφή 

 

Ματθαίος Γιωσαφάτ – Ο διάσημος ψυχίατρος αποκαλύπτει και αποκαλύπτεται….!  

 

Μετά από τα κείμενα για τη βία που προηγήθηκαν, ας δούμε το ζήτημα από μια άλλη πλευρά, την 

ψυχολογική. Γιατί η βία συνδέεται με ανολοκλήρωτες προσωπικότητες. Η συνέντευξη που 

ακολουθεί είναι πολύ σημαντική όχι μόνο για τη βία, αλλά κυρίως για να καταλάβουμε καλύτερα 

τον εαυτό μας.  

ΗΓ 

 

Γιατί δεχόμαστε αδιαμαρτύρητα τα μέτρα του ΔΝΤ, αλλά αρνούμαστε να εφαρμόσουμε την 

απαγόρευση του καπνίσματος; Πάσχουν όντως οι άντρες από το φόβο της δέσμευσης; Μπορεί μια 

σχέση να κρατήσει για πάντα; Ζητήσαμε από τον ψυχίατρο-ψυχοθεραπευτή Ματθαίο Γιωσαφάτ 

να ξαπλώσει στο ντιβάνι του τους Έλληνες για μια σύντομη ανάλυση. 

Νόμιζα ότι το δύσκολο κομμάτι του project «συνέντευξη με τον Ματθαίο Γιωσαφάτ» ήταν να τον 

πείσεις να σου μιλήσει. Λάθος. Τα δύσκολα άρχισαν όταν ύστερα από αρκετούς μήνες πίεσης 

δέχτηκε επιτέλους να δώσει τη συνέντευξη. Τι να πρωτορωτήσεις έναν άνθρωπο που έχει 

απαντήσεις για τα περισσότερα μυστήρια της ανθρώπινης συμπεριφοράς; 

Διαβάζοντας το βιβλίο του Μεγαλώνοντας Μέσα στην Ελληνική Οικογένεια που κυκλοφόρησε 

πρόσφατα και που μάλλον πρέπει να διαβάσουμε όλοι – γονείς και μη, μαθαίνεις πολλά για τη 

φύση του ανθρώπου, αλλά σου γεννιούνται και πολλές απορίες για τη ζωή σου ως ενήλικα. 

Του ζητήσαμε λοιπόν να μας λύσει μερικές που αφορούν τις σχέσεις μας, αλλά και τη σημερινή 

κατάσταση στην Ελλάδα. Άλλωστε ο ίδιος πιστεύει ότι το πιο σημαντικό κομμάτι της 

ψυχανάλυσης δεν είναι τόσο η θεραπεία, όσο οι εξηγήσεις που δίνει για τα κίνητρα της 

ανθρώπινης συμπεριφοράς, τα οποία καθορίζουν την τέχνη, τις θρησκείες, την ιστορική πορεία 

του ανθρώπου και τα πολιτεύματά μας. 

  

Σε τι διαφέρουν οι απαντήσεις που δίνει η ψυχανάλυση για την εξέλιξη και την ιστορία του 

ανθρώπου από τις υπόλοιπες επιστήμες; 

Η ψυχανάλυση εξηγεί το «γιατί», οι υπόλοιπες επιστήμες το «πώς». Δίνει εξηγήσεις που 

στηρίζονται στο γεγονός ότι η ανθρώπινη κατάσταση έχει δύο μορφές ψυχισμού: μία είναι η 

συνειδητή, που όλοι ξέρουμε, και μία η ασυνείδητη. 



Η ασυνείδητη φέρνει πράγματα από την κληρονομικότητα, τα γονίδια, την προϊστορία του 

ανθρώπου και επίσης πράγματα που απωθήθηκαν στην παιδική ηλικία, τα πρώτα 4-5 χρόνια της 

ζωής του. Αυτά δημιουργούν έναν ψυχισμό ασυνείδητο, ο οποίος είναι άχρονος. 

  

Γιατί πιστεύετε λοιπόν ότι η Ελλάδα βρίσκεται σε αυτή την κατάσταση τώρα; 

Για πολλούς λόγους. Η Ελλάδα είναι ταλαίπωρη χώρα. Από τη σύσταση του νέου ελληνικού 

κράτους και μετά είχαμε δικτάτορες – ή βασιλιάδες ή στρατιωτικούς. Τώρα έχουμε μια 

υπερίσχυση αναρχικών στοιχείων. Από την άλλη, δεν ξέρουμε να μεγαλώνουμε παιδιά, γι’ αυτό 

είμαστε μια κοινωνία πολύ μπερδεμένη. Όταν δεν είναι ώριμος ο κόσμος, χρειάζεται γονείς. 

  

Τι γίνεται λάθος στην ψυχική μας ανάπτυξη; 

Ο πολιτισμός έφερε πολλά καλά πράγματα, αλλά η απώθηση της σεξουαλικότητας δεν είναι 

εύκολη και παίρνει άλλες μορφές. Όταν κάποιος δεν είναι ικανοποιημένος ερωτικά, τότε 

παλινδρομεί σε φάσεις της παιδικής ηλικίας, όπως η πρωκτική που θέλει δύναμη ή λεφτά ή η 

στοματική που θέλει εξάρτηση. Εξάρτηση είναι όλοι αυτοί που περιμένουν από το κράτος – τη 

μαμά. 

Τον πρώτο χρόνο η μαμά έχει το μονοπώλιο, το στήθος, το φαγητό. Από εκεί μαθαίνουμε ότι 

πρέπει να πληρώσουν οι πλούσιοι. Από την άλλη, μέχρι τώρα οι πολιτικοί έλεγαν «λεφτά θέλετε; 

Ψηφίστε μας». Δανείζονταν συνέχεια, μέχρι που έφτασε η εποχή που δεν μας έδιναν άλλα και 

πήγαμε στην Ευρωπαϊκή Ένωση επαιτώντας. Και εκεί φυσικά μας είπαν «επειδή ως κράτος δεν 

μπορείτε να τα καταφέρετε, θα έρθουμε εμείς να σας στρώσουμε». 

  

Δεν έχουμε δημοκρατία, όπως νομίζουμε; 

Η δημοκρατία αυτή τη στιγμή είναι αναρχική. Μόνο στην Ελλάδα υπάρχει αυτή η δημοκρατία 

που κλείνεις όποτε θέλεις τους δρόμους επειδή έχεις κάποιο αίτημα, σωστό ή λάθος, και 

πεθαίνουν άνθρωποι μέσα στα ασθενοφόρα. Γιατί αυτά όμως συμβαίνουν μόνο εδώ; Ούτε την 

απαγόρευση του καπνίσματος δεν εφαρμόζουμε. 

Επειδή το κράτος δεν μπορεί να επέμβει. Φταίνε και πολλά κοινωνικά και πολιτικά στοιχεία, αλλά 

φταίει και ο τρόπος που μεγαλώσαμε. Ο δεύτερος χρόνος της ζωής μας, η πρωκτική φάση όπου 

μαθαίνει κανείς από τη μητέρα του ότι δεν μπορεί να κάνει ό,τι θέλει (από την ούρηση και τον 

έλεγχο των σφιγκτήρων μέχρι τη συμπεριφορά του), καθορίζει το αν θα γίνει κανείς υποτακτικός 

ή αναρχικός. 

Αν η μητέρα τότε δεν χειριστεί σωστά την κατάσταση και είναι είτε πολύ αυστηρή είτε πολύ 

χαλαρή, το παιδί -ανάλογα με το πόσο ισχυρά είναι τα γονίδιά του – μπορεί να γίνει ή υποτακτικό 

ή αντιδραστικό. Αργότερα η μητέρα γίνεται η κοινωνία και οι αντιδραστικοί εναντιώνονται σε 

αυτή. 

  

Τα μέτρα του ΔΝΤ τα δεχόμαστε χωρίς καμιά αντίδραση όμως. 

Μα ακριβώς επειδή είμαστε ή υποτακτικοί ή αναρχικοί. Όταν είναι πολύ αυστηρός ο γονιός, 

γινόμαστε υποτακτικοί. Όταν δεν είναι, αντιδρούμε όπως ένα παιδάκι όταν οι γονείς του δεν 

μπορούν να επιβληθούν. Τα παιδιά χρειάζονται να νιώθουν ασφαλή για να πειθαρχήσουν και να 

μάθουν τα όριά τους. Οπότε όταν κάνει κάτι ασφαλώς και τιμωρείται. 

Δεν τον τιμωρείς λέγοντας «δεν σ’ αγαπώ», που είναι ένα άλλο λάθος που κάνουν οι Έλληνες 
γονείς. Έτσι συμβαίνει και σε μια χώρα. Όταν δεν τιμωρείται κανείς για τίποτα, ξανακάνει τα ίδια. 

  

Τι αρχηγούς χρειαζόμαστε; 

Κάποιους που να μπορούν να επιβάλλουν πράγματα με σωστό δημοκρατικό τρόπο. Αλλά 

δημοκρατία δεν σημαίνει ασυδοσία ούτε αναρχισμός. 

Άρα δεν τους έχουμε. 

Όχι. Ένας ανώριμος λαός εκλέγει και ανώριμους ηγέτες. Δεν είναι τυχαίο. Σε άλλες χώρες, όπως η 

Δανία, η Σουηδία, η Αγγλία, η Γαλλία, η Γερμανία, όπου οι άνθρωποι είναι πιο ώριμοι, βγάζουν 

και πιο ώριμες κυβερνήσεις, που είναι πιο λογικές και φροντίζουν τον κόσμο τους. Το πρόβλημα 

της Ελλάδας δεν είναι μόνο οικονομικό, γι’ αυτό χρειάζεται χρόνια για να αλλάξουμε, αν 

αλλάξουμε. Η δημοκρατία απαιτεί ωριμότητα. 



  

Πώς μπορούμε να αλλάξουμε; 

Μεγαλώνοντας σωστά τα παιδιά μας, ώστε να μη γίνουν ούτε υποτακτικά ούτε αναρχικά, αλλά 

ώριμα και ευτυχισμένα. Η διαπαιδαγώγηση είναι δύσκολη και γίνεται σιγά σιγά. Οι καλοί γονείς 

θέτουν κάποια όρια, ελαστικά, αλλά βάζουν και τιμωρίες – το παιδί δέχεται υποδείξεις όταν 

αισθάνεται ότι η μητέρα το αγαπάει.  

 

ΟΙ ΣΧΕΣΕΙΣ ΣΤΟ ΝΤΙΒΑΝΙ 

Για ποιους λόγους έρχονται οι γυναίκες σε εσάς και για ποιους οι άντρες; 

Πολλές γυναίκες έρχονται επειδή δυσκολεύονται με τις σχέσεις τους – και μέσα από τις σχέσεις 

φαίνονται τα προβλήματα που έχει κάποιος. Άλλες έχουν συμπτώματα όπως φοβίες ή κρίσεις 

πανικού, που είναι πολύ συνηθισμένες τώρα στην Ελλάδα, γιατί ζωή έγινε πιο αγχώδης. Οι άντρες 

έρχονται επειδή έχουν κατάθλιψη, ερωτικές ή σεξουαλικές δυσκολίες. Συνήθως έρχονται μετά το 

γάμο επειδή νιώθουν ότι έχουν παγιδευτεί. 

  

Θα προτείνατε στα ζευγάρια που σκέφτονται να χωρίσουν να συμβουλευτούν έναν 

ψυχοθεραπευτή; 

Ασφαλώς. Αυτό το λέμε divorce therapy (θεραπεία διαζυγίου). Καταρχάς πρέπει να έρθουν να 

δουν αν πρέπει να χωρίσουν, αν τα προβλήματά τους είναι πραγματικά ή νευρωτικά. Για 

παράδειγμα, αν κάποιος έχει εξωσυζυγική σχέση και δεν μπορεί να τη βολέψει – όπως κάνουν οι 

περισσότεροι -, αυτό είναι ένα πραγματικό πρόβλημα. 

Αν κάποιος δεν μπορεί να κάνει σεξ με τη γυναίκα του επειδή έχει πρόβλημα στη σχέση με τη 

μάνα του, αυτό μπορεί να λυθεί. Άρα η θεραπεία διαζυγίου γίνεται για να δείξεις σε κάποιον ότι 

υπάρχει ένα συγκεκριμένο πρόβλημα που το πιθανότερο είναι ότι αν χωρίσει θα το επαναλάβει. 

Και η δεύτερη φορά είναι πολύ χειρότερη. 

  

Γιατί διαλέγουμε τον ίδιο τύπο άντρα; 

Επιλέγουμε την ίδια προσωπικότητα. Ξέρουμε από την ψυχανάλυση ότι όσο πιο ανώριμος είναι 

κανείς, τα προβλήματα επαναλαμβάνονται. Το ίδιο σενάριο που δημιουργείται στην παιδική 

ηλικία, το παίζουμε σε όλη μας τη ζωή με διαφορετικούς ηθοποιούς. Αν δεν το καταλάβεις αυτό 

και χωρίσεις, πάλι θα διαλέξεις το λάθος άνθρωπο. 

Μια τεράστια έρευνα που έγινε στην Αγγλία έδειξε ότι από τις γυναίκες που είχαν παντρευτεί 

αλκοολικό, το 80% επέλεξαν αλκοολικό για δεύτερη φορά, το 60% για τρίτη και το 40% για 

τέταρτη. Δεν έβαζαν μυαλό. 

  

Μπορείς να βάλεις μυαλό; 

Με θεραπεία. Να καταλάβεις γιατί. 

  

Πώς ορίζεται μια καλή σχέση; 

Μια σχέση στην οποία οι άνθρωποι είναι σχετικά ευχαριστημένοι από το τι παίρνει ο ένας από τον 

άλλον. Όταν είναι κανείς ικανοποιημένος, όπως όταν συμβαίνει στον πρώτο χρόνο με τη σχέση 

μητέρας-παιδιού, τότε μπορεί να αναπτυχθεί και αγάπη. Αγάπη σημαίνει νοιάζομαι πραγματικά 

για τον άλλον – δεν έχει να κάνει με έρωτες και τέτοια. Σε μια καλή σχέση δέχεσαι και 
συμβιβάζεσαι με μερικά στοιχεία του άλλου, αφού τον επέλεξες. Αλλιώς μην τον παίρνεις. 

  

Αν δεν έχει υπάρξει καλή σχέση μητέρας – παιδιού; 

Τότε δεν έχω μάθει να αγαπάω και επιλέγω έναν άνθρωπο που είναι σαν τη μητέρα που θα ήθελα 

να έχω. Όταν οι άνθρωποι είναι ανώριμοι, περιμένουν από τον άλλον να είναι τέλειος, ενώ εκείνοι 

δεν προσφέρουν τίποτα, και τότε αρχίζουν να κατηγορούν ο ένας τον άλλον. Αν δεν έχεις πάρει 

αυτά που πρέπει μικρός, είσαι αχόρταγος, περιμένεις από κάποιον να σε πάει στα ουράνια. Κι 

όταν δεν σε πάει απογοητεύεσαι. Ο ανώριμος δεν αντέχει, θέλει το στήθος της μαμάς του 24 ώρες 

το 24ωρο. Ε, δε θα το ‘χεις. 

Από αυτή την καλή σχέση μοιάζει να λείπει το πάθος. 



Το πάθος είναι αρρωστημένο συναίσθημα, δεν είναι πραγματικό, είναι instead of, όσο παράξενο κι 

αν ακούγεται αυτό. Το έχουν μόνο οι ανώριμοι και προβληματικοί άνθρωποι. Σημαίνει ότι δεν 

μπορώ να αγαπήσω κάποιον και δημιουργώ φαντασιωσικά αισθήματα. Είναι σαν να μην μπορεί 

κάποιος να κάνει έρωτα κανονικά και τότε γίνεται λίγο διεστραμμένος. 

  

Ποιο είναι πραγματικό αίσθημα; 

Η αγάπη και το ερωτικό πάθος. Η αγάπη στηρίζεται στην ευγνωμοσύνη που αναπτύσσεται γύρω 

στον όγδοο μήνα στα παιδιά. Τότε αρχίζουν να δίνουν και στη μαμά φαγητό, π.χ. τους δίνει μια 

σοκολάτα και δίνουν και σε εκείνη. Δηλαδή αυτή η γυναίκα μου έδωσε πράγματα και θέλω να της 

δώσω κι εγώ. 

  

Μπορεί μια σχέση να κρατήσει για πάντα; 

Αν σε έχει αγαπήσει η μάνα σου, αρχίζεις να την αγαπάς κι εσύ και να την αποδέχεσαι, ενώ 

καταλαβαίνεις ότι δεν είναι τέλεια. Και τότε μπορείς να αγαπήσεις έναν άντρα ή μια γυναίκα με 

τα ελαττώματά του, επειδή παίρνεις πράγματα. Είναι το σεξ, η ευχαρίστηση, μιλάτε, τρώτε, σε 

φροντίζει όταν αρρωσταίνεις και έτσι δημιουργείται ευγνωμοσύνη που είναι η αρχή της αγάπης σε 

ένα ζευγάρι. 

Από τη στιγμή που αρχίζεις να αγαπάς τον άλλον, αρχίζει μια περίοδος ρεαλιστικής 

εξιδανίκευσης, όπως κάνεις με το παιδί σου. Ξέρω ότι η κόρη μου δεν είναι η ωραιότερη στον 

κόσμο, αλλά για μένα είναι. Αυτό δεν φεύγει ποτέ. Μπορείς να είσαι ερωτευμένος και να κάνεις 

σεξ με τον ίδιο άνθρωπο μια ζωή.  

 

Όλες οι σημερινές γυναίκες, δηλαδή, που δεν βρίσκουν άντρες είναι ανώριμες; 

Όχι μόνο, υπάρχουν και πολλοί κοινωνικοί λόγοι. Οι γυναίκες δουλεύουν πολύ, δεν υπάρχουν πια 

πολλές ευκαιρίες να γνωρίσουν άντρες. Γι’ αυτό πιστεύω ότι πια μέσω facebook και γενικά 

internet έχεις την ευκαιρία να γνωρίσεις ανθρώπους που μπορεί να σου ταιριάζουν. Επίσης, οι 

Ελληνίδες μαμάδες έχουν τους γιους τους στο σπίτι και τους φροντίζουν μέχρι τα σαράντα. Και 

τέλος, τώρα πια το σεξ είναι πολύ ελεύθερο. Γιατί να παντρευτούν; Γι’ αυτό οι παλαιότερες 

κοινωνίες έκαναν το σεξ μη διαθέσιμο, για να παντρεύονται οι άντρες. 

  

Άρα πρέπει να κάνουμε το σεξ μη διαθέσιμο; 

Τότε την έχετε βάψει, γιατί υπάρχουν άλλες διαθέσιμες! Εγώ λέω πάντα να μην κοιμάστε την 

πρώτη βραδιά με κάποιον γιατί θα φύγει. Πρέπει να διατηρήσετε λίγο το μυστήριο. Δεν πρέπει να 

περιμένετε όμως και πολύ, γιατί υπάρχουν πολλές άλλες – προς φοβερή ζήλια ημών των 

παλαιοτέρων. 

  

Ας υποθέσουμε ότι βρίσκεις έναν άντρα. Πώς θα τον κρατήσεις; 

Ο άντρας, εκτός από το σεξ, έχει ανάγκη και από μια μαμά, κάποιον που να τον αποδέχεται. Όλοι 

οι άνθρωποι έχουμε ανάγκη να γίνουμε ζευγάρι, γιατί υπάρχει ο φόβος του θανάτου. Ξέρουμε ότι 

θα πεθάνουμε, αλλά θέλουμε να πηγαίνουμε προς τα εκεί πιασμένοι χέρι χέρι. 

Σε μια σωστή σχέση, λοιπόν, είσαι και παιδί και ενήλικη και μαμά. Όπως και ο άντρας μπαμπάς. 

Και τους τρεις ρόλους παίζουμε. Στο κρεβάτι λέμε χαζομάρες, υποκοριστικά, μετά κάνουμε έρωτα 

σαν ενήλικες, ψωνίζουμε, ταξιδεύουμε, μιλάμε, αλλά είναι απαραίτητη και η γονική σχέση – 
θέλεις κάποιον να σε φροντίσει, να σε προστατέψει. 

  

Υπάρχουν στην πραγματικότητα τόσο καλές σχέσεις; 

Το 10-20% των σχέσεων είναι καλές. Στην Ελλάδα λιγότερο. Οι γάμοι δεν είναι καλοί εδώ. Ένα 

30% μένει για κοινωνικούς και οικονομικούς λόγους ή για τους γονείς. Έχω έναν ασθενή που 

είναι παντρεμένος με παιδιά και θέλει να χωρίσει επειδή είναι ερωτευμένος χρόνια με μια κοπέλα, 

αλλά φοβάται να το πει στη μαμά του. 

  

Γιατί οι γυναίκες κάνουν σχέσεις με παντρεμένους; 

Ε, είμαστε καλύτεροι! Πρώτον, γιατί πολλοί παντρεμένοι έχουν μια ευκολία να κάνουν σχέση. 

Δεύτερον, όταν είμαι παντρεμένος, στην ερωμένη μου την οποία βλέπω μία φορά την εβδομάδα 



δείχνω τις καλύτερες πλευρές του εαυτού μου. Οπότε, αν π.χ. δουλεύεις πολύ και δεν έχεις χρόνο 

για κανονική σχέση, αυτή η κατάσταση σε βολεύει. 

  

Δεν υπάρχει προβληματικό ψυχολογικό υπόβαθρο; 

Υπάρχει. Παντρεμένους επιλέγουν και οι γυναίκες που έχουν δυσκολία να κάνουν μια μόνιμη, 

καθημερινή σχέση. Η πιο συνηθισμένη ψυχολογική κατάσταση είναι ένα άλυτο οιδιποδειακό 

πρόβλημα. Ο παντρεμένος εκπροσωπεί τον πατέρα που δεν είχες μικρή και τον έχεις τώρα, αλλά 

δεν επιτρέπεται να τον παντρευτείς. Παίζεις μαζί του αλλά το βράδυ κοιμάται με τη μαμά. 

Αυτό δημιουργεί την ελκυστικότητα του παντρεμένου. Υπάρχουν πολλές περιπτώσεις που η 

ερωμένη χάνει το ενδιαφέρον της όταν ο άλλος χωρίσει. Είχα μία ασθενή που το έχασε τρεις 

φορές. Μόλις γύριζε αυτός στη γυναίκα του τον ήθελε και μόλις χώριζε τον άφηνε. 

  

Ο «φόβος της δέσμευσης» είναι μια δικαιολογία για τους άντρες όταν δεν θέλουν να κάνουν 

σχέσεις; 

Ποτέ δεν ήθελαν οι άντρες να κάνουν σχέσεις. Ο άντρας είναι φύσει πολυγαμικός, γιατί πρέπει να 

διαιωνίσει τον εαυτό του μέσα από τα γονίδιά του. Για να κάνεις σεξ φορτώνεσαι τη σχέση, τα 

παιδιά, τη διατροφή μιας γυναίκας. Και το λέω αυτό παρόλο που είμαι πραγματικά φεμινιστής. 

Έχει λοιπόν το φόβο της δέσμευσης για όλους αυτούς τους λόγους. Από την άλλη όμως μεγαλώνει 

με μαμά, οπότε πάντα θέλει και μια μαμά και αυτό τον παιδεύει. Γι’ αυτό δεν μπορεί να χωρίσει 

εύκολα. Αλλιώς θα χώριζε πολύ συχνά – ειδικά κάποιος που δεν αγαπάει, που είναι το σύνηθες. 

  

Πώς γίνεται ένας άνθρωπος να είναι επιτυχημένος στη δουλειά του και αποτυχημένος στις 

σχέσεις του; 

Οι σχέσεις έχουν να κάνουν με το πώς μεγάλωσες, όχι με την εξυπνάδα. Γι’ αυτό κάποιοι 

άνθρωποι που δυσκολεύονται στις σχέσεις τους αφοσιώνονται στη δουλειά, ώστε να πάρουν 

ικανοποίηση από εκεί. Άλλωστε το να κάνεις μια καλή καριέρα σημαίνει ναρκισσιστική 

αφοσίωση. Δεν γίνεται να δουλεύεις δύο ώρες την ημέρα και να γίνεις τοπ. 

  

ΕΛΛΗΝΙΚΗ  ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑ 

Όλα εξαρτώνται, δηλαδή, από τα πρώτα χρόνια της ζωής μας; 

Στο βιβλίο μου περιγράφω όλα τα στάδια που περνάει ένα βρέφος από τη στιγμή που 

συλλαμβάνεται. Ο πρώτος χρόνος είναι ο σπουδαιότερος στη ζωή του ανθρώπου – η σχέση με τη 

μητέρα παίζει τον πιο σημαντικό ρόλο τότε-, αλλά και μέχρι τα πέντε που περίπου διαμορφώνει 

την προσωπικότητά του. 

 Τον Απρίλιο θα μιλήσω στο Μέγαρο Μουσικής για τα στάδια ανάπτυξης της ψυχικής ζωής στον 

ενήλικα. Πώς μπορεί, δηλαδή, να αλλάξουν κάποια στοιχεία ανάλογα με τις επιδράσεις: τη 

δουλειά, το σύντροφο, την οικονομική κατάσταση κ.τλ. 

  

Όσες μαμάδες διάβασαν το βιβλίο σας λένε «είμαι κακή μάνα». Καμία δεν μπορεί να κάνει 

όλα όσα λέτε. 

Δεν είναι κακές, κάνουν ό,τι μπορούν. Εγώ συμπαθώ πολύ τις μητέρες. Είναι μια πολύ δύσκολη 

δουλειά, όπως και το να είσαι θεραπευτής. Σχεδόν όλοι θέλουν το καλό του παιδιού τους, αλλά 

κάνουν λάθη είτε από άγνοια είτε από την εσωτερικευμένη ασυνείδητη επίδραση των δικών τους 
γονιών. 

  

Πώς θα καταφέρω να είμαι καλή μητέρα αν η μαμά μου δεν ήταν; 

Θα δυσκολευτείτε λίγο! Γι’ αυτό λέμε ότι η νεύρωση είναι κληρονομική όχι από τα γονίδια, αλλά 

επειδή ο καθένας επηρεάζεται. Αλλά και πάλι έχουμε πιθανότητες. Μπορεί η μάνα μου να μην 

ήταν πολύ καλή, αλλά να ήταν ο πατέρας μου, μία θεία, μια δασκάλα, μια σύντροφος ή η αδερφή 

μου, που μου έδωσε όσα δεν πήρα από τη μάνα μου. 

  

Είστε υπέρ των μονογονεϊκών οικογενειών; 

Ναι. Δεν είναι το καλύτερο, αλλά αρκετά παιδιά μεγαλώνουν σωστά, γιατί πάντα υπάρχει ένας 

άντρας, σύντροφος, θείος, φίλος. Στην Αγγλία το 30% των γυναικών κάνουν παιδιά και δεν 



θέλουν να παντρευτούν. Απλώς πρέπει να φροντίζει κανείς να υπάρχει και μια αντρική φιγούρα 

λιγότερο στον πρώτο και περισσότερο στο δεύτερο χρόνο κ.τλ. 

  

ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ 

Είστε απολύτως θεραπευμένος; 

Ασφαλώς όχι. Δεν θεραπεύει τα πάντα η ψυχανάλυση, είναι μια σημαντική βοήθεια. Αλλά εγώ 

θεωρώ ψυχανάλυση τη γενική εφαρμογή της θεωρίας στην κοινωνία, η οποία είναι πολύ πιο 

σημαντική. Ως θεραπεία δεν είναι καταπληκτική και ποτέ δεν θα γίνει γιατί είναι με λόγια μόνο. 

Κάποια στιγμή θα συνδυάσουμε και καινούργια πράγματα, φάρμακα, νέα δεδομένα από τις 

νευροεπιστήμες. Ο άνθρωπος και ο εγκέφαλός του είναι πολύ πολύπλοκος, ώστε να τον κάνεις 

καλά με δυο κουβέντες. Το ότι γίνεται έστω και στο βαθμό που γίνεται σήμερα είναι θαύμα. 

  

Έχετε λύσει όλα τα προβλήματά σας; 

Όχι. Δεν έχω λύσει ένα βασικό: δεν θέλω να πεθάνω. 

  

Εσείς κάνατε όλα αυτά που συμβουλεύετε στους γονείς τώρα; 

Όχι, δεν γεννήθηκα γνωρίζοντας όλα αυτά που ξέρω σήμερα. Θα ήθελα να είμαι καλύτερος 

σύζυγος, πατέρας, εραστής. Πιστεύω ότι κυρίως στη δουλειά μου έκανα ό,τι μπορούσα. Στους 

υπόλοιπους τομείς της ζωής μου, μάλλον δεν έκανα πάντα το καλύτερο. 

  

Η γυναίκα σας έχει παράπονα από εσάς; 

Πολλά. Είμαι αρκετά έντιμος, αλλά δεν ήμουν πολύ καλός σύζυγος, επειδή δούλευα πολύ. Η 

γυναίκα μου ισχυρίζεται -και έχει απόλυτο δίκιο – ότι έγινα ειδικός στο γάμο επειδή είχαμε 

προβλήματα. Αναγκάστηκα να ψάξω τι γίνεται. 

  

Η κόρη σας; 

Δεν είχα το χρόνο που έπρεπε για την κόρη μου, αλλά δεν νομίζω ότι έχει τώρα πολλά 

προβλήματα. Η ίδια πάντως λέει ότι είμαι καλός μπαμπάς. 

  

Έχετε πάθη; 

Πολλά, αλλά όχι έντονα. Πάθος είναι και το να φάω ένα καλό φαγητό ή να καπνίσω – που δεν 

καπνίζω πια και μου λείπει. Τα χρόνια που περνάνε, τα ταξίδια που δεν έκανα, οι γυναίκες που δεν 

γνώρισα. Αλλά είμαι ευχαριστημένος. 

  

Τι φοβάστε; 

Τις αρρώστιες που έρχονται ή θα έρθουν. Το αναπόφευκτο τέλος. 

  

Τι θέλετε να σκέφτονται οι άνθρωποι για σας; 

Θέλω να με συμπαθούν, να αισθάνομαι ότι είμαι αρκετά έντιμος και ότι κάνω όσο καλύτερα 

μπορώ τη δουλειά μου με τα προσόντα που μου έδωσε η φύση ή ο Θεός. Και να με βρίσκουν 

ελκυστικό ως άνθρωπο οι άντρες και ερωτικά ελκυστικό οι γυναίκες – ακόμη και σε αυτή την 

ηλικία. 

  

Για ποιο πράγμα είστε περήφανος; 

Επειδή νοιάζομαι για τους ανθρώπους και προσπάθησα να τους βοηθήσω. 

  

Ύστερα από 45 χρόνια ως ψυχαναλυτής, τι μπορεί να σας εντυπωσιάσει; 

Με ενδιαφέρει ακόμα πολύ η δουλειά μου. Τα προβλήματα είναι περίπου ίδια, αλλά κάθε 

άνθρωπος είναι διαφορετικός. Μπορεί αυτά που ακούω να είναι συνηθισμένα, αλλά το καθένα 

είναι ένα αίνιγμα για μένα που με παρακινεί να το λύσω. Αυτό με κρατάει ζωντανό και ξύπνιο τα 

βράδια. Στην ηλικία μου θα έπρεπε να κοιμάμαι όρθιος το βράδυ. 

  

 

 



Τι άλλο θα θέλατε από τη ζωή; 

Ήθελα να γίνω ο μεγάλος συγγραφέας του 20ού αιώνα και δεν έγινα, και από ό,τι φαίνεται δεν θα 

γίνω ούτε του 21ου. Θα ήθελα να ζούσα το μεγάλο έρωτα της ζωής, με μία καταπληκτική 

γυναίκα, η οποία θα με θέλει με όλα μου τα κουσούρια και με την οποία θα είμαι απόλυτα 

ικανοποιημένος, αλλά αυτό δεν υπάρχει. 

Θα ήθελα να είμαι πιο ψηλός, πιο όμορφος, πιο ελκυστικός, καλύτερος γιατρός από αυτό που 

είμαι. Όλα αυτά είναι «στη θάλασσα του ανεκπλήρωτου που τόσα μου κρατεί», όπως έγραψε και 

ο Ζαχαρίας Παπαντωνίου. 

  

Είστε ανικανοποίητος; 

Έχω μια δίψα για τη ζωή. Θέλω να τα ζήσω όλα. 

  

Έχετε βρει το νόημα της ζωής; 

Αυτό θα σας το αποκαλύψω στην επόμενη ομιλία μου στο Μέγαρο Μουσικής, αλλιώς δεν θα 

έρθει κανένας. 

  

Ο Ματθαίος Γιωσαφάτ είναι πρόεδρος και ιδρυτής της Ελληνικής Εταιρείας Ομαδικής Ανάλυσης 

& Οικογενειακής Θεραπείας και διευθυντής του Εκπαιδευτικού της Ινστιτούτου. Επίσης, είναι 

πρόεδρος και συνιδρυτής της Παιδοψυχιατρικής Εταιρείας Ελλάδος, ενώ έχει να επιδείξει μεγάλο 

συγγραφικό, πανεπιστημιακό και εκπαιδευτικό έργο. Το βιβλίο του Μεγαλώνοντας Μέσα στην 

Ελληνική Οικογένεια κυκλοφορεί από τις εκδόσεις ΑΡΜΟΣ 

   

Madame Figaro 

Όλγα Φίλιππα 

Πηγή: glikiazoi.gr 

http://www.o-klooun.com/anadimosiefseis/matthaios-giosafat-o-diasimos-psyxiatros-apokalyptei-

kai-apokalyptetai  

 

επιστροφή 

 

Περιηγηθείτε με τον εικονικό «ξεναγό» στην Ελλάδα -ΚΑΤΑΠΛΗΚΤΙΚΟ ! 

 

Η ιστοσελίδαwww.greecevirtual.grδημιουργήθηκε για να σας «περιηγήσει» εικονικά, στα 

πανέμορφα νησιά της Δωδεκανήσου, μέσα από εκπληκτικές πανοραμικές εικόνες 360 μοιρών και 

σας δίνει την δυνατότητα να δείτε τους χώρους και τα τοπία από κάθε πλευρά τους, γυρίζοντας 

την εικόνα με το ποντίκι σας, σε όποια κατεύθυνση θέλετε δεξιά, αριστερά, πάνω, κάτω, 

συνοδευόμενη από τους φυσικούς ήχους του χώρου πού περιηγείστε! 

Η ιστοσελίδα αποτελεί ένα πρωτοποριακό εικονικό «ξεναγό» που σας ενημερώνει και σας ξεναγεί 

με εικόνα, βίντεο, ήχο (τον ήχο του κύματος , των γλάρων κλπ.) και σύντομες πληροφορίες για 

κάθε τόπο που επισκέπτεστε στην ελληνική και αγγλική γλώσσα. 

Μπορείτε να περιηγηθείτε στα σοκάκια και την εξοχή των νησιών ακόμα και το βράδυ , Κω, 

Ρόδου, Καλύμνου, Νισύρου, Πάτμου, Σύμης, Λειψών, Καρπάθου, Τήλου και Λέρου. Μπορείτε να 

περπατήσετε στην «παλιά πόλη» του κάθε νησιού, να μπείτε στα καταστήματα, μπαρ, εστιατόρια, 

να μελετήσετε ιερούς χώρους και μουσεία, να αισθανθείτε το βαθύ μυστήριο της Μονής της 

Πάτμου, και την έκλυση αδρεναλίνης στο σπήλαιο της Καλύμνου και να διαλέξετε την παραλία 

που θα βουτήξετε! 

Μπορείτε να δείτε την Αθήνα με τις γειτονιές της, την Έδεσσα με τους καταρράκτες της, τα 

Λουτρά Πόζαρ στο Λουτράκι στην Αριδαία και την Χαλκιδική με τις κρυστάλλινες παραλίες της! 

Η ιστοσελίδα είναι ένα πρωτότυπο και διασκεδαστικό project του δημιουργικού γραφείου 

ΚΙΝΗΤΡΟ της Κω, αποτέλεσμα μιας ορεξάτης καλλιτεχνικής παρέας η οποία συνεχώς ανεβάζει 

νέους όμορφους τόπους και πόλεις της πανέμορφης Ελλάδας μας. 

ΚΑΛΟ ΤΑΞΙΔΙ ...... 

www.greecevirtual.gr 

(ελήφθη από τον συμπατριώτη μας Δ. Ρόζο. Ευχαριστούμε) 

http://www.glikiazoi.gr/2013/12/21/ματθαίος-γιωσαφάτ-ο-διάσημος-ψυχίατρ/
http://www.o-klooun.com/anadimosiefseis/matthaios-giosafat-o-diasimos-psyxiatros-apokalyptei-kai-apokalyptetai
http://www.o-klooun.com/anadimosiefseis/matthaios-giosafat-o-diasimos-psyxiatros-apokalyptei-kai-apokalyptetai
http://www.greecevirtual.gr/
http://www.greecevirtual.gr/


 

επιστροφή 

 

1.150 Θεατρικές παραστάσεις στη διάθεσή σας 

  

Δεν είναι απλό πράγμα να έχεις στη διάθεσή σου, 1.150 θεατρικές παραστάσεις που να σε 

ταξιδεύουν στα βιώματά σου . . . , χάρις στο Θέατρο της Δευτέρας της αιωνίας της της μνήμης, 

ΕΡΤ . .  

Από την Έλλη Λαμπέτη στον Τίτο Βανδή , από την Νέλλη  Αγγελίδου στον Αλέξη Μινωτή, από 

την  Αιμιλία Υψηλάντη  στον Νότη Περιγιάλη, από την Μαρία Αλκαίου στον Γιώργο 

Μιχαλακόπουλο , από την Έλλη Φωτίου στον Στέφανο Ληναίο , από τον Μίμη Φωτόπουλο στον 

Παντελή Ζερβό , κλπ , ........τι να πρωτοθυμηθείς!!!  

Ωραία παρακαταθήκη για τις ελεύθερες ώρες μας . . . . . . . .               

 http://theatrofili.blogspot.gr/ 

 

επιστροφή 

 

Διαβάστε πάνω από 11.000 βιβλία. Διότι όλα είναι γραμμένα, απλώς δεν τα έχουμε διαβάσει 

 

http://www.bookdepository.co.uk/free 

 (από Μάκη Φουντούλη. Ευχαριστούμε) 

επιστροφή 

 

Ανθολόγιο Ελληνικής Λογοτεχνίας (855 Έργα) και Λεξικό Παραθεμάτων και Αφορισμών 

(3201 Παραθέματα) 

 

1.Ανθολόγιο κειμένων από τη Νέα Ελληνική Λογοτεχνία, σε ηλεκτρονική μορφή.  

Η αρχική ταξινόμηση είναι αλφαβητική, κατά συγγραφέα. Κάτω από τον τίτλο του κάθε κειμένου 

δηλώνεται η προέλευσή του. 

http://www.snhell.gr/anthology  

 

2.Λεξικό Παραθεμάτων και Αφορισμών (3201 Παραθέματα) 

http://www.snhell.gr/references/quotes  

Tο Λεξικό Nεοελληνικών Παραθεμάτων και Aφορισμών είναι ένα έργο που ξεκίνησε το 1988 από 

τον Γ.Π. Σαββίδη για να εκδοθεί σε έντυπη μορφή, και έμεινε ανολοκλήρωτο. H σχετική 

πληρότητα της εργασίας επιτρέπει σήμερα την έκδοσή του σε ηλεκτρονική μορφή που επιδέχεται 

μεταγενέστερες προσθήκες.  

Tο αρχικό σκεπτικό του έργου ήταν να ανθολογηθούν σύντομα παραθέματα και αφορισμοί 

λογοτεχνών και ιστορικών προσώπων (15ος-20ός αιώνας), αποκλείοντας δημώδη κείμενα και 

ανώνυμες παροιμιακές φράσεις  (με εξαίρεση δημοτικά τραγούδια από την συλλογή N.Γ. Πολίτη - 

για τους συγγραφείς, υιοθετήθηκε το συμβατικό όριο της γέννησής τους προ του 1950.) 

Όσοι αναγνώστες επιθυμούν να συμπληρώσουν την ηλεκτρονική έκδοση του Λεξικού 

Nεοελληνικών Παραθεμάτων και Aφορισμών με κείμενα που πληρούν τις παραπάνω προδιαγραφές 

(και έχουν δημοσιευτεί προ του 1988), μπορούν να υποβάλουν τις προτάσεις τους εδώ. Οι 

μεταγενέστερες προσθήκες θα εμφανίζονται με πλάγια στοιχεία. 
 

επιστροφή 
 

Λούκυ Λουκ, Μίκυ Μάους, Αστερίξ, Αρκάς, Μπλεκ, κ.ά. Όλα τα τεύχη στην οθόνη σας 
 

Με ένα κλικ μπορείτε να διαβάσετε ολόκληρα τα τεύχη από 1000+ comics 

 http://users.sch.gr/vasanagno/comics.html 
 

(από Μάκη Φουντούλη. Ευχαριστούμε) 

επιστροφή 

http://theatrofili.blogspot.gr/
http://theatrofili.blogspot.gr/
http://www.bookdepository.co.uk/free
http://www.snhell.gr/anthology
http://www.snhell.gr/references/quotes
http://www.snhell.gr/references/quotes/addquote.asp
http://users.sch.gr/vasanagno/comics.html


 

Μελομακάρονα 

 

Υλικά : 

800 γρ.λάδι 

1 φλιτζάνι  ζάχαρη 

1 νεροπότηρο χυμό πορτοκαλιού 

2 κουταλάκια μπέηκιν-πάουντερ 

2 κουταλάκια σόδα 

1 κρασοπότηρο κονιάκ 

2 κουταλάκια κανέλα 

2 κιλά περίπου αλεύρι 

καρυδόψιχα (για πασπάλισμα) 

 

Σιρόπι : 

750 γρ. ζάχαρη 

500 γρ. νερό 

200 γρ. μέλι 

 

ΕΚΤΕΛΕΣΗ : 

Χτυπάμε το λάδι με τη ζάχαρη.  

Διαλύουμε τη σόδα και το μπέικιν στο κονιάκ και τη ρίχνουμε στο λάδι με τη ζάχαρη.  

Προσθέτουμε τα υπόλοιπα υλικά (εκτός από το αλεύρι) και ανακατεύουμε καλά.  

Ρίχνουμε μετά λίγο-λίγο το αλεύρι (ίσως να μην το πάρει όλο) και ζυμώνουμε, μέχρι που η ζύμη 

να μην κολλάει στα χέρια μας.  

Πλάθουμε τα μελομακάρονα, τα αραδιάζουμε σε λαδωμένο ταψί και τα  

ψήνουμε σε μέτριο φούρνο για μισή ώρα.  

Ετοιμάζουμε το σιρόπι και το αφήνουμε να κρυώσει.  

Όταν βγάλουμε τα μελομακάρονα από τον φούρνο, τα βουτάμε στο σιρόπι και τα βάζουμε σε 

πιατέλα.  

Από πάνω ρίχνουμε τριμμένη καρυδόψιχα. 

 

Πηγή: 

http://www.monastiriaka.gr/sintagesarthra_details.php?keyi=52&pageNum_Recordset2arthra=0&t

otalRows_Recordset2arthra=36&timicat1=17854&timicat2=75863&timicat3=0&timicat4=0&timi

cat5=0&timicat6=0&timicat7=0&language=gr  

 

επιστροφή 

 

Τέσσερις εληές τη μέρα κάνουν τον καρκίνο πέρα... 

26/11/2013  

Άλλη μια πολυφαινόλη, που περιέχεται στους δύο πυλώνες της μεσογειακής διατροφής στο 

σταφύλι-κρασί και στην εληά-ελαιόλαδο, ανακοινώθηκε επίσημα ότι καταστρέφει τα καρκινικά 

κύτταρα και εμποδίζει τον πολλαπλασιασμό τους! 

Και στις δύο αυτές τροφές υπάρχουν πολλές πολυφαινόλες, που στον οίνο ξεπερνούν τις 

διακόσιες! Οι πιο γνωστές από αυτές είναι η ρεσβερατρόλη και οι ολιγοπροανθοκυανιδίνες (OPC). 

Οι πολυφαινόλες βρίσκονται κυρίως στους σπόρους αλλά και στον φλοιό του σταφυλιού και της 

εληάς αντίστοιχα. Με την παραδοσιακή οινοποίηση και ελαιοποίηση μέσα από την διαδικασία της 

όσμωσης (έκχυσης) περνούν αυτές οι πολυφαινόλες στο σώμα του οίνου είτε του ελαιολάδου και 

είναι βιοδιαθέσιμες για να απορροφηθούν από τον άνθρωπο. Οι διαδικασίες αυτές πρέπει να είναι 

με άθερμη μέθοδο, χωρίς φιλτράρισμα και χωρίς την χρήση συντηρητικών και χημικών 

πρόσθετων.   

http://www.monastiriaka.gr/sintagesarthra_details.php?keyi=52&pageNum_Recordset2arthra=0&totalRows_Recordset2arthra=36&timicat1=17854&timicat2=75863&timicat3=0&timicat4=0&timicat5=0&timicat6=0&timicat7=0&language=gr
http://www.monastiriaka.gr/sintagesarthra_details.php?keyi=52&pageNum_Recordset2arthra=0&totalRows_Recordset2arthra=36&timicat1=17854&timicat2=75863&timicat3=0&timicat4=0&timicat5=0&timicat6=0&timicat7=0&language=gr
http://www.monastiriaka.gr/sintagesarthra_details.php?keyi=52&pageNum_Recordset2arthra=0&totalRows_Recordset2arthra=36&timicat1=17854&timicat2=75863&timicat3=0&timicat4=0&timicat5=0&timicat6=0&timicat7=0&language=gr


Στην συνέχεια διαβάστε την είδηση του ΑΠΕ, που τα μέσα μαζικής εξαπάτησης απλά την 

«αγνόησαν»... 

Τέσσερις ελιές τη μέρα καταστρέφουν καρκινικά κύτταρα 

Μία πολυφαινόλη που περιέχει η ελιά, η υδροξυτυροσόλη, καταστρέφει τα καρκινικά κύτταρα και 

εμποδίζει τον πολλαπλασιασμό τους. 

Μελέτη του ομογενή επιστήμονα Τομ Καραγιάννη, διευθυντή του Τμήματος Μοριακής και 

Γονιδιακής Έρευνας του Ινστιτούτου Baker της Μελβούρνης η οποία θα βραβευτεί στο πλαίσιο 

της 2ης Διεθνούς Ιατρικής Ολυμπιάδας, έδειξε ότι η υδροξυτυροσόλη καταστρέφει τα καρκινικά 

ερυθρολευχαιμικά κύτταρα Κ562 αλλά όχι τα μονοπυρηνικά κύτταρα του περιφερικού αίματος. 

Προκειμένου να υπάρξουν οφέλη για την υγεία, ο κ. Καραγιάννης συνιστά κατανάλωση 50 ml 

ωμού παρθένου ελαιολάδου απ΄ όπου ο ανθρώπινος οργανισμός θα προσλάβει πολυφαινόλες ή 3-

4 ελιών την ημέρας ή συνδυασμό κατανάλωσης ελαιολάδου και ελιών. 

«Είναι γενικώς παραδεκτό ότι η πλούσια σε ελιές μεσογειακή διατροφή παρέχει 10-20 mg 

φαινολών. Αν υποθέσουμε ότι απορροφώνται επαρκώς τότε το αντιοξειδωτικό αποτέλεσμα θα 

είναι επαρκές» επισημαίνει στην εργασία του ο Τομ Καραγιάννης. Παράλληλα τονίζει ότι η 

αντικαρκινική επίδραση της υδροξυτυροσόλης in vitro και in vivo είναι δύσκολο να αμφισβητηθεί 

λόγω του μεγάλου αριθμού των αποδείξεων που υπάρχουν. 

Να σημειωθεί ότι η υδροξυτυροσόλη εκτός από την ελιά υπάρχει και στο κρητικό δίκταμο, στη 

λεβάντα, στη λουίζα, στα σταφύλια, στα χαρούπια και στην αγριομυρτιά. 

Πηγή: AΠΕ-ΜΠΕ- Πηγή: Διαβάστε 
 

επιστροφή 
 

Ειδήσεις από τη γειτονιά μας 
 

Έλλειψη οράματος και σχεδίου: Ο Οικολογικός Άνεμος για τον Προϋπολογισμό της 

Περιφέρειας Βορείου Αιγαίου για το 2014  

Μυτιλήνη, 25 Νοεμβρίου 2013 

Κατά τη συνεδρίαση του Περιφερειακού Συμβουλίου (ΠΣ) της 25ης Νοεμβρίου και κατά τη 

συζήτηση για τον Προϋπολογισμό της Περιφέρειας βορείου Αιγαίου για το 2014, ο Μιχάλης 

Μπάκας είχε την ευκαιρία να διατυπώσει τη θέση του συνδυασμού "Οικολογικός Άνεμος στο 

Βόρειο Αιγαίο" για το θέμα. 

Η οικονομική αυτοτέλεια της Τοπικής Αυτοδιοίκησης μπορεί να είναι συνταγματικά 

κατοχυρωμένη αλλά στην πράξη αυτό δεν συμβαίνει καθώς η κάθε κυβέρνηση επιδιώκει μέσω 

των οικονομικών να ελέγχει τις πολιτικές επιλογές της Αυτοδιοίκησης. Με την οικονομική κρίση 

και τις περικοπές που επιβλήθηκαν με τα μνημόνια, η αυτοδιοίκηση ήταν το εύκολο θύμα. Είναι 

χαρακτηριστικό ότι οι πόροι για την Αυτοδιοίκηση στην Ελλάδα είναι περίπου το 3% του εθνικού 

ΑΕΠ ενώ ο μέσος όρος της Ευρώπης είναι στο 17%. Παραμένει λοιπόν ζητούμενο να γίνει 

πραγματικότητα η οικονομική αυτοτέλεια της Αυτοδιοίκησης, με ένα νέο, αποκεντρωμένο 

φορολογικό σύστημα, για τη δίκαιη αναδιανομή των φόρων που εισπράττονται τοπικά και με 

έλεγχο από μια διαχειριστική αρχή. 

Όμως οι λιγοστοί πόροι και η ανόητη «απορροφητικότητα» των ευρωπαϊκών κονδυλίων που 

κατάντησε αυτοσκοπός, δεν είναι το κύριο πρόβλημα της Αυτοδιοίκησης, ούτε μπορούν να 

χρησιμοποιούνται ως δικαιολογία. Πολύ μεγαλύτερο πρόβλημα είναι η έλλειψη οράματος και 

σχεδίου, οι κάθε λογής εξαρτήσεις, η κακή εσωτερική οργάνωση, οι πολιτικές παρεμβάσεις 

στο έργο της διοίκησης και η απουσία ελέγχου και αξιολόγησης που ακυρώνουν το έργο της 

Αυτοδιοίκησης και κάθε προσπάθεια διαλόγου. 

Ούτε αυτή τη φορά προηγήθηκε η παραμικρή διαβούλευση, δεν κλήθηκαν καν οι περιφερειακές 

παρατάξεις να καταθέσουν τις προτάσεις τους. Έτσι για μια ακόμη φορά η συζήτηση για τον 

προϋπολογισμό χάθηκε σε ένα πέλαγος δυσνοητων κωδικών και αριθμών, αδύνατον να ελεγθούν 

από έναν μη ειδικό. Όμως, για να λειτουργεί η δημοκρατία πρέπει να εξασφαλίζεται η 

συμμετοχή του πολίτη στη λήψη των αποφάσεων, η διαφάνεια και ο έλεγχος. Ο 

προϋπολογισμός (ΠΥ) θα πρέπει να συνοδεύεται από ένα σχέδιο δράσης και να παρουσιάζεται με 

σαφήνεια ώστε να γίνεται κατανοητός από όλους και όχι μόνο από τους ειδικούς. Είναι δε 

http://www.helession.gr/node/660


σημαντικό να εξασφαλίζεται και ο τρόπος συμμετοχής των πολιτών στην κατάρτιση του ΠΥ. Σε 

αυτή την κατεύθυνση, αν η Περιφέρεια είχε τη βούληση, θα μπορούσε να εφαρμόσει 

τον Συμμετοχικό Προϋπολογισμό, ακόμη και μέσα στο ισχύον θεσμικό πλαίσιο, συνδυάζοντας 

τον με την πολυδιαφημισμένη Καλλικρατική Επιτροπή Διαβούλευσης που ποτέ ουσιαστικά δεν 

λειτούργησε. 

Βλέποντας τα έσοδα, βλέπουμε μηδενικά έσοδα από ευρωπαϊκά προγράμματα εκτός ΕΣΠΑ, ενώ 

στα έξοδα δεν βλέπουμε πουθενά να επενδύουμε έστω και 1000 € στην έρευνα και την 

εκπαίδευση , δεν βλέπουμε πουθενά την αξιοποίηση του Πανεπιστημίου Αιγαίου που θα 

μπορούσε να δώσει λύσεις και προτάσεις για ζητήματα όπως το ακτοπλοϊκό. Βλέποντας τον ΠΥ 

βλέπουμε δύο βασικά κονδύλια, αυτό της δακοκτονίας και αυτό των μεταφορών μαθητών. 

Δίνουμε 2,6 εκατ € για τη δακοκτονία και δεν συζητάμε την αποτελεσματικότητα αυτών 

χρημάτων. Είμαστε «τυχεροί» που φέτος δεν έχουμε μαξουλοχρονιά ειδάλλως όλο το νησί 

σήμερα θα ήταν στο περιφερειακό συμβούλιο για την καταστροφή της ελαιοπαραγωγής. Και 

εμείς ως Οικολογικός άνεμος έχουμε καταθέσει συγκεκριμένες προτάσεις για τη δακοκτονία 

δυστυχώς χωρίς καμία ανταπόκριση από την περιφερειακή αρχή.  

Ένα άλλο θέμα που πρέπει να δούμε είναι το ζήτημα της μεταφοράς μαθητών. Εγγράφονται στον 

ΠΥ 7,1 εκατ ευρώ για τη μεταφορά μαθητών και οφείλουμε να δούμε πώς θα αξιοποιηθούν 

αυτά τα χρήματα. Ακόμα και με ψυχρά οικονομικά δεδομένα το κλείσιμο των σχολείων κοστίζει, 

πλέον, περισσότερο από ότι ωφελεί. Το ίδιο το Υπουργείο αναφέρει ότι οι τελευταίες 

συγχωνεύσεις σχολείων το 2013  εξοικονομούν 228.000 € το χρόνο ενώ οι μεταφορικές ανάγκες 

που προκύπτουν κοστίζουν 290.000 €! Δηλαδή εξοικονομούμε μισθούς εκπαιδευτικών (δαπάνη 

που επιστρέφει αυτούσια στην εθνική οικονομία) και πληρώνουμε περισσότερα για μεταφορικά 

(δαπάνη που σε μεγάλο μέρος κατευθύνονται σε εισαγόμενα καύσιμα και ανταλλακτικά). Ως 

Οικολογικός άνεμος θα θέσουμε το θέμα στο επόμενο περιφερειακό συμβούλιο με καταθέτοντας 

συγκεκριμένη πρόταση. 

Ο Μιχάλης Μπάκας, περιφερειακός σύμβουλος βορείου Αιγαίου, έκανε την παρακάτω δήλωση: 

«Ήταν η πρώτη μου συμμετοχή σε συζήτηση για τον ΠΥ της Περιφέρειας και είμαι 

πραγματικά απογοητευμένος για την έλλειψη οράματος και τη διαχειριστική και μόνο 

αντιμετώπιση του ζητήματος. Τελικά ο προϋπολογισμός της Περιφέρειας για το 2014 απαντά 

στο όραμα μας για τα νησιά μας; Φοβόμαστε πως όχι, γι αυτό και τον καταψηφίσαμε. Μπορεί να 

ήταν σωστά διατυπωμένος για να γίνει τυπικά αποδεκτός από τους μανδαρίνους ελεγκτές, 

αλλά δεν υπήρχαν διατυπωμένοι με τρόπο απλό, κατανοητό και δεσμευτικό οι στόχοι για τα 

μεγάλα και πιεστικά ζητήματα της Βορείου Αιγαίου, την αντιμετώπιση της φτώχειας και της 

ανεργίας, την ενέργεια, την προστασία των φυσικών πόρων, του τοπίου και του 

περιβάλλοντος. Το αποτέλεσμα: Η κοινωνία ούτε καταλαβαίνει τι γίνεται στο Περιφερειακό 

Συμβούλιο, ούτε βέβαια εμπνέεται για να στηρίξει, να εμπιστευτεί το θεσμό της 

Περιφέρειας. Τέλος είναι σημαντικό να καταδικάσει όλο το περιφερειακό συμβούλιο τις 

ομοφοβικές δηλώσεις του κ Σιάχου που πέρα από τα όρια της γραφικότητας με την εισήγηση 

του προσέβαλε το θεσμό του περιφερειακού συμβουλίου.  

Περιφερειακός Σύμβουλος : Μιχάλης Μπάκας 

www.oikoanemos.wordpress.com email: oikologikos.anemos@gmail.com  Περισσότερες 

πληροφορίες: Μιχάλης Μπάκας 6944654785 
 

επιστροφή 
 

Αρχηγός της ΕΛΑΣ: «Να τους κάνετε το βίο αβίωτο»- Έμπρακτη εφαρμογή στη Λέσβο 

ΑΝΗΛΙΚΟΙ ΑΦΓΑΝΟΙ ΚΡΑΤΟΥΝΤΑΙ ΠΑΝΩ ΑΠΟ 20 ΗΜΕΡΕΣ ΣΤΟ ΚΕΝΤΡΟ 

ΚΡΑΤΗΣΗΣ ΤΗΣ ΜΟΡΙΑΣ ΛΕΣΒΟΥ 
 

Οικολόγοι Πράσινοι- ΜΕΛΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΠΡΑΣΙΝΟΥ ΚΟΜΜΑΤΟΣ- ΠΟΛΙΤΙΚΗ 

ΚΙΝΗΣΗ ΛΕΣΒΟΥ  

www.lesvosgreens.blogspot.com 

Μυτιλήνη 14 Ιανουαρίου 2014 

Στην επίσκεψη που πραγματοποίησε κλιμάκιο των Οικολόγων Πράσινων Λέσβου στο κέντρο 

κράτησης κοντά στο χωριό Μόρια την Δευτέρα 13/1/2014 διαπιστώθηκε ότι κρατούνται 8 

http://www.oikoanemos.wordpress.com/
mailto:oikologikos.anemos@gmail.com
http://www.lesvosgreens.blogspot.com/


ανήλικοι Αφγανοί πάνω από 22 μέρες και ένας ανήλικος Αφγανός 16 μέρες κατά παράβαση 

της Διεθνής Σύμβασης του ΟΗΕ για τα Δικαιώματα του Παιδιού κατά την οποία οι ανήλικοι δεν 

θα πρέπει να αντιμετωπίζονται ως παραβάτες της μεταναστευτικής νομοθεσίας αλλά ως 

δικαιούχοι προστασίας. Οι ημέρες περνάν, και οι ανήλικοι πρόσφυγες παραμένουν στη Μόρια, 

περιμένοντας την προώθηση τους σε μονάδες υποστήριξης της ηπειρωτικής Ελλάδας καθώς το 

κέντρο προστασίας ανηλίκων μεταναστών στην Αγιάσο δεν λειτουργεί πια. Η Ελλάδα μεταξύ των 

ετών 2009 και 2012 έχει καταδικαστεί από το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο των Ανθρωπίνων 

Δικαιωμάτων για παραβίαση του άρθρου 3 της ΕΣΔΑ σε 11 περιπτώσεις που αφορούν τις 

συνθήκες κράτησης προσφύγων και μεταναστών που κρατούνται σε κέντρα κράτησης 

μεταναστών ή σταθμούς συνοριοφυλακής.  

Μετά τις πρόσφατες δηλώσεις του αρχηγού της ΕΛ.ΑΣ που υπέδειξε στους αξιωματικούς και 

λοιπούς υπηρετούντες την ελληνική αστυνομία τρόπους έτσι ώστε να μετατρέπουν τη ζωή των 

μεταναστών σε βίο αβίωτο διαπιστώνουμε για μία ακόμα φορά ότι συνεχίζεται η πρακτική της 

κράτησης ανηλίκων για μεγάλο διάστημα μέχρι να μεταφερθούν σε κέντρα υποδοχής ανηλίκων.  

Σε αυτές τις συνθήκες, μετανάστες και πρόσφυγες συνεχίζουν να φιλοξενούνται στα αστυνομικά 
τμήματα ενώ όσοι “περισσεύουν” οδηγούνται από την αστυνομία απροειδοποίητα, για 
περίθαλψη, στο ανοιχτό κέντρο υποδοχής ΠΙΚΠΑ που λειτουργεί αποκλειστικά με την φροντίδα 
εθελοντών πολιτών. Οι Σύριοι, δικαίως θεωρούνται θύματα πολέμου και παίρνουν χαρτί 
διοικητικής απέλασης για 6 μήνες ενώ οι Αφγανοί κυρίως αλλά και άλλοι πρόσφυγες και 
μετανάστες που έρχονται από χώρες σε καθεστώς πολέμου, αδίκως περιφέρονται στα κέντρα 
κράτησης σε καθεστώς φυλάκισης μέχρι και 18 μήνες. Οικογένειες χωρίζονται μεταξύ τους ενώ 
τα μέτρα παρακολούθησης στη θάλασσα του Αιγαίου γίνονται όλο και πιο αυστηρά με την 
εφαρμογή του Eurosur. Τα ναυάγια στο Αιγαίο συνεχίζονται ενώ η ελληνική Κυβέρνηση δεν έχει 
απαντήσει στις καταγγελίες της έκθεσης της ΜΚΟ Proasyl για τις κακοποιήσεις και 
επαναπροωθήσεις μεταναστών στην Τουρκία.  
Δυστυχώς διαπιστώνεται για μια ακόμη φορά ότι η ελληνική Πολιτεία σε συνέχεια της αδυναμία 
χάραξης μεταναστευτικής πολιτικής από την ΕΕ, συνεχίζει να λειτουργεί κυρίως αποτρεπτικά 
στην αντιμετώπιση προσφύγων και μεταναστών, παραβιάζοντας τις διεθνείς συνθήκες και μη 
φροντίζοντας να οικοδομήσει μία στοιχειωδη πολιτική για τη μετανάστευση.  
Περισσότερες πληροφορίες: Στέλιος Κραουνάκης 6949286355, Μιχάλης Μπάκας 69446547885 

 

επιστροφή 
 

Ενημέρωση για τη συνεδρίαση του Περιφερειακού Συμβουλίου της 21ης Ιανουαρίου 2014 

Η δακοκτονία να γίνεται με δακοπαγίδες, Καλλονή Λέσβου, απένταξη ΧΥΤΑ Β Χίου, να 

κληθεί ο Γεωργιάδης για την υγεία στα νησιά 

 

Κατά τη συνεδρίαση του Περιφερειακού Συμβουλίου (ΠΣ) της 21ης Ιανουαρίου 2014 ο Μιχάλης 

Μπάκας είχε την ευκαιρία να διατυπώσει τις θέσεις του συνδυασμού "Οικολογικός Άνεμος στο 

Βόρειο Αιγαίο" στα θέματα που συζητήθηκαν, όπως εν συντομία παρουσιάζονται παρακάτω: 

Για το ζήτημα της παρουσίασης της α’ φάσης της υγειονομικής μελέτης του Παν. Αιγαίου 

για τον κόλπο της Καλλονής τονίσαμε τη σημασία της έρευνας ως εργαλείο πολιτικής για την 

περιφέρεια, καυτηριάζοντας το γεγονός ότι στον πρόσφατο Προϋπολογισμό της περιφέρειας δεν 

είχε προβλεφθεί ούτε ένα ευρώ για έρευνα, που σε τελική ανάλυση έχει πολλαπλασιαστικά οφέλη 

για την τον τόπο και την οικονομία των νησιών μας. Για το ζήτημα έχουμε κάνεις πολλές 

παρεμβάσεις και κατά το παρελθόν και είναι απαραίτητο α. να προωθήσουμε στην ορθή 

λειτουργία των βιολογικών καθαρισμών όλων των οικισμών του νησιού μας και να μεριμνήσουμε 

για την ορθή διαχείριση των αποβλήτων των οικισμών που δεν έχουν καμία υποδομή, β. να 

προχωρήσουμε ΑΜΕΣΑ στη χαρτογράφηση των επικίνδυνων προς την οστρακοαλιεία 

περιοχών του κόλπου της Καλλονής, έτσι ώστε να προστατευθεί η δημόσια υγεία αλλά και το 

εισόδημα των αλιέων και γ. να ολοκληρωθεί επιτέλους η Ειδική Περιβαλλοντική Μελέτη των 

περιοχών Νατούρα του κόλπου της Καλλονής με την ίδρυση φορέα διαχείρισης που θα μεριμνά 

για την ολοκληρωμένη διαχείριση του κόλπου. Είναι προφανές ότι ενώ όλοι στα λόγια είναι 

http://www.ecogreens-gr.org/cms/index.php?option=com_content&view=article&id=5236:2013-12-23-15-44-22&catid=11:rights&Itemid=27
http://www.ecogreens-gr.org/cms/index.php?option=com_content&view=article&id=5150:l-r-eurosur-144-&catid=11:rights&Itemid=27
http://www.ecogreens-gr.org/humanrights/2013/11/παράνομες-επαναπροωθήσεις-παίζοντ/


θετικοί στην προστασία του περιβάλλοντος στην πράξη όταν πρέπει να σπάσουν αυγά με 

συμφέροντα τότε μένουν αδρανείς και κάθονται στα αυγά τους.  

Υποστηρίξαμε την απένταξη από το ΕΣΠΑ του ΧΥΤΑ της Β. Χίου, σημειώνοντας ότι από 

τώρα πρέπει να ενεργοποιηθούμε για να αναζητηθούν τυχόν ποινικές ευθύνες για όσους 

ευθύνονται που ένα έργο ξεκίνησε το 2004 και μετά από 7 χρόνια όταν ο εργολάβος 

εγκαταστάθηκε στην περιοχή καταλάβαν ότι η εν λόγω περιοχή δεν είναι δημόσια αλλά ιδιωτική. 

Η Περιφέρεια θα κληθεί να πληρώσει αποζημίωση στον εργολάβο (ο ίδιος αξιώνει 700 χιλ €) και 

πρέπει να αναζητηθούν οι υπαίτιοι. Ένας ΧΥΤΑ αρκεί για τη Χίο και σε κάθε περίπτωση είναι 

σημαντικό να προωθηθεί η μείωση των σκουπιδιών που καταλήγουν τους ΧΥΤΥ με 

κομποστοποίηση και ανακύκλωση, καθώς τα σκουπίδια εκτός των άλλων έχουν κόστος που 

μπορεί να φτάσει τα 100 €/τν για κάθε δήμο. Είναι απαραίτητο να προχωρήσουν οι Σταθμοί 

Μεταφόρτωσης σε όλα τα νησιά καθώς και οι χώροι για τα αδρανή. 

Καταψηφίσαμε την έκδοσης ψηφίσματος για τα προβλήματα τους Κέντρου Υγείας Πυργίου, 
σημειώνοντας ότι άλλο ένα ψήφισμα δεν έχει καμία αξία, παρά μόνο ικανοποιεί τον προσωπικό 

μας εγωισμό ότι κάτι κάναμε απολογούμενοι στους ψηφοφόρους μας, καθώς η κυβέρνηση 

εξακολουθεί να αγνοεί τις ανάγκες των νησιών μας. Η πρόσβαση στην υγεία είναι δικαίωμα και 

όχι πολυτέλεια και προς αυτήν την κατεύθυνση ζητήσαμε από το Περιφ. Συμβούλιο να καλέσει 

τον υπουργό υγείας κ. Α. Γεωργιάδη στο Περιφερειακό Συμβούλιο να μας εξηγήσει την εθνική 

πολιτική για την υγεία στα νησιά μας και να αντιμετωπίσει πρόσωπο με πρόσωπο τους νησιώτες 

που τόσο πλήττονται από την κυβερνητική πολιτική υγείας. Δυστυχώς η πρόταση μας δεν έγινε 

δεκτή.      

Καταψηφίσαμε την πρόταση δακοκτονίας της Περιφέρειας, σημειώνοντας ότι για μια ακόμη 

φορά  το Περιφερειακό Συμβούλιο έρχεται διαχειριστικά να αντιμετωπίσει ένα ζήτημα χωρίς να 

βλέπει την ουσία του. Ο Ηλίας Γιαννίρης και ο Οικολογικός άνεμος έχει και κατά το παρελθόν 

ζητήσει να προχωρήσει η Περιφέρεια στην εφαρμογή οικολογικών μεθόδων δακοκτονίας με 

πολλαπλά οφέλη για τα νησιά μας. Η δακοκτονία όπως γίνεται έχει πολλαπλά προβλήματα για 

τους ανθρώπους που έρχονται σε επαφή με αυτά τα δηλητήρια, έχει επιπτώσεις στο φυσικό 

περιβάλλον από την αθρόα διάθεση του φαρμάκου στη φύση, αλλά δημιουργεί προβλήματα και 

στο προϊόν του ελαιόλαδου καθιστώντας το προϊόν μη βιολογικής καλλιέργειας. Η 

αποτελεσματικότητα της δακοκτονίας δεν έχει να κάνει μόνο με την χρονική έναρξη των 

ψεκασμών, αλλά με τις κλιματολογικές συνθήκες, την ποσότητα της ελαιοπαραγωγής αλλά και τη 

συνέχεια των ελαιώνων.  Ο προϋπολογισμός της δακοκτονίας είναι 2,5 εκατ € και οφείλουμε να 

δούμε επιτέλους την αποτελεσματικότητα της μεθόδου. Ζητήσαμε την πιλοτική εφαρμογή του 

μέτρου της βιολογικής αντιμετώπισης του δάκου στη Λήμνο και την Ικαρία έτσι ώστε να 

αποκτήσει το προϊόν μια υπεραξία με πολλαπλασιαστικά οφέλη για την οικονομία των νησιών 

μας. Προς αυτή την κατεύθυνση και με τη στήριξη της Δνσης Γεωργίας θα απευθυνθούμε στις 

τοπικές κοινωνίες και τους Δήμους για την εφαρμογή της συγκεκριμένης πρότασης.  
 

Περισσότερες πληροφορίες: Μιχάλης Μπάκας 6944654785 
 

επιστροφή 
 

Τα πρώτα καταδυτικά πάρκα στην Ελλάδα θα έχουν ανοίξει μέχρι το καλοκαίρι του 2014 

 

Άντε και στα δικά μας. Η πρόταση για καταδυτικό πάρκο στην Ικαρία έχει τεθεί. Να δούμε ποιος 

θα την υλοποιήσει. ΗΓ 
 

December 19, 2013  

Ήδη aπό τον Οκτώβριο έχει συγκροτηθεί 15μελής επιτροπή με τη συμμετοχή εκπροσώπων 

από τα συναρμόδια υπουργεία και την Τοπική Αυτοδιοίκηση προκειμένου, να ετοιμαστεί η 

απόφαση του υπουργείου Περιβάλλοντος που θα καθορίζει τις περιοχές δημιουργίας αυτών 

των πάρκων, καθώς και τους όρους και τις προϋποθέσεις λειτουργίας τους.  

Ο καταδυτικός τουρισμός αποτελεί έναν τομέα ιδιαίτερα ποιοτικό καθώς ελκύει άτομα που 

θεωρούνται υψηλού οικονομικού και μορφωτικού επιπέδου. Αριθμεί περισσότερους από 8 
εκατομμύρια τουρίστες παγκοσμίως, εκ των οποίων τα 4 εκατομμύρια βρίσκονται στην Ευρώπη.  



Τα δύο πρώτα αρχαιολογικά καταδυτικά πάρκα είναι τοποθετημένα κοντά στην Πύλο- στη νοτιο- 

δυτική Πελοπόννησο-  πρόκειται σύντομα να υποδέχονται επισκέπτες, οι οποίοι θα έχουν την 

ευκαιρία να εξερευνήσουν αρχαία ναυάγια αλλά και γενικότερα την υποβρύχια αρχαιολογία. 

Στα αξιοθέατα περιλαμβάνονται τα ερείπια αρχαίων εμπορικών πλοίων από την Ρωμαϊκή και 

Βυζαντινή Αυτοκρατορία, αλλά και από την περίοδο του Μεσαίωνα, τα οποία ανακαλύφθηκαν 

από αρχαιολόγους στο νησί της Σαπιέντζας. 

Αν και τα σκαριά των πλοίων έχουν διαλυθεί εδώ και χρόνια, τα φορτία τους, τα οποία 

περιλαμβάνουν γρανιτένιες κολόνες από τη Μέση Ανατολή, αμφορείς και λίθινες σαρκοφάγους, 

βρίσκονται ακόμα διάσπαρτα σε όλο το βυθό της θάλασσας. 

Τα πάρκα αναμένεται να έχουν ανοίξει μέχρι το καλοκαίρι του 2014. 

http://news.travelling.gr/2013/12/%cf%84%ce%b1-%cf%80%cf%81%cf%8e%cf%84%ce%b1-

%ce%ba%ce%b1%cf%84%ce%b1%ce%b4%cf%85%cf%84%ce%b9%ce%ba%ce%ac-

%cf%80%ce%ac%cf%81%ce%ba%ce%b1-%cf%83%cf%84%ce%b7%ce%bd-

%ce%b5%ce%bb%ce%bb%ce%ac%ce%b4%ce%b1/  
 

επιστροφή 
 

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΒΟΡΕΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ- Απογραφή Πληθυσμού 2011. Μόνιμος Πληθυσμός 

κατά ηλικία- Μια πρώτη συγκριτική επεξεργασία 
 

Ζήτησα από την ΕΛΣΤΑΤ τον Οκτώβρη 2013 την απογραφή κατά ηλικία και κατά Δήμο για το 

Βόρειο Αιγαίο. Μου απάντησαν το Γενάρη 2014 (Πίνακας 1) (κάλλιο αργά παρά ποτέ). Από όσο 

ξέρω δεν είναι ακόμη δημοσιευμένα στην ΕΛΣΤΑΤ.  

Στη συνέχεια έκανα επεξεργασία και έβγαλα τα ποσοστά κατά Δήμο (Πίνακας 2). Έβγαλα και 

μερικά συμπεράσματα, που ακολουθούν τους πίνακες.   

Καλή ανάγνωση.   

Ο εκδότης 
 

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΒΟΡΕΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ 

               

                   
Απογραφή Πληθυσμού 2011. Μόνιμος Πληθυσμός κατά ηλικία 

             

                   ΠΙΝΑΚΑΣ 1 

Πληθυσμός 

  

Ομάδες ηλικιών   

  

Σύνολο  0-4  5-9 10-14 15-19 20-24 25-29 30-34 35-39 40-44 45-49 50-54 55-59 60-64 65-69 70-74 75+ 

  

                                  

ΣΥΝΟΛΟ 

ΧΩΡΑΣ 
10.815.197 537.185 512.533 519.371 553.225 627.063 723.710 822.386 812.743 832.548 748.358 731.395 660.318 625.692 508.229 542.113 1.058.328 

  

                                  

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ 

ΒΟΡΕΙΟΥ 

ΑΙΓΑΙΟΥ   199.231 9.723 8.929 9.310 9.964 12.875 14.044 14.377 13.600 13.855 12.482 12.145 11.072 12.486 9.863 10.239 24.267 

ΔΗΜΟΣ 

ΛΕΣΒΟΥ   86.436 4.319 4.045 4.235 4.370 5.039 5.576 6.013 5.832 6.117 5.416 5.073 4.743 5.442 4.619 4.400 11.197 

ΔΗΜΟΣ 

ΙΚΑΡΙΑΣ   8.423 338 358 325 312 319 500 580 545 576 521 558 517 694 471 553 1.256 

ΔΗΜΟΣ 

ΦΟΥΡΝΩΝ 

ΚΟΡΣΕΩΝ   1.459 61 42 68 57 65 112 106 106 88 100 110 106 109 71 79 179 

ΔΗΜΟΣ 

ΛΗΜΝΟΥ   16.992 873 778 775 803 1.352 1.386 1.339 1.235 1.189 1.064 970 850 904 758 854 1.862 

ΔΗΜΟΣ 

ΑΓΙΟΥ 

ΕΥΣΤΡΑΤΙΟΥ   270 17 4 14 9 13 14 20 7 21 16 17 24 15 20 9 50 

ΔΗΜΟΣ 

ΣΑΜΟΥ   32.977 1.542 1.366 1.455 1.707 2.558 2.519 2.393 2.212 2.240 2.023 2.005 1.842 1.984 1.540 1.703 3.888 

ΔΗΜΟΣ ΧΙΟΥ   51.390 2.531 2.300 2.389 2.641 3.426 3.845 3.833 3.592 3.551 3.272 3.316 2.898 3.246 2.318 2.558 5.674 

ΔΗΜΟΣ 

ΟΙΝΟΥΣΣΩΝ   826 28 23 30 49 77 70 60 44 35 42 54 60 67 38 61 88 

ΔΗΜΟΣ 

ΨΑΡΩΝ   458 14 13 19 16 26 22 33 27 38 28 42 32 25 28 22 73 

                     

http://news.travelling.gr/2013/12/%cf%84%ce%b1-%cf%80%cf%81%cf%8e%cf%84%ce%b1-%ce%ba%ce%b1%cf%84%ce%b1%ce%b4%cf%85%cf%84%ce%b9%ce%ba%ce%ac-%cf%80%ce%ac%cf%81%ce%ba%ce%b1-%cf%83%cf%84%ce%b7%ce%bd-%ce%b5%ce%bb%ce%bb%ce%ac%ce%b4%ce%b1/
http://news.travelling.gr/2013/12/%cf%84%ce%b1-%cf%80%cf%81%cf%8e%cf%84%ce%b1-%ce%ba%ce%b1%cf%84%ce%b1%ce%b4%cf%85%cf%84%ce%b9%ce%ba%ce%ac-%cf%80%ce%ac%cf%81%ce%ba%ce%b1-%cf%83%cf%84%ce%b7%ce%bd-%ce%b5%ce%bb%ce%bb%ce%ac%ce%b4%ce%b1/
http://news.travelling.gr/2013/12/%cf%84%ce%b1-%cf%80%cf%81%cf%8e%cf%84%ce%b1-%ce%ba%ce%b1%cf%84%ce%b1%ce%b4%cf%85%cf%84%ce%b9%ce%ba%ce%ac-%cf%80%ce%ac%cf%81%ce%ba%ce%b1-%cf%83%cf%84%ce%b7%ce%bd-%ce%b5%ce%bb%ce%bb%ce%ac%ce%b4%ce%b1/
http://news.travelling.gr/2013/12/%cf%84%ce%b1-%cf%80%cf%81%cf%8e%cf%84%ce%b1-%ce%ba%ce%b1%cf%84%ce%b1%ce%b4%cf%85%cf%84%ce%b9%ce%ba%ce%ac-%cf%80%ce%ac%cf%81%ce%ba%ce%b1-%cf%83%cf%84%ce%b7%ce%bd-%ce%b5%ce%bb%ce%bb%ce%ac%ce%b4%ce%b1/


 

ΠΙΝΑΚΑΣ 2 

Ποσοστά κατά 

ομάδες 

ηλικιών 
  

Ομάδες ηλικιών   

  

Σύνολο 
 0-

4 

 5-

9 

10-

14 

15-

19 

20-

24 

25-

29 

30-

34 

35-

39 

40-

44 

45-

49 

50-

54 

55-

59 

60-

64 

65-

69 

70-

74 
75+ 

  

                                  

ΣΥΝΟΛΟ ΧΩΡΑΣ 10.815.197 5,0 4,7 4,8 5,1 5,8 6,7 7,6 7,5 7,7 6,9 6,8 6,1 5,8 4,7 5,0 9,8 

  

                                  

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ 

ΒΟΡΕΙΟΥ 

ΑΙΓΑΙΟΥ   199.231 

4,9 4,5 4,7 5,0 6,5 7,0 7,2 6,8 7,0 6,3 6,1 5,6 6,3 5,0 5,1 12,2 

ΔΗΜΟΣ 

ΛΕΣΒΟΥ   86.436 5,0 4,7 4,9 5,1 5,8 6,5 7,0 6,7 7,1 6,3 5,9 5,5 6,3 5,3 5,1 13,0 

ΔΗΜΟΣ 

ΙΚΑΡΙΑΣ   8.423 4,0 4,3 3,9 3,7 3,8 5,9 6,9 6,5 6,8 6,2 6,6 6,1 8,2 5,6 6,6 14,9 

ΔΗΜΟΣ 

ΦΟΥΡΝΩΝ 

ΚΟΡΣΕΩΝ   1.459 4,2 2,9 4,7 3,9 4,5 7,7 7,3 7,3 6,0 6,9 7,5 7,3 7,5 4,9 5,4 12,3 

ΔΗΜΟΣ 

ΛΗΜΝΟΥ   16.992 5,1 4,6 4,6 4,7 8,0 8,2 7,9 7,3 7,0 6,3 5,7 5,0 5,3 4,5 5,0 11,0 

ΔΗΜΟΣ 

ΑΓΙΟΥ 

ΕΥΣΤΡΑΤΙΟΥ   270 6,3 1,5 5,2 3,3 4,8 5,2 7,4 2,6 7,8 5,9 6,3 8,9 5,6 7,4 3,3 18,5 

ΔΗΜΟΣ 

ΣΑΜΟΥ   32.977 4,7 4,1 4,4 5,2 7,8 7,6 7,3 6,7 6,8 6,1 6,1 5,6 6,0 4,7 5,2 11,8 

ΔΗΜΟΣ ΧΙΟΥ   51.390 4,9 4,5 4,6 5,1 6,7 7,5 7,5 7,0 6,9 6,4 6,5 5,6 6,3 4,5 5,0 11,0 

ΔΗΜΟΣ 

ΟΙΝΟΥΣΣΩΝ   826 3,4 2,8 3,6 5,9 9,3 8,5 7,3 5,3 4,2 5,1 6,5 7,3 8,1 4,6 7,4 10,7 

ΔΗΜΟΣ 

ΨΑΡΩΝ   458 3,1 2,8 4,1 3,5 5,7 4,8 7,2 5,9 8,3 6,1 9,2 7,0 5,5 6,1 4,8 15,9 

  

  

τα δύο 

υψηλότερα 

ποσοστά  

             

  

  Τα δύο χαμηλότερα ποσοστά 

               
  



 

ΠΙΝΑΚΑΣ 3 Ποσοστά κατά 

κατηγορίες ηλικιών 
 

Σύνολο 
0-19 20-29 30-39 40-59 60-69 70+ 

  

  

      ΣΥΝΟΛΟ ΧΩΡΑΣ 10.815.197 19,6 12,5 15,1 27,5 10,5 14,8 

  

  

      ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΒΟΡΕΙΟΥ 

ΑΙΓΑΙΟΥ   199.231 19,0 13,5 14,0 24,9 11,2 17,3 

ΔΗΜΟΣ ΛΕΣΒΟΥ   86.436 19,6 12,3 13,7 24,7 11,6 18,0 

ΔΗΜΟΣ ΙΚΑΡΙΑΣ   8.423 15,8 9,7 13,4 25,8 13,8 21,5 

ΔΗΜΟΣ ΦΟΥΡΝΩΝ 

ΚΟΡΣΕΩΝ   1.459 15,6 12,1 14,5 27,7 12,3 17,7 

ΔΗΜΟΣ ΛΗΜΝΟΥ   16.992 19,0 16,1 15,1 24,0 9,8 16,0 

ΔΗΜΟΣ ΑΓΙΟΥ 

ΕΥΣΤΡΑΤΙΟΥ   270 16,3 10,0 10,0 28,9 13,0 21,9 

ΔΗΜΟΣ ΣΑΜΟΥ   32.977 18,4 15,4 14,0 24,6 10,7 17,0 

ΔΗΜΟΣ ΧΙΟΥ   51.390 19,2 14,1 14,4 25,4 10,8 16,0 

ΔΗΜΟΣ ΟΙΝΟΥΣΣΩΝ   826 15,7 17,8 12,6 23,1 12,7 18,0 

ΔΗΜΟΣ ΨΑΡΩΝ   458 13,5 10,5 13,1 30,6 11,6 20,7 

 

Παρατηρήσεις: 

 Κατηγορία ηλικιών 0-19: Η χώρα εμφανίζει μεγαλύτερα ποσοστά από ότι η Περιφέρεια Β. 
Αιγαίου. οι Φούρνοι, τα Ψαρά, οι Οινούσσες και η Ικαρία έχουν τα μικρότερα ποσοστά σε 

αυτή την κατηγορία ηλικιών. 

 Κατηγορία ηλικιών 20-29 (ηλικίες σπουδών): Η Περιφέρεια εμφανίζει μεγαλύτερα ποσοστά 
από ότι η χώρα. Αυτό οφείλεται κυρίως στο Πανεπιστήμιο Αιγαίου. Για τις Οινούσσες (που 

έχουν τα υψηλότερα ποσοστά της περιφέρειας) οφείλεται στη σχολή ναυτικών επαγγελμάτων. 

Για τη Λήμνο τα υψηλά ποσοστά οφείλονται στο Πανεπιστήμιο Αιγαίου. Χαμηλότερα 

ποσοστά έχουν η Ικαρία, ο Άγιος Ευστράτιος, τα Ψαρά και οι Φούρνοι, που είναι όλα νησιά 

που δεν έχουν ούτε παραρτήματα του Πανεπιστημίου Αιγαίου ούτε ΤΕΙ. Ειδικά στην 

περίπτωση της Ικαρίας, λόγω του μεγέθους του πληθυσμού της, θα πρέπει να δημιουργηθούν 

εκπαιδευτικές ευκαρίες.  

 Κατηγορία ηλικιών 30-59 (παραγωγικές ηλικίες): Η χώρα εμφανίζει μεγαλύτερα ποσοστά 

από ότι η Περιφέρεια Β. Αιγαίου.Οι Φούρνοι εμφανίζουν υψηλά ποσοστά στις παραγωγικές 

ηλικίες σε σύγκριση με τα υπόλοιπα νησιά (Πίνακας 2). Στα υπόλοιπα νησιά υπάρχουν 

μεγάλες διακυμάνσεις από ομάδα σε ομάδα ηλικιών, που σχετίζονται με τις ευκαρίες για 

δουλειά που υπάρχουν στο κάθε νησί.   

 Κατηγορία ηλικιών 60-75+ (ηλικίες συνταξιοδότησης): Η Περιφέρεια εμφανίζει 
μεγαλύτερα ποσοστά από ότι η χώρα. Από τα νησιά της Περιφέρειας η Λήμνος έχει χαμηλά 

ποσοστά. Υψηλότερα ποσοστά (αλλά με διακυμάνσεις από όμάδα σε ομάδα αυτής της 

κατηγορίας) έχουν ο Άγιος Ευστράτιος, η Ικαρία, οι Οινούσσες και τα Ψαρά. .  

Είναι προφανές ότι τα ποσοστά της χώρας επηρρεάζονται από τα μεγάλα αστικά κέντρα και 

γιαυτό είναι μεγαλύτερα στις ηλικίες 0-19 και στις παραγωγικές ηλικίες από ότι τα αντίστοιχα 

ποσοστά της Περιφέρειας. Η Περιφέρεια εκδηλώνει πληθυσμιακό δυναμισμό στις ηλικίες 

σπουδών κυρίως λόγω του Πανεπιστημίου του Αιγαίου, αλλά και στις ηλικίες συνταξιοδότησης. 

Επιβεβαιώνεται έτσι ότι μετά τη συνταξιοδότηση μεγάλα τμήματα του πληθυσμού επιστρέφουν 

από τα αστικά κέντρα (και την ξενητειά) στον τόπο καταγωγής τους.  

  

Σχολιασμός: 

Η περιφέρεια Β. Αιγαίου εκδηλώνει ανομοιογένεια από νησί σε νησί. Γενικά φαίνεται να υπάρχει 

διάκριση σε δυο ομάδες, δηλαδή σε μεγαλύτερα και μικρότερα νησιά. Η Σάμος δείχνει να είναι 

πιο κοντά με την Περιφέρεια στους μέσους όρους όλων των ομάδων ηλικιών, και επομένως είναι 

αντιπροσωπευτικότερη από όλα τα άλλα νησιά. 
 



επιστροφή 

 

Το ΤΑΙΠΕΔ ξεπουλάει τη μαρίνα Πυθαγορείου και το παλιό πεδίο βολής- Μια εκτίμηση από 

τον Θανάση Παπακωνσταντίνου 

 

Στη Σάμο μπήκε στο ΤΑΙΠΕΔ η Μαρίνα του Πυθαγορείου, ένα έργο που πέρα όσα στοίχισε, τα 

ισχνότατα έσοδα του δεν κάλυπταν παρά ελάχιστα από τα λειτουργικά του. Και πως να 

εξασφάλιζε άλλωστε πελατεία, δεκατρία μίλια μόλις από το Κουσάντασι;  

Για το χατήρι της μπαζώθηκε προ εικοσαετίας περίπου ένας υπέροχος κόλπος, ενώ το έργο 

ενέπνευσε τους τοπικούς παράγοντες να ζητούν σε κάθε παράκτιο οικισμό "αλιευτικό καταφύγιο". 

Τρία απ' αυτά έγιναν στο μεταξύ με τις ανάλογες επιπτώσεις και επιβαρύνσεις και αν το θέλετε σε 

εικόνες, τα ψαροκάικα δεν ήταν τίποτε άλλο παρά σκάφη αναψυχής κατά κανόνα ντόπιων ή της 

παροικίας (ψηφοφόροι είναι κι αυτοί), που συνήθως πέρα από τη τζάμπα διαμονή, εξασφάλιζαν 

και δωρεάν ηλεκτρισμό και νερό! Ευτυχώς που την τελευταία τριετία αραίωσε σημαντικά η 

κίνηση... 

Λοιπόν ήρθε το ΤΑΙΠΕΔ για τη Μαρίνα, προσωπικά πολύ αμφιβάλλω αν θα προκύψει αγοραστής. 

Μας έμειναν τα τρία κατ' όνομα "αλιευτικά καταφύγια". Να κλάψω για την πρώτη και να γελάσω 

για τα τελευταία; Κάθε απάντηση δεκτή.  

ΥΓ: στο νησί υπάρχει κι άλλη μια έκταση που έχει ενταχθεί στο ΤΑΙΠΕΔ. Πρόκειται για γη που 

αποτελούσε παλιά πεδίο βολών, αργότερα είχε παραχωρηθεί για τις εγκαταστάσεις ιχθυοτροφείου 

που εδώ και χρόνια έκλεισε, ενώ σε κομμάτι της φιλοξενούνται μπετά (γιατί μετά από αντιδράσεις 

τα σταμάτησε η Πολεοδομία) της Μητρόπολης Σάμου, σε μια προσπάθεια ...προσέλκυσης του 

θρησκευτικού τουρισμού. Παρά τα ευτράπελα, σαφώς η περίπτωση είναι διφορετική της Μαρίνας. 

Θανάσης Παπακωνσταντίνου 

 

επιστροφή 

 

Αντ/ρχης Λευκάδας για τη μεταβίβαση ακινήτων στο ΤΑΙΔΕΠ: «Αιδώς Αργείοι…» και 

«ΜΟΛΩΝ ΛΑΒΕ» 

 

Διαβάστε και συγκρίνετε. Μια εικόνα από το μέλλον για την Ικαρία, τον Άγιο Κήρυκο, το 

Διοικητήριο που εκκενώνεται σιγά-σιγά, τη μαρίνα που θα κατασκευαστεί από κάτω και τις 

παρακείμενες ιαματικές πηγές. Οι Λευκαδίτες αντιδρούν. Οι Καριώτες γνωρίζουν ότι παρόμοιο 

μπορεί να είναι και το μέλλον του φιλέτου Διοικητήριο- μαρίνα- ιαματικές πηγές; ΗΓ 

 

Δεκ 19th, 2013  

ΑΙΔΩΣ ΑΡΓΕΙΟΙ !!! 
Στην Διυπουργική απόφαση 243 του ΦΕΚ 2883/Β’/14-11-2013, παρ. 29 αναφέρεται ότι: 

Μεταβιβάζονται και περιέρχονται χωρίς αντάλλαγμα στην ανώνυμη εταιρεία με την επωνυμία 

«Ταμείο Αξιοποίησης Ιδιωτικής Περιουσίας του Δημοσίου Α.Ε.» (ΤΑΙΠΕΔ ΑΕ) κατά πλήρη 

κυριότητα, νομή και κατοχή τα ακόλουθα ακίνητα κυριότητας του Ελληνικού Δημοσίου με των 

επ΄ αυτών κτισμάτων και εγκαταστάσεων ως ακολούθως:  

α/α Νομός Δήμος Πόλη/ οικισμός/ 

τοπωνύμιο 

Εμβαδό 

γεωτεμαχίου 

Είδος 

ακινήτου 

141 Ν. Λευκάδος Λευκάδας Κάτω Αλυκές 558.600,00 ΓΗ 

142 Ν. Λευκάδος Λευκάδας Βασιλική 9.037,50 ΓΗ 

143 Ν. Λευκάδος Λευκάδας Ποντι, Ακτή 

Βασιλικής 

8.895,00 ΓΗ 

 

Το ακίνητο στις Κάτω Αλυκές, εκτάσεως 558.600,00 τ.μ. περιλαμβάνει την Μαρίνα, το ΚΤΕΟ, το 

ΚΤΕΛ, το Δημοτικό, την Πυροσβεστική, το Διοικητήριο και έχουν παραχωρηθεί κατά χρήση 

ακίνητα στην Αστυνομία – Λιμενικό – Δημόσια Βιβλιοθήκη και άλλους φορείς. 



Κοντολογίς όλοι οι χώροι που στο μέλλον σχεδιάζαμε να στεγαστούν (μέσα από Ευρωπαϊκά 

Προγράμματα) όλες οι Υπηρεσίες της Λευκάδας. 

Κανείς δεν ρώτησε τους τοπικούς φορείς, τον Βουλευτή κ.α. Η Διυπουργική αποφάσισε για εμάς 

χωρίς εμάς, απαξιώνοντας για μια ακόμη φορά την Τοπική Αυτοδιοίκηση. 

Ιδιαίτερα για το ΚΤΕΟ και το Διοικητήριο που αφορούν άμεσα την Περιφέρεια έχω να πω τα 

παρακάτω: 

Μέσα από μια πρωτοφανή ένδεια (μηδενικοί ΚΑΠ μέσα στο 2013) προσπαθούμε να κρατήσουμε 

όρθιο το Δημόσιο ΚΤΕΟ. 

Το Διοικητήριο της Περιφέρειας που φιλοξενεί και τον Καλλικρατικό Δήμο Λευκάδας φτιάχτηκε 

με δάνειο και φτύσαμε αίμα να το εντάξουμε και να το χρηματοδοτήσουμε μέσα από το 

Ευρωπαϊκό Πρόγραμμα Interreg. 

Το χρησιμοποιεί ο Λαός της Λευκάδας. 

Πέρα από αυτό δεν αμφιβάλλει κανείς για την εξαιρετική σημασία του Ακινήτου (ΑΒΚ 75) για το 

παρόν και το μέλλον της Λευκάδας. 

Στεναχωριέμαι και οργίζομαι όμως σαν Λευκαδίτης και Ιόνιος πολίτης το Νεοελληνικό κράτος να 

καταληστεύει την περιουσία των Ιόνιων πολιτών ερήμην τους. 

Επανειλημμένως δε, σε Περιφερειακά Συμβούλια είχα προτείνει να κινηθούμε νομικά ακόμη και 

στα Ευρωπαϊκά Δικαστήρια για να σταματήσει η αυθαίρετη απαλλοτρίωση δημοτικής και 

ιδιωτικής περιουσίας. 

Όλα τα παραπάνω θα τεθούν εκτός ημερησίας διάταξης στο Περιφερειακό Συμβούλιο όπου και θα 

ληφθούν αποφάσεις για το πώς θα αντιδράσουμε. 

Προειδοποιούμε όμως τους καρεκλοκένταυρους των Αθηνών ότι οι «Επενδυτές» που θα 

εμφανιστούν για τα παραπάνω ακίνητα θα τύχουν και της ανάλογής «υποδοχής» από το λαό της 

Λευκάδας. 

Εγώ πάντως (με οποιαδήποτε ιδιότητα) θα είμαι παρών. 

Υ.Γ. Τελικά στην Λευκάδα δεν ανήκει ούτε η άμμος της. 

Λευκάδα 19/12/2013 

Ο ΑΝΤΙΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ  Θ. BEΡΥΚΙΟΣ 
ΤΟΠΙΚΕΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ 

 

επιστροφή 

 

Στη θαλάσσια περιοχή μεταξύ Τουρκίας και Ελλάδας έχουν χάσει τη ζωή τους μέσα σε ένα 

χρόνο 177 άτομα  

Να μην χαθούν άλλες ζωές στη θάλασσα. Έγκριση νέων κανόνων για τον FRONTEX από 

Επιτροπή του Ευρωκοινοβουλίου 

 

«Το ναυάγιο της 3ης Οκτωβρίου στη Λαμπεντούζα, το πολύνεκρο ναυτικό δυστύχημα στα 

ανοιχτά της Μάλτας λίγες ημέρες αργότερα και ο θάνατος μεταναστών στη Λευκάδα το 

Νοέμβριο, αποτελούν μέρος ενός συνεχιζόμενου δράματος που εξελίσσεται εδώ και δεκαετίες στη 

Μεσόγειο στην προσπάθεια ανθρώπων να ξεφύγουν από συνθήκες που απειλούν τη ζωής τους ή 

στην αναζήτηση μιας καλύτερης ζωής. Έχουμε πάνω από 20.000 θύματα τα τελευταία 10 χρόνια, 

ενώ στην θαλάσσια περιοχή μεταξύ Τουρκίας και Ελλάδας έχουν χάσει τη ζωή τους μέσα σε ένα 

χρόνο 177 άτομα. Δεν μπορούμε να κλείνουμε τα μάτια μπροστά σε αυτές τις τραγωδίες. 

Χρειαζόμαστε μια κοινή ευρωπαϊκή πολιτική για την μετανάστευση με έμφαση στην κοινωνική 

ένταξη και στον σεβασμό των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και του ανθρωπισμού, νόμιμους δρόμους 

μετανάστευσης και επιμερισμό ευθυνών σε όλες τις χώρες, ώστε να μην πέφτουν όλες οι ευθύνες 

στις χώρες που είναι στα σύνορα», δήλωσε ο Νίκος Χρυσόγελος, ευρωβουλευτής των Οικολόγων 

Πράσινων / Ομάδα των Πράσινων στο Ευρωκοινοβούλιο, με αφορμή την Παγκόσμια Ημέρα 

Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων αλλά και την υπερψήφιση από την Επιτροπή Πολιτικών Ελευθεριών, 

Δικαιοσύνης και Εσωτερικών Υποθέσεων του Ευρωκοινοβουλίου νέων κανόνων αναφορικά με τη 

δράση του FRONTEX.  

Διαβάστε περισσότερα 

 

http://www.kolivas.de/archives/category/topikes_eidiseis
http://www.chrysogelos.gr/newsite/index.php/2012-01-26-17-17-39-594/deltia-typou/item/3526-frontexrules


επιστροφή 

 

1η Συνάντηση για τη στρατηγική έξυπνης εξειδίκευσης περιφερειών Βορείου και Νοτίου 

Αιγαίου  

21/11/2013  

Πραγματοποιήθηκε χτες το πρωί στο κτήριο της Ενδιάμεσης Διαχειριστικής Αρχής της 

Περιφέρειας Βορείου Αιγαίου, υπό την Προεδρία του Περιφερειάρχη κ. Νάσου Γιακαλή, την 

παρουσία του Πρύτανη του Πανεπιστημίου Αιγαίου κ. Πάρι Τσάρτα, του Προϊσταμένου της 

Διαχειριστικής Αρχής Βορείου Αιγαίου κ. Γιώργου Πλακωτάρη και τη συμμετοχή εκπροσώπων 

της Διαχειριστικής Αρχής Νοτίου Αιγαίου, Επιμελητηρίων της Λέσβου, Σάμου και των Κυκλάδων 

και του Πανεπιστημίου Αιγαίου, η 1η Συνάντηση για την Στρατηγική της Έξυπνης Εξειδίκευσης 

Περιφερειών Βορείου και Νοτίου Αιγαίου. 

Η στρατηγική έξυπνης εξειδίκευσης αποτελεί κυρίαρχο ζήτημα για τα προγράμματα της νέας 

περιόδου 2014-2020, συστατικό στοιχείο και προαπαιτούμενο της έγκρισης των προγραμμάτων, 

αλλά και ζητούμενο για την εφαρμογή μιας καινοτόμου και διαφοροποιημένης περιφερειακής 

στρατηγικής ανάπτυξης των νησιών μας. 

Στο πλαίσιο αυτό, η Περιφέρεια Βορείου Αιγαίου θέλοντας να ενεργοποιήσει μια ανοιχτή 

διαβούλευση και να κοινοποιήσει την έως σήμερα μεθοδολογία προσέγγισης του ζητήματος της 

«έξυπνης εξειδίκευσης» για τα νησιά του Αιγαίου, διοργάνωσε τη συνάντηση αυτή οι εργασίες 

της οποίας περιλάμβαναν θέματα σχετικά με: 

- την στρατηγική και τη μεθοδολογία προσέγγισης του ζητήματος έξυπνης εξειδίκευσης για τα 

νησιά του Βορείου και Νοτίου Αιγαίου. 

- τα εργαλεία και μέσα για την εφαρμογή της στρατηγικής στην περίοδο 2014-2020. 

- τα επόμενα βήματα, τις τακτικές κινήσεις και τις βραχυπρόθεσμες απαιτήσεις για την υιοθέτηση 

της στρατηγικής σε περιφερειακό, εθνικό και ευρύτερο επίπεδο εφαρμογής των προγραμμάτων. 

Ο Περιφερειάρχης Βορείου Αιγαίου κ. Νάσος Γιακαλής, στην εισήγησή του, τόνισε ότι «η έξυπνη 

εξειδίκευση αποτελεί αιρεσιμότητα στα νέα προγράμματα άρα και προϋπόθεση εκ των προτέρων, 

προκειμένου να εγκριθούν τα Επιχειρησιακά Προγράμματα. Όμως πέραν από αυτό αποτελεί και 

μια πρόκληση και μια ευκαιρία για να βρούμε τρόπους για διαφοροποίηση του αναπτυξιακού μας 

μοντέλου.». 

Συνεχίζοντας την εισήγησή του, σχολίασε ότι «όλα αυτά τα χρόνια που υλοποιούμε προγράμματα, 

κυρίως στηρίζουμε την πολιτική μας σε δημόσιες επενδύσεις και υποδομές που θεωρούμε ότι θα 

αποτελέσουν το προαπαιτούμενο για οικονομική και κοινωνική ανάπτυξη. Σήμερα όμως που 

έχουμε τις υποδομές, πρέπει με έξυπνο τρόπο να τις αξιοποιήσουμε προκειμένου να προσφέρουν 

στον τόπο μας. Από την άλλη πλευρά, πρέπει να σκύψουμε με σοβαρότητα προς την ιδιωτική 

οικονομία και να την ενισχύσουμε με μέσα και τρόπους προκειμένου να αναδείξει την δική της 

δυναμική. Στην κατεύθυνση αυτή, εμείς στο Βόρειο Αιγαίο, στην πολιτική για την έξυπνη ή 

αλλιώς καινοτόμο εξειδίκευση, επιλέξαμε το απλό, λογικό και ανθρώπινο, που ταυτόχρονα είναι 

και έξυπνο… Τα τοπικά προϊόντα και τους τοπικούς μας πόρους. Σε αυτούς λοιπόν καλούμαστε 

να επενδύσουμε και να τους βοηθήσουμε ώστε να αναδείξουν τις δυνάμεις τους. Αναφέρομαι 

χαρακτηριστικά για τα τοπικά προϊόντα μας, στο λάδι, στα κρασιά στην μαστίχα αλλά και σε 

άλλα. Επίσης τον πολιτισμό τον τουρισμό και το φυσικό μας περιβάλλον. Άλλωστε αυτοί είναι οι 

πόροι μας και σε αυτούς πρέπει να δώσουμε μια κατεύθυνση. Η εξειδίκευση σε αυτά τα στοιχεία 
και η προσπάθεια αναβάθμιση τους, εξωστρέφειας και διασύνδεσης τους θα φέρει εισόδημα στον 

τόπο μας. Πρέπει λοιπόν να γίνει μια προσπάθεια αυτοί οι τοπικοί μας πόροι, που 

εκπροσωπούνται από συγκεκριμένους επιχειρηματίες, επιμελητήρια και γενικά εμπλεκόμενους να 

επιλύσουν βασικά ζητήματα τους και κακοδαιμονίες και να βγουν στην εθνική και παγκόσμια 

αγορά ως διαφοροποιημένα προϊόντα που όμως έχουν μια βαθειά ιστορία και ταυτόχρονα υψηλή 

ποιότητα και αξία. Τα νησιά μας έχουν μια αξία, που πρέπει να προφυλαχθεί ως μοναδική αξία, 

όμως πρέπει και να αξιοποιηθεί προκειμένου να θρέψει τους ανθρώπους της. Έτσι η διασύνδεση 

των κλάδων ώστε αυτά που παράγει η γη να μπορεί να τα αξιοποιεί το ξενοδοχείο, και ταυτόχρονα 

σε αυτές τις υπηρεσίες που προσφέρει ο τουρισμός να περιλαμβάνεται και η φύση και ο 

πολιτισμός, ως διαδικασία που απλοϊκά μόλις σας περιέγραψα, είναι η μέθοδος για διακλαδική 

διασύνδεση και έξυπνη αξιοποίηση των τοπικών μας πόρων».     



Κλείνοντας την τοποθέτησή του, ο Περιφερειάρχης υποστήριξε ότι «κρίσιμο στοιχείο για την 

επιτυχία της προσπάθειας αποτελεί η επιλογή των μέσων για την υλοποίηση της. Εμείς εδώ 

επιλέγουμε την δημιουργία ενός Περιφερειακού Συμβουλίου Καινοτομίας που θα επεξεργάζεται 

τις πολιτικές και θα εισηγείται την μετατροπή τους με προγράμματα ανάπτυξης για τα νησιά μας. 

Ένα λοιπόν στρατηγικό όργανο με την συμμετοχή των παραγωγικών φορέων όπως τα 

επιμελητήρια, αλλά και των φορέων παραγωγής γνώσης, που στα νησιά μας δεν είναι άλλο από το 

Πανεπιστήμιο Αιγαίου και όποιους άλλους εξειδικευμένους μπορούν να προσφέρουν σε αυτή την 

προσπάθεια». 

ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΥΠΟΥ 

Πηγή: http://www.ikariamag.gr/1i-synantisi-gia-ti-stratigiki-exypnis-exeidikeysis-perifereion-

voreioy-kai-notioy-aigaioy  

 

επιστροφή 

 

Έφυγε από κοντά μας ο συναγωνιστής και ευγενικός Ντίνος Ξένος  

 

Η νεκρώσιμος ακολουθία τελέστηκε στον Βύρωνα Αττικής, την Τρίτη 31/12/2013. Ακολουθούν 

δυο λόγια στη μνήμη του.   

 

Από το Diktyo Prostasias Lakonias 

ΚΑΛΟ ΤΑΞΙΔΙ, ΝΤΙΝΟ... 

Έφυγε χθες απ' τη ζωή ο Ντίνος ο Ξένος, ιδρυτικό στέλεχος του "Δικτύου Αιγαίου", ένας 

άνθρωπος που, μαζί με τους συνοδοιπόρους του, άνοιξαν δρόμους στη σκέψη και τον αγώνα όλων 

μας εναντίον των βιομηχανικών Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας. Ήταν μόλις 66 χρονών. 

Αρχιτέκτονας, για πολλά χρόνια έζησε στην Σύρο και υπήρξε ιδρυτικό μέλος της δημοτικής 

κίνησης «Σύρα, Με Λογισμό και Μʼ όνειρο», συμμετέχοντας στις δημοτικές εκλογές. 

Σημειώνει ο επικεφαλής της δημοτικής κίνησης, Ανδρέας Τζίνης: "Ευχόμεθα κι άλλοι 

ν΄ακολουθήσουμε το παράδειγμα του Ντίνου: Ενός χαμογελαστού κι ευγενικού ανθρώπου, βαθύτατα 

δημοκρατικού, πολύπλευρα καλλιεργημένου και προπαντός ανιδιοτελούς αγωνιστή, για μια άλλη, 

καλύτερη και πιο ανθρώπινη κοινωνία, όπως εκείνος την οραματιζόταν καθημερινά...". 

Το Δίκτυο Περιβαλλοντικής και Πολιτιστικής Προστασίας της Λακωνίας εκφράζει τη βαθύτατη 

λύπη του για τον θάνατο του "δικού" μας Ντίνου. Θερμά συλλυπητήρια στην οικογένειά του. 

 

Στις 31 Δεκεμβρίου 2013 - 10:43 π.μ., η Δέσποινα Σπανούδη έγραψε: 

Δεν μπορώ ακόμη να το πιστέψω. Η τελευταία φορά που βρεθήκαμε ήταν στο συνέδριο του Ρόζα 

Λούξενμπουργκ πριν από 3 μήνες περίπου και ήταν όπως πάντα ζωηρός και αξιαγάπητος.   

Μας αφήνει ένα πολύ μεγάλο κενό, μαζί με τους αγώνες και τις απόψεις του. Αντίο Ντίνο- πολύ 

άσχημα κλείνει αυτός ο χρόνος!  

  

Στις 30 Δεκεμβρίου 2013 - 4:56 μ.μ., ο Τάσος Κεφαλάς έγραψε: 

Ο Ντίνος Ξένος, από τα πιο παλιά και πιο δραστήρια μέλη αυτής της «παρέας», δεν είναι πια μαζί 

μας. Υπέκυψε την Κυριακή και την Τρίτη 31/12, στις 12 το μεσημέρι, θα κηδευτεί στην Αθήνα, 

στο κοιμητήριο του Βύρωνα. 

Κάποια άλλη στιγμή, λιγότερο φορτισμένοι, θα μπορέσουμε να μιλήσουμε για τη συνεχή και 

ανιδιοτελή συμμετοχή του στην πολιτική, στα τοπικά κινήματα και στην αυτοδιοίκηση, στη 

συγκρότηση και λειτουργία του Δικτύου οικολογικών οργανώσεων Αιγαίου, στις κινηματικές 

πρωτοβουλίες για τα ενεργειακά και, ιδιαίτερα, στο κίνημα κατά των ΒΑΠΕ. 

Αντίο, φίλε!  

Παραθέτω μερικά δημοσιεύματα στα τοπικά μέσα των Κυκλάδων. Πιο πολύ για να πειστώ ο ίδιος. 

http://cyclades24.gr/index.php/dromologia/item/9243-efyge-apo-th-zoh-o-ntinos-xenos 

http://www.naxos-news.gr/?aid=36974 

http://www.koinignomi.gr/news/koinonia/2013/12/30/efyge-o-ntinos-xenos.html 
ΤΚ 

 

http://www.ikariamag.gr/1i-synantisi-gia-ti-stratigiki-exypnis-exeidikeysis-perifereion-voreioy-kai-notioy-aigaioy
http://www.ikariamag.gr/1i-synantisi-gia-ti-stratigiki-exypnis-exeidikeysis-perifereion-voreioy-kai-notioy-aigaioy
https://www.facebook.com/diktyoprostasias.lakonias
http://cyclades24.gr/index.php/dromologia/item/9243-efyge-apo-th-zoh-o-ntinos-xenos
http://www.naxos-news.gr/?aid=36974
http://www.koinignomi.gr/news/koinonia/2013/12/30/efyge-o-ntinos-xenos.html


επιστροφή 
 

Ειδήσεις από την Επαρχία Ικαρίας 

 

Καλή Χρονιά με το πιο πρωτότυπο καριώτικο ημερολόγιο- ΚΥΠΟΤΕ 

 

Ο ΚΥ.ΚΛΟΣ ΠΟ.ΛΙΤΙΣΜΟΥ & ΤΕ.ΧΝΗΣ: ΣΑΣ ΕΥΧΕΤΑΙ ΕΙΡΗΝΙΚΟ – ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΚΟ ΤΟ  

2   0   1   4 
Στο εξώφυλλο έχει το ΘΕΑΤΡΟ: ΚΥ.ΠΟ.ΤΕ - (ΠΗΓΗ/ΙΚΑΡΙΑΣ) 

Το ημερολόγο τούτο είναι αφιερωμένο στους « Ξ έ ν ο υ ς » –  μη  ΙΚΑΡΙΟΥΣ,  που με το πέρασμά 

τους από την Ικαριά άφησαν  βαθιά και ανεξίτηλα τα ίχνη των στις γενεές που ακολουθούν… 

Ξεφυλλίστε το, στο:  www.ikariakypote.gr και διαβάστε για τις μεγάλες προσωπικότητες που 

επηρρέασαν την Ικαρία  
 
επιστροφή 
 

Σε καθεστώς απόλυτης ασυδοσίας το εφοπλιστικό κεφάλαιο. Διαμορφώνουν όλο και πιο 

δυσμενείς και επικίνδυνες συνθήκες για τις ζωές μας. 

 

Με μηχανική βλάβη, για ακόμη μία φορά, εκτέλεσε το δρομολόγιο του το European Express στις 

19/12, φτάνοντας στον Πειραιά με 5 ώρες καθυστέρηση και χωρίς καμία ενόχληση από τις αρχές 

και το υπουργείο ναυτιλίας. Χωρίς να δώσει καμία εξήγηση άλλωστε, η εταιρία ανακοίνωσε ένα 

εορταστικό πρόγραμμα δρομολογίων έχοντας περικόψει  δρομολόγια κατά πως αυτή έκρινε. 

Έτσι στερούν στην ουσία σε αυτές τις δύσκολες συνθήκες, ακόμη και τη δυνατότητα των 

νησιωτών να ταξιδέψουν αυτές τις μέρες προς το Πειραιά και κάνουν εξαιρετικά δύσκολο και το 

ταξίδι αυτών που θα ήθελαν να επισκεφτούν τα νησιά μας. Με ένα πρόγραμμα δρομολογίων που 

προβλέπει οι αναχωρήσεις από το Πειραιά να απέχουν έως και 5 ημέρες η μία από την άλλη (από 

τις 3 μέχρι τις 8/1 δεν υπάρχει δρομολόγιο), αλλά και το αντίστροφο, για πρώτη φορά σε αυτό το 

βαθμό είναι αλήθεια, καλούμαστε να αντιμετωπίσουμε τις μέρες των εορτών κάθε είδους 

πρόβλημα που σχετίζεται με τη διαβίωση σε νησιωτικές περιοχές. 

Οι ζωές όσων ακόμα κατοικούν σε νησιωτικές περιοχές εξαρτώνται με κάθε τρόπο από την 

θαλάσσια συγκοινωνία. Τα τελευταία χρόνια οι εφοπλιστές έχοντας απαλλαγεί από όποιο θεσμικό 

πλαίσιο έθετε κάποιους περιορισμούς (το οποίο βέβαια σε αγαστή συνεργασία με το υπουργείο 

έκαναν κουρέλι), σε καθεστώς πλήρους ασυδοσίας ρυθμίζουν και θέτουν σε κίνδυνο τις ζωές μας, 

χωρίς να λογοδοτούν σε κανέναν. Δεν πέρασαν πολλές μέρες άλλωστε, από τη μαζική 

διαμαρτυρία των Ικαριωτών στο υπουργείο ναυτιλίας, όπου λάβαμε τη διαβεβαίωση ότι όλα 

υπακούουν στη βούληση των εφοπλιστών και ότι το κράτος, το οποίο επινοεί κάθε μέρα φόρους 

και χαράτσια για εμάς, δε μπορεί να έχει  λόγο στα δρομολόγια και τα πλοία των νησιωτικών 

γραμμών. 

Στο ταξίδι της επιστροφής από τη κινητοποίηση για την υγεία (29/11) τα λόγια των υπουργικών 

αρχών επιβεβαιώθηκαν, αφού το πλοίο «ΘΕΟΦΙΛΟΣ» σύμφωνα με τον ύπαρχο του πλοίου 

πραγματοποίησε το ταξίδι κάνοντας δοκιμές και ρυθμίσεις στις μηχανές! Έτσι το ταξίδι έγινε με 

πολλές ώρες καθυστέρηση, σε αποπνιχτικό περιβάλλον αφού το σύστημα κλιματισμού του πλοίου 

έβαζε μέσα καυσαέρια και με τις τουαλέτες κοινής χρήσης κλειστές λόγω βλάβης. Ακόμη 

παράνομα, ο εφοδιασμός καυσίμων έγινε με τους επιβάτες να βρίσκονται σε αυτό. Οι εύλογες 

διαμαρτυρίες των επιβατών που συγκέντρωσαν 132 υπογραφές σε σχετικό κείμενο, το οποίο και 

επέδωσαν στις λιμενικές αρχές Σύρου, αντιμετωπίστηκαν τουλάχιστον με φαιδρό τρόπο από τις 

αρχές οι οποίες πραγματοποίησαν υποτίθεται έλεγχο και δεν βρήκαν κανένα πρόβλημα. Λίγες 

μέρες μετά ανακαλύπτουμε ότι και το «νέο» πλοίο που δρομολόγησε η εταιρία έχει αντίστοιχα 

προβλήματα. 

Κυβέρνηση και υπουργείο, υποταγμένοι πλήρως στις ανάγκες και τα συμφέροντα των 

εφοπλιστών, παρέχουν σε αυτούς κάθε δυνατότητα να εκμεταλλευτούν τις ανάγκες μας και 

υποτάσσοντας τις στα συμφέροντα τους, να διαχειριστούν, να ορίσουν, ακόμη και να θέσουν σε 

http://www.ikariakypote.gr/


κίνδυνο τις ζωές μας, σύμφωνα με αυτά. Οι μνήμες όμως από το ναυάγια του «Σαμίνα» είναι 

νωπές για να μείνουμε παρατηρητές σε αυτά τα βρώμικα παιχνίδια. 

Γνωρίζουμε καλύτερα από τον καθένα πια, ότι αν αφήσουμε την ακτοπλοΐα στα χέρια των 

εφοπλιστών και του υπουργείου τους, οι ζωές μας θα απειλούνται διαρκώς με κάθε τρόπο. Μόνο 

με ένα καθημερινό αγώνα, μέσα και έξω από τα σάπια πλοία τους θα διεκδικήσουμε καλύτερες 

θαλάσσιες συγκοινωνίες. 

Αγωνιζόμαστε για ασφαλή πλοία και τακτικά δρομολόγια. 

Να ελεγχθούν τώρα τα πλοία που έχουν δρομολογηθεί στο νομό και παρουσιάζουν διαρκώς 

κάθε είδους βλάβες. 

Απαιτούμε την διεξαγωγή των δρομολογίων την περίοδο των εορτών, τουλάχιστον με βάση 

το κανονικό εβδομαδιαίο πρόγραμμα και πάντως αρνούμαστε την όποια περικοπή στα ήδη 

λιγοστά δρομολόγια. 

Πυξίδα 21/12/2013 
 

επιστροφή 

 

Εισήγηση προς το Δήμο Ικαρίας για την διαχείριση των βοσκοτόπων  

Κείμενο για διαβούλευση 

 

Λευτέρης Κόχυλας  Δημήτρης  Κουρελής  

21 Νοεμβρίου 2013  

Πέρασαν κάποιοι μήνες από τότε που το Δημοτικό Συμβούλιο, κάτω από την πίεση των 

γεγονότων, οδηγήθηκε στην απόφαση, να συστήσει μια επιτροπή, αποτελούμενη από Δημοτικούς 

Σύμβουλους, Υπηρεσιακούς παράγοντες, εκπροσώπους των Κτηνοτρόφων και εκπροσώπους των 

πολιτιστικών συλλόγων, με σκοπό να παρουσιάσει μια πρόταση ρεαλιστική και όσο το δυνατόν 

ολοκληρωμένη για την διαχείριση των Δημοτικών Βοσκοτόπων. Η πρόταση αυτή ήταν αναγκαία 

προϋπόθεση, για να αποφασίσει ο Δήμος αν θα συνεχίσει να ενοικιάζει ή όχι τους Δημοτικούς 

βοσκοτόπους και κάτω από ποιους όρους.  

 

Με την έννοια γεγονότα, εννοούμε:  

 Τη συνεχιζόμενη Ερημοποίηση των Δημοτικών εκτάσεων, που προκαλείται από την 
ανεξέλεγκτη βόσκηση.  Ειδικά η Δυτική Ικαρία δέχεται σε ορισμένες περιοχές υπερβολικά 

μεγάλη βοσκοφόρτωση και πολύ φοβάμαι, ότι υπάρχουν περιοχές όπου η  κατάσταση είναι μη 

αναστρέψιμη.  

 Το γεγονός ότι Κτηνοτρόφοι παραμένουν όμηροι και μετέωροι από το 2010, που έληξε η 

περίοδος των ενοικιάσεων και έχουν ανάγκη τα νέα συμβόλαια, ώστε απρόσκοπτα να 

συνεχίζουν να παίρνουν τις ενισχύσεις  

 Την απαίτηση της κοινής γνώμης, που εκφράζεται μέσω των πολιτιστικών Συλλόγων και που 
ζητά εδώ και τώρα να βρεθεί μια βιώσιμη λύση, με την οποία από την μια μεριά να 

προστατευθεί το περιβάλλον και από την άλλη να δοθεί κάποια διέξοδος στους κτηνοτρόφους  

 Την Εγκύκλιο της Δ/νσης  Δασών που απαγορεύει την Βόσκηση σε ορισμένες κρίσιμες 
περιοχές και ζητά από τον Δήμο να χαρτογραφήσει τις απομένουσες  περιοχές και να 

καθορίσει τον αριθμό των ζώων που θα παραμένουν για ένα τετράμηνο σ’ αυτές.  

   

Κάτω από το βάρος αυτών των θεμάτων, η επιτροπή δεν μπόρεσε να καταλήξει σε μια κοινά 

αποδεκτή  πρόταση και έτσι το ακανθώδες αυτό πρόβλημα εξακολουθεί να μη βρίσκει τη λύση 

του.  

Ως  μέλος αυτής της Επιτροπής μπορώ να σας διαβεβαιώσω ότι, δεν υπήρξε μια συν-αντίληψη  για 

την αναγκαιότητα να παρθούν ριζικά μέτρα προστασίας του περιβάλλοντος την συγκεκριμένη 

στιγμή. 

Όχι αποκλειστικά από υπαιτιότητα των κτηνοτρόφων οι οποίοι έχουν συνειδητοποιήσει ότι η 

συνέχιση  της σημερινής κατάστασης θα τους οδηγήσει βραχυπρόθεσμα στον αποκλεισμό τους 

από τις βοσκήσιμες Δημοτικές εκτάσεις, αλλά και εξαιτίας των απαιτήσεων της νομοθεσίας, η 



οποία ζητάει την ακριβή χαρτογράφηση του γηπέδου που θα παραχωρείται σε κάθε ενοικιαστή.  

Αυτό σημαίνει κόστος, χρόνο και μια πρόσθετη δυσκολία η οποία δεν είχε προβλεφθεί.  

Μετά από τα αδιέξοδα, πήρα την πρωτοβουλία, να διαμορφώσω  και να παρουσιάσω μια πρόταση 

στο Δ.Σ και να παρθούν συγκεκριμένες αποφάσεις, πάνω στην διαχείριση των Δημοτικών 

Βοσκοτόπων, για να μην χάνεται άλλος πολύτιμος χρόνος.  

 

Πριν προχωρήσω θα ήθελα να κάνω κάποιες επισημάνσεις, σχετικά με την νομοθεσία που 

υπήρχε μετά τον πόλεμο και μέχρι την μεταπολίτευση  και πως διαμορφώθηκε τις μέρες μας όσο 

αφορά την  κτηνοτροφία.  

Στην πρώτη περίοδο υπήρχε το πρόβλημα της επιβίωσης του Λαού και έννοιες όπως, περιβάλλον, 

ασφαλή τρόφιμα, ευζωία των ζώων, ήταν άγνωστες έως ανύπαρκτες. Εξ άλλου το κτηνοτροφικό 

μοντέλο που ήταν καθιερωμένο στην Ικαρία μέχρι σχεδόν την δεκαετία του εξήντα δεν 

δημιουργούσε κανένα πρόβλημα στο περιβάλλον, αντίθετα το εξυγίανε. Το πρόβλημα 

εμφανίζεται, όταν πολλοί από τους νέους κτηνοτρόφους  επιλέγουν να είναι παράλληλα γεωργοί 

και κτηνοτρόφοι. Έτσι δημιουργούνται τα πρώτα αδέσποτα κοπάδια και αρχίζουν να φαίνονται τα 

πρώτα συμπτώματα ερημοποίησης. Η μόνη νομοθεσία που υπήρχε τότε ήταν τα δικαστήρια. Η 

τότε Τοπική Αυτοδιοίκηση δεν είχε νομική κάλυψη για να αντιμετωπίσει αποτελεσματικά το 

πρόβλημα που άρχιζε να δημιουργείται, αν δεχθούμε και πρέπει να δεχθούμε  ότι έγιναν  

προσπάθειες ανάσχεσης του φαινόμενου της ερημοποίησης.  

Σήμερα τα πράγματα είναι τελείως διαφορετικά. Η νομοθεσία δεν ευνοεί την αποίμενη  

Κτηνοτροφία. Ο Νόμος  4056/2012 π.χ  προβλέπει να συλλαμβάνει τα ανεπιτήρητα ζώα. 

Το πνεύμα της νομοθεσίας και οι επιχορηγήσεις είναι προς την κατεύθυνση της ημι-εκτατικής  

κτηνοτροφίας και πάντως όχι της αδέσποτης. Ακόμα και οι κοινοτικοί κανονισμοί, από την μια 

μεριά ενθαρρύνουν την ανάπτυξη των βοσκοτόπων, από την άλλη βάζουν κανόνες, για την 

παραμονή των κτηνοτρόφων στο καθεστώς των ενισχύσεων, με μια περίοδο χάριτος μέχρι το 

2015.  

Αυτά για να ξέρουμε ποια είναι η πραγματικότητα και να την ξέρουν περισσότερο οι κτηνοτρόφοι 

που εξαρτώνται από τις κοινοτικές επιχορηγήσεις. Πρέπει να συνειδητοποιήσουν ότι ο μόνος 

δρόμος είναι η συνεργασία με τον Δήμο, για να προστατεύσουμε το νησί μας και την κτηνοτροφία  

   

Η πρόταση μου για μια ορθολογιστική  διαχείριση των βοσκοτόπων, έλαβε υπόψη:   

 

Πρώτον. Την εθνική και κοινοτική Νομοθεσία:  

 Τον N.3698 (ΦΕΚ Α198/2008) Ρυθμίσεις θεμάτων Κτηνοτροφίας και άλλες διατάξεις  

 Τον Ν.4056- (ΦΕΚ A 52/2012)- Ρυθμίσεις για την Κτηνοτροφία και τις κτηνοτροφικές 
εγκαταστάσεις  

 Την διευκρινιστική εγκύκλιο εφαρμογής του νόμου 4056/2012 (φεκ 52 α΄): ρυθμίσεις για την 
κτηνοτροφία και τις κτηνοτροφικές εγκαταστάσεις και άλλες διατάξεις  

 Τον ν 4061/2012 Διαχείριση και προστασία ακινήτων  

 Τον  Καν. (ΕΚ) αριθ 1782/2003 όπου στηρίζεται η νέα ΚΑΠ  

 Και τον καν(ΕΚ).73/2009 του Συμβουλίου( σχετικά με τη θέσπιση κοινών κανόνων για τα 
καθεστώτα άμεσης στήριξης για τους γεωργούς στο πλαίσιο της κοινής γεωργικής πολιτικής 

και τη θέσπιση ορισμένων καθεστώτων στήριξης για τους γεωργούς, για την τροποποίηση των 

κανονισμών (ΕΚ) αριθ. 1290/2005, (ΕΚ) αριθ. 247/2006, (ΕΚ) αριθ. 378/2007 και για την 

κατάργηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1782/ 2003).                             

                                               

   

Δεύτερο. Τις δημοσιεύσεις και Μελέτες  

 Τις δημοσιεύσεις του ΥΑΑ & Τ Ανάπτυξη τομέα αιγοπροβατοτροφίας (µε βάση προτάσεις & 

συµπεράσµατα των περιφερειακών µελετών της νέας ΚΑΠ)  

 Τα  συμπεράσματα μελέτης της  Περιφέρειας Βορείου Αιγαίου για την εφαρμογή της νέας 
Κοινής Αγροτικής Πολιτικής (Κ.Α.Π)  

 



Και στηρίχθηκε στις Εργασίες:  

 Του Γεωπονικού  Πανεπιστήμιου Αθηνών Εργαστήριο διατροφής ζώων «μελέτη – 
εμπειρογνωμοσύνη για τα λιβάδια της  Νήσου Ικαρίας για την καλύτερη αξιοποίηση των 

προγραμμάτων του ΕΠΑΑ (Επιστημονικός υπεύθυνος: Γ. Ζέρβας, καθηγητής Γ.Π.Α. 

Συνεργάτες. Χατζηγεωργίου, Λέκτορας Γ.Π.Α. Ελ. Τσιπλάκου, Γεωπόνος Ζωοτέχνης MSc 

Αθήνα, 2006  

 Του Γεωπονικού  Πανεπιστήμιο Αθηνών (Ερημοποίηση και η αντιμετώπιση της στην Ικαρία)  

 Του κανονισμού διαχείρισης βοσκοτόπων Ικαρίας  

   

Η πρόταση μου αποτελείται από δύο μέρη.  

   

Α. Το ένα είναι τα μέτρα που πρέπει να εφαρμοστούν και το κτηνοτροφικό μοντέλο που πρέπει να 

ακολουθηθεί, ώστε να σταματήσει η καταστροφή του περιβάλλοντος.  

 

Ποια θα είναι αυτά τα Μέτρα:  

 Η λογική των ενοικιάσεων να στηριχθεί στην βοσκοϊκανότητα  των  Δημοτικών 
βοσκοτόπων. Αυτό σημαίνει σύμφωνα με την μελέτη του Γεωπονικού Πανεπιστημίου ένα 

αιγοπρόβατο ανά 5 στρέμματα στα Δ.Δ. Αγίου Κηρύκου  και Ευδήλου, για χρονικό διάστημα 

5 μηνών, ενώ για το Δ.Δ Ραχών ένα αιγοπρόβατο ανά 6 στρέμματα για το ίδιο χρονικό 

διάστημα.  

 Να σταματήσει η αδέσποτη και καταστροφική κτηνοτροφία και να πάρει την θέση της η 

ποιμενόμενη Κτηνοτροφία. Με την μετακίνηση των ζώων σε όλο τον ενοικιαζόμενο 

βοσκότοπο, θα επιτυγχάνεται  ισόρροπη βόσκηση και δεν θα παρατηρείται το φαινόμενο  της 

υπερβόσκησης στην περιοχή που περιμένουν τα ζώα τον κτηνοτρόφο να τα ταΐσει ή όπου 

βρίσκουν φυσικό καταφύγιο στις αντίξοες καιρικές συνθήκες.  

 Να υπάρχει δέσμευση του Κτηνοτρόφου, κάθε ζώο του, που θα βρίσκεται στον Δημοτικό 
βοσκότοπο, να φέρει την προβλεπόμενη σήμανση και να συνεργάζονται αρμονικά, τόσο με 

τις υπηρεσίες ελέγχου και πρόληψης, όσο και με τις υπηρεσίες του Δήμου σε θέματα 

βελτίωσης των τοπικών φυλών και ελέγχων.  

 Να απαγορεύεται η είσοδος στους Δημοτικούς βοσκότοπους ζώων καθαρόαιμων ή 

μιγάδων, που δεν ανήκουν σε τοπικές φυλές  

 Σε περίπτωση  αθέτησης των μέτρων ο Κτηνοτρόφος να αποβάλλεται από τον Δημοτικό 
βοσκότοπο και να κοινοποιείται η αποβολή του στον ΟΠΕΚΕΠΕ  

 Το κόστος της χαρτογράφησης φυσικά θα το αναλάβουν οι κτηνοτρόφοι, θα μπορούσε 
βέβαια να συμψηφιστεί με τα τέλη βοσκής  

 Χρονική διάρκεια παραχώρησης: Η χρονική διάρκεια της παραχώρησης της χρήσης του 

βοσκοτόπου, ορίζεται στα πέντε(5) χρόνια, με δυνατότητα παράτασης, στο  ανώτατο όριο των 

δέκα (10) χρόνων  

 Τίμημα παραχώρησης: Το τίμημα της παραχώρησης της χρήσης καταβάλλεται ετησίως, 
εντός τριμήνου από την ημερομηνία που ορίζει η απόφαση παραχώρησης και κατατίθεται στο 

Ταμείο του Δήμου.  

 Όροι παραχώρησης της χρήσης, περιγράφονται στην συγγραφή υποχρεώσεων και 
δικαιωμάτων, μεταξύ κτηνοτρόφων και Δήμου  

   

Β. Το δεύτερο μέρος είναι επίσης μια δέσμης μέτρων που θα πρέπει να λάβει ο Δήμος, προς την 

κατεύθυνση στήριξης των κτηνοτρόφων, ώστε οι όποιες παρεμβάσεις  στην περίοδο προσαρμογής 

να μην επηρεάσουν σημαντικά το κτηνοτροφικό εισόδημα.  

   

 Το κριτήριο της βοσκοϊκανότητας να μη  ισχύει, σε περίπτωση δημιουργίας σε Δημοτικό 
βοσκότοπο ομαδικών η ατομικών στάβλων. Επίσης οι χώροι αυτοί να παραχωρούνται με 

συμβολικό τίμημα, έξω από την λογική των ενοικιάσεων και για περίοδο μέχρι πενήντα 

χρόνια. Η ρύθμιση αυτή στερεί επιχειρήματα αυτών που ισχυρίζονται ότι δεν έχουν χρόνο να 

ασχοληθούν αποκλειστικά με την ποιμενόμενη κτηνοτροφία.  Η επιτυχία αυτού του μέτρου 



είναι υπόθεση αλληλεγγύης και συντροφικότητας. Το πείραμα αυτό των ομαδικών στάβλων 

εφαρμόστηκε  με επιτυχία στην Ιταλία με τους λεγόμενους Κοινωνικούς Στάβλους, σε 

περιοχές όπου υπήρχε κατακερματισμένος κλήρος και πολυκαλλιέργειες.  

 Με ευθύνη του Δήμου να  παραχωρηθούν χώροι για στέγαστρα για όσους στερούνται 
Μάνδρας, να κατασκευαστούν  και να συντηρούνται οι αναγκαίες ποτίστρες  και να 

κατασκευαστούν αντιπαρασιτικά λουτρά.  

 Ο Δήμος να παραχωρεί  Δημοτικές εκτάσεις σε ομάδα παραγωγών ή σε μεμονωμένα άτομα με 
συμβολικό τίμημα, για αποκλειστική καλλιέργεια χονδροειδών ζωοτροφών.  

 Με ευθύνη Δήμου να γίνονται όπου προσφέρεται, αναχλοάσεις και εμπλουτισμός με 

νομευτικά και υψηλής ενεργειακής περιεκτικότητας φυτικά είδη καθώς και λιπάνσεις των 

βοσκοτόπων όπου αυτές είναι εφικτές και συμφέρουσες.  

 Με ευθύνη του Δήμου να φράζονται ορισμένες εκτάσεις για αναπαραγωγή των σπόρων και 
την διατήρηση της βιοποικιλότητας  

 Να συστήσει άμεσα ο Δήμος, το Γραφείο Αγροτικής Ανάπτυξης, που μαζί με την τεχνική 
Υπηρεσία θα αποτελούν την Επιτροπή Ελέγχου, η οποία σε πρώτη φάση θα είναι 

επιφορτισμένη με τον έλεγχο της χαρτογράφησης  

   

Επειδή οι βοσκήσιμες Δημοτικές εκτάσεις, λόγω της απαγόρευσης ορισμένων περιοχών από την 

Δ/νση Δασών, έχουν περιοριστεί σημαντικά, σε περίπτωση μη επάρκειας των διαθεσίμων 

βοσκοτόπων θα πρέπει :  

 Να συνεχιστεί η ενοικίαση με αυτούς που προϋπήρχαν του νέου καθεστώτος  

 Αν και πάλι πλεονάζει ο αριθμός των ζώων, ο αριθμός των ζώων του κάθε κτηνοτρόφου  θα 

μειώνεται αναλογικά με  βάση το μητρώο.  

 Αν σε αντίθετη περίπτωση σε κάποιο Δ.Δ πλεονάζουν οι βοσκήσιμες εκτάσεις για την επιλογή 
των υποψηφίων ενοικιαστών θα πρέπει να ακολουθούνται ορισμένα κριτήρια.  

 Με την προϋπόθεση ότι είναι μόνιμος κάτοικος το κριτήριο με την μεγαλύτερη βαθμολογία, 

θα είναι η ενοικίαση για σταβλισμένη μονάδα, φυσικά όπου προβλέπεται από το ΣΧOΟΑΠ  

 Δεύτερο στην βαθμολογία κριτήριο θα πρέπει να είναι ο όγκος των ζωοτροφών που 

παράγει ο κτηνοτρόφος ή η ομάδα παραγωγών  

 Τρίτο στην βαθμολογία κριτήριο να είναι  ηλικίας έως σαράντα πέντε  χρονών για νέο 
Αγρότη η Άνεργο  

 Για την παραχώρηση της χρήσης του βοσκοτόπου  επιλέγεται ο αιτών που αθροίζει τη 

μεγαλύτερη βαθμολογία  

   

Με την εφαρμογή  αυτών των μέτρων και από τις δύο πλευρές, επιτυγχάνεται:  

 -Από την μια πλευρά η αποτελεσματική προσέγγιση για την αντιμετώπιση της 

ερημοποίησης. Όλα αυτά μέσα σ’ ‘ένα πλαίσιο ρεαλιστικό και υλοποιήσιμο, ώστε να 

φρενάρουμε την Ερημοποίηση των κρίσιμων περιοχών  και να τις μετατρέψουμε σε περιοχές 

αειφόρου βόσκησης  

 -Από την άλλη, με την αποδοχή αυτού του πλαισίου από την μεριά των Κτηνοτρόφων. θα τους 
δοθεί η δυνατότητα, να παραμείνουν στο καθεστώς των κοινοτικών ενισχύσεων και μετά 

το 2015 με την εφαρμογή και στην Ελλάδα του Κεφαλαίου 1 της πολλαπλής συμμόρφωσης, 

του κανονισμού 73/2009  

 

Με δύο λόγια, για να παραμείνει ένας κτηνοτρόφος στο καθεστώς των κοινοτικών 

ενισχύσεων θα πρέπει να τηρεί  την πολλαπλή συμμόρφωση. Αυτό σημαίνει, να τεκμηριώνει,  

τι μέτρα παίρνει, για την προστασία του περιβάλλοντος στην περιοχή όπου διαβιούν τα ζώα του, 

να αποδεικνύει με στοιχεία την  καλή  διαβίωση και υγεία των ζώων  και να παρέχει πάλι με 

στοιχεία ασφαλή προϊόντα στην κατανάλωση  

Μακροπρόθεσμα να οδηγηθούνε, σε μια βιώσιμη κτηνοτροφία που θα συνυπάρχει με ένα αειφόρο 

περιβάλλον.  



 Θα πρέπει να σημειώσω εδώ ότι με την νέα αγροτική πολιτική ενισχύεται και το Αιγοπρόβειο 

κρέας και σε συνδυασμό με την προοπτική δημιουργίας Σφαγείου στην Ικαρία, οι ενισχύσεις στο 

κρέας θα δώσουν ένα πρόσθετο εισόδημα στους κτηνοτρόφους.  

Η παραγωγή περισσότερο από 200 τόνους /χρόνο αιγοπρόβειου  κρέατος, ειδικά κάτω από τις 

σημερινές οικονομικές συνθήκες που περνάει η χώρα μας, είναι ένας σημαντικός δείκτης για την 

ντόπια οικονομία και πρέπει να το κρατάμε υπόψη μας.  

   

Μετά όλα αυτά καλώ το Δ.Σ του Δήμου να αποφασίσει αν θα πρέπει να ψηφίσει υπέρ της διπλής 

καταστροφής περιβάλλοντος και κτηνοτρόφων ή την στροφή σε μια αειφόρα ανάπτυξη, που 

σημαίνει φρένο στην περιβαλλοντική υποβάθμιση  και άμεση ανάπτυξη μιας Κτηνοτροφίας και 

μιας παραγωγής που θα συμβάλει σημαντικά στην οικονομία του τόπου.  

 

ΣΗΜ: Το κείμενο, σας το στέλνουμε για διαβούλευση και παράκληση να γίνουν όποιες 

παρατηρήσεις, πριν την τελική παρουσίαση του στο επόμενο Δ.Σ του Δήμου.  

 

Δ/νσεις επικοινωνίας:  

Δημήτρης  Κουρελής dik-proedros.ds@otenet.gr   Τηλ 2275350412  

Λευτέρης Κόχυλας  elcochilas@yahoo.gr  Τηλ  2275041201 κινητό 6942555532 

 

Πηγή: http://ikariaki.gr/isigisi-pros-to-dimo-ikarias-gia-tin-diachirisi-ton-voskotopon/  

 
επιστροφή 

 

Συμβολή στην διαβούλευση για την διαχείριση των βοσκοτόπων  

 

του Γιώργου Καρίμαλη  

Είναι πολύ σημαντικό ότι η κοινωνία της Ικαρίας συζητεί για μία διέξοδο στο εδώ και δεκαετίες 

ανεπίλυτο πρόβλημα της ανεπιτήρητης κτηνοτροφίας. Μαζί με το επίσης ανεπίλυτο πρόβλημα της 

διαχείρισης των απορριμμάτων είναι τα 2 μεγαλύτερα περιβαλλοντικά θέματα-απειλές στο νησί 

μας. 

Το κείμενο που προτείνει για διαβούλευση η δημοτική αρχή με την ονομασία «κανονισμός 

διάθεσης – διαχείρισης βοσκοτόπων δικαιοδοσίας του Δήμου Ικαρίας», παρά το γεγονός ότι 

ανοίγει τον διάλογο, περιέχει ορισμένες προτάσεις που δημιουργούν εύλογα ερωτήματα και οι 

οποίες, εάν υιοθετηθούν όπως έχουν,  μπορεί να μας οδηγήσουν σε νέα αδιέξοδα. 

Ο προς διαβούλευση κανονισμός  ξεκινά από τη αυθαίρετη διαπίστωση ότι σήμερα οι 

χρησιμοποιούμενοι «βοσκότοποι» έχουν έκταση 86 τετραγωνικά χιλιόμετρα από τα συνολικά 255 

του νησιού δηλαδή το 34% της συνολικής του έκτασης, για να προτείνει τον περιορισμό τους 44,5 

τετρ.χιλ. δηλαδή το 17,5% της συνολικής έκτασης του νησιού. Ουσιαστικά αναγνωρίζει ως 

βοσκότοπους δασικές εκτάσεις που παράνομα καταπατήθηκαν και λεηλατήθηκαν από την 

ανεπιτήρητη κτηνοτροφία για να καταλήξει να διαθέσει απαράδεκτα μεγάλη έκταση ιδιαίτερα 

στην δημοτική ενότητα Αγίου Κηρύκου που είναι 20 τετρ.χιλ.  και στην δημοτική ενότητα Ραχών 

με 16 τετρ.χιλ. Με στόχο την βιώσιμη διαχείριση του φυσικού περιβάλλοντος του νησιού 

συνολικά υπάρχει ανάγκη περιορισμού τους σε 12 και 10 τετρ.χιλ. αντίστοιχα και της συνολικής 

έκτασης των βοσκοτόπων σε λιγότερο από 30 τετρ.χιλ. ( 12 % της συνολικής έκτασης του νησιού) 

Με βάση το γεγονός ότι αυτές οι εκτάσεις δεν έχουν συγκεκριμενοποιηθεί ως προς την 

χωροθέτηση τους,  αυτό που προβληματίζει είναι κατά ποσό θα περιλαμβάνονται σε αυτές 

περιοχές που είχαν περιφραχθεί με σκοπό να γίνει φυσική αναγέννηση της βλάστησης . Αλλά και 

περιοχές που έχουν ερημοποιηθεί από την υπερβόσκηση παρά το ότι αναγράφει αόριστα «Οι 

περιοχές στις οποίες έχει γίνει εντατικοποίηση, εξαιρούνται της βόσκησης», διότι θα έπρεπε να 

προβλέπει ότι είναι ανάγκη να αποκλειστούν από την οποιαδήποτε παρουσία ζώων, προκειμένου 

να γίνει εκεί εντατική αναδάσωση. 

 Είναι δεδομένο ότι όσες τελικά εκτάσεις χωροθετηθούν σαν βοσκότοποι  θα χάσουν 

ολοκληρωτικά κάθε μορφή δασικής βλάστησης και θα προκύψει η ανάγκη να διαχειρίζονται στο 

σύνολό τους σαν βοσκότοποι με ετήσια σπορά τους με κατάλληλα φυτά και μεθόδους 
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προκειμένου να μην καταστραφεί το έδαφός τους και ερημοποιηθούν. Αυτό είναι πολύ 

διαφορετικό με την πρόβλεψη για «βελτιωμένους βοσκότοπους» του κανονισμού που αναφέρει 

παρεμβάσεις για συντήρηση των εκτάσεων αυτών μόνο κατά περίπτωση και όχι στο σύνολό τους.  

Μία εξαιρετικά βιώσιμη πρακτική αναγέννησης βοσκότοπων είναι με την μέθοδο της 

αναβλάστησης με σβώλους (http://www.geocities.com/naturalfarming/vouna.htm) στο μίγμα των 

οποίων μπορούν να περιλαμβάνονται και μελισσοτροφικά φυτά για την ανάπτυξη του δυναμικού 

κλάδου της μελισσοκομίας. Είναι σημαντικό στην μορφή αυτή της διαχείρισης να συμμετέχουν με 

προσωπική εργασία οι ίδιοι οι κτηνοτρόφοι ούτως ώστε οι βοσκότοποι να είναι 

αυτοδιαχειριζόμενοι  από αυτούς και όχι από εργολάβους και άλλα τρίτα πρόσωπα. Αυτό είναι 

περισσότερο αποτελεσματικό από την οποιαδήποτε πληρωμή «τελών βόσκησης» που σωστά 

υπάρχουν αλλά δεν μπορούν από μόνα τους να οδηγήσουν σε περιβαλλοντική ευαισθητοποίηση. 

Ένα στοιχείο που προβληματίζει ιδιαίτερα είναι η πρόβλεψη για τον αριθμό των ζώων που θα 

βόσκουν στους συγκεκριμένους βοσκότοπους αλλά και το είδος των βοσκήσιμων ζώων. 

Έχει υπολογιστεί ότι σήμερα στην αυθαίρετα βοσκήσιμη  από την ανεπιτήρητη κτηνοτροφία 

έκταση των 86 τετρ.χιλ. υπάρχουν 30,000 ζώα. Με βάση όμως τον προτεινόμενο κανονισμό ο 

αριθμός των αιγοπροβάτων παραμένει δυνητικά ο ίδιος (4449 ΖΜ / 0,15 =29,660) ενώ η έκταση 

υποτίθεται ότι μειώνεται σχεδόν στο μισό ( από 86 σε 44,5 τετρ.χιλ.). Οπότε το ερώτημα είναι:  

πως θα γίνει βιώσιμη διαχείριση με τόσο μεγάλο αριθμό ζώων όταν ήδη σήμερα υπάρχουν 

εκτεταμένα φαινόμενα ερημοποίησης; Μήπως ο συντελεστής  μετατροπής των ΖΜ (ζωικών 

μονάδων) σε κεφάλια ζώων ειδικά στην περίπτωση της Ικαρίας πρέπει να γίνει στην περίπτωση 

των αιγών από 0,15 σε 0,30 προκειμένου να περιοριστούν οι ζημιές που προκαλούν ειδικά σε 

θάμνους και δασικά δέντρα;  

Στον κανονισμό προβλέπεται και  το εντελώς απαράδεκτο, το να βόσκουν δηλαδή στις εκτάσεις 

αυτές χοίροι που είναι από κάθε άποψη αφενός μη ποιμενόμενα ζώα αλλά αυστηρά σταυλιζόμενα 

ζώα, ενώ στους χώρους που βόσκουν καταστρέφουν ολοκληρωτικά τα φυτά κατατρώγοντας 

ακόμη και τις ρίζες τους. Ταυτόχρονα ενώ η παρουσία τους στο ύπαιθρο είναι επικίνδυνη για τους 

διερχόμενους ανθρώπους. Απίστευτη και εξαιρετικά καταστροφική πρόταση με δεδομένο ακόμη 

ότι οι χοίροι και που εκτρέφονται στο ύπαιθρο είναι αγριογούρουνα σε περιφραγμένες εκτάσεις, 

σε μικρούς αριθμούς, που προορίζονται για ιδιωτικό κυνήγι. Είναι ακόμη απαράδεκτο να 

προβλέπεται η είσοδος στις εκτάσεις αυτές και βοοειδών που και αυτά δεν είναι συνήθως  

ποιμενόμενα ζώα ειδικά σε ορεινούς βοσκότοπους. 

Εδώ χρειάζεται να ξεκαθαρίσουμε και την έννοια του ποιμενόμενου σε αντιδιαστολή με το 

ανεπιτήρητο την οποία δεν κάνει στο βαθμό που πρέπει ο προτεινόμενος κανονισμός.  

Η 2 βασικές διαφορές βρίσκονται στην διαρκή επιτήρηση των μετακινούμενων ζώων από το 

βοσκό με η χωρίς την βοήθεια ποιμενικού σκύλου και ιδιαίτερα στον σταυλισμό των ζώων στην 

διάρκεια της νύχτας σε περιφραγμένο μικρό χώρο (μαντρί). Στον ίδιο χώρο θα πρέπει να 

παραμένουν τα ζώα για όσο χρόνο ο βοσκός απουσιάζει. Αυτό είναι ουσιώδες διότι στην διάρκεια 

της νύχτας τα ζώα μπορούν να μετακινηθούν σε μεγάλες αποστάσεις και να κάνουν ζημιές σε 

καλλιεργούμενες εκτάσεις. Οι χώροι αυτοί θα δημιουργούνται με την ευθύνη και τα έξοδα των 

κτηνοτρόφων μέσα στους δημοτικούς βοσκότοπους. 

Σημαντικό ακόμη θα ήταν στα πλαίσια της προσπάθειας για την διατήρηση της βιοποικιλότητας, 

να προβλέπεται πλήρης απαλλαγή από τέλη βόσκησης και ενδεχόμενα και άλλα κίνητρα σε όσους 

θα δημιουργήσουν κοπάδια από τοπικές ράτσες ζώων όπως το πρόβατο του Ευδήλου και το ρασκό 
κατσίκι, αλλά και ενδεχόμενα άλλα είδη απειλούμενων ζώων. 

Ο κανονισμός ουσιαστικά αποβλέπει στην εξάλειψη του φαινομένου της ανεπιτήρητης 

κτηνοτροφίας που είναι πολύ σημαντικός στόχος από περιβαλλοντική άποψη. Πολύ σημαντικό θα 

ήταν να περιλάβει σαν ισοδύναμο και τον στόχο της στροφής της κτηνοτροφίας της Ικαρίας από 

κατά κύριο λόγο την παραγωγή κρέατος σε κύριο στόχο την παραγωγή γάλακτος και προϊόντων 

του που είναι πολύ σημαντική συμβολή στην τοπική οικονομία. Από αυτή την άποψη θα 

μπορούσε να περιλαμβάνει την πλήρη απαλλαγή από τέλη βόσκησης όσων κτηνοτρόφων πωλούν 

το γάλα σε συνεταιριστικά η ιδιωτικά τυροκομεία η σε όσους έχουν δικά τους εργαστήρια 

κατεργασίας γάλακτος. 

ΟΙ κτηνοτρόφοι αυτοί θα πρέπει να έχουν και την απόλυτη προτεραιότητα εισόδου στους 

δημοτικούς βοσκοτόπους. Από την άλλη να καταργηθεί η απαλλαγή καταβολής τελών βόσκησης 

http://www.geocities.com/naturalfarming/vouna.htm


από τους λεγόμενους «μικρούς» κτηνοτρόφους που διαθέτουν « 4 μεγάλα και 10 μικρά ζώα 

(πρόβατα, αίγες)» διότι είναι δωρεάν παροχή χωρίς στόχο. Να καθοριστεί πλαφόν εισόδου που να 

αντιστοιχεί σε τουλάχιστον 10 ζωικές μονάδες με δεδομένο ότι μικρότερες κτηνοτροφικές 

εκμεταλλεύσεις δεν είναι οικονομικά βιώσιμες και θα επιβαρύνουν τους βοσκότοπους με πολλές 

σταυλικές εγκαταστάσεις. 

Μερικές ειδικές επισημάνσεις: 

1)Στο ΑΡΘΡΟ 6: ΚΑΘΟΡΙΣΜΟΣ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΟΣ ΒΟΣΚΗΣ  

Αν το Δημοτικό Συμβούλιο δεν εκδώσει για κάποιο ημερολογιακό έτος απόφαση για  τον 

καθορισμό του δικαιώματος βοσκής, οι υπόχρεοι να καταβάλλουν το ποσό που είχε καθορισθεί 

κατά το προηγούμενο έτος προσαυξημένο κατά 10%.  

2)Στο ΑΡΘΡΟ 9: ΑΥΘΑΙΡΕΤΗ ΒΟΣΚΗΣΗ – ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΤΗΝΟΤΡΟΦΩΝ  

Στην  επιτροπή ελέγχου που συστήνει για αυτό τον λόγο ο Δήμος Ικαρίας να συμμετέχει και 

υπάλληλος  της δασικής υπηρεσίας. 

3)Στο ΑΡΘΡΟ 10 ΑΠΑΓΟΡΕΥΣΗ ΒΟΣΚΗΣ ΣΕ ΠΕΡΙΑΣΤΙΚΕΣ & ΑΣΤΙΚΕΣ ΠΕΡΙΟΧΕΣ   

Να απαλειφθούν οι διατυπώσεις «Κατ` εξαίρεση μπορεί να επιτραπεί η περιφορά και η βοσκή 

αιγοπροβάτων, κατά τη χειμερινή μόνον περίοδο, σε κατασκηνωτικούς χώρους και ακτές 

ομαδικής κολυμβήσεως, εφόσον δεν δημιουργούνται προβλήματα, σε βάρος του περιβάλλοντος»,  

Διότι είναι απαράδεκτη και ακατανόητη η οποιαδήποτε παρουσία ποιμενόμενων ζώων σε 

τουριστικές εγκαταστάσεις. 

4)Στο ΑΡΘΡΟ 12 : ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΒΟΣΚΗΣ ΣΕ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΑΣΗ  

Εφόσον ο Δήμος θελήσει να προβεί στην ενοικίαση των εκτάσεων αυτών, εκτός του ότι  οφείλει 

να εφαρμόσει τις τεχνικές υποδείξεις του οικείου δασάρχη, να ισχύει ο κανόνας μετατροπής 

ζωικών μονάδων σε κεφάλια ζώων στο δεκαπλάσιο (άρα ο συντελεστής σε αίγες από 0,3 (αντί του 

0,15) να γίνεται 3. Με τον στόχο ώστε τα εισερχόμενα ζώα να εξυπηρετούν την δασοπροστασία  

τρώγοντας τα ξερά χόρτα και μην καταστρέφουν την χλωρή βιομάζα των θάμνων και δέντρων. 

5)Στο ΑΡΘΡΟ 15 ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΚΤΗΝΟΤΡΟΦΙΑΣ & ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΛΕΓΧΟΥ 

ΧΡΗΣΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΒΟΣΚΟΤΟΠΩΝ  

Στην επιτροπή αυτή να συμμετέχει επιπρόσθετα και πάντοτε έμπειρος γεωτεχνικός. 

6)Στο ΑΡΘΡΟ 16 : ΑΠΑΓΟΡΕΥΣΕΙΣ, ΠΡΟΣΤΙΜΑ & ΚΥΡΩΣΕΙΣ  

Η παράγραφος  8 που προβλέπει πρόστιμο μόνο 200€  σε όσους προκαλούν ζημιές από αυθαίρετη 

βόσκηση σε αγροτεμάχια και καλλιεργημένες εκτάσεις είναι απαράδεκτα μικρό. Είναι γνωστό ότι 

αυτό είναι ένα μεγάλο πρόβλημα με πολλές υποθέσεις στα δικαστήρια. Το πρόστιμο αυτό θα 

πρέπει να γίνει τουλάχιστον 1000 ευρώ με δυνατότητα να γίνει ισόποσο με το ποσό που 

επιδικάσει το δικαστήριο εφόσον αυτό είναι μεγαλύτερο από 1000 €. 

Το ζητούμενο με ην κτηνοτροφία στην Ικαρία είναι κατά πόσο μπορούμε να κάνουμε την 

δραστηριότητα αυτή ωφέλιμη για τον τόπο μας. Να σταματήσουμε την υποβάθμιση του φυσικού 

περιβάλλοντος και περάσουμε στην βιώσιμη αειφορική διαχείριση ενώ ταυτόχρονα να παράγουμε 

προϊόντα που θα αυξήσουν το τοπικό εισόδημα και θα συμβάλουν στην οικονομική ευημερία και 

την κοινωνική ανάπτυξη. 

Γιώργος Καρίμαλης 

Πηγή Ικαρίας 

gkarim@otenet.gr 
 

επιστροφή 
 

Ολοκληρωμένα σχέδια για την αγροτική αναγέννηση του Δήμου Ικαρίας - Παράταση  
 

Τι έγινε; Υποβλήθηκαν προτάσεις; Πρόλαβε κανείς; Ενημερώστε μας. ΗΓ 
 

Ολοκληρωμένα σχέδια ανάπτυξης περιοχών υπαίθρου (ΟΣΑΠΥ).  

Επιχειρησιακό πρόγραμμα: ΕΠ "Κρήτης και Νήσων Αιγαίου"  

Περιοχή εφαρμογής: Νομός Σάμου (με περιορισμό)  

Προθεσμία: 2/12/2013  

Πληροφορίες: http://www.espa.gr/el/Pages/ProclamationsFS.aspx?item=2394 
 

mailto:gkarim@otenet.gr
http://www.espa.gr/el/Pages/ProclamationsFS.aspx?item=2394


επιστροφή 
 

3 εθελοντές-πρώην εργαζόμενοι του Γηροκομείου Ικαρίας καλέστηκαν κατ’ εντολή 

εισαγγελέα, για κατάθεση ως κοινοί παραβάτες του ποινικού κώδικα  

 

ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ ΙΚΑΡΙΑΣ 

Άγιος Κήρυκος, 16/01/2014 

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ – ΚΑΤΑΓΓΕΛΙΑ 

Για άλλη μια φορά οι 3 εθελοντές-πρώην εργαζόμενοι του Γηροκομείου Ικαρίας καλέστηκαν πριν 

λίγες μέρες, κατ’ εντολή εισαγγελέα, για κατάθεση ενώπιον των τοπικών αστυνομικών αρχών ως 

κοινοί παραβάτες του ποινικού κώδικα, επειδή συνεχίζουν με την εθελοντική προσφορά τους να 

κρατούν ανοιχτό το μοναδικό προνοιακό ίδρυμα του νησιού.  

Η δικογραφία έχει σχηματιστεί βασιζόμενη σε έκθεση της (πρώην πια) Κοινωνικής Λειτουργού 

της Περιφερειακής Ενότητας Σάμου κας Διακογιάννη-Κονταξή, σύμφωνα με την οποία η 

κατάσταση στο Γηροκομείο Ικαρίας «είναι αδιέξοδη, εγκυμονεί κινδύνους και θα πρέπει (οι 

εργαζόμενοι) να αναθεωρήσουν τη στάση τους και τις ενέργειές τους». Σημειώνουμε πως η 

Κοινωνική Λειτουργός από τη Σάμο επισκέφτηκε αιφνιδιαστικά το Γηροκομείο λίγες μόλις μέρες 

πριν συνταξιοδοτηθεί στις 17/12/2012 και η έκθεση που συνέταξε στάλθηκε με την μορφή του 

κατεπείγοντος (!) στον Εισαγγελέα Πρωτοδικών Σάμου και το Υπουργείο Εργασίας και με 

κοινοποίηση στην Μητροπολίτη που έκλεισε το Γηροκομείο! 

Είναι εξοργιστικό να στοχοποιούνται και να τρομοκρατούνται αυτοί που έχουν αφοσιωθεί στην 

φροντίδα των γερόντων που εγκαταλείφθηκαν στην τύχη τους από τη στιγμή που η Μητρόπολη 

Σάμου-Ικαρίας-Φούρνων αποφάσισε το κλείσιμο του ιδρύματος. 

Είναι απαράδεκτο οι προνοιακές υπηρεσίες της Περιφέρειας, αντί να συμβάλλουν στην διατήρηση 

του Γηροκομείου και την αναβάθμιση των παρεχόμενων υπηρεσιών του, να συνδράμουν με την 

στάση τους στο κλείσιμό του, σε μια εποχή μάλιστα που η έκρηξη της φτώχειας και της ανεργίας, 

λόγω των εφαρμοζόμενων βάρβαρων πολιτικών, κάνει κάτι παραπάνω από αναγκαία την ύπαρξη 

δομών πρόνοιας. Είναι άλλωστε γνωστό σε όλους πως ακόμα κι οι υπηρεσίες που παρέχει ο Δήμος 

Ικαρίας στους πρόσφυγες, που πλέον αποβιβάζονται κατά δεκάδες στο νησί μας και 

συλλαμβάνονται από το Λιμενικό και την Αστυνομία, στο κομμάτι που αφορά τη σίτισή τους 

βασίζονται στην… κουζίνα του Γηροκομείου! 

Αδιέξοδη και επικίνδυνη λοιπόν δεν είναι η κατάσταση στο Γηροκομείο λόγω της εθελοντικής 

προσφοράς αυτών των ανθρώπων. Αντίθετα, κινδύνους κι αδιέξοδα δημιουργούν όσοι 

μεθοδεύουν το κλείσιμο κι απ' τη μια τρομοκρατούν αυτούς που προσφέρουν πολύτιμες 

υπηρεσίες κι απ' την άλλη  προκαλούν φόβο και ανασφάλεια στους ηλικιωμένους. Οι 3 εθελοντές-

πρώην εργαζόμενοι με τη συγκινητική συμπαράσταση της τοπικής κοινωνίας αλλά και των 

ομογενών–μιας συμπαράστασης που έχει ενταθεί ιδιαίτερα σε χρήμα και σε είδος από τη στιγμή 

που η Μητρόπολη αποφάσισε να το κλείσει- αποδεικνύουν καθημερινά πως το Γηροκομείο 

μπορεί και προπάντων πρέπει να μείνει ανοιχτό.  

Απαιτούμε να σταματήσει κάθε επιχείρηση τρομοκράτησης και ενδεχόμενων διώξεων σε 
βάρος όσων αγωνίζονται για να μην κλείσει το μοναδικό προνοιακό ίδρυμα των νησιών μας 
και προστατεύουν τους γερόντους του. 
Καλούμε σωματεία, συλλόγους, δημοτικές παρατάξεις και λοιπούς φορείς να πάρουν θέση, να 
καταδικάσουν τις απαράδεκτες αυτές μεθοδεύσεις και να συμπαρασταθούν στους 3 εθελοντές-

πρώην εργαζόμενους και τους γέροντες. Καλούμε τον Δήμο Ικαρίας να εφαρμόσει αποφάσεις 

προηγούμενων συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου και ν' αναλάβει τη λειτουργία του 

Γηροκομείου με τη συνδρομή της Περιφέρειας και του κράτους. Απορρίπτουμε κάθε άμεση ή 

έμμεση ιδιωτικοποίηση λειτουργίας του Γηροκομείου μέσω ΜΚΟ ή οποιασδήποτε «Κοινωνικής 

Συνεταιριστικής» Επιχείρησης.  

Η ΤΡΟΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΕΝ ΘΑ ΠΕΡΑΣΕΙ - ΚΑΤΩ ΤΑ ΧΕΡΙΑ ΑΠΟ ΤΟ ΓΗΡΟΚΟΜΕΙΟ! 

ΔΗΜΟΣΙΑ – ΔΩΡΕΑΝ ΥΓΕΙΑ ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑ 
 



επιστροφή 

 

Το Νοσοκομείο Ικαρίας από πλήρως αυτόνομο συγχωνεύτηκε πλήρως με αυτό της Σάμου 

και μετά το έκαναν …μερικώς αυτόνομο! 

ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ ΙΚΑΡΙΑΣ 

19-11-2013 

Κατατέθηκε στις 15/11 –και αναμένεται να ψηφιστεί στη βουλή- τροπολογία του υπουργείου 

υγείας που αφορά μεταξύ και άλλων ζητημάτων το καθεστώς λειτουργίας του νοσοκομείου 

Ικαρίας. Σύμφωνα την τροπολογία αυτή, τα νοσοκομεία Ικαρίας, Λήμνου (όπως και τα 

νοσοκομεία  Ληξουρίου, Νεάπολης Λασιθίου και παίδων Πεντέλης) «επανέρχονται στο 

προηγούμενο καθεστώς της διασύνδεσης».  

Είναι αναγκαίο στο σημείο αυτό να υπενθυμίσουμε τα εξής: 

1. Πιο συγκεκριμένα μέχρι το καλοκαίρι του 2011, το νοσοκομείο Ικαρίας ήταν πλήρως 

αυτόνομο και αυτοτελές Νομικό Πρόσωπο Δημοσίου Δικαίου (ΝΠΔΔ). Αυτό σημαίνει 

πως διέθετε μέχρι τότε, δική του διοίκηση με Διοικητή και Διοικητικό Συμβούλιο (που 

αποφάσιζε άμεσα και ταχύτατα σε κατεπείγουσες περιπτώσεις -συνήθης κατάσταση για τα 

νοσηλευτικά ιδρύματα- για οτιδήποτε αφορούσε το νοσοκομείο), δικό του οργανόγραμμα, 

δικό του ΑΦΜ, δικές του προμήθειες και δικές του υπηρεσίες.  

2. Από το καλοκαίρι του 2011 έως και 31/12/2012, το νοσοκομείο μας, στο πλαίσιο των 

μνημονιακών πολιτικών στην υγεία, πέρασε σε καθεστώς διασύνδεσης με το ΓΝ Σάμου. 

Δηλαδή, διατηρούσε μεν τον τίτλο του ως ΝΠΔΔ με δική του σφραγίδα, διατηρούσε δικό 

του οργανόγραμμα, ΑΦΜ και προϋπολογισμό αλλά έχασε τη διοικητική του αυτοτέλεια, 

με κατάργηση του διοικητικού του συμβουλίου, το οποίο αντικαταστάθηκε από συμβούλιο 

διοίκησης με αναπληρωτή διοικητή. Το συμβούλιο διοίκησης αυτό εισηγείται στο κοινό 

διοικητικό συμβούλιο των δύο νοσοκομείων στη Σάμο, το οποίο παίρνει τις αποφάσεις. 

Με άλλα λόγια, στο καθεστώς διασύνδεσης (που αποτελεί ένα στάδιο πριν την πλήρη 

συγχώνευση που θα περιγραφεί παρακάτω), η διοίκηση βρίσκεται στη Σάμο. Άρα η 

διασύνδεση αποτελεί τον προθάλαμο της συγχώνευσης. 

3. Από 1/1/2013 τα διασυνδεόμενα νοσοκομεία Σάμου και Ικαρίας συγχωνεύτηκαν πλήρως. 

Με αυτή την εξέλιξη, το νοσοκομείο Ικαρίας έπαψε να υπάρχει ως ΝΠΔΔ και 

εξαφανίστηκε από τον υγειονομικό χάρτη, χάνοντας ΑΦΜ και σφραγίδα. Στη θέση του 

προέκυψε ένα ενιαίο νοσοκομείο με όνομα ΓΝ ΣΑΜΟΥ-ΓΝ ΚΥ ΙΚΑΡΙΑΣ με κοινό 

οργανισμό (δηλ. χάνει το δικό του οργανόγραμμα, το οποίο ενώνεται σε δεύτερο χρόνο με 

το οργανόγραμμα της Σάμου),ένα ΑΦΜ, κοινές προμήθειες, κοινές υπηρεσίες  και την 

διοίκηση να παραμένει στη Σάμο. 

Δηλαδή, με βάση την πρόσφατη τροπολογία, το ΓΝ-ΚΥ Ικαρίας αναμένεται να επιστρέψει από 

την πλήρη συγχώνευση που βρίσκεται από 1/1/13 στη διασύνδεση, η οποία ίσχυε πριν γίνει η  

συγχώνευση. 

Από την αρχή είχαμε τονίσει πως η μέθοδος των διασυνδέσεων-συγχωνεύσεων-καταργήσεων 

νοσοκομείων αποτελεί εργαλείο των πολιτικών κυβέρνησης-ΕΕ-ΔΝΤ, προκειμένου να 

συντελεστεί η διάλυση του ΕΣΥ και η συρρίκνωση-εξαφάνιση κάθε έννοιας δημόσιας δωρεάν 

ιατροφαρμακευτικής περίθαλψης. Για αυτό και το αίτημα για πλήρη αυτονομία και αυτοτέλεια 

του νοσοκομείου μας αποτέλεσε και αποτελεί κύριο αίτημα και στόχο πάλης του Συλλόγου μας 
και της Επιτροπής Αγώνα. 

Από αυτή τη σκοπιά θεωρείται επιτυχία των αγώνων της προηγούμενης περιόδου η έστω και 

μικρή αυτή ανατροπή νόμου, ακόμη και εάν απέχει πολύ από το αίτημά μας για πλήρη αυτονομία. 

Και αυτό έχει ιδιαίτερη σημασία, από τη στιγμή που επιμείναμε να παλεύουμε κόντρα σε ήδη 

ψηφισμένους νόμους εν καιρώ ατελείωτων και βάρβαρων μνημονίων, κάθε φορά όλο και 

περισσότεροι, ανατρέποντας λογικές ηττοπάθειας, μοιρολατρίας και ανάθεσης. Δεν είναι τυχαίο 

πως από τα τόσα νησιά της χώρας, το υπουργείο υγείας έδειξε «ευαισθησία» για τη Λήμνο και την 

Ικαρία, νησιά που το πάλεψαν και το παλεύουν. Αποδεικνύει πως όσο αγωνίζεσαι έχεις δικαίωμα 

να ελπίζεις και, γιατί όχι, να κερδίζεις ακόμη και μικρές νίκες που σου δίνουν τη δυνατότητα να 

συνεχίζεις τη μάχη από καλύτερο μετερίζι.  



Πρέπει όμως να παραμείνει σε όλους μας καθαρό πως η μικρή αυτή υποχώρηση από μεριάς 

υπουργείου γίνεται σε συνθήκες γενικευμένης επίθεσης ενάντια στο δικαίωμα της υγείας. Η ίδια η 

τροπολογία αυτή 

1. Απέχει από τις υποσχέσεις που λαμβάναμε διαχρονικά από την πολιτική ηγεσία του 

υπουργείου υγεία για πλήρη αυτονομία και αυτοτέλεια του νοσοκομείου μας. 

2. Ενώ αναγνωρίζει τα προβλήματα που προκάλεσε η συγχώνευση λόγω της γεωγραφικής 

ιδιομορφίας των νησιών, το αίσθημα απομόνωσης και ανασφάλειας που αυτή  

καλλιέργησε στους κατοίκους καθώς και την οικονομική ζημιά που επέφερε, εντούτοις 

επιλέγεται η λύση της διασύνδεσης, δηλαδή της ημιαυτονομίας που εύκολα ξαναγίνεται 

συγχώνευση αν οι συνθήκες (βλέπε τρόικα, νέα μέτρα κλπ) το επιβάλλουν. 

3. Δεν μπορεί να θεωρείται πως «μας σώζει» από τη στιγμή που αναμένονται διαθεσιμότητες-

κινητικότητα-μετακινήσεις-απολύσεις υγειονομικών, προσλήψεις συμβασιούχων αντί για 

μόνιμους και αθρόες συνταξιοδοτήσεις συναδέλφων ενώ συνεχίζεται ο οικονομικός 

στραγγαλισμός των νοσοκομείων. Πως μπορεί να λειτουργεί ένα νοσοκομείο χωρίς το 

αναγκαίο προσωπικό και τα απαραίτητα κονδύλια; 

4. Δεν μπορεί να απαντήσει τι θα γίνει με το νοσοκομείο μας από τη στιγμή που αναμένονται 

οι αλλαγές σε επίπεδο Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας (ΠΦΥ) δηλαδή στα Κέντρα 

Υγείας και τα Περιφερειακά Ιατρεία. Ως γνωστόν το νοσοκομείο μας είναι Γενικό 

Νοσοκομείο-Κέντρο Υγείας και δεν αποσαφηνίζεται αν οι επερχόμενες αλλαγές σε 

επίπεδο ΠΦΥ θα επηρεάσουν το δεύτερο συνθετικό του.  

5. Αξίζει να προσεχθεί η παράγραφος της   τροπολογίας  του Υπουργείου Υγείας που λέει: 

«Επιτρέπεται η συνεργασία μεταξύ νοσοκομείων του ΕΣΥ, που ανήκουν στην ιδία 

Υγειονομική Περιφέρεια (ΥΠε), στον επιστημονικό και εκπαιδευτικό τομέα καθώς και 

στον τομέα παροχής υπηρεσιών υγεία και υποστηρικτικών υπηρεσιών. Για την έναρξη 

της συνεργασίας απαιτείται απόφαση του Υπουργού  Υγείας, η οποία εκδίδεται ύστερα 

από σχετικές αποφάσεις των Διοικητικών Συμβουλίων των Νοσοκομείων. Στα πλαίσια 

αυτής της συνεργασίας επιτρέπεται και η μετακίνηση προσωπικού (ιατρικού , 

νοσηλευτικού, διοικητικού)  από νοσοκομείο σε νοσοκομείο, εντός των ορίων της ίδιας 

ΥΠΕ , ανάλογα με τις προκύπτουσες ανάγκες και για τη κάλυψη λειτουργικών αναγκών 

των νοσοκομείων . Αρμόδιος για την έκδοση της απόφασης μετακίνησης ορίζεται ο 

Διοικητής της ΥΠΕ και στην απόφαση ορίζεται και το χρονικό διάστημα μετακίνησης». 

Με άλλα λόγια ετοιμάζονται μετακινήσεις γιατρών και λοιπού προσωπικού. 

6. Από μόνη της η διασύνδεση προβλέπει κοινές υπηρεσίες, συμπτύξεις και ενοποιήσεις 

τμημάτων των διασυνδεόμενων νοσοκομείων και σε καμία περίπτωση δεν μας διασφαλίζει 

αυτόνομες υπηρεσίες. 

7. Το επιστημονικό και λειτουργικό πλαίσιο της διασύνδεσης, πέραν του ότι μας βρίσκει 

αντίθετους, δεν δύναται να εφαρμοστεί στα νησιά μας από τη στιγμή που μεσολαβεί 

μεταξύ των διασυνδεόμενων νοσοκομείων θάλασσα. 

Έχουμε συνεπώς κάθε λόγο να συνεχίσουμε αυτόν τον αγώνα που όπως πολλές φορές έχουμε 

τονίσει θα είναι μακρύς και δύσκολος. Από αυτή τη σκοπιά ετοιμαζόμαστε για τις την 

συγκέντρωση στις 29 Νοέμβρη προκειμένου να δώσουμε το «παρών» όσο πιο μαζικά και 

δυναμικά γίνεται. 

 
ΟΛΟΙ ΣΤΟ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΣΤΙΣ 29/11, 11:30 πμ.! 

 

ΣΧΕΤΙΚΗ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ:  

1. Διασύνδεση ΦΕΚ 1681 τ.Β΄, 28-7-2011 (Υ4α/οικ84627) 

2. Ν. 4052 τ.Α’ αρ. φύλλου 41,    1-3-2012 (αρθρο 2) 

3. ΦΕΚ αρ. φύλλου 3484,  31/12/2012  (Υ4α 123814) 

4. το νέο οργανόγραμμα του Νοσοκομείου μας (ΦΕΚ 1150/τ.β΄/10-04-2012).               

5. το προηγούμενο οργανόγραμμα ( ΦΕΚ 811 Β΄/1996). 

 

επιστροφή 

 



Η «Αυτόνομη Συσπείρωση Πολιτών Ικαρίας» (ΑΣΠΙ) ΣΤΗΝ ΣΗΜΕΡΙΝΗ ΣΥΓΚΥΡΙΑ  

 

Έρχονται δημοτικές εκλογές. Δημοσιεύουμε 2 κείμενα που πήραμε από την ΑΣΠΙ. Διατηρήσαμε 

τη μορφή του κειμένου και τα έντονα σημεία του κειμένου. Με κίτρινο έχουμε υπογραμμίσει αυτά 

τα σημεία που θα σχολιάσουμε στο τέλος. 

Ηλίας Γιαννίρης 

 

Την Κυριακή 22/12/2013 πραγματοποιήθηκε Γενική Συνέλευση της δημοτικής κίνησης 

«Αυτόνομη Συσπείρωση Πολιτών Ικαρίας» (ΑΣΠΙ) στον Αγ. Δημήτριο Ραχών, με την συμμετοχή 

συμπολιτών μελών και φίλων της και από τις τρείς δημοτικές ενότητες του νησιού. Το θέμα της 

συνάντησης ήταν η συμμετοχή της ΑΣΠΙ στις επόμενες δημοτικές εκλογές. Η Ομάδα Εργασίας 

εισηγήθηκε ένα σχέδιο κειμένου με τίτλο « Η ΑΣΠΙ στην σημερινή συγκυρία».Μετά από μία 

γόνιμη  συζήτηση και ανταλλαγή απόψεων διαμορφώθηκε και υπερψηφίστηκε το τελικό κείμενο 

με το οποίο η ΑΣΠΙ  προσδιορίζει το πολιτικό της πλαίσιο και τοποθετείται στην σημερινή 

συγκυρία. Με αυτό « η ΑΣΠΙ δηλώνει ξεκάθαρα παρούσα στην αναμέτρηση των δημοτικών 

εκλογών και δηλώνει παρούσα ως Αυτόνομη Συσπείρωση Πολιτών Ικαρίας».  

  

Η ΑΣΠΙ ΣΤΗΝ ΣΗΜΕΡΙΝΗ ΣΥΓΚΥΡΙΑ  
Τρία χρόνια περίπου πέρασαν από την ιδρυτική διακήρυξη της ΑΣΠΙ το Μάη του 2010 και από 

την πρώτη συμμετοχή της στις Δημοτικές εκλογές.  

Τρία χρόνια αγώνα για όσα θεωρούμε αναγκαία και θυσιάζονται μέρα με τη μέρα σε βάρος των 

πολλών και προς όφελος των λίγων.  

Τρία χρόνια συνέπειας σε όσα λέμε και πράττουμε. Τρία χρόνια αξιοπρέπειας ενάντια στον 

παραγοντισμό και στον καιροσκοπισμό.  

Τρία χρόνια πιστοί στο στόχο μας για μια καλύτερη ζωή σε έναν καλύτερο τόπο. 

 Η πρόθεσή μας τότε ήταν να εκφράσουμε και να ενώσουμε τις κοινωνικές δυνάμεις που θέλουν 

να απεγκλωβιστούν από τη λογική των κομματικών ψηφοδελτίων και των χρισμάτων, και να τις 

συσπειρώσουμε στη βάση ενός προοδευτικού πλαισίου θέσεων, αξιών και δράσης. Καλούσαμε 

όλους όσους έχουν τη διάθεση να αφήσουν στην άκρη το ατομικό ή στενά κομματικό συμφέρον, 

έτοιμοι να συμφωνήσουν πάνω σε ένα πλαίσιο θέσεων και προτάσεων, και να εργαστούν γι’ αυτό, 

να συμπορευτούν μαζί μας. Κατακρίναμε το σχέδιο «Καλλικράτης» βλέποντας ότι οδηγεί την 

Τοπική Αυτοδιοίκηση σε μαρασμό και στην μετατροπή των αιρετών και των δημοτικών 

υπηρεσιών σε υπαλλήλους γραφειοκράτες - διεκπεραιωτές. Αυτό λέγαμε ότι δημιουργεί την 

ανάγκη παρεμβάσεων που θα ενισχύουν τη συλλογικότητα, τη συμμετοχή και την παραγωγή 

πολιτικής σαν μέσο πίεσης προς την κεντρική εξουσία. Οι προθέσεις και οι θέσεις μας δεν έχουν 

αλλάξει. Απεναντίας τα νέα δεδομένα των τριών χρόνων που πέρασαν μας δικαιώνουν, και 

επιτάσσουν να ακολουθήσουμε  πιο δυναμική και κινηματική πρακτική. Αυτή η εμπειρία μας 

υπαγορεύει να δηλώσουμε ότι η επαναφορά της διοικητικής διαίρεσης του νησιού στην προ του 

«Καλλικράτη» κατάσταση είναι στους στόχους μας.  

Η συστηματική καταπάτηση του συντάγματος από τις μνημονιακές κυβερνήσεις, η ασύδοτη 

κατάργηση ατομικών, κοινωνικών, συνδικαλιστικών δικαιωμάτων και ελευθεριών, η σοκαριστική 

φτωχοποίηση και  δυστυχία του μεγαλύτερου μέρους της κοινωνίας, με τον παράλληλο εκφασισμό 

ενός τμήματος της, μας επιβάλλουν να δηλώσουμε με τον πιο καθαρό τρόπο την αντιμνημονιακή, 

αντιφασιστική και αντιρατσιστική μας θέση. Όταν κάνουμε σήμερα κάλεσμα συμμετοχής πρέπει 

να είναι σαφές ότι σ’  αυτό δε χωράνε όσοι στηρίζουν με όποιον τρόπο τη διατήρηση αυτής της 

κατάστασης.  

Όμως για τις δημοτικές εκλογές δεν είναι αρκετό αυτό το γενικό πολιτικό στίγμα. 

Εξάλλου πολλές αντιδραστικές πολιτικές δυνάμεις δηλώνουν αντιμνημονιακές. Πέρα από την 

αντιμνημονιακή, αντιφασιστική πολιτική θέση, η πρόσκληση μας προς τους συμπολίτες μας για 

συμπόρευση πρέπει να περιλαμβάνει και τις θέσεις μας σχετικά με τα τοπικά ζητήματα. Θέσεις 

που απαντάνε στο ερώτημα ποιο μέλλον ονειρευόμαστε και σχεδιάζουμε για το νησί, τι είδους 

ανάπτυξη θέλουμε και για ποιον. Αυτές οι θέσεις απαιτούν πολλές φορές ρήξη με όσα κρατούν 

την Ικαρία στάσιμη, απαιτούν ρήξη με νοσηρές νοοτροπίες και συμφέροντα, και είναι με 

σαφήνεια διατυπωμένες στις προγραμματικές μας θέσεις. 



Ως δημοτική αυτοδιοικητική κίνηση πρέπει να διατηρήσουμε την πολιτική Αυτονομία μας, που 

σημαίνει για μας αυτοκαθορισμός μέσα από τη διαρκή ανάλυση των κοινωνικών και πολιτικών 

συνθηκών του τόπου και της χώρας μας, και πέρα από κομματικούς υπολογισμούς σκοπιμοτήτων 

που υπονομεύουν την αυτονομία αυτή. Δεν έχουμε σκοπό να γίνουμε οι παράπλευρες απώλειες 

στις εσωτερικές  διαμάχες κάποιων κομμάτων, ούτε να χειραγωγηθούμε από αυτά. Είμαστε ένα 

κίνημα Πολιτών  και τέτοιο θέλουμε να παραμείνουμε, διεκδικώντας έναν ενεργό και δυναμικό 

ρόλο στην τοπική Αυτοδιοίκηση. 

Κατά συνέπεια η Αυτόνομη Συσπείρωση Πολιτών Ικαρίας δηλώνει ότι δεν εντάσσεται και δεν 

υπηρετεί κανένα κομματικό φορέα. Αντίθετα  με τη στάση της , τις δηλώσεις της, αλλά κυρίως με 

τη δράση της είναι οργανικά ενταγμένη στην καριώτικη κοινωνία που αγωνιά και μάχεται.  

Μάχεται και δρα κατά του φαραωνικού έργου της  εγκατάστασης των 110 ανεμογεννητριών του 

ομίλου Μυτιληναίου, και υποστηρίζει την ενεργειακή αυτάρκεια του νησιού μας με την 

αξιοποίηση ανανεώσιμων πηγών ενέργειας με κοινωνικό έλεγχο.  

Μάχεται και δρα ενάντια στην υπερβόσκηση και στην ερημοποίηση του τόπου μας.  

Μάχεται και δρα μαζί με την Επιτροπή στήριξης της λειτουργίας του Γηροκομείου.  

Μάχεται και δρα μαζί με την Επιτροπή αγώνα για την υγεία στην Ικαρία.  

Μάχεται και δρα μαζί με τους συμπολίτες μας ενάντια στο κλείσιμο της ΔΟΥ και του ΙΚΑ, 

ενάντια στο «χαράτσι» της ΔΕΗ, για την πλήρη λειτουργία όλων των σχολείων και τη δωρεάν, 

χωρίς περιορισμούς μεταφορά των μαθητών, για τακτική και ασφαλή ακτοπλοϊκή συγκοινωνία, 

για την ολοκληρωμένη διαχείριση των απορριμμάτων και την ανακύκλωση στην «πηγή», για την 

ορθολογική διαχείριση της κτηνοτροφίας, για την ίδρυση Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου, καθώς 

και τοπικών γραφείων του Επιμελητηρίου και του ΟΑΕΕ.  

Μάχεται και δρα ενάντια στην υποβάθμιση του περιβάλλοντος και στα αίτια της, και γενικά 

απέναντι σε κάθε πρόβλημα, μικρό ή μεγάλο, που αφορά την Καριώτικη κοινωνία.  

Παρακολουθεί όμως και την αγωνία άλλων συμπολιτών μας, σε άλλες περιοχές της Ελλάδας. Δε 

διστάσαμε να εκφράσουμε την αμέριστη συμπαράστασή μας στον αγώνα που κάνουν οι κάτοικοι 

στις Σκουριές Χαλκιδικής, οι εργαζόμενοι στην ΕΡΤ. Συγκεντρώνουμε ρουχισμό και τον 

στέλνουμε έξω από τη Ικαρία σε συνανθρώπους μας που τον χρειάζονται απεγνωσμένα, άστεγους, 

μετανάστες. Βοηθάμε όπως μπορούμε στην περίθαλψη και στη φροντίδα των απελπισμένων και 

ταλαιπωρημένων μεταναστών, που όλο και πιο συχνά εμφανίζονται  σε ακτές του νησιού μας. 

Πρώτο μας μέλημα λοιπόν είναι να δημιουργήσουμε εστίες αντίστασης, δημιουργίας και 

αλληλεγγύης στη λογική της αυτοοργάνωσης και του συντονισμού. 
Η Αυτόνομη Συσπείρωση Πολιτών Ικαρίας δηλώνει ξεκάθαρα και τη θέση της απέναντι στη 

δημοτική αρχή, η οποία ανήκει στη λογική της συστημικής γραφειοκρατικής διαχείρισης. 

Αποτελεί φυσική συνέχεια των κεντρικών κυβερνητικών επιλογών, επιτελώντας το ρόλο 

εντολοδόχου και υλοποιητή. Διαχειρίζεται την τοπική εξουσία σαν να ήταν διορισμένη από το 

κράτος, και όχι εκλεγμένη από την τοπική κοινωνία. Δε θέλει ούτε κατά διάνοια να δυσαρεστήσει 

ή να προκαλέσει τους εκπροσώπους της ετερόκλητης κομματικής σύμπραξης που έφτιαξε. 

Εφαρμόζει πειθήνια τις επιταγές της συγκυβέρνησης, που δυναστεύει τη ζωή μας και ξεπουλάει το 

μέλλον των παιδιών μας. Για τη δημοτική αρχή είναι σχεδόν  αδιανόητη, αλλά και αδύνατη, λόγω 

σύμπραξής της με τα κόμματα της εξουσίας, η δυναμική αντίδραση, η έντονη διαμαρτυρία, πόσο 

μάλλον η αγωνιστική διεκδίκηση για τα συμφέροντα και τις ανάγκες του νησιού μας.  Στα τρία 

χρόνια παρουσίας της η αποτίμηση είναι υποβάθμιση του Νοσοκομείου, κλείσιμο της Εφορίας, 
κλείσιμο ΙΚΑ, εργαζόμενοι με πενιχρό μισθό, «δανεικοί» από μεσάζοντες - εργοδότες ΜΚΟ, 

τέλμα και παλινωδίες στο θέμα των απορριμμάτων, του Σφαγείου κλπ, μα πάνω από όλα απουσία 

από κάθε αγώνα. Θεωρούσε μάλιστα επιζήμιες τις όποιες αντιδράσεις και  κινητοποιήσεις του 

κόσμου, καθώς θα «δυσκόλευαν τις προσωπικές επαφές και διασυνδέσεις»!! Οι δημόσιες σχέσεις 

με ανθρώπους της Τρόικα για ενέργεια, σκουπίδια, ιαματικά, καθώς και οι περιβόητες γνωριμίες 

και  συνεννοήσεις πίσω από κλειστές πόρτες, εν αγνοία όλων μας, δεν μπόρεσαν να αποτρέψουν 

καμία  από τις παραπάνω αρνητικές εξελίξεις. 

Η Αυτόνομη Συσπείρωση Πολιτών Ικαρίας δηλώνει ξεκάθαρα και τη θέση της απέναντι στη 

δημοτική παράταξη του ΚΚΕ, τη ΛΑ.Σ. Δε συμφωνούμε με τη δύσκαμπτη, γενικευμένη και 

ετεροκαθοριζόμενη αντιμετώπιση των τοπικών προβλημάτων, η οποία υπαγορεύεται κεντρικά από 

το κόμμα, και δε διαμορφώνεται τοπικά με βάση τις ιδιαιτερότητες και τις ανάγκες του νησιού 



μας. Εξάλλου νωπές είναι οι μνήμες μας από τον δογματικό και μονοδιάστατο τρόπο που άσκησαν 

την εξουσία ως δημοτική αρχή, λειτουργώντας πολλές φορές σαν καρικατούρα της κεντρικής 

εξουσίας την οποία κατά τα άλλα κατέκριναν. 

Οι δημοτικές εκλογές είναι βαθιά πολιτικές, αλλά κατά την άποψή μας, δεν πρέπει να είναι 

κομματικές. Πολιτική για μας είναι ο τρόπος που ζεις ατομικά και δρας συλλογικά. Πολιτική 

για μας κυρίως είναι ο τρόπος που παίρνεις τις αποφάσεις.  

Και από τη στιγμή που οι δημοτικές παρατάξεις γίνονται παραρτήματα των κεντρικών 

κομματικών σχηματισμών, η αυτοδιοίκηση υπονομεύεται και χάνει το νόημά της. 

 Η Αυτόνομη Συσπείρωση Πολιτών Ικαρίας  γνωρίζει καλά σε ποιο αρνητικό περιβάλλον έχει να 

παλέψει, μέσα από τη δραματικά συρρικνούμενη χρηματοδότηση των Δήμων και τη σταδιακή 

απογύμνωσή τους από έμψυχο δυναμικό. 

Βλέπει καθαρά ποιοι είναι οι σύμμαχοί της μέσα στην κοινωνία και ποιος  ο τρόπος να 

διεκδικήσει πράγματα για την Ικαρία. Σύμμαχοί της είναι όλοι οι Καριώτες που αγωνίζονται, 

συχνά οργανωμένοι σε διάφορες επιτροπές, κινήσεις , συλλογικότητες αξιώνοντας μια αξιοπρεπή 

ζωή. Σε αυτούς κάνουμε ένα ειλικρινές κάλεσμα συμμετοχής στις ανοικτές συλλογικές 

διαδικασίες μας, ώστε μαζί να αποφασίσουμε την πορεία μας. Ο τρόπος είναι η συνέργια, η 

αλληλεγγύη, η συμπαράσταση, ο εθελοντισμός, οι αγωνιστικές κινητοποιήσεις και η λήψη των 

αποφάσεων μέσα από ανοικτές συνελεύσεις. Καλούμε όλους τους ελεύθερα σκεπτόμενους 

συμπολίτες μας, όσους δεν ανέχονται υποδείξεις για το τι είναι καλό για αυτούς, αλλά επιθυμούν 

οι ίδιοι να διαμορφώνουν το περιβάλλον και τον τρόπο ζωής για τους ίδιους και τα παιδιά τους, να 

γίνουν αρωγοί στην προσπάθεια μας, να ενώσουν τη δύναμή τους μαζί με τη δική μας και όλοι 

μαζί να δημιουργήσουμε τις συνθήκες για τη ζωή που ονειρευόμαστε και πιστεύουμε ότι μας 

αξίζει.  Το κάλεσμα συμμετοχής το απευθύνουμε στους συμπολίτες μας που δε βολεύονται με τα 

έτοιμα , που αγωνιούν, που αγωνίζονται που κινητοποιούνται, που αντιλαμβάνονται την ισότιμη 

συμμετοχή του κάθε ατόμου στα κοινά ως πεμπτουσία της κοινωνικής αλλαγής. Όλοι μαζί θα 

δουλέψουμε για τον τόπο μας με κριτήριο τη βελτίωση της ζωής όλων και όχι με βάση το τι θα 

ωφελήσει τους «ομοιδεάτες» μας ή ακόμα χειρότερα το τι θα βλάψει τους «αντιπάλους» μας. 

 Μια δημοτική αρχή πρέπει να  εμπνέει και να  στηρίζει όλα τα παραπάνω, για να μπορεί στη 

συνέχεια να εμπνέεται και να στηρίζεται από αυτά. 

Η Αυτόνομη Συσπείρωση Πολιτών Ικαρίας δηλώνει ξεκάθαρα παρούσα στην αναμέτρηση 

των δημοτικών εκλογών και δηλώνει παρούσα ως Αυτόνομη  Συσπείρωση Πολιτών Ικαρίας. 

Ικαρία, Δεκέμβρης 2013 

 

Σχολιασμός του εκδότη: 

Σαφέστατος ο πολιτικός λόγος της ΑΣΠΙ, που είναι σήμερα και η πιο υγιής δημοτική πολιτική 

δύναμη της Ικαρίας. Σαφέστατη η κριτική της στην δημοτική αρχή, αλλά και στο ΚΚΕ και στο 

«συνεργάτη» του σημερινού Δήμου, δηλαδή το ΣΥΡΙΖΑ. Ο τελευταίος έκανε δημοτικό 

συνδυασμό, τον ΙΚΑΡΙΑ, με τον ισχυρισμό ότι είναι νέα δημοτική πολιτική δύναμη που δεν έχει 

σχέση με τη δημοτική αρχή. Επίσης, σαφέστατοι και θεμιτοί οι πολιτικοί στόχοι της ΑΣΠΙ για 

αντίσταση.  

Αλλά, επιλέγει έναν «εύκολο» δρόμο σε μια δύσκολη εποχή. Αυτόν της «καθαρής» και 

«ανόθευτης» πολιτικής στάσης. Η δυσκολία δεν είναι στο να γράψεις ένα κείμενο αρχών. Η 

δυσκολία είναι να κάνεις … πολιτική, και μάλιστα χωρίς να παραβαίνεις το πολιτικό πλαίσιο αλλά 
ιεραρχώντας τις προτεραιότητές σου. Η ΑΣΠΙ δεν έχει μέχρι σήμερα «οδικό χάρτη» εξουσίας. Ο 

λόγος της είναι «της αντιπολίτευσης». Δεν λέει τι θα κάνει στην περίπτωση που θα πάρει το Δήμο. 

Όχι τι θα κάνει με τους δημότες, εκεί καλά τα λέει. Με τη διαχείριση του Δήμου τι θα κάνει; Και 

μάλιστα μέσα στο πλαίσιο του Καλλικράτη, μέχρι αυτό το πλαίσιο να αλλάξει κεντρικά, όπως 

ζητάει με τη διακήρυξή της. Αν πάρει το Δήμο, θα πρέπει, σύμφωνα με την ανακοίνωση της, την 

άλλη μέρα να τον …κλείσει, απαιτώντας μια νέα συνθήκη για τη λειτουργία του (Από ποιόν; Από 

τις μνημονιακές κυβερνήσεις; Ή ενδεχομένως από τον ΣΥΡΙΖΑ, αν πάρει την κυβέρνηση;). Η 

αδυναμία αυτή της ΑΣΠΙ θα γίνει διακριτή από τους ψηφοφόρους, και θα βάλουν την ΑΣΠΙ στη 

θέση της …αντιπολίτευσης. Εκτός κι αν εκπέμψει ένα πολιτικό πρόγραμμα για έναν ανοιχτό δήμο 

και μάλιστα μέσα στα πλαίσια του Καλλικράτη. Αυτό ζητείται σήμερα από όλες τις πολιτικές 



δυνάμεις, και φυσικά και από την ΑΣΠΙ. Προγράμματα, και μάλιστα λεπτολογημένα 

χρειαζόμαστε.  

Σήμερα, με τις μνημονιακές πολιτικές, έχει δημιουργηθεί μια σχεδιασμένη νέα κατάσταση και 

έχουν γίνει και δρομολογηθεί αλλαγές που αγγίζουν τον ίδιο τον πυρήνα του 

κοινωνικοοικονομικού σχηματισμού (βλέπε σε αυτό το τεύχος στην ενότητα ΕΠΙΚΑΙΡΑ 

ΘΕΜΑΤΑ, το άρθρο του Αλέξη Οικονομίδη εναλλακτική λύση όμως ως προς τι; Χρειάζεται ένας 

νέος προγραμματικός λόγος για να υπάρξει μια ώριμη κοινωνική και πολιτική πλειοψηφία της 

αλλαγής).  

Η σημερινή εποχή απέχει πολύ από την εποχή που υπήρχε προ …τριετίας, κάτι που δεν γίνεται 

εύκολα αντιληπτό, ούτε στην Ελλάδα, ούτε στην Ικαρία. Γράφει ο Αλέξης Οικονομίδης, και 

συμφωνώ απόλυτα: «[Η Αριστερά (θα πρόσθετα και η Οικολογία)] χρειάζεται έναν προγραμματικό 

λόγο που περιγράφει, ταυτόχρονα, το «όραμα» και τον «οδικό χάρτη». Που, αν και οφείλει να 

απαντήσει επειγόντως στα προβλήματα επιβίωσης των αδύναμων και επανεκκίνησης της 

οικονομίας, δεν περιορίζεται σ’ αυτά, αλλά ανοίγεται στον μεγάλο ορίζοντα των πολλαπλών 

αναγκών των ανθρώπων, κινώντας τους προς μια νέα συνθήκη ελευθερίας, αξιοπρέπειας, 

αλληλεγγύης και δημιουργίας. Που δεν αποκρύπτει, αλλά αντιθέτως αναδεικνύει, τη δεινή δυσκολία 

του εγχειρήματος. Η επίγνωση αυτή, άλλωστε, είναι απολύτως αναγκαία για να υπάρξει ώριμη η 

κοινωνική και πολιτική πλειοψηφία της αλλαγής.».  

Ο στόχος αυτής της κριτικής που κάνω, δεν είναι καταγγελτικός. Πρέπει να υπάρξει ένα 

πρόγραμμα από την ΑΣΠΙ που να περιγράφει το ότι διεκδικεί το Δήμο με συγκεκριμένους 

στόχους, μέτρα, ιεράρχιση, κατεύθυνση προϋπολογισμού, έξυπνες και οραματικές προτάσεις, 

αλλά και με τον τρόπο που θα γίνει υλοποιήσιμη. Είμαι βέβαιος ότι η ΑΣΠΙ θα συντάξει 

τουλάχιστον πρόγραμμα, όπως το έκανε και στις εκλογές του 2010. Προγράμματα, και μάλιστα 

λεπτολογημένα χρειαζόμαστε από όλους. Τότε θα γίνει ορατό που συμφωνούν και που δεν 

συμφωνούν οι δημοτικές παρατάξεις, και τα περιθώρια συνεργασίας μεταξύ τους. Και τότε θα 

γίνει ο διάλογος –η διαβούλευση μεταξύ τους, για να διερευνήσουν αν θα μπορούσαν να κατέβουν 

μαζί στις δημοτικές εκλογές ή όχι. Έτσι μπορεί να ωριμάσει η κοινωνική και πολιτική πλειοψηφία 

της αλλαγής που χρειάζεται η Ικαρία, και όχι με εκ των προτέρων απορρίψεις μελλοντικών 

συνεργασιών, όπως κάνει η ΑΣΠΙ με τη διακήρυξή της. 

Ηλίας Γιαννίρης  
 

επιστροφή 

 

H Λαϊκή Συσπείρωση Ικαρίας για τον Προϋπολογισμό του 2014  

 

Δημοσιεύουμε το παρακάτω κείμενο για 2 λόγους: Ο πρώτος είναι γιατί συμφωνούμε ότι «δεν 

μπορούν να υπάρξουν «αυτοδιοικητικές νησίδες»», αλλά  ούτε προς την κατεύθυνση της ΛΑ.Σ.Ι. 

Σωστά καταγγέλουν ότι η δημοτική αρχή δεν προέβη σε φραστική καταγγελία της πολιτικής της 

μιζέριας, αλλά δεν είναι οι φραστικές καταγγελίες που κάνουν τη διαφορά. Χρειάζεται καλή 

μεταφορά από εκατοντάδες θετικά παραδείγματα άλλων αυτοδιοικήσεων στην Ικαρία. Αυτό 

πρέπει να προσπαθήσουμε όλοι και όχι να βλέπουμε την Ικαρία ως κόκκινη αυτοδιοικητική 

νησίδα. Ο δεύτερος λόγος είναι υπογραμμισμένος στο κείμενο που ακολουθεί. Επειδή έρχονται 

δημοτικές εκλογές, και αύριο η ΛΑΣΙ μπορεί να έχει το δήμο, θα περιμένουμε, χωρίς καμμιά 

δικαιολογία (π.χ. διεκδίκησα αλλά δεν μου έδωσαν), να υλοποιήσουν αυτά που ζητούν σήμερα, με 

τα σημερινά δεδομένα, δηλαδή τα σημεία που είναι υπογραμμισμένα. Για να τους βοηθήσουμε, ας 

δούν τι έλεγαν παλιότερα δικά τους προεκλογικά προγράμματα στους 3 δήμους που είχαν, και τι 

υλοποίησαν (αν έγινε ποτέ απολογισμός μας ενδιαφέρει, για δημοσίευση). Και βέβαια, η 

δημιουργία π.χ. κοινωνικού παντοπωλείου, που έχουν όλοι οι δήμοι της Περιφέρειας, είναι μια 

εύλογη ανάγκη.   

Ηλίας Γιαννίρης   

21/12/2013  

 Ικαρία, 20 Δεκεμβρίου  2013 

Την αντίθεσή τους στον  προϋπολογισμό που κατέθεσε η «οικουμενική» δημοτική αρχή Ικαρίας 

εκφράζουν οι δημοτικοί σύμβουλοι της «Λαϊκής Συσπείρωσης» Ικαρίας. 



Ένας ακόμη αντιλαϊκός προϋπολογισμός κατατέθηκε από τη δημοτική αρχή (η οποία 

υποστηρίζεται από ΣΥΡΙΖΑ-ΔΗΜΑΡ-ΠΑΣΟΚ-ΝΔ-ΛΑΟΣ), την Παρασκευή 13 Δεκέμβρη στο 

δημοτικό συμβούλιο Ικαρίας  για το 2014. 

- Ένας ακόμη προϋπολογισμός που κινείται στη λογική υλοποίησης της κυρίαρχης πολιτικής με 

βασικά στοιχεία, τα μειωμένα κρατικά έσοδα (- 2% οι ΚΑΠ και - 53% η ΣΑΤΑ σε σχέση με το 

2013), με συρρικνωμένες σε πολύ χαμηλά επίπεδα τις κοινωνικές δαπάνες, τον αθλητισμό (22.000 

για όλους τους συλλόγους - Εργασίες συντήρησης προβλέπονται μόνο στην Δ.Ε Ευδήλου ), τον 

πολιτισμό (δεν υπάρχει εγγραφή για πολιτιστικές εκδηλώσεις) την αλλαγή των εργασιακών 

σχέσεων (δεκάδες συμβάσεις ορισμένου χρόνου και «προσωρινοί εργαζόμενοι» από τα 

προγράμματα «κοινωφελούς εργασίας»). 

- Ένας προϋπολογισμός (Μειωμένος κατά 17%) «κατ’ εικόνα και ομοίωση» της αντιλαϊκής 

πολιτικής της συγκυβέρνησης  ΝΔ-ΠΑΣΟΚ και των εντολών της τρόικας. 

- Ένας προϋπολογισμός για τον οποίο η δημοτική αρχή (παρά την αρνητική εμπειρία τριών 

χρονών), δεν άρθρωσε  δυο λέξεις καταγγελίας αυτής της πολιτικής μιζέριας και φτώχειας, 

ενάντια σ’ αυτούς που μας καταδικάζουν στην εξαθλίωση και σε ουσιαστική υπολειτουργία του 

Δήμου Ικαρίας. Λειτουργώντας για μια ακόμα φορά ως ιμάντας  μεταφοράς της αντιλαϊκής 

πολιτικής ΝΔ-ΠΑΣΟΚ. 

Ο «Καλλικράτης» τον οποίο εξακολουθεί να ασπάζεται ο κύριος δήμαρχος, θεωρώντας τον 

«θετικό βήμα για την αυτοδιοίκηση»…. που «θα μπορούσε πραγματικά να αποβεί 

επαναστατικό»… αλλά ακυρώθηκε, από «τις περικοπές πόρων, τις μικροκομματικές σκοπιμότητες 

και γενικότερα την απαξίωση της τοπικής αυτοδιοίκησης». Ο «Καλλικράτης» στον οποίο οψίμως 

εναντιώνονται μερικοί σήμερα αποτελούσε από την σύλληψη του και εξακολουθεί να αποτελεί 

εργαλείο για το πέρασμα της στρατηγικής του κεφαλαίου.   Γι' αυτό έγινε η μεταφορά 

αρμοδιοτήτων στους δήμους σε πολλούς τομείς και οι προϋπολογισμοί των δήμων έχουν πλέον 

άμεση σχέση με τον κρατικό προϋπολογισμό, ενώ βρίσκονται σε άμεση επίβλεψη από το 

υπουργείο εσωτερικών («παρατηρητήριο»), επιβάλλοντας κυρώσεις σε μη «ρεαλιστικούς», όπως 

λένε, προϋπολογισμούς, κατεύθυνση που εφαρμόζει κατά γράμμα η δημοτική αρχή Ικαρίας. 

Τέτοιου τύπου μεταρρυθμίσεις δε συνιστούν «αποκέντρωση», όπως ισχυρίζονταν όλοι πλην 

«Λαϊκής Συσπείρωσης» ψεύτικα και αποπροσανατολιστικά τα προηγούμενα χρόνια. Ούτε 

μπορούν να υπάρξουν «αυτοδιοικητικές νησίδες», όπως ευαγγελίζονται σήμερα ορισμένοι, όπως 

η  νέα παράταξη του ΣΥΡΙΖΑ (Ικα.Ρι.Α)   και άλλοι όψιμοι «ανεξάρτητοι» και φιλόδοξοι 

διαχειριστές.   Η Τοπική Διοίκηση και οι Δήμοι είναι διοικητικές μονάδες του ενιαίου διοικητικού 

μηχανισμού του αστικού κράτους και η μεταφορά αρμοδιοτήτων γίνεται για να μπορέσει το 

κράτος στις νέες συνθήκες να επιτελέσει πιο αποτελεσματικά το ρόλο του και να διευκολύνει τη 

δράση του μεγάλου κεφαλαίου (Πχ Ελληνογερμανική συνεργασία τοπικής - περιφερειακής 

Διοίκησης που περιλαμβάνει μεταξύ άλλων διαχείριση απορριμμάτων,  ΑΠΕ, ενεργειακά 

ζητήματα, κλπ). 

Η «Λαϊκή Συσπείρωση» εναντιώνεται σε κάθε σκέψη για επιβάρυνση των λαϊκών στρωμάτων από 

τέλη, φόρους, πρόστιμα και καλούμε το λαό της Ικαρίας να διεκδικήσουμε τα ποσά (12 δισ.) που 

έχει παρακρατήσει το κράτος από τους δήμους και τα οποία χάρισαν ως ΚΕΔΕ (ΠΑΣΟΚ-ΝΔ-

ΣΥΝ) στην κεντρική διοίκηση με έναν επαίσχυντο συμβιβασμό δεχόμενοι να εισπράξουν μόνο 

κάτι ψίχουλα (1,9 δισ.) και αυτά σε δόσεις. Απαιτούμε να σταματήσουν αμέσως και να 

απαγορευτούν οι διακοπές ηλεκτρικού-νερού-θέρμανσης για κάθε λαϊκό σπίτι με ευθύνη του 
κράτους.      

Με αυτό το σκεπτικό προτείναμε τα εξής όσον αφορά τα οικονομικά του προϋπολογισμού  του 

2014  στον δήμο  Ικαρίας: 

- Επειδή πραγματικά υπάρχει σοβαρό πρόβλημα σε αρκετούς δημότες μας ζητάμε να ψηφιστεί 

κατάργηση των δημοτικών τελών για τους άνεργους, τους φτωχούς συνταξιούχους, τους 

πολύτεκνους, που έχουν εισόδημα κάτω από 10 χιλιάδες ευρώ για όσο διαρκεί η κρίση. 

- Αναλογική μείωση των τελών φωτισμού, καθαριότητας, ύδρευσης και αποχέτευσης για τις 

κατοικίες όση είναι και η απώλεια εισοδήματος που είναι τουλάχιστον 30% στο κατώτερο  όριο  

της. 

- Μείωση των τελών στα μικρά καταστήματα, αλλά αύξηση των τελών σε τράπεζες, μεγάλα  

καταστήματα, υποκαταστήματα αλυσίδων, όπως και σε μεγάλα ξενοδοχεία . 



- Τα διαφορετικά τιμολόγια που υπάρχουν για την ύδρευση και την καθαριότητα των Δημοτικών 

ενοτήτων πρέπει να ρυθμιστούν έτσι ώστε όλοι οι δημότες να πληρώνουν αναλογικότερα τέλη. 

Πρόταση που κάναμε και στους τρεις τελευταίους προϋπολογισμούς,  οπού αν και έγινε δεκτή 

αυτή την αναγκαιότητα η  δημοτική αρχή δεν έκανε απόλυτος τίποτα  σε αυτή  την  κατεύθυνση. 

- Τέλος θα πρέπει να μας απασχολήσει  σοβαρά το θέμα της κοινωνικής αλληλεγγύης.   Ίσως 

είμαστε από τους τελευταίους δήμους που δεν έχουμε καμία πρόβλεψη για τους διαρκώς 

αυξανόμενους δημότες μας που πλήττονται από της συνέπειες της εφαρμοζόμενης πολίτικης, 

αφήνοντας τους στην ελεημοσύνη της εκκλησιάς, η την φιλανθρωπία της κοινωνίας μας . 

Αυτά πιστεύουμε  ότι πρέπει να ψηφιστούν εάν θέλουμε να δείξουμε ότι ακολουθούμε μία 

οικονομική πολιτική που ανακουφίζει τα λαϊκά στρώματα του Δήμου μας που δέχονται τόσο 

μεγάλη πίεση. Παράλληλα οι δημοτικοί σύμβουλοι της   «Λαϊκής Συσπείρωσης» τονίζουν ότι θα 

συμβάλουν στο δυνάμωμα της λαϊκής πάλης για να μη φορτωθεί τα βάρη της κρίσης ο 

εργαζόμενος λαός, για μια οικονομία με προσανατολισμό διαφορετικό από αυτό της μόνιμης 

ανέχειας για το λαό, του ξεθεμελιώματος των λαϊκών δικαιωμάτων και κατακτήσεων, για μια 

οικονομία και εξουσία προσανατολισμένη στην κάλυψη των ολοένα διευρυνόμενων λαϊκών 

αναγκών. Ενάντια στις αντιλαϊκές πολιτικές της δικομματικής συγκυβέρνησης  ΝΔ-ΠΑΣΟΚ και 

της «οικουμενικής» δημοτικής αρχής στο Δήμο Ικαρίας (ΣΥΡΙΖΑ-ΔΗΜΑΡ-ΠΑΣΟΚ-ΝΔ- 

ΛΑΟΣ). 

Για όλα αυτά και επειδή για μας ο προϋπολογισμός δεν είναι μόνο λογιστική κατάσταση και 

περιγραφή έργων αλλά η απεικόνιση της πολιτικής που εφαρμόζεται σε όλο το οικοδόμημα από 

την κεντρική εξουσία μέχρι και το Δήμο μας,  ως Λαϊκή Συσπείρωση,  καταψηφίσαμε  το σχέδιο 

προϋπολογισμού. 

- Η τοποθέτηση της Λα.Σ.Ι., εδώ. 

- Η εισήγηση του Δημάρχου Ικαρίας, εδώ. 

http://www.ikariamag.gr/h-laiki-syspeirosi-ikaria-gia-ton-proypologismo-toy-2014  

 

επιστροφή 

 

Για το νέο βιβλίο του Κώστα Ρόζου: Στη χώρα της φαιδράς πορτοκαλέας. 
 

1.Προλογικό σημείωμα που περιέχεται στο βιβλίο 

 

Ηλίας Γιαννίρης(1) 

τ. επίκουρος καθηγητής Πολυτεχνείου Κρήτης 

τ. περιφερειακός σύμβουλος, Περιφέρεια Β. Αιγαίου 

 

Έχει περάσει πάνω από ένας αιώνας από τότε που υιοθετήθηκε η παροιμιώδης φράση της 

«φαιδράς πορτοκαλέας». Από τις αρχές του 20
ου

 αιώνα μέχρι σήμερα εύστοχα διακωμωδεί την 

«Ελληνίδα γη», τη χώρα όπου «ανθεί η φαιδρά πορτοκαλέα». Παρά τις καλές προθέσεις του 

Αθηναίου ποιητή, διπλωμάτη και πολιτικού Άγγελου Βλάχου (1838-1920) να ωραιοποιήσει τη «γη 

της Ελλάδος», όλοι καταλαβαίνουν ότι η φράση αναφέρεται ευθέως στα κακώς κείμενα της χώρας 

μας, στους ιδιοτελείς πολιτικούς, στην κακή οργάνωση του κράτους, στην απουσία σοβαρότητας 

για την αντιμετώπιση καταστάσεων και προβλημάτων, στην ιδιοσυγκρασία των νεοελλήνων. Η 

χώρα της φαιδράς πορτοκαλέας στη συνείδηση όλων μας δεν αναφέρεται στη γη του ποιητή, αυτή 

καθ’ εαυτή, με τις ελιές, τις πορτοκαλιές και τα αμπέλια της, αλλά μεταφορικά στη νεοελληνική 

κοινωνία, στους ανθρώπους αυτής της γης, στα παράλογα του συστήματος εξουσίας. Σε γενικές 

γραμμές αναφέρεται σε μια χώρα που δεν μπορεί κανείς να πάρει στα σοβαρά. 

Αυτό το «οργανωμένο» χάος, η «οργανωμένη» αταξία της Ελλάδας των «παράλληλων 

μονολόγων» είναι το φόντο, το υπόβαθρο πάνω στο οποίο έχει χτιστεί αυτό το βιβλίο του Ικάριου 

συγγραφέα Κώστα Ρόζου. Πρόκειται για ένα βιβλίο μωσαϊκό διάφορων κριτικών σκέψεων και 

προτάσεων που τελικά, όλα μαζί, αποδίδουν μια σαφή εικόνα. Είναι μια διαχρονική συλλογή 

δυσεύρετων παλιότερων κειμένων του συγγραφέα, που προέρχεται από το ίδιο το έργο της ζωής 

του. Πολιτικός μηχανικός με εμπλοκή στα κοινά ως δημοτικός σύμβουλος αλλά και ανήσυχος και 

http://www.ikariamag.gr/sites/default/files/las-_topothetisi_gia_ton_proypologismo_toy_2014.pdf
http://www.ikariamag.gr/eisigisi-dimarhoy-ikarias-gia-ton-proypologismo-toy-2014
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ενεργός πολίτης και αρθρογράφος, που έχει το θάρρος της γνώμης του, ο Κώστας Ρόζος συνθέτει 

το βιβλίο που κρατάτε στα χέρια σας ως προσφορά στο συλλογικό γίγνεσθαι.    

Η χώρα όμως της φαιδράς πορτοκαλέας στην οποία μας ταξιδεύει ο συγγραφέας, δεν είναι μόνο η 

Ελλάδα, αλλά και η Ικαρία. Και αυτό προσδίδει στο βιβλίο μια άλλη διάσταση που σχετίζεται με 

την τοπικοποίηση ευρύτερων προβληματισμών. Σε μια αμφίδρομη σχέση μεταξύ του εθνικού και 

του τοπικού, ο συγγραφέας χτίζει γέφυρες στην αναπτυξιακή σκέψη και γονιμοποιεί με 

υλοποιήσιμες ιδέες και προτάσεις συγκεκριμένες λύσεις που αφορούν μετουσιώσεις του γενικού 

στις τοπικές συνθήκες.  

Από την αξία της ανάγκης επανοηματοδότησης των θεμελιωδών στοιχείων της Ικαριακής γης 

(Πράμνος, Οινόη, Πράμνιος οίνος) και την αντιμετώπιση του προβλήματος των απορριμμάτων 

μέχρι τη σύγχρονη πολεοδομική οργάνωση του νησιού, τη θέση της πρωτεύουσας και την 

ευφάνταστη αλλά ορθολογική λύση της σήραγγας της Ικαρίας, ο συγγραφέας επιμένει «με λογισμό 

και μ’ όνειρο» να συνθέτει έναν άλλο δρόμο, σε αντιδιαστολή με αυτόν της «φαιδράς 

πορτοκαλέας».  Το δρόμο του ορθού λόγου, της καθαρής σκέψης, με πυκνότητα και χωρίς 

άχρηστα παραγεμίσματα, αλλά και το δρόμο της φαντασίας και του ονείρου που χαράζει νέα 

μέλλοντα πέρα από το προσδοκώμενο μέλλον που θα φέρει η πεπατημένη. Και όλα αυτά 

γραμμένα απλά και με χιούμορ.  

Ο συγγραφέας παίρνει τελικά αυτή τη χώρα στα σοβαρά, στηλιτεύει και προτείνει διεξόδους σε 

μικρά και μεγάλα ζητήματα.  

Στο πολιτικό-οικονομικό επίπεδο δεν δέχεται ότι για όλα τα στραβά φταίνε οι ξένοι αλλά και οι 

ίδιοι μας οι εαυτοί. Μέσα από μια εκτενή αλλά απολαυστική ανασκόπηση της ιστορικής 

διαδρομής της χώρας, ο συγγραφέας καταλήγει ότι «φαύλοι ηγέτες εκφαυλίζουν τους πολίτες». 

Καλεί να ξεπεράσουμε το εθνικό μας ελάττωμα της διχόνοιας. Αποδίδει ευθύνες. Διαπιστώνει 

«εγκληματική σκοπιμότητα» των πολιτικών σε επίπεδο «εσχάτης προδοσίας». Καλεί σε μια 

διαδικασία αυτοσυνείδησης για ένα σοσιαλιστικό μέλλον δικό μας, όπου θα συμβαδίζουν η 

κοινωνία με το περιβάλλον, με δημοκρατία, ελευθερία και ανθρωπιά.    

Σε τοπικό επίπεδο συνδέει το αθλητικό Ολυμπιακό πνεύμα με αυτό των Πανικάριων Αθλητικών 

Αγώνων. Ζητά από την αυτοδιοίκηση να επαναφέρει τα τοπωνύμια Οινόη (αντί Κάμπος) και 

Πράμνος (αντί Αθέρας) και να εργαστεί για να επανέλθει η ονομασία  «Πράμνιος οίνος» για το 

κρασί της Ικαρίας, το οποίο ξέρει καλά ως ερασιτέχνης οινοποιός. Παράλληλα, ζητά 

συναδέλφωση των δήμων Διονύσου Αττικής και Ικαρίας, λόγω του μύθου του Ικάριου, 

ξεφεύγοντας από λογικές απομονωτισμού. Με αυτή τη σειρά κειμένων είναι πρόδηλη η πρόθεση 

του συγγραφέα να διεισδύσει στον κόσμο των εννοιών, έναν κόσμο που αποτελεί την πρώτη ύλη 

για τον τοπικό κοινωνικό ιστό και τη συνοχή του. Γνωρίζει ότι έτσι παράγεται τοπική ιδεολογία 

και ότι αυτή με τη σειρά της μπορεί να συμβάλει θετικά σε διεργασίες αυτογνωσίας θετικές για το 

μέλλον της Ικαρίας.  

Ως ενεργός αλλά και θιγόμενος πολίτης, έγκαιρα και με υπευθυνότητα, δραστηριοποιείται για το 

μεγαλύτερο άλυτο ζήτημα της Ικαρίας, τη διαχείριση των απορριμμάτων της, που το χαρακτηρίζει 

ως παράδειγμα κάθε είδους διαχρονικού παραλογισμού: Πολιτικού, κοινωνικού, περιβαλλοντικού. 

Εδώ ο συγγραφέας αντιπαραβάλει τα «σκουπίδια της Ικαρίας και της εξουσίας» με τον ορθό λόγο, 

τη λογική αντιμετώπιση. Τα κείμενά του περιγράφουν γλαφυρά πως ανθεί η φαιδρά πορτοκαλέα 

με τη συμμετοχή και τη συνενοχή της αυτοδιοίκησης. Είναι ιδιαίτερα κριτικός και δεν κάνει καμιά 

διάκριση ως προς την πολιτική προέλευση των κοινοταρχών και των δημάρχων. Επισημαίνει τη 
διαδοχική διόγκωση του παραλογισμού από δήμαρχο σε δήμαρχο. Ζητά σχεδιασμό, μεθόδευση 

για άρση της απαράδεκτης «προσωρινής» λύσης που έχει επικρατήσει την τελευταία δεκαετία. 

Υπερασπίζεται έντονα το δικαίωμά του να κρίνει, σε πείσμα της κρατούσας αντίληψης που 

κυριαρχεί εδώ και χρόνια στην Ικαρία, ότι «δεν πρέπει να θίγουμε τα κακώς κείμενα επειδή ο 

δήμαρχος είναι δικός μας». Γενικά, αρνείται τον παραλογισμό.  

Επίσης, έχει πολύ ενδιαφέρον και η καθαρή και έγκαιρη άποψή του (από το 1985!) ότι «πέρα από 

τοπικισμούς και λογικές άκριτης πολιτικής ανυπακοής» η ίδια η αυτοδιοίκηση, για το συμφέρον της 

Ικαρίας πρέπει να κατανοήσει και να δραστηριοποιηθεί  ώστε η πρωτεύουσα της Ικαρίας να είναι 

ο Εύδηλος. Έτσι η αυτοδιοίκηση και η διοίκηση θα είναι πιο κοντά στην πλειοψηφία των 

κατοίκων και των τουριστών. Μάλιστα κοστολογεί αναλυτικότατα και τις μετακινήσεις που 

εξοικονομούνται και καταλήγει σε ποσά που, όπως γράφει, ισοδυναμούν με ένα σημαντικό 



δημόσιο έργο κάθε χρόνο. Αντιλαμβάνεται κανείς τα καθεστώτα νερά που ταράζει αυτή η 

πρόταση. Τη διατυπώνει όμως, τεκμηριωμένα και με το θάρρος της γνώμης του ο συγγραφέας. 

Αυτή η καθαρή άποψή του συγγραφέα ότι η διοίκηση θα πρέπει να είναι κοντά στους πολίτες, και 

επομένως πρέπει να επιζητείται η κεντροβαρική θέση της πρωτεύουσας, αλλά και η ταχύτατη 

πρόσβαση σε αυτήν,  εδράζεται στο θεμελιώδες αξίωμα του ελληνικού διοικητικού συστήματος. 

Πράγματι, στην Ελλάδα η δημόσια διοίκηση ακολούθησε το γαλλικό ( ναπολεόντειο) σύστημα 

οργάνωσης χωρίς να ακολουθήσει όμως τις μετεξελίξεις του. Η ίδια η Τοπική Αυτοδιοίκηση 

δημιουργήθηκε στη χώρα μας συγχρόνως με το κράτος, στα πρότυπα του ναπολεόντειου 

συστήματος. Έτσι δημιουργήθηκε ένα σύστημα νόμων και κανόνων  το οποίο έχει ως στόχο να 

σχεδιάζει και να προλαμβάνει καταστάσεις σε αντίθεση με το βρετανικό σύστημα (Common Law) 

που λειτουργεί κατά περίπτωση. Η οργάνωση της αυτοδιοίκησης βασίζεται στην επικοινωνία με 

τους πολίτες, γι αυτό και οι τοπικές  αυτοδιοικήσεις είναι των χωρών του γαλλικού συστήματος 

είναι πολυάριθμες. Επομένως, είναι λογικό η πρωτεύουσα της Ικαρίας να βρίσκεται όσο πιο κοντά 

γίνεται στους πολίτες.  

Μεταπολεμικά, υπάρχει στην Ελλάδα μια υπερπαραγωγή κανονιστικών ρυθμίσεων που πήρε 

διαστάσεις πλημμυρίδας. Αντί οι κανονιστικές ρυθμίσεις να απαντούν και εξισορροπούν τις 

ανάγκες της κοινωνίας, δημιούργησαν ένα περίπλοκο, ανασφαλές (ως προς το ισχύον νομικό 

καθεστώς) και άκαμπτο σύστημα αντικρουόμενων συχνά διατάξεων και αντίστοιχα πολιτικών. 

Αυτό τον παραλογισμό ακριβώς συναντά συχνότατα ο νεοέλληνας. Η αγωνία για την άρση αυτού 

του παραλογισμού αποτελεί τη ραχοκοκαλιά της σκέψης του συγγραφέα Κώστα Ρόζου.   

Γι’ αυτό και ο συγγραφέας δεν περιορίζεται στο θέμα της θέσης της πρωτεύουσας ως μέτρο 

σωστής οργάνωσης της διοίκησης αλλά επεκτείνεται και στην ουσία, στην αναγκαιότητα για 

ορισμένα έργα υποδομής και σε λεπτομερή αναφορά στις δυνατότητες ανάπτυξης που θα πρέπει 

να αξιοποιήσει η τοπική κοινωνία και «που θα κρατήσουν το ανθρώπινο δυναμικό στο νησί». Οι 

προτάσεις αυτές, που διατυπώνονται με ολοκληρωμένο τρόπο ήδη από το 1987, είναι επίκαιρες 

ακόμη και σήμερα, αν και έχει περάσει ένα τέταρτο του αιώνα. 

Συνεπής σε αυτή τη λογική της σύνθεσης για να προχωράμε στο μέλλον, ο συγγραφέας  εξαίρει τη 

σημασία που έχει η ολοκλήρωση της κατασκευής του Λιμανιού του Ευδήλου, επισημαίνει τα  

σφάλματα του μελετητή και καλεί σε νηφαλιότητα όλες τις πλευρές διαβλέποντας έναν αστείο 

«εμφύλιο» που μπορεί να τινάξει το έργο στον αέρα.        

Άλλη μια κριτική προσέγγιση του συγγραφέα αφορά τους οικισμούς της Ικαρίας και τις περιοχές 

ανάπτυξης αλλά και προστασίας, με αφορμή την μελέτη για την πολεοδομική και χωροταξική 

οργάνωση του νησιού (ΣΧΟΟΑΠ). Πρόκειται για μια σειρά κειμένων που έχουν ιδιαίτερη αξία 

καθώς διεισδύουν σε καταγραφές των χαρακτηριστικών της  ιδιαίτερης οικιστικής φυσιογνωμίας 

της  Ικαρίας. Οι όροι δόμησης που θα πρέπει να ισχύουν και ο τρόπος με τον οποίο θα πρέπει να 

γίνει η οριοθέτηση των οικισμών ανησυχούν το συγγραφέα «για να μην καταλήξουμε σε οικιστική 

νέκρωση με παράλληλη καταστροφή του περιβάλλοντος και κυρίως της άγριας βλάστησης.»  

Η ριζοσπαστική πρόταση του «να ενωθεί η βόρεια με τη νότια Ικαρία» αποτελεί το 

χαρακτηριστικότερο παράδειγμα για τον προσδιορισμό του εύρους της σκέψης του συγγραφέα, 

που απαντάται σε όλο το έργο του. Άριστος γνώστης της ικαριακής γης και αριστοτέχνης των 

αριθμητικών υπολογισμών  λόγω του επαγγέλματος του μηχανικού, ο Κώστας Ρόζος συλλαμβάνει 

μια καινοτόμο ιδέα: Να συνδεθεί με σήραγγα η Βόρεια με τη Νότια Ικαρία. Η πρότασή του δεν 

είναι γενική και αόριστη αλλά διαστασιολογημένη και τεκμηριωμένη. Τεκμηριώνει πειστικά την 
πρότασή του και τη σκοπιμότητα του έργου, προτείνει εναλλακτικές λύσεις. Αφαιρεί κάθε 

δισταγμό και επιφύλαξη για την πραγματοποίηση του έργου. Γι αυτό έγραφα προηγουμένως ότι 

ενεργεί «με λογισμό και μ’ όνειρο». Σκέφτεται, οραματίζεται, οργανώνει τη σκέψη του, πείθεται ο 

ίδιος πρώτα και μετά τεκμηριώνει μια ιδέα και την παρουσιάζει. Καταθέτει λοιπόν την πρότασή 

του, τη δημοσιοποιεί ως ενεργός πολίτης. Και περιμένει να ωριμάσει στην κοινωνία, ο ίδιος πάντα 

διαθέσιμος να τη συζητήσει. Βάζει τον πήχη ψηλά. Το ίδιο κάνει διαρκώς, όπως δείχνουν όλα τα 

θέματα που περιέχει αυτό το βιβλίο. 

Θα ανταποκριθεί η κοινωνία στην πρότασή του; Θα ασχοληθεί; Θα τη συζητήσει; Θα την 

υιοθετήσει; Ή θα την αντιμετωπίσει, όπως συνέβη και με άλλες προτάσεις του, στο παρελθόν;  

Θα επιβεβαιώνεται εσαεί η φράση για τη χώρα της φαιδράς πορτοκαλέας ή θα πάρουμε κάποτε τις 

τύχες μας και το μέλλον αυτής της χώρας στα σοβαρά;  



Το πολύτιμο αυτό βιβλίο που κρατάτε στα χέρια σας έρχεται να προστεθεί στη βιβλιοθήκη των 

ανησυχιών πολλών Ικαρίων στο παρελθόν για την πορεία του τόπου, να γονιμοποιήσει σκέψεις 

για συζήτηση και να διαμορφώσει απόψεις. Επίσης, αποτελεί ένα παράδειγμα για την 

αναπτυξιακή σκέψη στην Ελλάδα και την ανάγκη για τοπικοποίηση των δράσεων. 

Ας είναι καλοτάξιδο!       

 

Σημειώσεις: 
(1) Αρχιτέκτονας, Πολεοδόμος, Χωροτάκτης. Υπηρέτησε στο Υπουργείο Χωροταξίας, Οικισμού και Περιβάλλοντος, 

στη μέση εκπαίδευση, στο Τμήμα Αρχιτεκτόνων του Πολυτεχνείου Κρήτης. Το 2010 εκλέχτηκε περιφερειακός 

σύμβουλος Βορείου Αιγαίου με το συνδυασμό «Οικολογικός Άνεμος στο Β. Αιγαίο». Στη μέση της θητείας του 

έγινε εναλλαγή με τον Μιχ. Μπάκα, τακτική που ακολουθούν οι πράσινοι υπογραμμίζοντας το κλίμα της 

συνεργασίας και τη μη αγκίστρωση στις «καρέκλες». 

(2) Φαιδρός: Αυτός που λάμπτει από χαρά. Αυτός που προκαλεί γέλιο ή ευχαρίστηση. Μεταφορικά -με κακή 

σημασία- αυτός τον οποίο δεν μπορεί κανείς να πάρει στα σοβαρά.  

(3) Ολόκληρο το ποίημα έχει ως εξής:  

Ἡ γῆ τῆς Ἑλλάδος  
Ξεύρεις τὴν γῆ ποὐ ἀνθεῖ /φαιδρὰ πορτοκαλέα / 

καὶ κοκκινίζει ἡ σταφυλὴ /καὶ θάλλει ἡ ἐλαία;  

Ὦ! δὲν τὴν ἀγνοεῖ κανείς, /εἶναι ἡ γῆ ἡ Ἑλληνίς. 

Ξεύρεις τὴν γῆ, ἥτις παντοῦ / μὲ αἵματα ἐβάφη, /  

ὁποῦ κοιλάδες καὶ βουνὰ / εἶναι τυράννων τάφοι; 

Ὦ! δὲν τὴν ἀγνοεῖ κανείς, / εἶναι ἡ γῆ ἡ Ἑλληνίς. 

Γῆ μήτηρ παλαιῶν θεῶν / καὶ νέων ἡμιθέων / 

 γῆ ἀναμνήσεων κλεινῶν / καὶ γῆ ἐλπίδων νέων.  

Ὦ! δὲν τὴν ἀγνοεῖ κανείς, / εἶναι ἡ γῆ ἡ Ἑλληνίς. 

Άγγελος Βλάχος (1838-1920).  

Το ποίημα αυτό ανήκει στο ρομαντικό ρεύμα το οποίο βρισκόταν σε υποχώρηση στην αυγή του 20
ου

 αιώνα.  

Διακωμωδήθηκε στο περιοδικό "Ραμπαγάς". Έκτοτε η φράση 'η χώρα της φαιδράς πορτοκαλέας' χρησιμοποιείται 

ως ειρωνική αναφορά, για τα κακώς κείμενα της Ελλάδας. 

(4) Η φράση αποδίδεται στον Γιώργο Σεφέρη. 

(5) Η φράση είναι από το έργο «Oι Eλεύθεροι Πολιορκημένοι. Σχεδίασμα Γ΄» του Διονύσιου Σολωμού. 

(6) ΣΠΥΡΙΔΩΝ Ι. ΦΛΟΓΑΙΤΗΣ, Η Τοπική Αυτοδιοίκηση και το Σύνταγμα, Τα Νέα, 04/04/2001. Για να διευκολυνθεί 

ο αναγνώστης στην κατανόηση του θέματος ας αναφερθούμε εκτενέστερα στη Ναπολεόντεια οικογένεια. «Σε 

αντίθεση με το αγγλικό Κοινοδίκαιο (Common Law), τα δικαιϊκά συστήματα των Γαλλίας, Ολλανδίας, Βελγίου, 

Λουξεμβούργου, Πορτογαλίας, Ισπανίας, Ιταλίας και Ελλάδας (στην οποία υπάρχει επιρροή και από τη γερμανική 

οικογένεια), αν και σημαντικά ετερογενή μεταξύ τους, θεμελιώνονται σε αφηρημένους νομικούς κανόνες, οι οποίοι 

διαμορφώθηκαν βασικά μετά τη γαλλική επανάσταση και ενσωματώνουν τον ορθολογισμό του Διαφωτισμού. Σε 

συμφωνία με το πνεύμα του ναπολεόντειου νομικού συστήματος, οι χώρες αυτής της οικογένειας έχουν έναν 

συστηματικό εθνικό κώδικα νομικών ρυθμίσεων. Ο κρατικός έλεγχος της τοπικής αυτοδιοίκησης παραμένει ισχυρός, 

υπάρχει, όμως, και τοπική εκπροσώπηση. Αυτός ο συνδυασμός κεντρικού ελέγχου και ανταπόκρισης στις τοπικές 

πιέσεις, δηλαδή διάδρασης μεταξύ κεντρικής και τοπικής διακυβέρνησης, χαρακτηρίζεται ως «συγχωνευμένο» 

(fused) σύστημα». [Πηγή: Ο ΧΩΡΙΚΟΣ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑΣ ΤΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ ΑΝΑΠΛΑΣΗΣ, ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ -

Φ. ΛΑΓΟΠΟΥΛΟΣ, Ομότιμος Καθηγητής Πολεοδομίας Α.Π.Θ., στο 

http://www.nomosphysis.org.gr/articles.php?artid=4279&lang=1&catpid=1 (Αύγουστος 2011) 

(7) Υπάρχει πληθώρα σχετικής βιβλιογραφίας. Επιλέξαμε μια περιεκτική αναφορά από την μεταπτυχιακή διατριβή 

του Νταρλαδήμα Ιωάννη που εκπονήθηκε στο Χαροκόπειο Πανεπιστήμιο:  

http://estia.hua.gr:8080/dspace/bitstream/123456789/253/1/Metaptychiaki23.pdf  σελίδα 20. 

(8) Βλέπε σχετικό δημοσίευμα για την περίφημη έκθεση Σπράου «Ανατροπή της ιεραρχίας και αναπροσδιορισμός της 

μονιμότητας- Βόμβα στο Δημόσιο», Το Βήμα, 04/01/1998. Πηγή: http://www.tovima.gr/politics/article/?aid=94578 

(9) Τελικά το έργο ολοκληρώνεται μετά από ενσωμάτωση των απόψεων των πολιτών στην μελέτη του έργου. 

 

2.Επιπλέον στοιχεία που ανέφερα στη βιβλιοπαρουσίαση στο σύλλογο «Κάβο Πάπας», στις 

15/12/2013, που διοργάνωσε η εφημερίδα ΑΘΕΡΑΣ και οι εκδόσεις ΝΟΤΙΟΣ ΑΝΕΜΟΣ. 

 

Ο Κώστας Ρόζος εξεπλάγη με το εισαγωγικό μου σημείωμα στο βιβλίο του. Μάλιστα, μου είπε ότι 

δεν είχε καταλάβει έχει τέτοιες διαστάσεις και ιδιότητες σαν αυτές που αναφέρω. Σήμερα μου 

δίνεται η ευκαιρία να γίνω σαφέστερος. 

1. Το βιβλίο του Κ. Ρόζου είναι από τα λίγα βιβλία που δυστυχώς έχουν γραφτεί για την 

Ικαρία ως αναπτυξιακός προβληματισμός. Έχουμε πολύ καλά ιστορικά βιβλία και 

καταγραφές και εξαιρετική παρουσία στη λογοτεχνία και στην ποίηση. Μόνο και μόνο από 

http://www.nomosphysis.org.gr/articles.php?artid=4279&lang=1&catpid=1
http://estia.hua.gr:8080/dspace/bitstream/123456789/253/1/Metaptychiaki23.pdf
http://www.tovima.gr/politics/article/?aid=94578


αυτό το γεγονός δεν μπορεί παρά να χαιρετίσει κανείς την έκδοση αυτού του βιβλίου και να 

ευχηθούμε να υπάρξουν και άλλα παρόμοια βιβλία στο μέλλον. 

2. Παρατηρείται σε όλη την Ελλάδα πληθώρα μικρών εκδόσεων και συχνά αυτοεκδόσεων για 

διάφορους τόπους. Είναι πολλοί οι συγγραφείς που έχουν εμπλακεί στην προβληματική της 

τοπικής ανάπτυξης, ο καθένας για τον τόπο του. Αλλά αυτοί οι συγγραφείς είναι και άγνωστοι, 

όχι μόνο μεταξύ τους αλλά ακόμη και στις τοπικές τους κοινωνίες. Σήμερα, περισσότερο από 

ποτέ, έχουμε ανάγκη από αυτές τις θεωρήσεις. Το βιβλίο του Κώστα Ρόζου εντάσσεται σε 

αυτή την ανάγκη για προβληματισμό σχετικά με την τοπική ανάπτυξη. Αυτός είναι άλλος 

ένας σημαντικός λόγος για να χαιρετίσουμε την έκδοση αυτού του βιβλίου. 

3. Υπάρχει γενικά μια επίσημη κεντρική αναπτυξιολογία που έχει εξελιχθεί σήμερα σε 

αναπτυξιολαγνεία. Μεταπολεμικά έχουμε δει τα έργα της και τα αποτελέσματά της. Εμείς 

μιλάμε για τοπική ανάπτυξη, αλλά το κέντρο αλλιώς εννοεί την ανάπτυξη και τα έργα και τις 

πολιτικές που σχεδιάζει, άσχετα με το αν υπηρετούν εν μέρει και την τοπική ανάπτυξη. Αν 

ανοίξουμε τη συζητηση μεταξύ μας για το πώς αντιλαμβανόμαστε την τοπική ανάπτυξη της 

Ικαρίας, διατυπώσουμε το τι θέλουμε ως Ικαρία, αν είχαμε τη δυνατότητα να κάνουμε ένα 

κοινωνικο-οικονομικό σχέδιο για την Ικαρία το αποτέλεσμα θα ήταν πολύ διαφορετικό 

από αυτό που βλέπουμε σήμερα, μετά από αρκετές δεκαετίες «ανάπτυξης». Το 

ολοκληρωμένο σχέδιο πορείας της Ικαρίας πρέπει να εκφραστεί και είναι σήμερα ζητούμενο.  

Θεωρώ ότι το βιβλίο του Κ. Ρόζου είναι σε αυτή την κατεύθυνση. Το παράδειγμα της 

πρότασής του για τη σήραγγα της Ικαρίας είναι χαρακτηριστικό. 

Σήμερα πρέπει να μιλάμε για ανάπτυξη ή για βιώσιμη ευημερία; Στον παγκόσμιο προβληματισμό 

ανπτύσσεται με μεγάλη ένταση ένα νέο ρεύμα σκέψης, αυτό του degrowth, της απομεγέθυνσης, 

της επανατοπικοποίησης. Δυστυχώς στην Ελλάδα ονομάστηκε ως αποανάπτυξη αντιπαρατιθέμενο 

στην μεταπολεμική αναπτυξιακή λογική. Αν ρωτήσουμε σήμερα πολλούς τόπους, και την Ικαρία, 

τους Καριώτες και τις Καριωτίνες τι θέλουμε, νομίζω ότι η κυρίαρχη απάντηση θα είναι: Να 

ζούμε καλά σε ένα σωστό περιβάλλον. Να έχουμε μια βιώσιμη ευημερία. Θεωρώ ότι το βιβλίο 

του Κ. Ρόζου εγγράφεται σε αυτό τον κύκλο σύγχρονου προβληματισμού, της βιώσιμης 

ευημερίας, παρ’ όλο που ο συγγραφέας δεν αναφέρει κάτι τέτοιο στο φραστικό του οπλοστάσιο. 

Αντιλαμβάνομαι από τα γραφόμενά του όμως ότι το υπονοεί, ότι στόχος του είναι η βιώσιμη 

ευημερία και όχι η ανάπτυξη για την ανάπτυξη. 

 

επιστροφή 

 

5 έργα συντήρησης οδοποιίας του Β.Αιγαίου εντάσσονται στο Πρόγραμμα Δημοσίων 

Επενδύσεων  

11/12/2013  

Με απόφαση του Υπουργού Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας κ. Κωστή Χατζηδάκη, μετά από 

σχετική πρόταση της Περιφέρειας Βορείου Αιγαίου, εγκρίθηκε η ένταξη στο Πρόγραμμα 

Δημοσίων Επενδύσεων (ΠΔΕ), πέντε σημαντικών έργων συντήρησης οδοποιίας για τα νησιά της 

Λέσβου, της Χίου, της Σάμου, της Λήμνου και της Ικαρίας, συνολικού προϋπολογισμού 8.000.000 

ευρώ. 

Η εξέλιξη αυτή είναι δυνατόν να συμβάλλει αποφασιστικά στην αναβάθμιση της ποιότητας της 

οδικής διασύνδεσης των νησιών, ενώ ήδη εστάλη η πρόταση για την εκταμίευση των χρημάτων 
στην Τράπεζα. 

Ο Περιφερειάρχης Βορείου Αιγαίου, μετά από την εξέλιξη αυτή, δήλωσε: 

«Μετά από συνεχείς προσπάθειές μας, καταφέραμε όπως και πέρυσι, να εντάξουμε στο ΠΔΕ νέες 

λύσεις για την αναβάθμιση των οδικών συγκοινωνιών στα νησιά μας, με την εκταμίευση 8.000.000 

ευρώ. Τα ποσά κατανέμονται αναλογικά στα νησιά για τις διαπιστωμένες ανάγκες συντήρησης των 

οδικών μας δικτύων και ολοκληρώνουν μία σειρά από καθοριστικές παρεμβάσεις στον τομέα αυτόν. 

Σίγουρα το ποσό αυτό δεν ανταποκρίνεται στις ανάγκες μας σαν Περιφέρεια, είναι όμως μία ανάσα 

προκειμένου να γίνουν οι απαραίτητες παρεμβάσεις». 

ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΥΠΟΥ 

 

επιστροφή 



 

Ταξίδι με τους Καριώτες στον 20ό αιώνα: Κατάλογος των  ονομάτων που ανταποκρίνονται 

σε πρόσωπα  φωτογραφιών του λευκώματος  

 

Το Φεστιβάλ Ικαρίας με ιδιαίτερη χαρά προχώρησε στην έκδοση του φωτογραφικού λευκώματος: 

«Ταξίδι με τους Καριώτες στον 20ό αιώνα», έργο του εκλεκτού μας συμπατριώτη Θέμη Σπέη. 

Μπορείτε να το προμηθευτείτε από: 

α.  Όλα τα βιβλιοπωλεία της Ικαρίας 

β.  Τα πιο κάτω βιβλιοπωλεία των Αθηνών: 

ΠΑΡ’ ΗΜΙΝ, Χαριλάου Τρικούπη 11α,(τηλ. 210-3811201), 

ΠΡΩΤΟΠΟΡΙΑ: Γραβιάς 3-5 Πλατεία Κάνιγγος (τηλ. 210-3801591), 

ΠΟΛΙΤΕΙΑ: Ασκληπιού 1-3 και Ακαδημίας (τηλ. 210-3600235) 

& από το ΝΟΤΙΟ ΑΝΕΜΟ (τηλ. 6979 10 83 10) ταχυδρομικά με αντικαταβολή και χωρίς καμία 

επιπλέον επιβάρυνση.  

Επίσης, τηλεφωνώντας στα τηλέφωνα: 6977 20 84 42, 6972 55 72 16, 210- 7774122 

 

Σας αποστέλλουμε κατάλογο ονομάτων που ανταποκρίνονται σε πρόσωπα  φωτογραφιών του 

λευκώματος. Δεν ήταν εύκολο να αναγνωριστούν τα ονόματα όλων. Είμαστε όμως σίγουροι, πως 

όταν θα έχετε το βιβλίο στα χέρια σας, θα μπορείτε να αναγνωρίσετε περισσότερους.   

Σίγουρο πάντως είναι, ότι όλοι θα βρούμε κάποιον από τις ρίζες μας.   

 

ΑΛΦΑΒΗΤΙΚΟΣ ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΟΝΟΜΑΤΩΝ  

  

Α Αγγελουδάκη Μαριώ, Αϊβαλιώτου –Πάστη Μαρία, Αμάξης Αντρέας, Αμάξης Νικόλαος Ι., 

Αμάξη Αθηνά, Αμάξη-Πάστη Μαρία, Αμάξης Νικόλας, Αμάξης Φίλιππας, Ανδριώτης Κώστας, 

Αμάξη –Κάζαγλη Αθηνά Γ., Ατσιδαύτης Νίκος, Αμάξη Μαρία, Αμάξης Ηλίας, Ανδριώτου- 

Παπαγιάννη Σοφία, Ανδρόνικος Μανώλης, Αμάξης Φίλιππος, Ανδρέου (Τσάλης) Γ., Αδάμος 

(Μόρτης), Αϊβαλίωτης Χρήστος, Αμάξη Μαρίκα, Αμάξης Κώστας, Αϊβαλιώτης Ι., Ατσιδαύτη 

Κούλα, Αμάξη Αργυρούλα, Αϊβαλιώτης Γ.  

 

Β Βασίλαρος Γιώργος, Βασιλάρου Σοφία Ι., Βασίλαρου Ουρανία, Βασίλαρου Γεώργιου 

(οικογένεια), Βλάχος Ηλίας, Βασίλαρος Γιάννης, Βασίλαρος Νικόλαος, Βλάχος Μανώλης Ηλ., 

Βλάχου Μαρία, Βασίλαρος Σταμάτης, Βασιλάρου Βασιλική, Βασίλαρος Γιάννης, Βασίλαρου 

Σοφία, Βατούγιου (Κοτσοράδα) Αθηνά, Βιτσαράς Κορυφαίος, Βλάχος Βασίλειος, Βασίλαρος 

Γιώργος, Βασίλαρος Νικόλας, Βασιλάρου –Μαυρονικόλα Σμαράγδα, Βασιλάρου –Κοντογιάννη 

Σταματούλα, Βασιλάρου- Λαρδά Ουρανία, Βασίλαρος Στέλιος Δ., Βαρδαρός Γιώργος, Βελετάκης 

Θ. 

 

Γ Γιάκας Γιάννης, Γραμματικός Γιώργος,  Γραμματικού-Λαρδά Ελένη, Γλαρός Μανώλης, Γλαρός 

Στέφανος, Γιαννιός Νίκος, Γλαρός Στεφανής, Γρόθος Κώστας,  Γεωργακόπουλος Γιώργος, 

Γέμελας, Γλαρός Φίλιππος, Γέμελας Ευάγγελος, Γέμελα Αργυρώ, Γέμελας Αλέξανδρος, Γλαρού 

Μαρινάκη Γλαρός Γιώργος, Γλαρού Ελένη, Γενούζος Φίλιππος, Γουσέτης (Καθηγητής). 

 

Δ Δουρής –Διακογιάνης Ιωάννης, Τσαρνάς Βησσαρίων. 

 

Ε Ελευθερίου Λευτέρης 

 

Ζ Ζαχαρίας Ευθύμιος, Ζαχαρία-Κράτσα Λεμονιά, Ζαχαρογιάννης Γιάννης, Ζαχαριάδης 

Λύσανδρος , Ζαχαριάδης Γιώργος, Ζαχαριάδη Άρτεμις.  

 

Θ Θεοδωράκης Θοδωρής, Θεοδωράκης Θεμιστοκλής, Θεοδωράκη –Αϊβαλιώτη Ιζαμπέλα, 

Θεοδωράκης Μίκης. 

 

Ι Ίκαρης Νίκος 



 

Κ Καλαμπόγιας Ηλίας, Καμπούρης Φίλιππος, Καρρά- Πασβάνη Μαγδαληνή, Καστανιάς 

Σταμάτης, Κασώτη Α., Κατσάφαρος Ιωάννης, Καρρά-Λέφα Ουρανία Ι., Καρράς Ανδρέας, 

Καρράς Παντελής Ι., Καρράς Γρηγόρης Ι., Καραφάς Παντελής, Καραφά Μαγδαληνή, Κατσούλης, 

Κέφαλος Σταμάτιος, Κόχυλα Αναστασία, Κόχυλα Κούλα, Κόχυλα Πολυξένη, Κόχυλα Χρύσα  

Κουτσούτη Αργυρώ, Κουτσούτης Γιάννης, Κουτσούτη Ζαχαρούλα, Κουτσούτης Αντώνης Ι., 

Κουτσούτης Γεώργιος, Κουτσούτη Αγγελική, Κουτσούτης Ηλίας Ι., Κοτσεδάκης Θοδωρής Γ., 

Κοτσεδάκης Γιώργος, Κοτσορνίθης Γιάννης, Κοτσορνίθη Λάμπρα, Κοτσορνίθης Λευτέρης 

Κοτσορνίθης Τριαντάφυλος, Κονταξόπουλος Σταμάτης (Φωκιανός), Κράτσας Βασίλειος, Κατίνος 

Ιωάννης, Κατίνος Χρήστος Π., Κατίνος Κώστας Π., Κλίκος, Κουτσούτη-Λέφα Μαρίκα, Κράτσας 

Μανώλης, Κράτσα Ελένη Ζ., Κουτσουναμέντος Σιδέρης, Κουτσουναμέντος Αργύρης, 

Κουτσουφλάκης Δημήτρης, Κουτσουφλάκη Κούλα, Καφάκος (παπάς), Κόκκινος Γεώργιος, 

Κράτσας Βασίλειος Ζαχ.. Κουτσουφλάκη (ζεύγος), Κοντογιάννης Νικόλας, Κατσούλη (ζεύγος), 

Κόκκινος Νίκος, Κοτσορνίθης Νικόλας, Κυπραίος Θεμιστοκλής, Κουτσούτης Γιώργος (Σπίνου), 

Κοίλιαρης Στέλιος, Καραγιαννάκης Ν., Κόχυλας (Τεψής), Κατίνος Κώστας, Κατίνος Χρήστος, 

Καρράς Γιάννης, Κατίνος Χρήστος, Κοτσάνης Κώστας, Κοτσορνίθης Νικόλας, Καρναβάς 

Αντρέας, Καρράς Θεμιστοκλής, Καρρά Αγγέλα,Καρρά Λμπρινή, Καρράς Γιώργος, Κοτσορνίθης 

Νικόλαος, Κόκκινος Νίκος, Κατίνος Πέτρος, Κατσής Γεώργιος, Κονταξόπουλος Γιώργος, 

Κατσαρός Θέμης, Κατίνος Χρήστος, Καρράς Γιώργος, Καρίμαλη, Καρρά-Ζαχαρίας, 

Κοντογιάννης (παπάς), Κατίνος Φώτης, Κουκουδέας, Κατίνος Θανάσης Ι., Κατίνου Καλλιόπη, 

Κατίνος Ηλίας, Κέφαλος Γιώργος, Κολάρος, Κράτσας Κώστας, Καρράς Διαμαντής, 

Καλαμπόγιας, Κοτσεδάκης Διαμαντής, Κοντογιάννης Εμμανουήλ Β., Καραφάς Παντελής, 

Καστανιάς (παπάς), Κουτσούτης Στέφανος, Κυπραίος Θεμιστοκλής, Κοντογιάννης Νικόλαος, 

Κοντογιάννη –Βασιλάρου Ιωάννα, Κοκλανάρης Γιώργος, Καρούτσος Τηλέμαχος, Κανακόπουλος 

Ανδρέας, Καρράς Δημήτρης, Καραφά Σταματούλα, Καραφά- Κοτσέ Άρτεμις, Κουτσούτης 

Στέφανος Καραφάς Παντελής, Κατσάφαρος Ιωάννης, Καρρά Κική, Καρρά Λαμπρινή, Καρρά 

Κική, Καρρά –Αρβανιτάκη Δώρα, Κοτσογιάννη Μαρίκα , Κρόκου Αργυρώ, Καστανιάς Νίκος, 

Καρράςε  Θεμιστοκλής, Καρούτσος Σαράντος, Καρράς Θεμιστοκλής, Κοτσάνης (Φαλιέρος), 

Κουτούφαρη Αργυρώ, Κούβαρης Λ., Κράτσας Γ., Κοτσογιάννης Ιερεμίας, Κούβδος Γιάννης, 

Καρίμαλης (Κάβουρας) Κυριάκος, Κασώτη (Λαουρού), Καρούτσος Σαράντος, Καρούτσος 

Αιμίλιος, Καρούτσου Μαρίτσα, Καρίμαλης Βαγγέλης, Καστανιάς Νίκος, Κράτσας Μανώλης, 

Κρόκος Στ., Καλαφάτης Κ., Καρναβάς Μ., Κουντούπης Λ.  

 

Λ Λεφέ Άννα, Λέφας Νικηφόρος, Λεφές Μαρίνος, Λομβαρδάς Σταμάτης, Λακίος Στρατής, 

Λακιός Στράτος, Λαρδάς Χρήστος, Λαρδάς Δημήτριος, Λαρδάς Νικόλας, Λάκας Ανδρέας, Λοϊζος 

Δημήτριος, Λαρδάς Κωστής, Λακιός Γιώργος, Λακιός Στράτος, Λακιού Δέσποινα, Λακιού 

Κούλα, Λαούρου, Λομβαρδάς Ιωάννης Π., Λακιός Γρηγόρης, Λύκος Ιωάννης, Λυγίζος Νικόλαος, 

Λάζος Δημήτριος, Λακιός Παναγιώτης, Παριμέρου Αληθινή, Λακιός Μπόλικας Ι., Λαρδά 

Κωστία, Λαρδάς Κώστας, Λαρδάς Δημήτρης, Λαρδάς Χρήστος, Λαρδά- Μούγιαννη Βασιλική, 

Λαρδάς Μανώλης, Λεμπέρης Κώστας, Λέφας Σιδερής, Λέφας Νικόλαος, Λαρδάς (Σάραλης) 

Δημήτριος, Λαρδάς Νικόλαος Δ., Λαρδά- Τσουρή Αρχοντούλα, Λάκκας Βασίλης, Λακιός 

Παναγιώτης, Λακιός Γιώργος, Λουκάτσου Μαριγώ, Λουκάτσου ΚικΉ, Λουκάτσου Αναστασία, 

Λαρδάς Στέλιος, Λουκάτσου –Κεφάλα Αργυρώ, Λεφέ Μαρία, Λεφέ Άννα, Λεονταρίδης Μίτσος, 
Λαζανάς Γιάννης, Λαζανάς Στάυρος, Λέφα Φρόσω, Λέφα Μαρία, Λακιός Π., Λιάρης Γιάννης, 

Λακιός Παντελής. 

 

Μ Μαλαθρίτης(Φλιώτσος) Αντώνιος Στ.,Μαλαχίας Νικόλας, Μαυρονικόλα Φ., Μαυρονικόλα 

Χρουσή, Μαυροφίλιππος Βασίλης,  Μαυροφίλιππος Ηλίας, Μαυρογεώργης Σταμάτης, 

Μαυρογεώργης Χ., Μωραϊτης Νικόλαος, Μωραϊτου Πόπη, Μούγιαννης Μάρκος, Μαματά  

(οικογένεια), (αφοι) Μαυρίκη, Μωραϊτης Νικόλαος,  Μανταφούνης, Μπινίκος Χαράλαμπος, 

Μούγιαννη Σταματούλα, Μαυρονικόλας Οδυσσέας Στεφ., Μαυρονικόλας Θεολόγος, Μυλωνάς 

Ιωάννης, Μωραϊτης Ιωάννης, Μαματάς Μανώλης Ε., Μαυροφίλιππος Αυγερινός, Μαυροφίλιππος 

Χρήστος, Μαυρίκης Δημήτριος Κ.(Μέγλος), Μαυρονικόλας Θεόδωρος, Μαυρογιώργη –Τσαχά 

Σταματία, Μωραϊτης Κώστας, Μαυρονικόλας Παντελής, Μαλαχίας Χρήστος Γ., 



Μεγαλοοικονόμου Κωνσταντίνος, Μπετσάκος Χρήστος, Μαυρογιώργης Παντελής, 

Μαυροφιλίππου Μαρία, Μελιώτης Βαγγέλης, Μάζαρης Αντώνης, Μαυρονικόλα- Κράτσα 

Κωστία, Μαματάς Γιώργος, Μαματάς Στάθης Ι., Μαλαχίας Λεωνίδας, Μουλάς Ηλίας, 

Μπουζάκης Δημήτριος, Μαυρονικόλας Κώστας, Μαρινάκη Σοφία, Μωραϊτης Αλέξανδρος Κ., 

Μαυρονικόλας Ηλίας, Μαματάς Στάθης, Μαματάς Γιάννης, Μαματάς Παντελής, Μαματάς 

Νικόλας, Μπολίκαινα, Μαυρονικόλα Χρυσή, Μωραϊτης Νικόλαος, Μαυρονικόλας Ηλίας, 

Μαυρίκης Κώστας (παπάς), Μούγιαννη Σταματούλα, Μαυρονικόλας Θεολόγος, Μαυροφίλιππας 

Αυγερινός, Μπουζάκης Δημήτριος, Μαυρίκης Σταμάτης, Μαυρίκης Στεφανής Μαυρίκη Βασιλική, 

Μαυρίκης Πέτρος, Μαυρίκης Γιώργος, Μαυρίκη Καλλιόπη, Μαυρίκη Σταματούλα, Μωραϊτου 

Πόπη, Μωραϊτης Θανάσης, Μαυρογιώργης Φίλιππος, Μωραϊτης Μανώλης, Μαυρίκης Γιάννης, 

Μελιώτης Βαγγέλης, Μανταγός Παράσχος, Μαυρογιώργης Χρήστος, Μαυρογιώργη Στ., Μακάς 

Χ., Μουλάς Ρ., Μαυρογιώργης Γ.  

 

Ν Νεόφυτος Επίσκοπος Ικαρίας, Νιαπάς Θεοφάνης, Νικολαϊδης Γιάννης  

 

Ξ Ξενάκης Ξένος, Ξενάκης Κωνσταντής, Ξενάκης Μανώλης, Ξενάκης Αριστοτέλης, Ξενάκης 

Νικόλαος, Ξενάκης Φίλιππος, Ξενάκη Σταματούλα, Ξενάκης (Μερακλής) Μανώλης, Ξενάκη 

Σμαράγδα, Ξενάκη- Μαυρίκη Δέσποινα, Ξενάκη Κλειώ, Ξενάκη Δέσποινα, Ξενάκης Πάνος. 

 

Ο Οικονόμου Μιχάλης Θ., Οικονόμου Κωνσταντίνος, Οικονόμου Μαρίκα, Οικονόμου –Σαφού 

Φιλιώ , Οικονόμου Πέτρος, Οικονόμου Ιωάννης. 

 

Π Παμφίλης Στέφανος, Παπαζαχαριουδάκη Δέσποινα, Παπαζαχαρουδάκης Χρήστος, Παπής 

Γιώργος, Παπαλάς Ιωάννης,  Παντελάδης Κώστας, Παπαλάς Κώστας, Πετεινός Βασίλης, 

Πετεινού Άννα, Πολύζος, Πλάκας Ι., Πλακίδας Αντώνιος Γ., Παμφίλης Γεώργιος, Πύρρος Ηλίας, 

Πυρινής Νικόλαος, Πλίστακας Σ., Πλακίδας Βαγγέλης, Πάλης Φωτεινός, Πάστη Δέσποινα, 

Παπαμανώλη Μαρία, Παπαμανώλη Ολυμπία, Πολίτου Ήβη, Πολύζος Δημήτρης, (οικογένεια 

Πλούτη), Παπαδάκης Νικόλαος, Παπαγιάννης Στέφανος, Πούλος Γιώργος, Πούλος Στέλιος, 

Πούλος Βασίλης, Πούλος Νίκος, Πεσκέση Σοφία, Πεσκέση Ελένη, Πεσκέση Μαρία, Πεσκέση 

Τασία, Πεσκέσης Γιώργος, Πεσκέσης Κώστας, Παντελάδης Γιάννης, Παπαμιχάλη Καλλιόπη, 

Πλακίδας Γιώργος, Παπαλάς Αντώνης, Παναγιώτου Μαργαρίτης, Πασβάνης Γιώργος, Πάρδος 

Ζαχαρίας, Πυροβολικός Ευάγγελος, Περρής Δημήτριος, Παπαλάς Κώστας Ι., Παπαλάς Βασίλειος 

Ι., Παριανού Κούλα, Πασβάνη Μαριάνθη, Πάρδος Νικόλαος, Παμφίλης Ιωάννης, Πετσάκος 

Στέλιος, Πούλος Ζάνος, Παμφίλη Ιωάννα , Παμφίλη Τ., Περρής Μίτσος, Παπαδάκης Νίκος, 

Παπαγιάννη Μαρία, Παυλίδης, Παπαγιάννη Μαρία, Πίττακα Μαρία, Πλάκας Χ., Παμφίλης 

Κώστας, Παυλίδης Κώστας, Πίττακας Ζ., Πούλκος Ζάννος, Παρίκος Μαργαρίτης. 

Υπάρχει και Παγγέρης στο βιβλίο αλλά δεν αναφέρεται στον κατάλογο 

 

Ρ Ρουζίνος Γαρύφαλλος, Ρόζος Σ., Ραντάς Λινάρδος, Ρουστά Μαυρογιώργη Ι. 

 

Σ Σπέης Αντώνιος Θ., Σπέης Θεολόγος, Σπέη Μαρίκα Σ, Σπέη Δήμητρα Σ., Σπέης Στεφανής, 

Σαφός Νικολής Κ., Σαφός Στέλιος., Σπέης Σταμάτης Δ., Σαφού Σεβαστή, Σαφός Αποστόλης, Σπέη 

Κωστούλα, Σαφού Ζαχαρούλα. Σαφού Αργυρώ, Σαββάκης Αντρέας, Σαφός Λεωνίδας, Σαφού-
Αμάξη Βασιλική, Σκάρος Διόνυσος (παπάς), Σπέης Γιάννης Ηλ., Σπέη Κωστούλα, Σπανός 

Χρήστος, Σκίζας, Σκίζα –Φωκιανού Μαγδαληνή, Πλούτη Δέσποινα, Σπέης Θέμης, Σχίζα Ελένη, 

Σπέης Δημήτρης, Σαφός Γ. Κώστας, Σπέη Καλλιόπη, Σαφός Μενέλαος, Στελιανουδάκης 

Νικόλαος (Στραβοκάνης), Σταυρινάδης Σταύρος, Σεϊνδάνης Φάνης, Σκάρος Γιώργος, Σαββάκης 

Σάββας, Σπανός Χρήστος, Σπέη-Καρρά Λαμπρινή, Σπέης Φίλιππος, Σπέης Αντώνης Η., Σπέης 

Νικόλαος, Σκάβδης Στέλιος, Σαφός Κώστας, Σκάρος (παπάς), Σαφού Ν., Σαφός Ν (παπας), 

Σταματίου Ιωάννης , Σταυρινάδης Ιωάννης, Συριώτης, Σπέης Ηλίας, Σπανός Νίκος, Σπανός 

Φώτης, Σαφός Κώστας, Σταυρινάδη –Μακά Λ., Σταυρινάδης Ηλίας.  

 

Τ Τσεπέρκας Β.,Τσερμέγγα Τσαντέ Μαρίκα, Τσιμπίδης Σιδερής, Τριπόδης Γιάννης (Παπάς), 

Τσερμέγγας Νικόλας, Τσαντήρης Γιώργος, Τσούλος Ανακρέοντας, Τσούνης, Τσαρνάς Δημήτρης, 



Τσαρνάς Ιωάννης, Τσαντές Αντρέας, Τσαντές Ιωάννης, Τσαρνάς Ζαχαρίας, Τσουρή Φιλιώ, 

Τριπόδης Πέτρος, Τριπόδη Βασιλική, Σιγάλας Δημήτριος, Τριπουλά Μοσχάνθη, Τσαντήρης 

Γεώργιος, Τσαντές Κ. Ηλίας, Σαφός Κώστας, Τσερμέγκα Πόπη, Τσουρή-Λαρδά Στεφανία, 

Τσιμπίδης Σιδέρης, Τσαρνάς Γιάννης, Τσαντές Γιάννης, Τσούνης Γεώργιος, Τσιμπίδης Σταμάτης, 

Τριπουλάς Ηλίας, Τσαμπής Πρόδρομος, Τσαρνάς Κώστας, Τσαντές (Μπαλαούρος) Ηλίας, 

Τσουρής, Τσουρή Βασιλική, Τσουρής Αλέξανδρος, Τσουρή Μαρία, Τσαρνάς Εμμανουήλ Ν., 

Τσουρής Στέφανος Η., Τσαντές Αγγελής, Τσαμπής Πρόδρομος, Τσερμέγκας Ν.(παπάς),  

Τριπουλάς (παπάς), Τσερμέγκας Γ., Τσουρής, Τσαμπής Γιώργος, Τσαμπής Κώστας, Τσαντές 

Σταμάτης, Τσαντέ Μαρία (παπαδιά), Τσαντέ Δημητρούλα, Πυροβολικού Μαρία, Τσαρνάς 

(Ρίγκας) Στάμος, Τσαντές Ηλίας, Τσουρής Παντελής, Τσιμπίδης Σταμάτης, Τρατράς 

Κ.,Τσερμέγκας Γιώργος, Τσελέντης Ανδρέας, Τσαχά- Μαυρογιώργη Σταματία, Τουρβάς Π. 

 

Φ Φάκαρος Ηρακλής, Φράγκος Βασίλης, Φράγκου Αργυρώ, Φράγκος Διαμαντής, Φωκιανού –

Κουτή Μαρία, Φωκιανού-Σκίζα Μαγδαληνή, Φωκιανού –Τσαγκά Σοφία, Φουντούλης, 

Φουντούλης Χρυσόστομος, Φουντούλης Ηλίας, Φρονίστας Ηλίας, Φράγκου Δέσποινα, 

Φρειδερίκη (τ. Βασίλισσα), Φουντούλης Χρυσόστομος, Φουντούλης Ηλίας, Φυσίδας Νικόλας, 

Φυσίδας Γρηγόρης, Φυσίδας Ζαχαρίας (παπάς), Φράγκος Αθανάσιος, Φράγκος Αυγερινός, 

Φράγκου Αργυρώ, Φράγκος Β., Τσαμπή (Νόσπαρη) Αργυρώ, Φυσίδας Κώστας. 

 

Χ Χατζηγεωργίου, Χερουβής Κώστας, Χαϊλέ Σεβασιέ, Χατζηνάκης Αργύρης, Χερουβής 

Στέφανος, Χρυσάνθου Χρύσανθος, Χερουβή –Βασιλάρου Μαρία, Χερουβής Κώστας, 

Χατζηιωάννου, Χατζηιωάννου Αλέξανδρος.  

 

επιστροφή 

 

ΧΑΡΑΓΜΕΝΕΣ ΖΩΕΣ 

Η νέα ταινία του Ικαριώτη Σκηνοθέτη Σπύρου Τέσκου 

 

Ένα ντοκιμαντέρ για την Αλήθεια και το Ψέμα. 

Μια ταινία για τη Δημοκρατία και το Φασισμό στη σημερινή Ελλάδα. 
Η Ευρώπη, για τρίτη φορά στην ιστορία της, ζει τον οικονομικό φασισμό. Όπως αποδεικνύει μια 

προσεκτική αναδρομή στην ιστορία, οι δύο παγκόσμιοι πόλεμοι, που αιματοκύλησαν εκατομμύρια 

ανθρώπους, χρηματοδοτήθηκαν από τα ιδια οικονομικά συμφέροντα  που οδηγούν σήμερα στην 

εξαθλίωση ολόκληρες χώρες. Τα μέσα επιβολής είναι διαφορετικά, ο στόχος παραμένει ο ίδιος. Η 

επικράτηση της οικονομικής ολιγαρχίας με οποιοδήποτε τίμημα. Η ταινία ανιχνεύει τα στοιχεία 

της ιστορίας που αποδεικνύουν το γεγονός αυτό μέσα από αδιαμφισβήτητα ντοκουμέντα. 

Παράλληλα καταγράφει τα αποτελέσματα του οικονομικού φασισμού στην ελληνική κοινωνία 

κατά τη διάρκεια του Δεύτερου Παγκόσμιου Πολέμου, αλλά και σήμερα, αναδεικνύοντας 

ομοιότητες που σοκάρουν.   Το νήμα πιάνεται από τις ιστορίες δύο ανθρώπων, που υπήρξαν 

θύματα δύο διαφορετικών εποχών. Από την μία ο Ικαριώτης δάσκαλος Γιώργος Κρόκος, που 

εκτελέστηκε από τους Γερμανούς την πρωτομαγιά του 1944. Ένας άνθρωπος που αγωνίστηκε για 

να μεταδώσει ιδανικά και αξίες και έδωσε τη ζωή του γνωρίζοντας ότι «μόνο ωφέλησε, μα 

κανέναν δεν ζημίωσε» με σκοπό «να είμαστε ελεύθεροι στο μυαλό και να περιβαλλόμαστε από 

ζωντανούς». 

Από την άλλη ο Δημήτρης Χριστούλας που προέβη σε μια βαθιά πολιτική και συμβολική πράξη, 

δίνοντας τέλος στη ζωή του στις 4 Απριλίου του 2012 μπροστά στο ελληνικό κοινοβούλιο. Ενας 

άνθρωπος που συνειδητά επέλεξε αυτή την πράξη, θέλοντας να μεταδώσει αισιοδοξία, όσο 

οξύμωρο κι αν ακούγεται αυτό. Αισιοδοξία για μια ζωή που οι άνθρωποι θα διεκδικούν αυτά που 

τους αξίζουν, που οι νέοι θα έχουν το δικαίωμα να ελπίζουν. Ο Δημήτρης Χριστούλας θυσιάστηκε 

με την ελπίδα να αφυπνίσει τον κόσμο ώστε να αντισταθεί σε κάθε είδους δικτατορία. 

Η εικόνα συμπληρώνεται από εικόνες της σημερινής εξαθλίωσης στη χώρα μας, από τις βίαιες 

αστυνομικές επιθέσεις, την παραπληροφόρηση ή την απόκρυψη της πραγματικότητας από τα 

ΜΜΕ, αλλά και την αντίσταση των εξεγερμένων πολιτών στην προσπάθεια υποδούλωσης της 

Ελλάδας από τον οικονομικό φασισμό. 



Μια ταινία τόσο επίκαιρη αλλά και τόσο διαχρονική, στην οποία ιστορικοί, οικονομικοί αναλυτές, 

αλλά κυρίως τα πρόσωπα και τα γεγονότα του σημερινού δράματος αποδεικνύουν ότι τα ίδια 

πολιτικά και οικονομικά συμφέροντα που χρηματοδότησαν  τον Κάιζερ και τον Χίτλερ 

παραμένουν σε καίριες θέσεις. 

http://www.ikariamag.gr/haragmenes-zoes-i-nea-tainia-toy-ikarioti-skinotheti-spyroy-teskoy  

επιστροφή 

 

Ικαρία: Ο χώρος και οι άνθρωποι 

Μια ιστορική και ανθρωπογεωγραφική  προσέγγιση 

 

Το κείμενο αυτό περιέχεται στο βιβλίο Εκκλησιαστική Επιτροπή Μαράθου Ικαρίας, Κύκλος 

Πολιτισμού και Τέχνης (ΚΥ.ΠΟ.ΤΕ),  «ΙΚΑΡΙΑ- ένας πολιτισμός στην άκρη των συνόρων…», 

εκδόσεις Νότιος Άνεμος, έτος 2011 

 

Ηλίας Γιαννίρης 
Αρχιτέκτονας - Πολεοδόμος - Χωροτάκτης Δρ ΕΜΠ 

Επίκουρος Καθηγητής Πολυτεχνείου Κρήτης 

Διάλεξη σε ανοιχτή εκδήλωση από την εκκλησιαστική επιτροπή Μαράθου (1) 

10/8/2008, Μάραθο Ικαρίας 

 

Αφιερωμένο στη «νεολαία» που βουβά ψάχνει, αναζητά, διψά και κυρίως ανησυχεί για την 

Καριωτοσύνη της ίδιας της Ικαρίας.  

 

ΜΕΡΟΣ Α: ΜΥΘΟΛΟΓΙΚΟ ΚΑΙ ΙΣΤΟΡΙΚΟ ΥΠΟΒΑΘΡΟ 

 

Χαρακτηριστικά του Ικαριακού φυσικού χώρου 
1. Ένα μακρόστενο βουνό μέσα στη θάλασσα: Η Ικαρία, είναι μια ψηλή οροσειρά ασυνήθιστου 

ύψους (σε αρκετά σημεία άνω των 1000 μ.) και ασυνήθιστου μήκους (40 χλμ) στο κέντρο του 

Αιγαίου, με μεγάλες χαραδρώσεις.  

2. Αλίμενη: Το νησί δεν έχει φυσικό λιμάνι σε αντίθεση με όλα τα γειτονικά νησιά (Μύκονος, 

Σάμος, Πάτμος,  Φούρνοι, Λειψοί, Αρκοί, Λέρος, Χίος, Κάλυμνος, Αμοργός) που έχουν όλα 

εξαιρετικά φυσικά λιμάνια. Ακόμη και τα λιγοστά φυσικά κατάφύγια της Ικαρίας που υπήρχαν 

στην αρχαιότητα, με τον καιρό προσχώθηκαν (Νας, Οινόη, Καραβόσταμο) ή βυθίστηκαν 

(Θέρμαι).  

3. Με άφθονα διάσπαρτα νερά: Υπάρχει υποθαλάσσια επικοινωνία με τα βουνά της Ιωνίας γης. 

Επιπλέον, ο σχιστόλιθος με τις φολίδες του συγκρατεί και «αποθηκεύει» το βρόχινο νερό. Η 

Ικαρία το Χειμώνα πρέπει να αυξάνει σε μεγάλο βαθμό το «βάρος» της. Μπορούμε να πούμε 

ότι όταν βρέχει η Ικαρία «γκαστρώνεται» και γεννά βλάστηση.  

4. Η βλάστηση της Ικαρίας είναι ρωμαλέα και δυνατή λόγω του σχιστόλιθου και των νερών. 

Είναι η βλάστηση που συγκρατεί το βουνό και δεν δημιουργεί μεγάλες επιφανειακές 

διαβρώσεις-προσχώσεις και δεν δημιουργεί παραλίες. Στη Δυτική Ικαρία που κυριαρχεί ο 

γρανίτης και τα νερά είναι λιγότερα, το δάσος έχει υποβαθμιστεί από δρυοδάσος σε 

πευκοδάσος. Εκεί οι διαβρώσεις είναι μεγαλύτερες και γιαυτό υπάρχουν οι μεγαλες παραλίες 

της Μεσαχτής και του Λειβαδιού, οι μεγαλύτερες του νησιού.  

5. Ενδημισμός: Οι αποστάσεις της Ικαρίας από τις Ηπειρωτικές ακτές της Μικρασίας και της 

Ηπειρωτικής Ελλάδας ευνοούν τον ενδημισμό πολλών ειδών (φυτών και ζώων) 

 

Χαρακτηριστικά της ανθρώπινης παρουσίας στην Ικαρία 
1. Το νησί βρίσκεται στη μέση του περάσματος από την Ανατολή προς τη Δύση, από τη 

Μικρασία στην Αττική. Η Φώκαια (Φωκιανό), η Έφεσος (Άρτεμις), και οι κοντινές πόλεις της 

μικρασιατικής ακτής επικοινωνούσαν με τη Δύση μέσω της Ικαρίας, προς τις Κυκλάδες 

(Πάρος, Νάξος, Άνδρος) και την Αττική γη (Μαραθώνας (Μάραθο-Οινόη), Βραυρώνα 

(Άρτεμις), Λαύριο (Θορικό-Θέσπις). Οι Νοτιώτερες της Εφέσου πόλεις της Ιωνίας 
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χρησιμοποιούσαν το νότιο πέρασμα μέσω της Δωδεκανήσου (Ρόδος, Κως) και των Νότιων 

Κυκλάδων.  

2. Όπως είναι «ξαπλωμένη» από Ανατολή προς Δύση, είναι φυσικό οι άκρες της Ικαρίας 

(κυρίως οι περιοχές Φανάρι, κόλπος του Ιερού, Αρμενιστής-Νας) να έχουν ιδιαίτερο ιστορικό 

βάρος.    

3. Επίσης, βρίσκεται στο πέρασμα από Βορά προς Νότο. Αυτό προσδίδει ιδιαίτερο ιστορικό 

βάρος, όπως και το πέρασμα Ανατολής-Δύσης, σε παραγωγικές θέσεις της Ικαρίας που 

βρίσκονται στο κέντρο του νησιού (Αρμενιστής, Γιαλισκάρι, Οινόη-Κάμπος, Εύδηλος-Φλες-

Φύτεμα, Καραβόσταμο-Άρης Ποταμός-Μηλιωπό στο Βορά, Θέρμα, Βαώνη-Γιάλια στο Νότο). 

4. Η Ικαρία κατοικήθηκε από τα προϊστορικά χρόνια(2), τα χρόνια της Μήτυος(3) (Δαίδαλος-

Οδυσέας-Αθηνά), πέρασε στη Μυθολογία ως νησί του Ικάρου, ως γενέθλια γη του Διόνυσου 

και της Αρτέμιδας (Θεοτήτων που ήρθαν αό την Ανατολή), του Ικάριου (που τον δίδαξε ο 

Διόνυσος την Παρασκευή του Πράμνιου οίνου) και του Θέσπι (που είναι ο πατέρας του 

Θεάτρου). Οι μετέπειτα Αττικοί μύθοι της κλασσικής αρχαιότητας διατήρησαν παραλλαγμένη 

την μνήμη της προϊστορικής-αρχαϊκής περιόδου(4). 

5. Το Ικάριο Πέλαγος: Επειδή εκτείνεται από ανατολή σε δύση, και είναι σε θέση «όρτσα»(5) 

προκαλεί πολλούς τοπικούς καιρούς, σηματοδοτώντας ένα Πέλαγος που καλό θα ήταν να 

απέφευγε ο κάθε ναυτικός: Το τρομερό Ικάριο Πέλαγος. Η μυθολογία το υπογράμμισε με τον 

καλύτερο τρόπο, με την πτώση του Ίκαρου. Κανείς δεν μπορούσε να την αγνοήσει σε όλη την 

Ιστορία, γιατί η θέση της στο κέντρο του Αιγαίου την κάνει αναγκαστικό πέρασμα ανατολής-

δύσης και βορά-νότου. Πρακτικά, όλα τα εμπορικά και πολεμικά καράβια της Ιστορίας του 

Αιγαίου και της Μεσογείου έχουν περάσει από εκεί, έχουν δει τον σκιερό της όγκο, έχουν 

νοιώσει τη δύναμη του αέρα της.  

6. το βουνό της Ικαρίας ήταν βασικό τηλεπικοινωνιακό κέντρο στο σύστημα των φρυκτωριών 

του Αιγαίου από την εποχή του Ομήρου. Είναι εντυπωσιακό ότι αντίστοιχο ρόλο έχει και 

σήμερα η Ικαρία, στο δίκτυο του ΟΤΕ. 

7. Η Ικαρία έμενε άγνωστη από τον υπόλοιπο κόσμο και «απομονωμένη» για πολλούς αιώνες 

(από την ύστερη Ρωμαϊκή περίοδο μέχρι τον 19
ο
 αι.) Μάλιστα, για τουλάχιστον 2 περιόδους 

χρησιμοποιήθηκε ως τόπος εξορίας (Βυζάντιο, 1945-49). Ωστόσο, σε όλες τις ιστορικές 

περιόδους οι κάτοικοι της Ικαρίας είχαν πολύ καλή γνώση του τι συνέβαινε στον κόσμο γύρω 

τους και ήταν επιλογή τους (και ένας περίεργος κοινωνικός «ενδημισμός») που παρέμεναν στο 

μακρόστενο αυτό βουνό. 

8. Επιπλέον, η Ικαρία δεν παρουσίαζε οικονομικό ενδιαφέρον για τους μεγάλους κατακτητές, 

και αυτό οφείλεται επίσης στο γεγονός ότι ήταν πάντα ένα μακρόστενο βουνό στο κέντρο του 

Αιγαίου.  

 

Η Ικαρία, ο Διόνυσος, η άμπελος, ο Πράμνιος οίνος(6)  
 

Ο Διόνυσος 

Η Μυθολογία ανάγει την Ικαρία σε σύμβολο των ορίων του νεανικού ενθουσιασμού αλλά και των 

ορίων της τεχνολογίας (Δαίδαλος και Ίκαρος). Εκτός όμως από τον γνωστό αυτό μύθο, η Ικαρία 

εμφανίζει σημαντικότατες διασυνδέσεις με το Διόνυσο, το θεό της αμπέλου, του γλεντιού και της 

εκτός δημητριακών γονιμότητας. Όσοι γνωρίζουν τη σημερινή Ικαρία, τη φύση της και τα 
πανηγύρια της αναγνωρίζουν σε αυτή τον θεό των κισσών, των δασών-πεύκων (Θύρσοι), των 

κατσικιών (Πάνας, Σειλινοί), των αυτοσχέδιων μουσικών και του γλεντιού.  

Ο Ιστορικός Θεόκριτος θεωρεί την Ικαρία πατρίδα του θεού Διονύσου.  

Ο Απολλόδωρος(7) αναφέρει ότι ο Διόνυσος, από μία ακτή της Ικαρίας ναύλωσε το γνωστό 

καράβι του μύθου για να περάσει στη Νάξο(8). Και αυτός ο μύθος είναι διδακτικός. Όταν 

ταξιδεύεις δεν πρέπει να πίνεις, ιδιαίτερα σε δύσκολες θάλασσες, όπως το Ικάριο. 

Ο Ομηρικός Ύμνος 1.1. στον Διόνυσο αναφέρει τόσο το Δράκανο (Ανατολική Ικαρία) όσο και 

την Ικαρία των ανέμων ως φημολογούμενους τόπους καταγωγής του Διονύσου μαζί με τη Νάξο, 

την περιοχή του Αλφειού, τη Θήβα και το όρος Νύσσα. Άλλωστε το νησί στην αρχαιότητα ήταν 

γνωστό και ως Οινόη. Συγκεκριμένα, ο Ομηρικός ύμνος εις Διόνυσον (ΧΧΧΙV) μνημονεύει 6 

περιοχές που αναφέρονται ως τόποι που γεννήθηκε ο Διόνυσος (Δράκανο, Ικάρου ανεμόεσσα, 



Νάξος, Αλφειός, Θήβα, όρος Νύσα). Από αυτούς οι δύο (Δράκανο Ικάρου ανεμόεσσα) είναι στην 

Ικαρία. Αλλά, και οι άλλοι τόποι δεν είναι άσχετοι με την Ικαρία.  

Αν σηματοδοτήσει κανείς στο χάρτη αυτά τα τοπωνύμια θα διαπιστώσει ότι βρίσκονται περίπου 

στην ίδια ευθεία. Στο θαλάσσιο δρόμο που ένωνε την Ιωνική ακτή με την Ελληνική Χερσόνησο, 

και που έχει την Ικαρία στο κέντρο του. Τον ίδιο αυτό δρόμο που είχαν σηματοδοτήσει και τα 

ιερά της Αρτέμιδας (Έφεσος, Νάς Ικαρίας, Αμφιάρειο Αττικής). 

Η σύνδεση της Ικαρίας με το Διόνυσο σηματοδοτεί την έλευση της καλλιέργειας της αμπέλου 

στον ελλαδικό χώρο από το πέρασμα Ανατολής Δύσης. Η Αρχαία Ικαρία ήταν παραγωγός του 

περίφημου Πράμνιου Οίνου που αναφέρεται στον Όμηρο, όπως θα δούμε πιο κάτω.   

Η μυθολογία θέλει επίσης τον Ικάριο του Αττικού δήμου Ικαρία ως τον πρώτο άνθρωπο στον 

οποίο δίδαξε ο Διόνυσος την παραγωγή κρασιού, όπως θα δούμε πιο κάτω.  

Εύκολα μπορεί κανείς να συνδέσει τον οίνο του Ικάριου με τον περιώνυμο Πράμνιο Οίνο της 

Ικαρίας που ο Όμηρος αναφέρει τόσο στην Ιλιάδα (Λ 635) όσο και στην Οδύσσεια (Κ 235). Ο 

γιος του Ασκληπιού (!) θεραπεύεται από ένα φάρμακο με Πράμνιο Οίνο, αλλά και η μάγισσα 

Κίρκη τον χρησιμοποιεί για να παρασκευάζει τον  «κυκεώνα», το ποτό με το οποίο μετέτρεπε, 

μεταφορικά φαίνεται, σε ζώα τους ναυαγούς.   

Ο Αριστοφάνης θέλει τον άκρατο Πράμνιο Οίνο να διώχνει τα βάσανα (Ιππής 105). Ο Πλάτωνας 

επίσης τον μνημονεύει (Πολιτεία 405ε, Ίων 538γ)  

Είναι σημαντικό ότι οι αρχαίες αυτές αναφορές συνδυάζουν τον Πράμνιο Οίνο κατά περίπτωση με 

κατσικίσιο τυρί, ξανθό μέλι, αλεύρι, κρεμμύδι. Φαίνεται λοιπόν ότι ο Πράμνιος Οίνος ήταν εξίσου 

δυνατός σε βαθμούς με το σημερινό λιαστό καριώτικο κρασί, που οι κάτοικοι μέχρι πρόσφατα 

συνέχιζαν να διατηρούν, μόνοι αυτοί σε όλο το Αιγαίο, σε πιθάρια, όπως οι αρχαίοι.  

Αλλά και ο Θέσπις, ο πρώτος ποιητής τραγωδιών, που συνδέονται ευθέως με το Διόνυσο, 

κατάγεται από τον Αττικό δήμο Ικαρία, το σημερινό Διόνυσο(9) της Πεντέλης, δίπλα από τον 

αρχαίο Δήμο των Δαιδαλίδων.  

Στην περιοχή του Θορικού στο  Λαύριο, υπάρχει το πρώτο θέατρο του κόσμου.  

Ο Ικάριος Θέσπις, με το περίφημο κάρο του (Άρμα Θέσπιδος) εξορμούσε από το Θορικό στην 

υπόλοιπη Αττική και έδινε θεατρικές παραστάσεις. 

Έτσι γνώρισαν οι Αθηναίοι το θέατρο. 

Η αθηναϊκή παραλλαγή του μύθου θέλει τον Θέσπι να κατάγεται από την Ικαρία της Αττικής.  

Όμως, το Θορικό, όπως και η Βραυρώνα και ο Μαραθώνας σχετίζονται με τον άξονα 

επικοινωνίας από την Ιωνική ακτή στην Αττική. Τον άξονα της διάδοσης της αμπέλου. 

Μια λογικότερη ανασύνθεση των πηγών και των μύθων φέρει την Ικαρία ως πατρίδα του 

Διόνυσου, του Ικάριου και του Θέσπι, με άξονα τον Πράμνιο οίνο. 

Όπως αναφέρει ο Απολλόδωρος: 

«Θέλοντας να περάσει απ’ την Ικαρία στη Νάξο μίσθωσε ένα πειρατικό των Τυρρηνών. Εκείνοι 

αφού τον έμπασαν μέσα, παρέκαμψαν τη Νάξο κι έβαλαν πλώρη κατά την Ασία για να τον 

πουλήσουν. Κι ο Διόνυσος έκανε φίδια τα κουπιά κα ιτο κατάρτι κι όλο το σκάφος το γέμισε με 

κισσό και μελωδίες από αυλούς. Οπότε οι πειρατές καταλαμβάνονται από μανία και ρίχνονται στη 

θάλασσα όπου γίνονται δελφίνια. Έτσι οι άνθρωποι πίστεψαν οτι είναι θεός και τον τιμούσαν»  

Το γεγονός ότι ο Διόνυσος, όταν  ήταν νεαρός και άγνωστος έμενε στην Ικαρία, είναι πολύ 

ενδιαφέρον. Ο φιλόλογος-αρχαιολόγος Θ. Κατσαρός, σε μια εξαίρετη πραγματεία του 

υπογραμμίζει την πληθώρα των τοπωνυμίων της Ικαρίας που σχετίζονται με το Διόνυσο(10). 
Η υπόθεση ότι η Ικαρία είναι η πατρίδα του Διονύσου και του κρασιού ενισχύεται και από το 

αρχαίο μύθο του Ικάριου, του πρώτου ανθρώπου που έφτιαξε οίνο(11). Όψιμες μεταγραφές του 

μύθου τοποθετούν τον Ικάριο στην Αττική. Ο Απολλόδωρος αναφέρει:  

«Όταν πέθανε ο Εριχθόνιος και θάφτηκε στο ίδιο τέμενος της Αθηνάς, έγινε βασιλιάς ο Πανδίων, 

και στα χρόνια της βασιλείας του ήλθαν στην Αττική η Δήμητρα και ο Διόνυσος. Την Δήμητρα την 

υποδέχτηκε στην Ελευσίνα ο Κελεός και τον Διόνυσο ο Ικάριος, που παρέλαβε απ’ αυτόν ένα κλήμα 

κι έμαθε την οινοποιία».  

Είναι γνωστή η σχέση των Ικαρίων με την περιοχή του Διονύσου της Αττικής και επομένως ο 

Ικάριος θα μπορούσε να είναι είτε εξ Ικαρίας είτε εκ καταγωγής από την Ικαρία και μετέφερε την 

αμπελοκαλλιέργεια στην Αττική.  Έχει ιδιαίτερο ενδιαφέρον ότι ο οίνος του Ικάριου ήταν τόσο 

δυνατός που όταν τον ήπιαν οι δούλοι του παραφέρθηκαν, και μάλιστα σκότωσαν τον ίδιο τον 



αφέντη τους τον Ικάριο. Το δίδαγμα είναι ότι ο οίνος πρέπει να πίνεται με προσοχή, και μάλιστα, 

καλό είναι να τον αναμειγνύει κανείς με νερό, και να κάνει κράμα-κρασί.  

Σήμερα, ο Οίνος της Ικαρίας είναι από τους λίγους υψηλόβαθμους που έχουν απομείνει. Οι 

σημερινοί Καριώτες έχουμε την ευτυχία να γευόμαστε Οίνο, και ξέρουμε πώς μπορεί να 

παραφερθεί κανείς μεθώντας με τέτοιο κρασί. Μάλιστα, το καλοκαίρι, τους μήνες που δεν έχουν 

«ρο», ξέρουμε ότι «θέλει νερό» γιατί τότε μεθάει κανείς ευκολότερα. Βάζουμε λοιπόν νερό και 

μετατρέπουμε τον Οίνο σε κρασί. Το εθιμοτυπικό που υπάρχει σήμερα στην Ικαρία γύρω από το 

κρασί δείχνει ότι οι κάτοικοι αυτού του νησιού συνδέονται με το δίδαγμα του μύθου του Ικάριου.  

Η σχέση της Ικαρίας με το Διόνυσο και το κρασί δεν τελειώνει εδώ. 

Η Κίρκη κερνάει τους συντρόφους του Οδυσσέα ένα κοκτέϊλ, τον Κυκεώνα, από τυρί, μέλι ξανθό, 

αλεύρι και «Οίνο Πράμνιο». Μόλις αυτοί το ήπιαν, τους έκανε γουρούνια(12). Φαίνεται ότι 

μέθυσαν και άλλαξαν συμπεριφορά, έγιναν σαν τα ζώα.  

Είναι εκπληκτικό ότι τα συστατικά του κυκεώνα είναι ακριβώς τα περιώνυμα προϊόντα της 

παραδοσιακής Ικαριακής παραγωγής.  

Μάλιστα, το τυρί αυτής της συνταγής είναι ...κατσικίσιο, δηλαδή κάτι σαν τη σημερινή καθούρα. 

Αυτό μαθαίνουμε από την Ιλιάδα: 

Μια νησιωτοπούλα, η Εκαμήδη από την Τένεδο, κέρασε τον σοφό γερο-Νέστορα και την παρέα 

του ένα κοκτέϊλ, τον περίφημο κυκεώνα. Για την ακρίβεια, άπλωσε στο τραπέζι «κρεμμύδι, 

προσφάγι για το πιοτό, και μέλι φρέσκο και μαζί του άγιου κριθαριού τον καρπό». Στη μέση του 

τραπεζιού έβαλε και ένα βαρύ μεγάλο ποτήρι, περίτεχνα διακοσμημένο, για να πιουν από 

κοινού(13). Όταν ήταν γεμάτο δύσκολα το σήκωνε να πιει κανείς, εκτός από τον ιδιοκτήτη του 

τον ίδιο το Νέστορα, που μάλιστα το είχε φέρει από το σπίτι του, από την Πύλο.   

«Μέσα σ’ αυτό τους ανακάτωσε η γυναίκα η όμοια με θεές νερό με κρασί Πράμνειο, έξυσε με 

χάλκινη ξύστρα κατσικίσιο τυρί, και πασπάλισε άσπρο κριθαρένιο αλεύρι. Ύστερα, αφού ετοίμασε  

τον κυκεώνα, τους είπε να πιουν. Εκείνοι ήπιαν πρώτα κ’ έσβησαν τη δίψα που τους ξέραινε το 

λαιμό, κ’ έπειτα πήραν να κουβεντιάζουν μεταξύ τους για να περάσουν ευχάριστα την ώρα τους με 

λόγια».   

Εδώ, εκτός από την συνταγή του κυκεώνα έχουμε και ένα πολύ γνωστό παραδοσιακό εθιμοτυπικό, 

με την γυναίκα-γνώστρια να ετοιμάζει για την παρέα το τραπέζι, και την λιτή τροφή να 

προσφέρεται, με σκοπό να πίνουν οι ομοτράπεζοι και κουβεντιάζουν για να περάσουν ευχάριστα.  

Είναι φανερό ότι οι αρχαίοι Έλληνες είχαν εντοπίσει ειδικά στο κρασί της Ικαρίας σπουδαίες 

ιδιότητες, σχεδόν μαγικές. Και φαίνεται ότι δεν ήταν μόνο το κρασί της Ικαρίας αλλά και τα άλλα  

Καριώτικα προϊόντα, το μέλι, το κατσικίσιο τυρί και το κριθαράλευρο που έκαναν τον Πράμνιο 

Οίνο ένα έξοχο ποτό για παρέα.  

Όλοι οι μύθοι και τα σύμβολα του Διόνυσου ταιριάζουν απόλυτα στην Ικαρία (οίνος-αμπέλια, 

κατσικοπόδαροι συνοδοί-κτηνοτροφική δραστηριότητα με κατσίκια, θύρσοι-πευκοδάση, κισσός-

ρεματιές και νερά).  

 

Οι οικισμοί της Αρχαίας Ικαρίας 
Στην Αρχαία Ικαρία αναπτύσσονται σημαντικές αρχαίες πόλεις, και ο πλούτος τους φαίνεται από 

τα ποσά που κατέβαλαν στην Αθηναϊκή συμμαχία οι «Θέρμαι», περιώνυμες στην αρχαία και 

ρωμαϊκή εποχή για τα ιαματικά λουτρά τους, και η Οινόη, μεγάλο οινοποιητικό κέντρο του 

Αιγαίου. Σημαντικό ρόλο φαίνεται ότι έπαιζε και η πόλη του Δρακάνου(14), στο Ανατολικό άκρο 

του νησιού. Το μεγάλο θρησκευτικό κέντρο της Αρχαίας Ικαρίας, ο σημερινός Νας, στις εκβολές 

του μεγαλειώδους φαραγγιού της Χάλαρης -τόπου κατοικίας των Ναϊάδων, φιλοξενούσε το ναό 

της Ταυροπόλου Αρτέμιδος(15), με μικρό αλλά πολύτιμο λιμάνι στα δυτικά του νησιού. Ο 

ευμεγέθης αυτός ναός, πάνω σε οχυρωματικό βάθρο, ήταν σε ευθεία σχέση με τον Ναό της 

Αρτέμιδος της Εφέσου και της Βραυρωνίας Αρτέμιδος στην Αττική, στον άξονα του εμπορίου 

ανατολής-δύσης. Η σύνδεση με την μινωική Κρήτη που υπονοεί ο μύθος του Δαίδαλου(16) αλλά 

και η ενδεχόμενη σχέση του ναού της Ικαρίας με την Ταυροπόλο Άρτεμη της Ταυρίδας(17) 

υποδηλώνουν επίσης το ρόλο της Ικαρίας στο εμπόριο βορά-νότου, διαμορφώνοντας τελικά ένα 

δίκτυο εμπορικών δρόμων και θρησκευτικών κέντρων στο οποίο φαίνεται ότι εντασσόταν 

λειτουργικά και η Ικαρία. Ας το συνδυάσουμε με το γεγονός που προαναφέρθηκε ότι το βουνό της 



Ικαρίας (Πράμνος) ήταν βασικό τηλεπικοινωνιακό κέντρο στο σύστημα των φρυκτωριών του 

Αιγαίου. 

Μετά την κλασσική Ελλάδα, κατέρρευσαν τα δίκτυα εμπορίου των αρχαίων Ελλήνων. Οι 

παράκτιες πόλεις της Ικαρίας (Δράκανο, Θέρμαι, Οινόη, Νάς), που ήταν βασισμένες στο εμπόριο 

θα πρέπει να ερημώθηκαν. Ήδη επί Ρωμαίων η Ικαρία αναφέρεται ως έρημη. Τι συνέβη; 

Θα πρέπει όσοι έμειναν στο νησί, να αποσύρθηκαν στα ορεινά, και ιδιαίτερα στην παραγωγική 

ζώνη του Πράμνιου Οίνου. Τότε ουσιαστικά θα πρέπει να δομήθηκε το αυτόνομο Ικαριακό 

νοικοκυριό και όχι στην περίοδο της μεταβυζαντινής πειρατείας, όπως πιστεύουμε σήμερα.. 

Επομένως, δεν θα πρέπει να μιλάμε για τον αιώνα της αφάνειας, αλλά για πολλούς αιώνες 

επιβίωσης και προσαρμογής αυτόνομων και συνεχώς διευρυνόμενων νοικοκυριών, με απόλυτη 

αυτάρκεια, μέσα στην Ικαριακή φύση.  

Η σύγχρονη κοινωνιοβιολογία μας διδάσκει ότι και οι κοινωνικές συνθήκες εγγράφονται στο 

DNA των βιολογικών όντων, όπως της μέλισσας και του λύκου. Η προσαρμογή των Καριωτών 

όλους αυτούς τους αιώνες δημιούργησε μια ιδιότυπη τοπική βιοκοινωνία και έναν μακρόβιο τύπο 

ανθρώπου.   

Η περίοδος που ακολούθησε τη ρωμαϊκή βρήκε την Μεσόγειο να αναπτύσσεται σε ημιορεινές και 

ορεινές περιοχές, με μικρές αυτάρκεις κοινότητες.  Το ίδιο συνέβη στην Ικαρία(18), αλλά με έναν 

ιδιότυπο τρόπο. Δεν συγκροτήθηκαν συνεκτικά χωριά εκτός από ελάχιστες εξαιρέσεις. Γενικά, 

αναπτύχθηκαν διάσπαρτα νοικοκυριά βασισμένα κυρίως σε διευρυμένες οικογένειες. Ήδη ο 

Στράβων αναφέρει την Ικαρία ως [σχεδόν] έρημη (Γεωγραφία 10.5.13) όπου έχουν εναπομείνει 

λίγοι κάτοικοι (ίδιο, 14.1.19). Προφανώς είχαν ήδη αρχίσει, από τον καιρό του Στράβωνα να 

οργανώνονται τα νοικοκυριά της αυτάρκειας στην ορεινή ενδοχώρα του νησιού, αφού τα μεγάλα 

εμπορικά δίκτυα είχαν ήδη καταρρεύσει. Ο ίδιος ο Στράβων αναφέρει ότι στον καιρό του η Οινόη 

και το Δράκανο ήταν μικρές πόλεις, χωρίς την παλιά τους δόξα. 

Οι Ικάριοι έπρεπε να μάθουν να ζουν με αυτάρκεια, σε επικλινείς πετρώδεις πλαγιές. Νερό 

υπάρχει πρακτικά παντού στις πλαγιές για τα κηπευτικά και το ελάχιστο κριτήριο επιβίωσης ήταν 

τα εργατικά χέρια της διευρυμένης οικογένειας που μπορούσαν να μετατρέπουν τις πετρώδεις 

πλαγιές σε πεζούλες. Με τον καιρό βρήκαν και νέες τοπικές ποικιλίες και τρόπους παραγωγής  

που να ταιριάζουν στο νησί (αμολατή κτηνοτροφία με φραγμούς, χουρμάδα ελιά, διατήρηση του 

χερόμυλου σε κάθε σπίτι, εκτεταμένη τροφοσυλλογή, κόκκινη πατάτα). Κυρίως όμως έμαθαν να 

ζουν λιτά, χωρίς προγραμματισμό και πρόβλεψη, με μεγάλη όμως διάθεση για ζωή και 

αλληλοβοήθεια.  

Η Ικαριακή κοινωνία είχε σαφή διάκριση με τον έξω κόσμο. Το πρότυπο της αραιής κατοίκησης 

και της αφανούς κρυμμένης ζωής ήταν αμυντικό σύστημα. Ποτέ οι Καριώτες δεν άσπριζαν τα 

σπίτια τους (ούτε και στις Κυκλάδες αρχικά δεν τα άσπριζαν), για να μη φαίνονται από τη 

θάλασσα και προκαλέσουν κατακτητές και πειρατές. Δεν έφτιαχναν καμινάδες και φαρδιά 

παράθυρα για να μην φαίνεται καπνός και φως. Είχαν γάτες και όχι σκύλους, γιατί οι σκύλοι 

γαυγίζουν και προδίδουν στους πειρατές ανθρώπινη παρουσία(19). Τέλειο εργαλείο απόκρυψης, ο 

ίδιος ο σχιστόλιθος και ο γρανίτης με τον οποίο έχτιζαν, αλλά και η βλάστηση που φρόντιζαν να 

υπάρχει μπροστά από το σπίτι. 

 

Τα συστατικά της Ικαριακής «Ουτοπίας»  
Γνωρίζουμε ότι το Μεσογειακό τοπίο, ένα τοπίο ποικιλίας (γεωμορφολογία, ακτογραμμή, πανίδα, 

χλωρίδα), ένα τοπίο μικρής κλίμακας, τρωτό και ευάλωτο (μικρά μεγέθη ειδών λόγω 

νησιωτικότητας, αναγλύφου, καλά προσαρμοσμένα), ένα τοπίο ανθρωπογενές (τα τροποποιημένα 

οικοσυστήματα κυριαρχούν).  

Μέσα σε αυτό το πλαίσιο, ιδιαίτερο επιστημονικό ενδιαφέρον παρουσιάζουν οι κοινωνικές 

διεργασίες μέσω των οποίων είναι δυνατή η ιστορική συνέχεια του διάσπαρτου ικαριακού 

πληθυσμού. Οι όποιοι έποικοι έφταναν στην Ικαρία από διάφορα μέρη (Μάνη, Πάρος, Αμοργός, 

Εύβοια, Κρήτη, Χίος, κλπ) για διάφορους λόγους (βεντέτα, υπερπληθυσμός, κληρονομικό δίκαιο 

που δημιουργούσε ακτήμονες, πόλεμοι, συρράξεις, δουλεμπόριο, ναυάγια) αν ήθελαν να 

επιβιώσουν, έπρεπε να κάνουν ακριβώς ότι έκαναν και οι ντόπιοι. Έτσι, το Ικαριακό βουνό 

αποτέλεσε τον βασικό αφομοιωτικό παράγοντα των εποίκων, βοηθώντας την συντήρηση 

μακραίωνων παραδόσεων.  



Πράγματι, οι Ικάριοι οφείλουν τη διαμόρφωση της Ικαριακής Συνείδησης στην οροσειρά του 

Αθέρα. Από τον Μύθο του Ικάρου μέχρι την απόρριψη της τουρκοκρατίας («Συγκούδουνο τ’ 

αρνί;»), την απαλλαγή από κάθε λογής κατακτητές, και την Ικαριακή Επανάσταση του 1912, ο 

Πράμνος-Αθέρας πρωταγωνιστεί και διαμορφώνει την Ικαριακή ομοψυχία («ούλοι εμείς εφέντη»), 

αλλά και έναν λαό που σε όλη την ιστορική διαδρομή έμεινε ελεύθερος και δεν δοκίμασε 

ουσιαστικά κανενός είδους δυναστεία ή σκλαβιά. Αξιοσημείωτο είναι ότι ήδη από μεσαιωνικά 

κείμενα έχουμε την μαρτυρία ότι, παρά την λιτή ζωή,  ήταν και ο μακροβιότερος λαός σε όλο το 

Αιγαίο(20), όπως είναι και σήμερα.  

Η τροφοσυλλογή, η αιγοτροφία, η μελισσοπαραγωγή, η καροβoυνοποιία και φυσικά η 

αμπελουργία αναπτύχθηκαν σε συνθήκες αυτάρκειας.  

Διατηρήθηκαν οι αρχαίες ελληνικές τεχνικές, που επιβιώνουν ακόμη και σήμερα. Διατηρήθηκαν 

έτσι και τα ήθη και έθιμα.  

 

Ισότιμοι πολίτες δίχως …πόλη 
Έτσι με το χρόνο διαμορφώθηκε η κοινωνία των ίσων και η «κοινωνία των ελαχίστων». 

Διαμορφώθηκε η Ικαρία της Ουτοπίας. Ας δούμε πώς: 

Οι κάτοικοι ζούσαν ελεύθεροι, μακρόβιοι, χωρίς ταξικές αντιθέσεις γιατί δεν υπήρχαν τάξεις, 

χωρίς διευρυμένη αγορά και εμπόριο. Ένα νοικοκυριό επιβίωνε αν είχε πολλά μέλη. Όσοι δεν 

είχαν παιδιά ή είχαν λίγα παιδιά ήταν οι φτωχοί, αυτοί που δύσκολα επιβίωναν, και συχνά 

πέθαιναν. Ταυτόχρονα, η αλίμενη και ανεμόεσσα Ικαρία, και το επικίνδυνο Ικάριο Πέλαγος 

διαμόρφωναν ένα τείχος προστασίας.  

Μεσολάβησε ένα μικρό διάλειμμα κατά την Βυζαντινή περίοδο και σε ορισμένες περιόδους της 

τουρκοκρατίας, οπότε και ξαναστήνονταν τα δίκτυα εμπορίου και ορισμένοι Ικάριοι 

ξανακατέβαιναν προς την ακτή χωρίς όμως ποτέ να χάσουν την επαφή τους με την παραγωγική 

ζώνη του Αθέρα.  

Τελικά, εδώ στην Ικαρία εμφανίστηκε το φαινόμενο της ύπαρξης «πολιτών χωρίς πόλη», της 

ύπαρξης ενός διάσπαρτου αγροτικού πολιτισμού που δεν είχε αγρότες αλλά «πολίτες», σαν τους 

πολίτες που μετά τη φεουδαρχία δημιούργησε η Γαλλική Επανάσταση: 

Κατοίκους που ήξεραν να ζουν μαζί ως κοινωνία, αυτοδιοικούμενοι, πιο κοντά στην άμεση 

δημοκρατία και πιο μακριά από την αντιπροσωπευτική δημοκρατία που κυριάρχησε αλλού, να 

έχουν δικούς τους κανόνες πειθαρχία και νόμους, μακριά από κεντρικά συστήματα εξουσιών και 

εκμετάλλευσης, δικό τους τρόπο επικοινωνίας, δικούς τους τρόπους επιβίωσης, καταπληκτική 

προσαρμογή στις ιδιαιτερότητες του περιβάλλοντός τους, καλή ποιότητα ζωής, μακροβιότητα και 

ταυτόχρονα όλα αυτά χωρίς «κέντρο», χωρίς κεντρικό οικισμό, χωρίς κεντρική διοίκηση, χωρίς 

πόλη: Οι Ικάριοι ήταν ίσως οι μόνοι που ανέπτυξαν τέτοιο σύγχρονο πολιτισμό και ήταν πολίτες 

χωρίς όμως να έχουν πόλη(21). 

 

Η βάση της Ικαριακής ζωής: Το πολυδραστήριο νοικοκυριό 
Η ίδια η καθημερινή ζωή, η επιβίωση, ήταν εξαιρετικά δύσκολη και το κάθε νοικοκυριό έπρεπε να 

παράγει από όλα: Κηπευτικά, εσπεριδοειδή, καϊσιές (με το κουκούτσι μύγδαλο), κτηνοτροφικά 

προϊόντα (παστρουμά, καθούρα, κοπανιστή, τουλουμοτύρι), λάδι, κρασί, μέλι, αμύγδαλα, 

καλαμπόκι, γάλα, κρέας, ψάρια, ξυλεία.  

Το πολυδραστήριο Ικαριακό νοικοκυριό εκτιμούσε ιδιαίτερα ότι η φύση παρήγαγε έτοιμο. 
Μανιτάρια (Μανήτες), κούμαρα, σαλιγκάρια (σαλιάταγκες ή καριβόλους), βατόμουρα, κάθε 

λογής χόρτα και βότανα (μάραθο, δάφνη, δυόσμος, βλήτα, κρίταμο-α, κομπόχορτο, 

βαλσαμόχορτο, φλυσκούνι, διάφορα τσάγια του βουνού), χαρούπια, μούρα, λουμπίνια, κάστανα, 

σύκα, φραγκόσυκα, καρύδια, κολοκάσια, ξυλεία, κτηνοτροφές από κλαδονομή της φυσικής 

βλάστησης. Επίσης, αξιοποίησε ιδιαίτερα την παραγωγή που προκύπτει χωρίς ιδιαίτερο κόπο 

(Χουρμάδα ελιά, μελισσοκομία σε κουβέλια, σύστημα ελεύθερης κτηνοτροφίας ημιάγριων 

κατσικιών ειδικής ράτσας μέσα σε φραγμούς, αμολατή κτηνοτροφία-ξαπολησώνας, τσούνες στους 

κήπους για τις πέρδικες). Για τα λίγα οικόσιτα ζώα μετέφεραν κλαδί από τις δασικές εκτάσεις.  

Η παρουσία πολλών νερών στην Ικαρία πάντα δάσωνε όποιον αγρό εγκαταλείπονταν. Επίσης, για 

να μετατραπεί η φύση, να γίνουν πεζούλες και η άγρια βλάστηση να γίνει καλλιεργούμενη γη 

έπρεπε να κοπεί πολλή ξυλεία. Δια μέσου των αιώνων οι Ικάριοι ειδικεύτηκαν στην παραγωγή 



κάρβουνου με καμίνια. Ακόμη και σήμερα είναι συνήθως Καριώτικα τα συνεργεία  

καρβουνοποιών σε όλη την Ελλάδα.  

Στο 18
ο
, 19

ο
 και 20

ο
 αιώνα αναπτύχθηκαν η ελιά (μια μεγάλη αγροτική μεταρρύθμιση ξεκίνησε 

από το Χρυσόστομο-Βαώνη), το αμύγδαλο και οι αμυγδαλεώνες στη βόρεια Ικαρία, η σταφίδα. 

Όλα αυτά ήταν προϊόντα εξαγωγής μαζί με το κάρβουνο. 

Στα παράλια δεν υπάρχουν οικισμοί, πλήν του Ξυλοσύρτη(22).  Υπάρχουν μόνο  κάποια κτίσματα 

διάσπαρτα στα παράλια όλης της Ικαρίας για προσωρινή αποθήκευση προϊόντων (κυρίως 

κάρβουνου) μέχρι την μεταφορά τους. Αυτά τα κτίσματα αποτέλεσαν και τη βάση των σημερινών 

παράλιων οικισμών. 

Οι οικισμοί πάνω στις πλαγιές διαμόρφωναν δίκτυα και εντοπιότητες: Περαμαρέ, Μεσαριά, 

Χωριούδια, Απερίχου, Ράχες, χωριά Β.Δ. Ικαρίας, Χωριά του Φαναρίου. Ένα σημαντικό δίκτυο 

μονοπατιών αναπτύχθηκε σε όλο το νησί, από το οποίο σώζονται αξιόλογα τμήματα.  

Γεωγραφικοί διαχωρισμοί διαμορφώθηκαν (Σταβεντικοί-Σοφρανικοί, Ράχες-Μεσαριά-Φανάρι) 

και προσδιορίστηκαν χαρακτηριστικοί τόποι (Λαγκάδα, Πέζι, Παπουτσοκρύφτης, Αμάλου, 

Κάμπα, Βρουχοί, Μάραθο, Αλάμα, Μονοκάμπι, Δοκίμι της Αγάπης, Κάμπος, Αυλάκι, Κακό 

Καταβασίδι, Πούντα, Φάρδη, Ξανθή, Μαύρη, Καταφύγι).  

Τα τοπωνύμια άνθισαν (Βουτσιδές, Άρης Ποταμός, Αστάχυ, Φλές, Οξέ, Ίκαρης, Μάραθος, Νας, 

Χάλαρης,  Χαλικάς, Πηγή, Άσπα, Νέγια, Μύρσανος, Περδίκι, Νεράκι, Αρέθουσα, Καμπί). Οι 

κάτοικοι έβλεπαν νεράιδες στα νερά και στις πηγές τις αρχαίες ναϊάδες, που σήμερα τις λένε 

Καλομοίρες. Σε πολλές περιπτώσεις ονόματα ή χαρακτηριστικά ανθρώπων πρωταγωνιστούν: 

Δάσος του Ράντη, Βαρδαράδες, Φραντάτο, Γλαρέδο, Ραός του Χούτρα, Βρακάδες, Κάστρο του 

Κοσκινά, Κουνιάδοι, Τσουρέδο, Ησυχαστήριο Όσιας Θεοκτίστης της Λεσβίας, Μονή του 

Μουντέ, Πάππας.  

Ορισμένα παραγωγικά μέρη επίσης σηματοδοτήθηκαν: Κεραμές (από τον πηλό για κεραμικά), 

Ξυλοσύρτης (από τα ξύλα για ναυπήγηση και για καμίνια), Μαντριά, Καραβόσταμο (Καραβιών 

σταθμός), Βαώνη (από το Βους και Όνος), Μαγγανίτης (από το ορυχείο μαγγανίου), Καρκινάγρι 

(από το κυνήγι καβουριών), Γιάλια (από το αλάτι που λαμπυρίζει στις λακούβες του βράχου).  

Άλλα μέρη συνδέθηκαν με τη θάλασσα και τα σημεία του ορίζοντα (Εύδηλος, Αρμενιστής, 

Προεσπέρα).  

Η διάσπαρτη οίκηση δημιούργησε φυσικά την ανάγκη για οργανωμένες κοινωνικές συνευρέσεις.  

Την αφορμή έδιναν τα χοιροσφάγια, τα Χριστούγεννα, το Πάσχα και οι πολλές γιορτές αγίων, 

γιατί όλοι ήταν εκεί χωρίς δουλειές, ελεύθεροι να συζητήσουν και να διασκεδάσουν.  

Μετά τη λειτουργία ακολουθούσε πανηγύρι με δωρεάν φαΐ για όλους. Εκεί όλοι χόρευαν και 

χορεύουν μέχρι σήμερα χωρίς παραγγελιές.  

Όπως παλιά, έτσι και σήμερα, στον καριώτικο κυκλικό χορό, ο πρώτος χορευτής ή χορεύτρια 

πηγαίνει στο τέλος του χορού για να χορέψει ο επόμενος-η, με τη συνοδεία βιολιού και λαούτου, 

μέχρι να χορέψουν όλοι.  

Θα παραθέσουμε τρία αποσπάσματα σημερινών τραγουδιών της Ικαρίας που αντανακλούν την 

καριώτικη  ψυχοσύνθεση και φιλοσοφία που περιγράψαμε: 

 

Ωραία που 'σαι Νικαριά με τα ψηλά βουνά σου 

Όμορφα τα κορίτσια σου και κρύα τα νερά σου. 

Της Ικαρίας το νερό όποιος το πιει παγώνει 
Κι όποιος περάσει μια και δυο αγάπη στερεώνει 

(από τραγούδι του γάμου) 

 

Δώσ' του δώσ' του δώσ' του πέρα, δώσ' του φουστανιού σου αέρα 

δώσ' του δώσ' του και ας πάει τούτη η γη θε να μας φαει 

Τούτη η γη με τα λουλούδια τρωει νιους και κοπελούδια 

Τούτη η γη που την πατούμε ούλοι μέσα θε να μπούμε 

(από το τραγούδι "συμπεθέρα", που είναι και Καριώτικος χορός) 

 

Χορεύγετε χορεύγετε παπούτσια μη λυπάστε 

Κι εκείνα ξεκουράζονται την ώρα που κοιμάστε 



Ελιές ελιές μαζεύγετε κουκούτσια μην πετάτε 

Κορίτσια των παλληκαριώ χατίρια μη χαλάτε 

(από το επιτραπέζιο τραγούδι "αμπελοκουτσούρα") 

 

Σήμερα, οι πολιτιστικοί σύλλογοι των χωριών συνεχίζουν επάξια την παράδοση των πανηγυριών 

στην Ικαρία, και πάντα τα έσοδα του πανηγυριού διατίθενται για κάποια ανάγκη του χωριού. 

Μάλιστα, ο απολογισμός του πανηγυριού τοιχοκολλιέται στην πλατεία. 

Η παρουσία της λιτότητας επί αιώνες υλοποίησε στην Ικαρία την ευαγγελική επίκληση «τον άρτον 

ημών τον επιούσιον, δος ημίν σήμερον» και η απουσία πρόβλεψης για το αύριο έγινε κοινός τόπος.  

«Η παντρειά και το Τσουκάλιν θέλ’ ανάγκασιν μεγάλην» λένε στο νησί, βάζοντας στο ίδιο κριτήριο 

δυο γεγονότα για τα οποία πρέπει να προβλέψεις: Την επιλογή συζύγου, και το καθημερινό 

φαγητό!    

Έτσι επέζησαν επί αιώνες και διαμόρφωσαν ένα ιδιότυπο παραγωγικό σύστημα και μια αταξική 

αγροτική κοινωνία λιτότητας και αυτάρκειας που επιβιώνει ακόμη και σήμερα σε ορισμένες 

περιοχές και στα «γονίδια» των σημερινών Ικαρίων: Η Σεμνότητα, η Περηφάνια (ποτέ δεν υπήρξε 

στη διασπορά Ικάριος ζητιάνος) και η Ολιγάρκεια είναι οι βασικές τους αρετές.  

Όλοι τους ξέρουν πράους, θυμόσοφους, γλεντζέδες και καλοπαραιάδες με μοναδική μάλιστα 

αίσθηση χιούμορ. Δίνουν μεγάλη σημασία στην ουσία και όχι στον τύπο. Αποφεύγουν να 

προσβάλουν ο ένας τον άλλο, παρ’ όλο που συνεχώς αλληλοπειράζονται και σκαρώνουν φάρσες. 

Αγαπούν και φροντίζουν ιδιαίτερα τα παιδιά. Η γυναίκα έχει μια εξέχουσα θέση στο νοικοκυριό 

και στην κοινωνία, και μια ελευθερία που σπανίζει στην αγροτική Ελλάδα. Οι γέροντες και οι 

γριές αντιμετωπίζονται με σεβασμό.  

Η δύσκολη ζωή των πολυδραστήριων νοικοκυριών δεν άφηνε πολλά περιθώρια για ελεύθερο 

χρόνο μέσα στη μέρα. Έτσι, οι Καριώτες, αφού είχαν γυρίσει από τα μακρινά χωράφια, αμπέλια ή 

βοσκοτόπια, και αφού είχαν φροντίσει τα οικόσιτα ζώα, μετά την δύση του ήλιου, μπορούσαν να 

περπατήσουν από το σπίτι μέχρι το κέντρο του Οικισμού για να συναναστραφούν, να 

διασκεδάσουν, και όταν έγιναν κάποια μαγαζιά, να ψωνίσουν. Αυτό συνέβαινε αργά το απόγευμα 

ή το βράδυ. Με τον καιρό διαμορφώθηκαν παράξενα ωράρια καταστημάτων, που επιβιώνουν σε 

ορισμένα ορεινά χωριά μέχρι σήμερα, αφού οι κάτοικοι συνεχίζουν ακόμη να παλεύουν με χίλιες 

δυο δραστηριότητες. Δεν είναι επομένως η ανεμελιά ή η τεμπελιά αλλά αντίθετα η 

πολυδραστηριότητα σε συνδυασμό με το οικιστικό πρότυπο της αραιής κατοίκησης που έχει 

επιβάλλει αυτά τα ωράρια στην Ικαρία. 

 

Μετά την περίοδο της Πειρατείας και μέχρι την μικρασιατική καταστροφή.. 
 

…η Ικαριακή κοινωνία ανοίχτηκε προς τα έξω, αναπτύσσοντας αξιόλογο εμπορικό ναυτικό και 

γεωργικές δραστηριότητες στην μικρασιατική ακτή.  

Οι γυναίκες συχνά ξενιτεύονταν στα αρχοντικά της Σμύρνης, συνήθως ως τροφοί και μαγείρισσες.  

Το 1821 στην απόβαση του Σάμιου επαναστάτη Λυκούργου Λογοθέτη στην Χίο συμμετείχαν και 

300 Ικάριοι υπό τον Μιχάλη Καστανιά.  

Το 1835 οι δημογεροντίες των νησιών Ικαρίας, Πάτμου, Καλύμνου και Λέρου σχημάτισαν την 

επαρχία της Τετρανήσου που καταργήθηκε το 1869 μετά από παρέμβαση της Υψηλής Πύλης. 

Με την έλευση του 20ού αιώνα οι Ικάριοι άρχισαν να ξενιτεύονται. Δεν είναι τυχαίο που η 

συλλογική τους αντίληψη μεταφέρθηκε και στην Αμερική. Το πρώτο σωματείο στις ΗΠΑ ήταν 

καριώτικο, η Πανικαριακή Αδελφότητα. Ο πρώτος πρόεδρος των ΑΧΕΠΑ ήταν ο Χρ. Τσιμπίδης.   

Στις 17 Ιουλίου 1912 έγινε η Ικαριακή Επανάσταση και η Ανεξάρτητη Πολιτεία της Ικαρίας, 

μέχρι τις 26 Οκτώβρη του ίδιου χρόνου, οπότε και ενώθηκε με την Ελλάδα μετά από λαϊκή 

συνέλευση στον Εύδηλο. 

  



ΜΕΡΟΣ Β: ΤΟ ΣΗΜΕΡΙΝΟ ΥΠΟΒΑΘΡΟ 
 

Η διασπορά, η αστυφιλία 
Μετά το 1922, μαζί με την μετανάστευση στην Αθήνα και στην Αμερική-Αυστραλία, η 

δραστηριότητα της καρβουνοποιίας αποτέλεσε σημαντικό παράγοντα διασποράς των Ικάριων 

στην υπόλοιπη Ελλάδα.  

Σήμερα, από την  Ζάκυνθο, την Πελοπόννησο, μέχρι την Εύβοια, τις Β. Σποράδες, τη Στερεά 

Ελλάδα και την Κρήτη συχνά συναντά κανείς Ικάριους γαμπρούς που είχαν πάει εκεί για να 

κάνουν καμίνια για κάρβουνο. 

Μέχρι πρόσφατα η Ικαρία είχε διατηρήσει ζωντανό τον ιστορικό-παραδοσιακό τρόπο ζωής της 

και την κοινωνική συνοχή της.  

Μια καταστροφική αποδιάρθρωση άρχισε μεταπολεμικά. Στη δεκαετία του ’60 άνοιξε ο δρόμος 

που συνδέει τον Άγιο Κήρυκο με τον Εύδηλο και τον Αρμενιστή-Ράχες και το νησί 

εξηλεκτρίστηκε. Με το άνοιγμα του δρόμου έπαψε να χρησιμοποιείται το κεντρικό μονοπάτι και 

σταμάτησε η περιμετρική ακτοπλοΐα. Η τοπική κοινωνία της ενδοχώρας, άρχισε να καταρρέει. Η 

αποδυνάμωση των νοικοκυριών λόγω προσωρινής ή μόνιμης μετανάστευσης και η αναπτυξιακή 

έμφαση στην πρωτεύουσα και στα παράλια του νησιού έχουν δημιουργήσει, την τελευταία 10ετία 

μια έντονη αποδιάρθρωση των παραγωγικών σχέσεων που επί αιώνες είχαν δημιουργηθεί με βάση 

το μακρόστενο βουνό και τον ορεινό-ημιορεινό χώρο.  

Επιπλέον, η επί 10ετίες κατεύθυνση των ροών χρηματοδότησης του Νομού περισσότερο προς το 

νησί της Σάμου και λιγότερο προς την Ικαρία δημιούργησε σημαντικές αναπτυξιακές ανεπάρκειες 

που σήμερα δύσκολα αναπληρώνονται. 

Όλα αυτά συμβαίνουν σε ένα ευρύτερο πλαίσιο στο οποίο εντάσσεται η Ικαρία. 

Οι «άκρες» της Ευρώπης, η «κρυμμένη ενδοχώρα» οι περιοχές που βρίσκονται υπό  «αναπτυξιακή 

σκιά», αλλά και ο «τέταρτος κόσμος» των μητροπόλεων, όλοι αυτοί γνωρίζουν καλά ότι η δική 

τους κατάσταση σχετίζεται ευθέως με την πολωμένη ανάπτυξη και τη συσσώρευση. Ωστόσο, δεν 

έχουν πολιτικό βάρος. Ακόμη περισσότερο, διαχρονικά χάνουν σε αξιοπρέπεια και υπερηφάνεια, 

και αισθάνονται τελικά αυτό που οι επίσημες πολιτικές προσδιορίζουν:  «μειονεκτικά» ή 

«παραμεθόρια» η «περιθωριοποιημένα» ή «απομακρυσμένα». 

Σε αυτές τις περιοχές (αλλά και τις κοινωνικές ομάδες) θα πρέπει να αναγνωρίσουμε τη 

λειτουργία ενός ιδιότυπου φαύλου κύκλου, αυτού της «μιζέριας». Η απόκλιση από τα «πρότυπα» 

και τους μέσους όρους, η βίωση της «φτώχειας» και της «μειονεκτικότητας» οδηγεί σε 

υποχώρηση των κοινωνικών αξιών, σε τοπικιστικούς ανταγωνισμούς, σε υποβάθμιση των 

κριτηρίων εκλογής αντιπροσώπων, σε υποβάθμιση της εκπροσώπησης, σε ακόμη μεγαλύτερη 

παραγωγή μιζέριας.  

Με άλλα λόγια ο κύκλος αυτός αφορά την οπισθοχώρηση της κοινωνικής και πολιτικής 

χειραφέτησης των περιοχών, των κοινωνικών ομάδων, των πολιτών. Παράλληλα, χειροτερεύει η 

σχέση κοινωνίας-περιβάλλοντος.  

Η Ικαρία ανήκει σε αυτές τις περιοχές. Και αυτές οι περιοχές είναι και αυτές που χρειάζονται 

εξειδικευμένες πολιτικές και «δραστικά» μέτρα, ιδιαίτερα οι νησιωτικές. Χρειάζονται αυτά 

ακριβώς που δεν έχουν:  

 καλή λειτουργία της δημόσιας διοίκησης,  

 τεχνική υποστήριξη για τη διευκόλυνση ενδογενών αναπτυξιακών διεργασιών,  

 ίδιους πόρους,  

 μέτρα για την άρση (άμβλυνση) της απομόνωσης με καλή, τακτική και φτηνή λειτουργία των 

επικοινωνιών και των συγκοινωνιών, που δεν είναι ανταγωνιστικές και βιώσιμες  

 σταθερή υποστήριξη ορισμένων ζωτικών δραστηριοτήτων,  

 ιδιαίτερες διευκολύνσεις, κίνητρα και υποδομές για τη διεύρυνση της παραγωγικής βάσης,  

 πόρους και ειδικευμένες πολιτικές για τη νεολαία και την Τρίτη ηλικία,  

 προστασία των ευάλωτων κύκλων ζωής.  
Πολλά από αυτά είναι ζητήματα διεκδίκησης αλλά και ζητήματα εσωτερικών διεργασιών. Θα 

γίνει λεπτομερέστερη αναφορά σε επόμενη ενότητα. 

 



Η Ικαρία και η επάνοδος της «ουτοπίας» μέσω της αειφορίας 
Όταν η έννοια «Ικαρία» περνούσε ως κοινωνική ρύθμιση και ως η χώρα της ουτοπίας από τον 

Γάλλο επαναστάτη Ετιέν Γκαμπέ στα μέσα του 19ου αιώνα (Le voyage en Icarie- Ταξίδι στην 

Ικαρία), κανείς δεν θα φανταζόταν ότι 150 χρόνια μετά η ουτοπία θα επέστρεφε στην αναπτυξιακή 

φιλολογία μέσω της έννοιας της «αειφορίας».  

Η σύγκριση μοιάζει να μην έχει έδαφος γιατί η κοινωνική ουτοπία του 19ου αιώνα παρέμεινε σε 

ένα επίπεδο μεμονωμένων κοινωνιακών εφαρμογών στην Αγγλία, στις ΗΠΑ και αλλού. Δεν έγινε 

κατορθωτό να δημιουργηθούν ευρύτερες γεωγραφικές συσπειρώσεις που να προσφέρουν εμπειρία 

σε διεργασίες «παγκοσμιοποίησης των ουτοπιών».  

Αυτό που φαίνεται να είναι το «αναπτυξιακό ζητούμενο» σήμερα, μήπως υπήρχε και υπάρχει 

ακόμη στην Ικαρία; Μήπως τα συστατικά της κοινωνικής ουτοπίας ή της σοσιαλιστικής 

κοινωνίας, που όμως σήμερα πρέπει να τα δούμε με το βλέμμα της «αειφορίας», της διαρκούς και 

όχι ληστρικής ανάπτυξης, της αυτοτροφοδοτούμενης και αυτοϋποστηριζόμενης ανάπτυξης, η 

Ικαρία τα είχε κάνει εφαρμογή εδώ και αιώνες;  

Και αν είναι έτσι, μήπως πρέπει να εκτιμήσουμε εμείς οι κάτοικοι και φίλοι και ενδιαφερόμενοι 

της Ικαρίας τι έχουμε ακόμη και τι χάνουμε ή χάσαμε; 

Και πως μπορούμε να συμβάλλουμε; Τι να κάνουμε; 

 

Τι να κάνουμε; Μια επαναξιολόγηση του Ικαριακού πλούτου 
Η Ικαρία φαίνεται να έχει σημαντική οικιστική ιστορία, σημαντικές οικιστικές αναπροσαρμογές.  

Πολλά στοιχεία του Ικαριακού πολιτισμού, η γλώσσα, η γραφή, οι χοροί, τα έθιμα, το 

κτηνοτροφικό σύστημα, ερευνώνται σήμερα και δείχνουν ότι είναι εφάμιλλα της μοναδικότητας 

και της σημασίας του Πράμνιου Οίνου, και πέρασαν επίσης στην αφάνεια.  

Είναι λάθος να πιστεύουμε ότι δεν υπάρχουν παραγωγικές εξειδικεύσεις στην Ικαρία. Υπάρχουν ή 

υπήρχαν σε μικροκλίμακα, μη αξιοποιήσιμες για το οικονομικό σύστημα του καπιταλισμού μέχρι 

σήμερα, αλλά εξαιρετικά ενδιαφέρουσες. Ας αναφέρουμε μερικές:  

1. Μικρόσωμες αγελάδες στο Δράκανο (είδος σαν το αλογάκι της Σκύρου που εξαφανίστηκε) 

2. Παραδοσιακοί αμπελώνες στην Κάμπα, στον Κοσκινά, στις Ράχες, στην Εριφή και σε πολλά 

άλλα μέρη 

3. Ο συμπαγής ελαιώνας της Ικαρίας από Ξυλοσύρτη μεχρι Πλαγιά,  

4. Τα περίφημα Καϊσιά του Αγίου Κηρύκου  

5. Τα περίφημα Ικαριακά γλυκά του κουταλιού με κορυφαίο και σπάνιο το γλυκό τριαντάφυλλο.  

6. Τον μοναδικό Ικαριακό Παστρουμά της Δυτικής Ικαρίας από αποξηραμένο κατσικίσιο κρέας 

7. Σημαντικά τυροκομικά προϊόντα από κατσικίσιο γάλα (καθούρα, τουλουμοτύρι, κοπανιστή).  

8. Μοναδικά σύνολα κήπων σχεδόν σε όλες τις ρεματιές του νησιού συχνά με τοπικούς σπόρους 

9. Το μοναδικό κτηνοτροφικό σύστημα της περιφραγμένης αμολατής κτηνοτροφίας 

10. Τους αμυγδαλεώνες του Ευδήλου και της Μεσαριάς 

11. Το μέλι Ικαρίας 

12. Τις δασικές κοινωνίες των Ραχών 

13. Τους ψαρότοπους και τα ψαρολίμανα  

14. Την εξειδίκευση στην παραγωγή κάρβουνου  

Στο σύνολό της η Ικαρία, μέχρι σήμερα, παραμένει ακόμη «αφανής» και ανεξερεύνητη. Ακόμη 

και από μας τους ίδιους τους Ικάριους 
Τις ξέρουμε όμως τις ιδιαιτερότητες μας; Να μιά πρόχειρη και ενδεικτική καταγραφή:  

• Η Ικαριακή φύση έχει πάνω από 12 ενδημικά είδη φυτών και ζώων που δεν υπάρχουν 

πουθενά αλλού, και δεν ξέρουμε πόσα άλλα θα βρεθούν γιατί είναι γενικά ανεξερεύνητη.  

• Γεωλογικά έχει περίπου από όλα.  

• Το αιολικό δυναμικό της Ικαρίας είναι από τα ελάχιστα της Ευρώπης με τέτοιες δυνατότητες 

και περιμένει την αξιοποίησή του από την αυτοδιοίκηση.  

• Οι γεωθερμικές δυνατότητες είναι σε αναμονή.  

• Η αρχαία Ικαρία που ήταν το σταυροδρόμι του Αιγαίου, με σημαντικό πλούτο και πολιτισμό 

(είναι γεμάτη από ευρήματα του νεολιθικού και του λεγόμενου "κυκλαδίτικου" πολιτισμού), 

είναι θαμένη κακοδιατηρημένη και άγνωστη, αντί να προβάλεται ως η Πατρίδα του Θεάτρου, 



η Πατρίδα του πρώτου αεροπόρου αλλά και η Πατρίδα του Κρασιού (όπως μαρτυρεί και η 

επιγραφή στο αρχαιολογικό Μουσείο του Κάμπου).  

Ποιός άλλος τόπος έχει τέτοια πλεονεκτήματα;  Αλλά δεν είναι μόνο αυτά.   

1. Η Ικαριακή κοινωνία έχει δημιουργήσει ιδιόμορφη γραφή(23) (τσιγκριά γράμματα που δεν 

υπάρχουν αλλού),  

2. ιδιόμορφη οίκηση (αραιή και διάσπαρτη κατοίκηση που δεν υπάρχει αλλού),  

3. ιδιόμορφη αρχιτεκτονική στα σπίτια και στις εκκλησίες(24) (κάθε χρόνο έρχονται φοιτητές 

και την σπουδάζουν),  

4. ιδιαίτερους τρόπους διασκέδασης(25) (πανηγύρια, έθιμο πρωτοχρονιάς),  

5. δική της ιδιαίτερη λύρα (την καριώτικη που μοιάζει με τη λύρα της Καρπάθου αλλά είναι 

ιδιαίτερη),  

6. δική της βράκα (με σχέδιο που δεν συναντάται σε άλλα νησιά),  

7. δικά της ωράρια,  

8. δική της τσαμπουνοφυλάκα, συνδεδεμένη και με το πιδαύλι, αυτό το πανάρχαιο πνευστό 

όργανο. 

9. δικό της παραδοσιακό κτηνοτροφικό σύστημα,  

10. Δικό της (και κληρονομικό) δίκαιο (τα «αναστατικά» ανήκουν σε αυτή την κατηγορία) 

11. δικές της ράτσες σταφυλιού (φωκιανό, μπεγλέρι),  

12. δική της ράτσα προβάτου (πρόβατο Ευδήλου) και δική της ράτσα κατσικιού (ρασκό),  

13. καταπληκτική και μοναδική φύση,  

14. τη γνωστή μοναδική ιδιαιτερότητα των ιαματικών νερών της,  

15. τεράστια και σπουδαία και συχνά μοναδική ιστορική- αγωνιστική-κοινωνική παρουσία που 

εκδηλώνεται με την περήφανη στάση της απέναντι στους κατακτητές κάθε είδους 

(Γενοβέζους, Τούρκους, Ιταλούς, κλπ). 

16. Ακόμη, η Ικαρία αποτελεί πρωτοπόρο σταθμό στο συνεταιριστικό κίνημα της χώρας,  

17. διατηρεί τη μοναδική ειδίκευση των καμινιών που τη φέρνει σήμερα σε μονοπωλιακή θέση σε 

όλη την Ελλάδα,  

18. διατηρεί την εξαφανιζόμενη ελιά "χουρμάδα" ή "φλασκολιά",  

19. διατηρεί ακόμη τα σπουδαία μονοπάτια της,  

20. την καταπληκτική της φιλοξενία,  

21. το υπέροχο χιούμορ και θυμοσοφία της. 

Σήμερα, σε κάθε σημείο της, σε κάθε χωριό, καθημερινά δημιουργούνται αξιόλογες πρωτοβουλίες 

και δράσεις που όμως δεν μεταδίδονται στην υπόλοιπη Ικαρία, και κυρίως δεν τις ξέρουν οι νέοι. 

Κανείς δεν ενδιαφέρεται για αυτές, κανείς δεν τις συγκεντρώνει για να τις κάνει πρόγραμμα και 

γιά άλλες περιοχές του νησιού.  

 

Σήμερα η Ικαρία:  
 

1. αισθάνεται απομονωμένη ενώ ποτέ δεν ένοιωθε έτσι στο παρελθόν, με αποτέλεσμα να διψάει 

για κάθε είδους ενδιαφέρον, χωρίς να μπορεί να εξετάσει αν θα είναι θετικό ή αρνητικό το 

αποτέλεσμα.   

2. είναι περιφερειακή κάθε πολιτικής, επειδή μεταπολεμικά ευνοείται η πολωμένη ανάπτυξη, και 

το παραδοσιακό μοντέλο της Ικαρίας δεν χωράει πουθενά, γιατί δεν έχει μελετηθεί 

3. αγχωμένη για τον τρόπο ανάπτυξής της (δεν ξέρει πώς, δεν ξέρει από που να πιάσει την άκρη 

του κουβαριού),   

4. δημιουργεί ένα παράκτιο οικιστικό πρότυπο που ήταν άγνωστο στο νησί,  που επιφέρει 

σημαντική κοινωνική και παραγωγική διάλυση. 

5. έχει απελευθερώσει σημαντικές δυνάμεις ατομικής αυθαιρεσίας και παρανομίας  που δεν 

μπορούν να ελέγξουν οι κοινωνικές δυνάμεις (παράνομη δόμηση, υπερβόσκηση σε κοινοτική 

γη, λαθροϋλοτομία, χασισοκαλλιέργεια, αυτοδικία),   

6. βλέπει τη συνεχή υποβάθμιση του πολιτιστικού -αναπτυξιακού -οικιστικού της πλούτου 

κυρίως από εσωτερικές δυνάμεις καταστροφής. 

 

 



Επαναπροσδιορίζοντας τα ειδικά γεωγραφικά και διαρθρωτικά 

χαρακτηριστικά και προβλήματα της Ικαρίας 
  

Η Νήσος Ικαρία είναι:  

1. Αγροτική περιοχή με δυσχερή προσπέλαση.  

2. Περιοχή υψηλής πυρικής επικινδυνότητας  
3. Περιοχή που απειλείται από διάβρωση και απερήμωση Με τις πυρκαγιές, αλλά και με την 

κατάρρευση των λίθινων τοιχείων πολλών εγκαταλειμένων πεζουλιών (terracing) που άλλοτε 

χρησιμοποιούντο για ξερικές καλλιέργειες (rainfed agriculture) ο κίνδυνος της εντονότερης 

διάβρωσης και απερήμωσης είναι ιδιαίτερα έντονος.  

4. Περιοχή απομακρυσμένη, ακριτική και νησιώτικη.Ο Νομός Σάμου (Νησιά Σάμος, Ικαρία, 

Φούρνοι) είναι ακριτικός νομός στα σύνορα με την Τουρκία. Η απομόνωση της Ικαρίας δεν 

είναι μόνο γεωγραφική (λόγω απόστασης και λόγω νησιωτικότητας). Η σημαντικότερη 

διάσταση της απομόνωσής της είναι η διοικητική και επιστημονικό-τεχνική. Αν θεωρήσουμε 

την ιεραρχική δομή της Ευρώπης σε επίπεδα η Ικαρία βρίσκεται σε ένα 5ο επίπεδο για την 

περιοχή της πρωτεύουσας του νησιού τον Άγιο Κήρυκο (Δήμοι Αγ, Κηρύκου και Φούρνων, 

Κοινότητες Περδικίου, Ξυλοσύρτη), σε ένα 6ο επίπεδο για τις παράκτιες Κοινότητες 

Καραβοστάμου, Ευδήλου, Μαγκανίτη, Καρκιναγρίου), και σε ένα 7ο επίπεδο απομόνωσης 

για τις ορεινές και ημιορεινές Κοινότητες και χωριά (Κοινότητες Αρέθουσας, Μεσσαριάς, 

Φραντάτου, Ραχών, Αγίου Πολυκάρπου, Χρυσοστόμου, χωριά βορειοδυτικής Ικαρίας, χωριά 

βορειοανατολικής Ικαρίας). 

Ας δούμε αυτά τα επίπεδα απομόνωσης: 

1.Ε.Ε. 

2. Ελλάδα (Αθήνα) 

3. Περιφέρεια Β. Αιγαίου (Μυτιλήνη) 

4. Νομός Σάμου (Νήσος Σάμος-Βαθύ) 

5. Επαρχία Ικαρίας (περιοχή Αγ. Κηρύκου) 

6. Παράλια ενδοχώρα της Ικαρίας 

7. Ορεινή-ημιορεινή ενδοχώρα της Ικαρίας. 

Ουσιαστικά, η ψυχή της Ικαρίας, η ανθρωπογεωγραφία της Ικαριακής οροσειράς σήμερα 

σταδιακά έχει βρεθεί από το επίκεντρο στην έσχατη απομόνωση.   

1. Περιοχή ορεινή. Η Ικαρία είναι ένα μακρόστενο βουνό μέσα στη θάλασσα, και σε αντίθεση 

με άλλα νησιά που έχουν κυρίως συνεκτικούς παράκτιους οικισμούς, έχει πολλούς 

διάσπαρτους μη-παράλιους οικισμούς σε όλο το μήκος της, και νοικοκυριά με μεγάλες 

αποστάσεις μεταξύ τους, στενά δεμένα με τον τόπο και τις τοπικές παραγωγικές δυνατότητες. 

Από αυτή την άποψη, η Ικαρία εμφανίζει κοινά οικονομικά, παραγωγικά, δημογραφικά, 

κοινωνικά χαρακτηριστικά με πολλές ορεινές περιοχές και δεν θα ήταν υπερβολή να την 

χαρακτηρίζαμε ως περιοχή που έχει αντίστοιχα προβλήματα με άλλες ορεινές μη-νησιώτικες 

περιοχές. 

2. Σεισμογενής περιοχή. Η Ικαρία βρίσκεται στο σύνορο που ορίζει το σεισμογενές τόξο του 

Ανατολικού Αιγαίου. Στα τελευταία 150 χρόνια έχουν υπάρξει τουλάχιστον τρείς σημαντικοί-

καταστροφικοί σεισμοί. Η ύπαρξη σημαντικών ραδιούχων θερμοπηγών στην Ικαρία αποτελεί 

μάρτυρα των σεισμογενών ρηγμάτων του νησιού. Επίσης, υπάρχει το μεγάλο ρήγμα της 
Μεσαριάς.  

3. Περιοχή με φυσική κληρονομιά σε κίνδυνο. Η δασώδης, καταπράσινη Ικαρία, διαθέτει 

σημαντικά οικοσυστήματα παρόλο που δεν έχει γίνει μέχρι σήμερα συστηματική καταγραφή. 

Έχει τουλάχιστον 14 ενδημικά είδη φυτών και ζώων. Επίσης διαθέτει σημαντικά δασικά 

οικοσυστήματα (Πεύκου, Θαμνώδη, Quercus). Μικροί αλλά σημαντικοί παράκτιοι υγρότοποι 

απειλούνται από την παράκτια τουριστική ανάπτυξη.  

4. Περιοχή με πολιτιστική κληρονομιά σε κίνδυνο. Η σημαντική αρχιτεκτονική κληρονομιά 

της Ικαρίας δεν έχει καταγραφεί. Δεν έχουν γίνει συστηματικές ανασκαφές των 

αρχαιολογικών τόπων. Η τοπική διάλεκτος κινδυνεύει να εξαφανιστεί. Δεν έχει γίνει 

συστηματική καταγραφή των τοπικών μύθων-παραμυθιών-τραγουδιών-εθίμων-χορών. Η 



ανοικοδόμηση νέων κατοικιών δημιουργεί ένα οικιστικό περιβάλλον που αλλοιώνει και 

απειλεί την τοπική αρχιτεκτονική και την αισθητική παράδοση.  

5. Περιοχή με σημαντικά και πολλαπλά διαρθρωτικά προβλήματα. Σημαντικό στοιχείο 

περιθωριοποίησης της Ικαριακής κοινωνίας αποτελεί το γεγονός ότι το πνευματικό και 

τεχνικό ανθρώπινο δυναμικό του νησιού ζεί και εργάζεται έξω από το νησί (Αθήνα, 

εξωτερικό, ναυτιλία). Επομένως, εξ’ορισμού η τοπική αυτοδιοίκηση και η τοπική κοινωνία 

αδυνατεί να παρακολουθήσει τις ευρωπαϊκές εξελίξεις-ευκαιρίες-δυνατότητες.  

 

 

Επιπτώσεις 
 

Η νεολαία μετά τη δευτεροβάθμια εκπαίδευση μεταναστεύει κυρίως στην Αθήνα για σπουδές και 

μετά δύσκολα βρίσκει εργασία στο νησί.  

Το χειμώνα, λόγω απομόνωσης, πολλοί κάτοικοι διαχειμάζουν στην Αθήνα.  

Η ανεργία είναι σημαντική.  

Η πρωτογενής παραγωγή δεν μπορεί να ανταγωνιστεί άλλες περιοχές, περισσότερο ευνοημένες.  

Η δευτερογενής παραγωγή είναι ανύπαρκτη.  

Η τουριστική ανάπτυξη μιμείται το ξενοδοχειακό πρότυπο του μαζικού τουρισμού οξύνοντας τα 

προβλήματα εποχικότητας και ανεργίας.  

Η λειτουργία των Ιαματικών Λουτρών κατά τη θερινή περίοδο επίσης οξύνει τα διαρθρωτικά 

προβλήματα. 

Σημαντικό διαρθρωτικό πρόβλημα δημιουργεί η απουσία της νεολαίας, που δημιουργεί κοινωνίες 

τρίτης ηλικίας σε όλο το νησί, και ιδιαίτερα στην ημιορεινή και ορεινή περιοχή.  

Η μετανάστευση και η μετακίνηση του πληθυσμού προς την παράκτια ζώνη του νησιού 

δημιουργεί σημαντικό οικιστικό πλεόνασμα στην ημιορεινή και ορεινή ενδοχώρα.  

Σήμερα τα παράκτια δοκιμάζονται από σημαντικές πιέσεις, κυρίως οικιστικές.  

Η Ικαρία είναι, τέλος, περιοχή που δεν υποβάλει προτάσεις και υπο-χρηματοδοτείται από τα 

κονδύλια της ΕΕ.  

Στις σημερινές συνθήκες ο κίνδυνος να «πουληθεί» η Ικαρία είναι ορατός(26). Ήδη 

παρατηρούνται σημαντικές αγοραπωλησίες, είναι έκδηλο το ενδιαφέρον για ιδιωτικοποίηση των 

ιαματικών πηγών. 

 

 

Η διατήρηση της μοναδικότητας της Ικαρίας είναι υπόθεση κοινωνικής 

αυτογνωσίας  
Σήμερα στην ενδοχώρα της Ικαρίας υπάρχει σημαντικότατος οικιστικός πλούτος.  

Παραδοσιακά οι δρόμοι επικοινωνίας ήταν το δίκτυο των κεντρικών μονοπατιών και η παράκτια 

θαλάσσια επικοινωνία. Η σημερινή προσπάθεια ανάδειξης των κεντρικών μονοπατιών της Ικαρίας 

μπορεί να αποτελέσει τον άξονα, τη βάση, για μια άλλου τύπου ανάπτυξη. Η οικοτουριστική 

μελέτη που έγινε το 2000 από την Αναπτυξιακή Εταιρεία Επαρχίας Ικαρίας πρέπει να αξιοποιηθεί 

αφού επικαιροποιηθεί. 

Τι είδους ανάπτυξη; Μια εναλλακτική-ήπια ανάπτυξη με βάση τα συγκριτικά πλεονεκτήματα του 

νησιού (άνεμος, ενδημικά είδη, μεγάλη εναλλαγή τοπίου, νερά, μεγάλη δασοκάλυψη, μεγάλο 

οικιστικό απόθεμα κλπ) 

 με αργούς αλλά σταθερούς κύκλους συσσώρευσης,  

 με δημιουργία πρόσθετου πλούτου  

 που θα μένει και θα επενδύεται επιτόπου,   

 που θα διαχέεται σε όλη την Ικαρία,  

 που θα μετατρέπεται σε ποιότητα περιβάλλοντος.  

 με στήριξη στην ανάπτυξη και αξιοποίηση (μεταποίηση και εμπόριο) της τοπικής παραγωγής,  

 με την διεύρυνση και την υιοθέτηση από τον τοπικό πληθυσμό ενός τουριστικού μοντέλου 
που δεν θα έχει τουρίστες-καταναλωτές (φύσης και πολιτισμού) αλλά φίλους και επισκέπτες 

των Ικαρίων.  



 

Η Ικαρία έχει ανάγκη από την πλήρη ανάδειξη και αξιοποίηση των μοναδικών Λουτροπηγών της 

και την υιοθέτηση ενός αγροτοτουριστικού-οικοτουριστικού τύπου ανάπτυξης της ενδοχώρας, 

βασισμένου πάνω στην τοπική ιδιοσυγκρασία και στο σημαντικό οικιστικό της απόθεμα.  

Οι προσπάθειες πρέπει να στραφούν σε αναπτυξιακές πρωτοβουλίες που να δημιουργούν αργούς 

και σταθερούς κύκλους συσσώρευσης με όσο το δυνατό περισσότερους συμμετέχοντες. Ο 

παραγόμενος πλούτος πρέπει να μένει και να επενδύεται επιτόπου, να διαχέεται σε όλη την Ικαρία 

και να μπορεί να μετατρέπεται σε ποιότητα περιβάλλοντος.  

Τα συγκριτικά πλεονεκτήματα του νησιού, εκτός από τα ιαματικά νερά και τη γεωθερμική 

ενέργεια τους, είναι πολλά. Έχει αιολικό δυναμικό, αρκετά ενδημικά είδη, σημαντικές 

δυνατότητες ανάπτυξης βιολογικών καλλιεργειών, πολλά αγροτικά είδη τοπικής ονομασίας, 

μεγάλη εναλλαγή τοπίου,  πολλά  νερά που μπορούν να αξιοποιηθούν για ποτιστικές καλλιέργειες 

και υδροηλεκτρική ενέργεια, μεγάλη δασοκάλυψη, μεγάλο οικιστικό πλούτο, σημαντικές 

δυνατότητες ανάπτυξης εναλλακτικών μορφών τουρισμού (αεραθλητικός, θρησκευτικός, 

οικολογικός, εκπαιδευτικός κλπ).  

Για να γίνουν όλα αυτά, όλο και περισσότερο οι ίδιοι οι Ικάριοι αντιλαμβάνονται ότι  πρέπει να 

τονωθεί η κοινωνική συνοχή, η συλλογικότητα και η δια-ηλικιακή επικοινωνία. Η Ικαρία έχει 

ανάγκη οργανωτικής και τεχνικής-επιστημονικής υποστήριξης. Επίσης, πρέπει να στηριχθεί η 

επιχειρηματικότητα, να βελτιωθεί η σχέση εκπαίδευσης και τοπικής ζήτησης για θέσεις εργασίας, 

να στηριχθεί  και αξιοποιηθεί (μεταποίηση και εμπόριο) η τοπική παραγωγή.  

Η διατήρηση της μοναδικότητας της Ικαρίας είναι υπόθεση κοινωνικής αυτογνωσίας 

Τα παραδείγματα που προαναφέρθηκαν αρκούν για να καταλάβουμε όλοι ότι η περιγραφή που 

κάναμε της καριώτικης κοινωνίας και του φυσικού περιβάλλοντος δεν ήθελε να εξιδανικεύσει. 

Ηθελε σίγουρα να εντοπίσει τις ιδιαιτερότητες και ιδιορρυθμίες της Ικαρίας που είναι πολλές και 

να διατυπώσει τον εξής απλό συλλογισμό: Η Ικαρία έχει σημαντικές ιδιαιτερότητες που την 

κάνουν μοναδική.   

Αυτή η μοναδικότητά της είναι και ο πλούτος της. Αυτή η μοναδικότητά της είναι αυτή που θα 

πρέπει η ίδια συνειδητά να τονίσει αντί να την ισοπεδώσει.  

Μάλιστα πρέπει να πείσει και τον εαυτό της και τους άλλους.  Και πρέπει να το κάνει αυτό γιατί 

αυτή η ιδιαιτερότητα της και η απαίτηση της να είναι αποδεκτή από τους «άλλους» είναι και η 

μόνη εγγύηση του μέλλοντός της. 

Κανένας άλλος δεν φαίνεται να μπορεί να την καταλάβει για να τη βοηθήσει εκτός από τον εαυτό 

της. Πρέπει λοιπόν να κοιταχτεί στον καθρέφτη, να συνομιλήσει με τον εαυτό της, να 

προβληματιστεί, να ερμηνεύσει γιατί συμβαίνουν όλα αυτά γύρω της, αλλά και στο σώμα της και 

στην ψυχή της. Και φυσικά να κοιτάξει λίγο μακριά και να αρχίσει να εκτιμά αν το μέλλον που 

έρχεται της ταιριάζει(27). Αν δεν της ταιριάζει, θα πρέπει να χαράξει εκείνη το δικό της μέλλον. 
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(11) Σημαντική μαρτυρία αποτελεί το ψηφιδωτό της Πάφου στην Κύπρο, όπου αναγράφεται «Ικάριος και οι πρώτοι 

οινοποίοντες». 

(12) Οδύσσεια, Κ. Στίχοι 230-240 

(13) Το κεραστάρι που σώζεται στο μικρό μουσείο της οινοποιίας Αφιανέ στις Ράχες. 

(14) Μυστήριο αποτελεί το τοπωνύμιο «Histi» που αναφέρει ο Στράβωνας ως το καλύτερο αγκυροβόλιο, που 

διαθέτει ένα ακρωτήριο με δυτική κατεύθυνση (http://hydra.perseus.tufts.edu). Προφανώς το μέρος αυτό δεν 

είναι ο Νάς, γιατί ο Στράβωνας τον αναφέρει αμέσως μετά. Εικάζεται ότι μπορεί να είναι το σημερινό 

Καραβόσταμο (εκ του Καραβόσταθμος), αφού η σημερινή διαμόρφωση είναι προσχωσιγενής, υπάρχουν 

δέστρες βαθιά μέσα στο ρέμα και υπάρχει ο Βράχος με δυτική κατεύθυνση. Επίσης στην ίδια περιοχή έχουν 

βρεθεί τάφοι της κλασσικής αρχαιότητας. 

(15) Μαζί με τον μύθο του Δαίδαλου και Ίκαρου, η Ταυροπόλος Άρτεμις υποδηλώνει για άλλη μια φορά την σχέση 

της Ικαρίας με τη Μινωική Κρήτη, μέσω της θεοποίησης του Ταύρου. Η ίδια η Άρτεμις υποδηλώνει 

εκτεταμένες σχέσεις στο χώρο της Ανατολικής Μεσογείου, όπου η Ικαρία φαίνεται ότι έπαιζε σημαντικό ρόλο. 

Άλλωστε το ψηφιδωτό με τον Ικάριο και τους «πρώτους οινονπίοντες» βρέθηκε στην Κύπρο. 

(16) Στη Μινωική Κρήτη, όπου ο ταύρος λατρευόταν ως θεότητα, το ζευγάρωμα της Πασιφάης με τον ταύρο του 

Μίνωα έγινε με τη βοήθεια του Δαίδαλου. Ακολούθησε η γέννηση του Μινώταυρου και η επινόηση του 

Λαβυρίνθου για τον εγκλεισμό του. 

(17) Σύμφωνα με τον Απολλόδωρο ο Ορέστης επιστρέφοντας με την Ιφιγένεια από την Ταυρίδα, πήρε μαζί του ένα 

ξόανο της θεάς Αρτέμιδος. Μία κακοκαιρία έφερε το πλοίο του Ορέστη στη Ρόδο, αναφέρει ο Απολλόδωρος, 

όπου το ξόανο αφιερώθηκε εκεί σε ένα οχυρωματικό τοιχίο. Επειδή καμία αναφορά δεν γίνεται για ναό της 

Ταυροπόλου Αρτέμιδος στη Ρόδο (Εγκυκλοπαίδεια Δομή), και επειδή διάφοροι συγγραφείς (Higinus, Fab. 

120,  Tzetzes Scoliast on Lycophron 1374)  αναφέρουν ή πιθανολογούν άλλα μέρη που αναγκάστηκε να 

προσεγγίσει ο Ορέστης, μπορεί κανείς να υποθέσει βάσιμα ότι η κακοκαιρία έφερε τον Ορέστη στο Ικάριο 

Πέλαγος, στη θέση Νάς, όπου σώζεται μέχρι σήμερα ένα μεγάλο οχυρωματικό τοιχίο, πάνω στο οποίο είχε 

κτιστεί ο Ναός της Ταυροπόλου Αρτέμιδος. 

(18) Στην Ικαρία η διαδικασία της απόσυρσης του πληθυσμού στην ορεινή ενδοχώρα πρέπει να έγινε νωρίτερα. 

(19) Είναι εντυπωσιακή η δυσαρέσκεια των σημερινών Ικαρίων απέναντι στους σκύλους, που προέρχεται από την 

περίοδο της αφάνειας. 

(20) Joseph Georgirenes, A DESCRIPTION OF THE PRESENT STATE OF SAMOS, NICARIA, PATMOS AND 

MOUNT ATHOS,  July 14, 1677,  London. 

(21) Ιδιαίτερη περιοχή επίσης στον ελλαδικό χώρο αποτελούν τα χωριά των Αγράφων, με δική τους ταυτότητα και 

ανεξαρτησία για πολλούς αιώνες που μοιάζει με αυτή της Ικαρίας. Εδώ όμως το χωρικό πρότυπο προϋποθέτει 

από την αρχή χωριά και κεφαλοχώρια.  

(22) Ο Ξυλοσύρτης αποτελεί μια ιδιαίτερη περίπτωση, καθώς είχε αναπτύξει σχέση με τους πειρατές που 

ελλιμενίζονταν στην απέναντι νησιωτική συστάδα των Φούρνων. Οι πειρατές είχαν ανάγκη από ξυλεία για 

επισκευές των σκαφών τους, τα οποία προμηθεύονταν από τον Ξυλοσύρτη, και γι αυτό δεν πείραζαν  τους 

κατοίκους του χωριού. Η ονομασία Ξυλοσύρτης προέρχεται από τα ξύλα που κατέβαζαν από το βουνό 

σέρνοντάς τα οι κάτοικοι του χωριού.  

(23) Είναι αξιοσημείωτη και μοναδική η δουλειά που κάνει ο παλαιογράφος Αγαμέμνων Τσελίκας και το Ίδρυμα 

της Εθνικής Τραπέζης Ελλάδος. 

(24) Σημαντική ήταν η έκδοση του βιβλίου του Γ. Κόκκινου από την Εταιρεία Ικαριακών Μελετών 

(25) Σημαντική δουλειά έχει κάνει ο Σωτήρης Χτούρης στο Πανεπιστήμιο Αιγαίου 

(26) Το κείμενο αυτό είχε διαμορφωθεί πριν εκδηλωθεί το ενδιαφέρον του Ομίλου Μυτιληναίου για 110 

ανεμογεννήτριες τέρατα για παραγωγή 330 MW ρεύματος προς εξαγωγή με υποθαλάσσιο καλώδιο στην 

κορυφογραμμή του Αθέρα σε μήκος πάνω από τα 2/3 του βουνού.  

(27) ΕΜΠ, Σύλλογος Ικαρίων Επιστημόνων, ΚΕΤ «Ποιο μέλλον ταιριάζει στην Ικαρία;», έκδοση ΕΜΠ, 1997. 

Περιέχει τις εργασίες μιας ημερίδας και ενός συνεδρίου που έγιναν το 1995. 
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επιστροφή 

 

Δείτε τι έγινε στα εγκαίνια του àrtεις; 2013  

06/12/2013 

Ο Πολυχώρος metamatic:taf πλημμύρισε το βράδυ της Πέμπτης 5 Δεκεμμβρίου με κόσμο, 

Ικαριώτες και φίλους του νησιού, στα εγκαίνια του àrtεις; fest 2013 που διοργανώνει για 2η 

χρονιά το ikariamag.gr. Οι Ημέρες Σύγχρονης Ικαριακής Δημιουργίας ξεκίνησαν, εκθέσεις και 

εγκαταστάσεις άνοιξαν τις πόρτες τους, ενώ οι εκδηλώσεις σήμαναν την έναρξη του 4ομερου 

Φεστιβάλ: Είχαμε την παρουσίαση των καλλιτεχνών και των έργων τους, την πρώτη προβολή της 

ταίνιας μικρού μήκους «η πτήσης του Ικάρου»  του 12 χρονου Πάνου Αρβανιτάκη, η οποία 

προβάλλεται πλέον συνεχώς σε αίθουσα του Taf, το stand-up comedy «Ίκαρε, Όχι στα ψηλά παιδί 

μου» του Ηλία Φουντούλη και την performance «Το Φάντασμα της Μασσαλίας» του Γιάννη 

Αγγελάκη. Στη συνέχεια οι επισκέπτες ήπιαν το ποτό τους στο μπαρ του πολυχώρου, 

επισκέφτηκαν τα δωμάτια των εκθέσων αλλά και το Ικαριακό Παντοπωλείο. 

Σήμερα Παρασκευή, οι εκθέσεις είναι ανοιχτές σε όλη τη διάρκεια της Ημέρας όπως και το 

Ικαριακό Παντοπωλείο. 

Δείτε όλο το πρόγραμμα των εκθέσεων και των εκδηλώσεων του àrtεις; fest 2013, εδώ. 

Facebook Event 

Χορηγοί Επικοινωνίας: ΣΚΑΪ ΤΗΛΕΟΡΑΣΗ – ΣΚΑΙ 100,3 – ΜΕΛΩΔΙΑ FM – 

ELCULTURE.GR – DEBOP.GR - ΝΗΣΤΙΚΟ ΑΡΚΟΥΔΙ 

http://www.ikariamag.gr/deite-ti-egine-sta-egkainia-toy-arteis-2013  

 

επιστροφή 

 

Μια ερευνητική πρόταση για την αποτίμηση της περιβαλλοντικής κατάστασης των ρεμάτων 

της Ικαρίας  

 

Πριν πούμε το νερό –νεράκι: Ακούει κανείς; ΗΓ 

 

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ 

ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ 

ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΘΑΛΑΣΣΙΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ 

http://www.archetai.gr/site/content.php?sel=129
http://www.ikaria.gr/old_ikaria_05/history/nas.htm
http://www.ikariamag.gr/arteis-2013-imeres-syghronis-ikariakis-dimioyrgias-stin-athina
https://www.facebook.com/events/390348944428489/
http://www.ikariamag.gr/deite-ti-egine-sta-egkainia-toy-arteis-2013


ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΥΔΑΤΩΝ 

 

Προτεινόμενος Τίτλος του έργου:  

Αποτίμηση της περιβαλλοντικής κατάστασης των ρεμάτων της Ικαρίας  

 

Σύντομη περιγραφή αντικειμένου της μελέτης  

Το προτεινόμενο ερευνητικό έργο αφορά μια έρευνα βάσης για την περιβαλλοντική κατάσταση 

των ρεμάτων της Ικαρίας. Το έργο θα αποσκοπεί στην απεικόνιση της υφιστάμενης κατάστασης 

των ρεμάτων, έτσι ώστε:  

α) να εντοπιστούν τα ρέματα με προβλήματα ποιότητας,  

β) να διερευνηθούν τα ρέματα ως προς οικολογικά χαρακτηριστικά υψηλής αξίας και  

γ) να δημιουργηθεί ολοκληρωμένο υπόβαθρο δεδομένων.  

Τα παραπάνω θα διευκολύνουν στην λήψη διαχειριστικών αποφάσεων (ανάδειξης, διατήρησης, 

αποκατάστασης), θα ενισχύσουν την ανταποδοτικότητα των μέτρων και έργων που γίνονται ή θα 

γίνουν στα ρέματα και ενδεχομένως να συμβάλλουν στην ανάδειξη ενός νέου τομέα τουριστικών 

δραστηριοτήτων. Αρχικά, θα υλοποιηθεί ένα πρόγραμμα παρακολούθησης της οικολογικής 

ποιότητας των ρεμάτων, το οποίο θα καταλήξει στον χαρακτηρισμό της ποιοτικής κατάστασης 

των ρεμάτων. Συγκεκριμένα, θα διερευνηθούν οι βιολογικοί παράμετροι: ψάρια, 

μακροασπόνδυλα∙ οι φυσικοχημικές παράμετροι: συνθήκες οξυγόνου, οργανικό φορτίο, θρεπτικά 

στοιχεία, αγωγιμότητα, pH, κ.α.∙ οι υδρομορφολογικές παράμετροι: ροή, παροχή, υπόστρωμα και 

στοιχεία ενδιαιτημάτων: παρόχθια ζώνη. Το γεωγραφικό πλαίσιο θα καθοριστεί.  

Οι δειγματοληψίες, οι μετρήσεις και άλλες εργασίες πεδίου θα πρέπει να έχουν χρονική κάλυψη 

τουλάχιστον δύο ετών και να επαναλαμβάνονται στις περιόδους υψηλής και χαμηλής ροής ώστε 

να διερευνηθεί η διακύμανση των παραπάνω παραμέτρων.   

Το προτεινόμενο έργο θα ανταποκρίνεται στις ανάγκες των σχετικών κοινοτικών οδηγιών (Οδηγία 

για τους Οικοτόπους 92/43/ΕΕ και Οδηγία Πλαίσιο για το Νερό 2000/60/ΕΕ). 

 

Στοιχεία επικοινωνίας 

Λεωνίδας Βαρδάκας, Ιχθυολόγος, MSc στην Διαχείριση Παράκτιων Περιοχών 

Ελληνικό Κέντρο Θαλάσσιων Ερευνών – Ινστιτούτο Εσωτερικών Υδάτων 

Διεύθ: 46, 7χλμ Λ. Αθηνών- Σουνίου, Ανάβυσσος, Αθήνα 

Τηλ: 22910 76395 

Κιν: 697 39 52 163 

(ελήφθη 14-3-2012) 

 

επιστροφή 

 

ΤΑ ΔΕΛΦΙΚΑ ΠΑΡΑΓΓΕΛΜΑΤΑ, ΟΙ ΤΩΝ ΕΠΤΑ ΕΛΛΗΝΩΝ ΣΟΦΩΝ ΥΠΟΘΗΚΑΙ, 

ΣΤΗΝ ΙΚΑΡΙΑ 

 

Η Εταιρεία Ικαριακών Μελετών έχει αποφασίσει να τοποθετήσει μαρμάρινες πλάκες με τα 

Δελφικά Παραγγέλματα, στα μονοπάτια που διασχίζουν την οροσειρά της Ικαρίας, τον Αθέρα ή 

Πράμνο. Οι πρώτες πλάκες έχουν αρχίσει να τοποθετούνται. Έτσι, οι περιπατητές του βουνού, 

μαζί με τη μαγευτική ικαριακή φύση, θα μπορούν να ταξιδεύουν και στο …χρόνο, στην Αρχαία 

Ελλάδα, αλλά και μέσα στην ψυχή τους, καθώς τα Δελφικά Παραγγέλματα σε βάζουν 

αναπόφευκτα σε σκέψεις. Έτσι λειτούργησε και σε εμάς, όταν ανακαλύψαμε δυο τέτοιες πλάκες, 

τοποθετημένες αντικρυστά, στον Άγιο Δημητρη, στο οδικό πέρασμα από τη Βόρεια στη Νότια 

Ικαρία. Φτάσαμε ως εκεί από το μεγάλο Βυζαντινό (τουλάχιστον) μονοπάτι Βαρδαράδες, 



Βρουχοί, Πούντα, την παλιά «εθνική οδό» των Ικαρίων. Φτάσαμε κατάκοποι και ήταν αγλάϊσμα 

ψυχής αυτές οι δυο πλάκες με τα αρχαία ρητά.  

Τι είναι όμως τα Δελφικά Παραγγέλματα; Ψάξαμε, ανακαλύψαμε σε διάφορες πηγές κάτι που δεν 

ξέραμε, και σας το δημοσιεύουμε εδώ. Καλό ταξίδι! 

Ηλίας Γιαννίρης   

04 Νοε 2010  

Τα Δελφικά παραγγέλματα είναι λιτές αποφθεγματικές εκφράσεις, δύο έως πέντε λέξεων, μεστές 

σοφίας, με συμβουλευτικό και προτρεπτικό χαρακτήρα που επιτάσσουν την αρετή και 
δημιουργούν από μόνα τους, συνολικά, μια πλήρη ηθική διδασκαλία. 

 

Σας παραθέτουμε τα παραγγέλματα αυτά, όπως οι επισκέπτες της αρχαιότητας αντίκριζαν στους 

Δελφούς. "Εν δέ τώ προνάω τά έν Δελφοίς γεγραμμένα, έστιν ώφελήματα άνθρώποις" Παυσανίας 

 

 001 Έπου θεώ. Ακολούθα θεό. 

 002 Νόμω πείθου. Να πειθαρχείς στο Νόμο. 

 003 Θεούς σέβου. Να σέβεσαι τους θεούς. 

 004 Γονείς αίδου. Να σέβεσαι τους γονείς σου. 

 005 Ηττώ υπέρ δικαίου. Να καταβάλεσαι για το δίκαιο. 

 006 Γνώθι μαθών. Γνώρισε αφού μάθεις. 

 007 Ακούσας νόει. Κατανόησε αφού ακούσεις. 

 008 Σ'αυτόν ίσχε. Γνώρισε τον εαυτό σου. 

 009 Φρονεί θνητά 
 010 Εστίαν τίμα. Να τιμάς την εστία σου. 

 011 Άρχε σε αυτού. Να κυριαρχείς τον εαυτό σου. 

 012 Φίλους βοήθει. Να βοηθάς τους φίλους. 

 013 Θυμού κράτε. Να συγκρατείς το θυμό σου. 

 014 Φρόνησιν άσκει 

 015 Πρόνοιαν τίμα 
 016 Όρκω μη χρω. Να μην ορκίζεσαι. 

 017 Φιλίαν αγάπα. Να αγαπάς τη φιλία. 

 018 Παιδείας αντέχου. Να προσηλώνεσαι στην εκπαίδευσή σου. 

 019 Δόξαν δίωκε 
 020 Σοφίαν ζήτει. Να αναζητάς τη σοφία. 

 021 Καλόν το λέγε 
 022 Ψέγε μηδένα. Να μην κατηγορείς κανένα. 

 023 Επαίνει αρετήν. Να επαινείς την αρετή. 

 024 Πράττε δίκαια. Να πράττεις δίκαια. 

 025 Φίλοις ευνόει. Να ευνοείς τους φίλους. 

 026 Εχθρούς αμύνου. Να προφυλάσσεσαι από τους εχθρούς. 

 027 Ευγένειαν άσκει. Να είσαι ευγενής. 

 028 Κακίας απέχου. Να απέχεις από την κακία. 

 029 Κοινός γίνου 

 030 Ίδια φύλαττε Φύλαγε τα δικά σου 

 031 Αλλοτρίων απέχου  
 032 Εύφημος ίσθι. Να έχεις καλή φήμη. 

 033 Άκουε πάντα. Να ακούς τα πάντα. 

 034 Φίλω χαρίζου  
 035 Χρόνου φείδου. Να μη σπαταλάς το χρόνο. 

 036 Όρα το μέλλον 
 037 Ύβριν μίσει. Να μισείς την ύβρη. 

 038 Ικέτας αίδου. Να σέβεσαι τους ικέτες. 

 039 Υιούς παίδευε. Να εκπαιδεύεις τους γιους σου. 

 040 Έχων χαρίζου. Όταν έχεις, να χαρίζεις. 

 041 Δόλον φοβού. Να φοβάσαι το δόλο. 



 042 Ευλόγει πάντας. Να λες καλά λόγια για όλους. 

 043 Φιλόσοφος γίνου. Να γίνεις φιλόσοφος. 

 044 Όσια κρίνε. Να κρίνεις τα όσια. 

 045 Γνους πράττε. Να πράττεις με επίγνωση. 

 046 Φόνου απέχου. Να μη φονεύεις. 

 047 Εύχου δυνατά 
 048 Σοφοίς χρω. Να συναναστρέφεσαι με σοφούς. 

 049 Ήθος δοκίμαζε. Να επιδοκιμάζεις το ήθος. 

 050 Λαβών απόδος Να ανταποδίδεις  

 051 Υφορώ μηδένα. Να μην είσαι καχύποπτος. 

 052 Τέχνη χρω. Να ασκείς την Τέχνη. 

 053 Ο μέλλεις δος 
 054 Ευεργεσίας τίμα. Να τιμάς τις ευεργεσίες. 

 055 Φθόνει μηδενί. Να μη φθονείς κανένα. 

 056 Φυλακήν πρόσεχε 

 057 Ομοίοις χρω 
 058 Διαβολήν μίσει. Να μισείς τη διαβολή. 

 059 Δικαίως κτω. Να αποκτάς δίκαια. 

 060 Αγαθούς τίμα. Να τιμάς τους αγαθούς. 

 061 Κριτήν γνώθι 

 062 Γάμους κράτει 

 063 Τύχην νόμιζε 

 064 Εγγύην φεύγε 

 065 Πάσι διαλέγου 
 066 Ελπίδα αίνει. Να δοξάζεις την ελπίδα. 

 067 Δαπανών άρχου 

 068 Κτώμενος ήδου 
 069 Αισχύνην σέβου. Να σέβεσαι την εντροπή. 

 070 Χάριν εκτέλει 

 071 Ευτυχίαν εύχου. Να εύχεσαι ευτυχία. 

 072 Τύχην στέργε 

 073 Ακούων όρα 
 074 Εργάσου κτητά. Να κοπιάζεις για πράγματα άξια κτήσης. 

 075 Έριν μίσει. Να μισείς την έριδα. 

 076 Όνειδος έχθαιρε. Να εχθρεύεσαι τον χλευασμό. 

 077 Γλώσσαν ίσχε. Να συγκρατείς τη γλώσσα σου. 

 078 Ύβριν αμύνου. Να προφυλάσσεσαι από την ύβρη. 

 079 Κρίνε δίκαια. Να κρίνεις δίκαια. 

 080 Χρώ χρήμασι 

 081 Αδωροδόκητος δοκίμαζε 

 082 Αιτιώ παρόντα 
 083 Λέγε ειδώς. Να λες γνωρίζοντας. 

 084 Βίας μη έχου. Να μην έχεις βία. 

 085 Αλύπως βίου 
 086 Ομίλει πράως. Να ομιλείς με πραότητα. 

 087 Φιλοφρόνει πάσιν. Να είσαι φιλικός με όλους. 

 088 Υιοίς μη καταθάρρει 
 089 Γλύττης άρχε. Να κυριαρχείς τη γλώσσα σου. 

 090 Σεαυτόν ευ ποίει. Να ευεργετείς τον εαυτό σου. 

 091 Ευπροσήγορος γίνου. Να είσαι ευπροσήγορος. 

 092 Αποκρίνου εν καιρώ. Να αποκρίνεσαι στον κατάλληλο καιρό. 

 093 Πόνει μετά δικαίου. Να κοπιάζεις δίκαια. 

 094 Πράττε αμετανοήτως. Να πράττεις με σιγουριά. 

 095 Αμαρτάνων μετανόει. Όταν σφάλλεις, να μετανοείς. 



 096 Οφθαλμού κράτει. Να κυριαρχείς των οφθαλμών σου. 

 097 Βουλεύου χρήσιμα. Να σκέπτεσαι τα χρήσιμα. 

 098 Επιτέλει συντόμως 
 099 Φιλίαν φύλασσε. Να φυλάττεις τη φιλία. 

 100 Ευγνώμων γίνου. Να είσαι ευγνώμων. 

 101 Ομόνοιαν δίωκε. Να επιδιώκεις την ομόνοια. 

 102 Άρρητα μη λέγε. Να μην λες τα άρρητα. 

 103 Το κρατούν φοβού 

 104 Καιρόν προσδέχου 
 105 Έχθρας διάλυε. Να διαλύεις τις έχθρες. 

 106 Γήρας προσδέχου. Να αποδέχεσαι το γήρας. 

 107 Επί ρώμη μη καυχώ. Να μην καυχιέσαι για τη δύναμή σου. 

 108 Ευφημίαν άσκει. Να επιδιώκεις καλή φήμη. 

 109 Απέχθειαν φεύγε. Να αποφεύγεις την απέχθεια. 

 110 Πλούτει δικαίως. Να πλουτίζεις δίκαια. 

 111 Δόξαν μη λείπε 
 112 Κακίαν μίσει. Να μισείς την κακία. 

 113 Κινδύνευε φρονύμως 
 000 Μανθάνων μη κάμνε. Να μην κουράζεσαι να μαθαίνεις.  ( ; ) 

 114 Χρησμούς θαύμασε 
 115 Ους τρέφεις αγάπα. Να αγαπάς αυτούς που τρέφεις. 

 116 Απόντι μη μάχου. Να μην μάχεσαι αυτόν που είναι απών. 

 117 Πρεσβύτερον αιδού. Να σέβεσαι τους μεγαλύτερους. 

 118 Νεώτερον δίδασκε. Να διδάσκεις τους νεότερους. 

 119 Πλούτω απίστει. Να αποστασιοποιείσαι από τον πλούτο. 

 120 Σε αυτόν αιδού. Να σέβεσαι τον εαυτό σου. 

 121 Μη άρχε υβρίζων. Να μην κυριαρχείς με αλαζονεία. 

 122 Προγόνους στεφάνου. Να στεφανώνεις τους προγόνους σου. 

 123 Επί νεκρώ μη γέλα. Να μην περιγελάς τους νεκρούς. 

 124 Ατυχούντι συνάχθου. Να συμπάσχεις με το δυστυχή. 

 125 Χαρίζου ευλαβώς 

 126 Εξ' ευγενών γέννα 

 127 Επαγγέλου μηδενί 
 128 Τύχη μη πίστευε. Να μην πιστεύεις την τύχη. 

 129 Τελεύτα άλυπος. Να πεθαίνεις χωρίς λύπη. 

 130 Μέτρον άριστον 

 131 Αδικείαν μίσει 

 132 Ευσέβειαν φύλαττε 

 133 Ηδονής κραττείν 

 134 Βίαν μηδέν πράττειν 

 135 Τέκνα παιδεύειν 

 136 Μη θρασύνου 

 137 Νόμοις πείθου 
 138 Μελέτει το παν 

 139 Γαμείν μέλλον καιρόν γνώθι 

 140 Μη επί παντί λύπου 

 141 Πίνων αρμόζες 

 142 Πέρας επιτελεί μη αποδειλιών 

 143 Το συμφέρον θηρώ 

 144 Θνήσκε υπερ Πατρίδος.   

 145 Τω βίω μάχου 

 146 Ευ πάσχε θνητός 
 147 Παις ων κόσμιος ίσθι, ηβών εγκρατής, μέσος δίκαιος, πρεσβύτερος σοφός. Να 

είσαι ως παιδί κόσμιος, ως έφηβος εγκρατής, ως άνδρας δίκαιος, ως γέροντας σοφός. 



(η μετάφραση όλων προς μελλοντική επεξεργασία...) 
 

Παυσανίας, "Ελλάδος Περιήγησις", βιβλ. 10 ("Φωκικά"), κεφ. 24, §1, 1-13:  

Εν δε τω προνάω τω εν Δελφοίς γεγραμμένα εστίν ωφελήματα ανθρώποις ες βίον, εγράφη δε υπό 

ανδρών ους γενέσθαι σοφούς λέγουσιν Έλληνες. Ούτοι δε ήσαν εκ μεν Ιωνίας Θαλής τε Μιλήσιος 

και Πριηνεύς Βίας, Αιολέων δε των εν Λέσβωι Πιττακός Μυτιληναίος, εκ δε Δωριέων των εν τη 

Ασία Κλεόβουλος Λίνδιος, και Αθηναίος τε Σόλων και Σπαρτιάτης Χίλων· τον δε έβδομον 

Πλάτων ο Αρίστωνος αντί Περιάνδρου του Κυψέλου Μύσωνα κατείλοχε τον Χηνέα· κώμη δε εν 

τη Οίτη τω όρει ωκούντο αι Χήναι. Ούτοι ουν οι άνδρες αφικόμενοι ες Δελφούς ανέθεσαν τω 

Απόλλωνι τα αδόμενα Γνώθι σαυτόν και Μηδέν άγαν. 
 

Ιωάννης Στοβαίος, "Ανθολόγιον", βιβλ. 3, κεφ. 1, §173:  
 

Σωσιάδου των επτά σοφών υποθήκαι.  

 

Τα Δελφικά Παραγγέλματα είναι οι εντολές που άφησαν στους Έλληνες οι σοφοί της Αρχαίας 

Ελλάδας. Μια πολύτιμη κληρονομιά γνώσης και σοφίας για τις επερχόμενες γενεές. 

Οι αρχαίοι Έλληνες ιερείς δεν... έδιναν συμβουλές ούτε άκουγαν τις εξομολογήσεις τωνπιστών, 

αλλά ασχολούνταν μόνο με την τέλεση των θυσιών και των άλλωνιεροτελεστιών. Η ηθική 

εκπαίδευση και καθοδήγηση των πολιτών ξεκινούσε μεν από τους παιδαγωγούςκαι παιδοτρίβες 

της νεαρής ηλικίας, αλλά συνεχιζόταν αργότερα στα μαντεία, τα οποία,εκτός από τις 

χρησμοδοτήσεις τους για τα μελλούμενα και τις θελήσεις των θεών, έδινανκαι ένα πλήθος ηθικών 

παραγγελμάτων και προτροπών συμβουλευτικού χαρακτήρα γιατα προβλήματα της καθημερινής 

ζωής. Περίoπτη θέση βέβαια, κατείχε σε όλα αυτά ,το διάσημο σε όλο τον κόσμο Μαντείο των 

Δελφών, του οποίου τα ομώνυμα ηθικά παραγγέλματα είχαν καταγραφεί στους τοίχους του 

Προνάου του Ναού του Απόλλωνος, στο υπέρθυρο ή ακόμα και σε διάφορες στήλες που είχαν 

τοποθετηθεί περιμετρικά στιςπλευρές του ναού. Στο αέτωμα του ναού δέσποζαν τα τρία 

σπουδαιότερα Δελφικά Παραγγέλματα, τα οποία εύκολα μπορούσε να διακρίνει ο πλησιάζων 

επισκέπτης: 

 Κάτω αριστερά το ΓΝΩΘΙ ΣΑΥΤΟΝ (να γνωρίσεις τον εαυτό σου). 

 Κάτω δεξιά το ΜΗΔΕΝ ΑΓΑΝ (να μην υπερβάλεις, να κάνεις τα πάντα με μέτρο, 

αποφεύγοντας την υπερβολή). 

 Ανάμεσά τους, στη κορυφή, το περίφημο «ΕΝ ΔΕΛΦΟΙΣ Ε» (ή ΕΙ), για το οποίο ο ιερέας 

των Δελφών Πλούταρχος έγραψε ολόκληρη πραγματεία («Περί του εν Δελφοΐς Ε»), 

προσπαθώντας να ερμηνεύσει την απωλεσθείσα σημασία του. 

Στο βιβλίο του αυτό προτείνει διάφορες πιθανές ερμηνείες, μέσα από τις απόψεις των ομιλητών 

στους διαλόγους του. Μερικοί απ' αυτούς το συνδέουν ερμηνευτικά ή αριθμολογικά με τον ίδιο το 

θεό Απόλλωνα ή ευρύτερα με τον Πυθαγόρειο Αριθμό, την πρώτη και απόλυτη αιτία των πάντων. 

Μια άλλη άποψη είναι ότι το ΕΙ έχει την έννοια του «εάν» ή ευχολογικά παρακλητικά του «είθε». 

Ένας άλλος ομιλητής υποστηρίζει, με τη ίδια έννοια του «εάν», ότι το «ΕΙ» προτείνεται από το 

θεό Απόλλωνα στους φιλοσοφούντες, διότι «κανένα πράγμα δεν υπάρχει χωρίς αιτία και κανένας 

συλλογισμός χωρίς μία λογική υπόθεση». Μια τελευταία άποψη, του Αμμωνίου, υποστηρίζει ότι 

το Δελφικό «Ε» δε δηλώνει κανένα αριθμό, καμιά τάξη, σύνδεσμο ή ελλείπον μόριο μιας λέξης, 

αλλά είναι μια προσαγόρευση και προσφώνηση του θεού προς τον πλησιάζοντα επισκέπτη. Ο θεός 

χαιρετά τον επισκέπτη αποτεινόμενος προς αυτόν με το «Γνώθι σαυτόν» και ο επισκέπτης απαντά 

με το «ΕΙ» (Είσαι, Υπάρχεις), αναγνωρίζοντας την ύπαρξή του και «Είσαι Ένας» (ΕΙ ΕΝ), διότι 

είναι ο Α-ΠΟΛΛΙΝ, αυτός δηλαδή που δεν είναι για τους πολλούς. 

Κατά την άποψή μας όλες αυτές οι ερμηνείες είναι ελλειμματικές και το «Ε» ή «ΕΙ» θα πρέπει να 

αποτελεί και αυτό ένα ηθικό Παράγγελμα, όπως και τα δυο άλλα εκατέρωθέν του, ή τουλάχιστον 

να τα συνοψίζει και ολοκληρώνει σε μια αρμονική ισορροπούσα τριάδα. Με την απλή, άμεση 

ερμηνεία του σαν «Είσαι» ή «Υπάρχεις» θα μπορούσε να σημαίνει ότι ΕΙΣΑΙ ή ΥΠΑΡΧΕΙΣ 

μόνον όταν έχεις γνωρίσει πλήρως τον εαυτό σου και δρας ακολουθώντας τη «Μέση Οδό» του 

μέτρου και της αρμονίας. Μια άλλη «αριθμητική» ερμηνεία του «Ε» θα μπορούσε να προέρχεται 

από την ίδια τη μορφή του, η οποία αποτελείται από τρία οριζόντια (όμοια) ευθύγραμμα τμήματα 



κι ένα τέταρτο κάθετο που τα ενοποιεί, δημιουργώντας έτσι μαζί την ιερή Πυθαγόρεια 

Τετρακτίνα, η οποία αποτελεί επίσης με αυτό τον τρόπο τη σύνθεση και ολοκλήρωση του «Γνώθι 

σαυτόν» και του «Μηδέν 'άγαν», έκαστο παράγγελμα των οποίων υποκρύπτει επίσης μέσα του τη 

μεσότητα ή ισορροπία μιας δυάδας άκρων: Της άγνοιας και δοκησισοφίας από τη μια μεριά και 

της έλλειψης και υπερβολής από την άλλη. 

Τα Δελφικά Παραγγέλματα, που θεωρούνταν αρχικά σαν προτροπές και «λόγοι» του ίδιου του 

θεού Απόλλωνα, αποδόθηκαν αργότερα στους περίφημους επτά σοφούς της αρχαίας Ελλάδας 

(Θαλή το Μιλήσιο, Πιττακό το Μυτιληναίο, Βίαντα τον Πρηνέα, Σόλωνα τον Αθηναίο, 

Κλεόβουλο το Ρόδιο, Περίανδρο τον Κορίνθιο και Χίλωνα το Λακεδαιμόνιο). Οι Επτά Σοφοί οι 

οποίοι έζησαν και χάρισαν τη γνώση και την εμπειρία τους κατά τον 6ο και τον 7ο αιώνα π.Χ., 

σύμφωνα με ιστορικές καταγραφές, αποτελούν ορόσημο στην ιστορία της αρχαίας Ελλάδας. Δεν 

είναι λίγοι μάλιστα αυτοί που τους θεωρούν θεμελιωτές της αρχαίας ελληνικής φιλοσοφίας. Για 

κάποιους ιστορικούς η φιλοσοφία ξεκίνησε αργότερα, όμως οι Επτά Σοφοί είναι αυτοί που 

άρχισαν να θέτουν σε αμφισβήτηση τα εδραιωμένα παλαιά αξιώματα και να επιζητούν να 

κατανοήσουν το μυστήριο της ύπαρξης ώστε να δώσουν απαντήσεις σε θεμελιώδη ερωτήματα που 

απασχολούν τον Άνθρωπο ακόμη και σήμερα. 

Πρωταρχικό μέλημα των Επτά Σοφών ήταν να διδάξουν πού έγκειται η αληθινή ευδαιμονία του 

ανθρώπου ως πολίτη και ως ατόμου, τονίζοντας πάντα πως ο άνθρωπος είναι πρώτα άτομο και 

μετά πολίτης. Το Συμπόσιο των Επτά Σοφών εμφανίζεται για πρώτη φορά στο έργο Ηθικά του 

Πλουτάρχου. Οι Επτά Σοφοί προέρχονταν από διαφορετικές επιστήμες (ιατρική, αστρονομία, 

αρχιτεκτονική, νομικές επιστήμες κ.λ.π.) και αναζητούσαν τις αληθινές απαντήσεις σε θέματα 

κοινωνικά, θρησκευτικά, πολιτικά, επιστημονικά και ηθικά. Μέσα από τις «πνευματικές» 

αναζητήσεις και τα Συμπόσια των Επτά Σοφών, «χτίστηκε» μία γέφυρα που κατάφερε να 

συνενώσει τις διαφορετικές φυλές και πόλεις του Ελλαδικού χώρου. Έτσι, δημιουργήθηκε μία 

ευρύτερη και ιδανική πατρίδα, κοινή για τους απανταχού Έλληνες. Οι πεφωτισμένοι αυτοί 

άνθρωποι εξέφραζαν τις απόψεις τους για τα διάφορα θέματα με σπουδαία γνωμικά που έχουν 

μείνει στην ιστορία και χρησιμοποιούνται ακόμα και σήμερα 

Το Μαντείο των Δελφών έπαιξε γενικά έναν περισπούδαστο ρόλο στην ηθική εκπαίδευση του 

ελληνικού γένους με βάση τα πρότυπα του Λόγου (Σοφίας ή Αυτογνωσίας), του Μέτρου και του 

Ρυθμού, με άλλα λόγια του Κάλλους της Απολλώνειας διδασκαλίας, η οποία συνοψίζεται στα τρία 

προαναφερθέντα μέγιστα αποφθέγματα-παραγγέλματα του ΕΝ ΔΕΛΦΟΙΣ ΕΙ, του ΓΝΩΘΙ 

ΣΑΥΤΟΝ και του ΜΗΔΕΝ ΑΓΑΝ. 

Ο θαυμασμός των αρχαίων Ελλήνων για τα ανηρτημένα αυτά αποφθέγματα στο Μαντείο των 

Δελφών ήταν τόσο μεγάλος, ώστε ο λυρικός ποιητής Πίνδαρος (522 π.Χ.) θεωρούσε τους επτά 

σοφούς, γιους του Ήλιου, που με την ακτινοβολία τους φώτιζαν και καθοδηγούσαν τον άνθρωπο 

στην οδό της αρετής. Αυτά τα σοφά παραγγέλματα χρησιμοποιήθηκαν στην συνέχεια και απο 

άλλους λαούς ,που τα παρουσίασαν σαν "θρησκευτικές εντολές". 

  

Εκτός, πάντως, από τα παραπάνω, υπάρχουν και άλλες αρχαιοελληνικές ηθικές ρήσεις και 

γνωμικά μεστότατα σοφίας, όπως π.χ. τα εξής: 

 Καλώς πένεσθαι μάλλον, η πλουτεΐν κακώς (Καλύτερα να είσαι φτωχός και δίκαιος παρά 

πλούσιος και άδικος) (Αντιφάνη). 

 Ζημίαν αίρείσθαι μάλλον η κέρδος αίσχρόν (Να προτιμάς τη ζημιά πιο πολύ παρά το 
αισχρό κέρδος) (Χίλωνα). 

 Ύπέρ σεαυτού μη φράσης εγκώμιον (Μην επαινείς ποτέ τον εαυτό σου) (Μενάνδρου). 

 Ευτυχών μη ϊσθι υπερήφανος, άπορησας μη ταπεινού (Όταν ευτυχήσεις να μην είσαι 

υπερήφανος και όταν βρίσκεσαι σε δυσκολία να μην ταπεινώνεσαι) (Κλεόβουλου και 

Περίανδρου). 

 Μη προπετώς τούς άνθρώπους, μητε μέμφεσθαι μητε επαινείν (Να μην κατηγορείς ούτε να 

επαινείς με επιπολαιότητα τους ανθρώπους) (Πλάτωνα). 

 Ό μέλλεις πράττειν, μη πρόλεγε, άποτυχών γάρ γελασθηση (Αυτό που πρόκειται να κάνεις 

να μην το διαλαλείς από πρώτα, γιατί αν αποτύχεις θα γελοιοποιηθείς) (Πιττακού). 

 Δόλιον άνδρα φεύγε παρ' ολου του βίου (Να αποφεύγεις τον δόλιο άνθρωπο σε όλη σου τη 

ζωή) (Μενάνδρου). 



 Πρός κέντρα μη λάκτιζε, μη πταίσας μογης (Να μην κλωτσάς τα αγκάθια, γιατί με τα 

κτυπήματα μπορεί να πληγωθείς) (Αισχύλου). 

 Βία μηδέ πράττειν (Να μην κάνεις τίποτα με τη βία) (Κλεόβουλου). 

 Τό ξίφος άμφιβαλου πρός μη φόνον άλλά ες άμυναν (Να μη σύρεις το ξίφος για να 

φονεύσεις, αλλά για να αμυνθείς) (Φωκυλίδη). 

 Ίσχυρόν οντα, πράον είναι, οπως οί πλησίον αιδώνται μάλλον η φοβώνται (Όταν έχεις ισχύ 

να είσαι πράος, για να σε σέβονται οι άλλοι και όχι να σε φοβούνται) (Χίλωνα). 

Πηγές  

Τα Δελφικά παραγγέλματα  

Οι πραγματικες εντολες των 7 σοφων της Ελλαδας...  

http://eineken.pblogs.gr/2010/11/694529.html  

 

επιστροφή 

 

Μουσικοί του Καραβοστάμου- Εντυπωσιακή μουσική παρουσία 

Συλλογική καταγραφή: Γιαλός Καραβοστάμου 1-10 Δεκέμβρη 2013 

 

Αυτή η δημοσίευση αποτελεί πρωτότυπη έρευνα. Η αρχική ιδέα έπεσε μεταξύ του Χαράλαμπου 

Χατζηνάκη και του Ηλία Γιαννίρη, ένα βράδι του χειμώνα στο σουβλατζίδικο του Τσινιάου, στο 

Γιαλό Καραβοστάμου. Όταν αρχίσαμε να γράφουμε δεν φανταστήκαμε ότι θα ήταν τόσοι πολλοί 

(90 μουσικοί εν ζωή!). Η πρώτη λίστα με τα ονόματα άρχισε να κυκλοφορεί και στο καφενείο της 

Ευανθίας και στη Μέδουσα και από χέρι σε χέρι.  

Είναι βέβαιο ότι θα υπάρχουν ακόμη μερικοί που δεν έχουν καταγραφεί. Για την πληρότητα της 

καταγραφής παρακαλούμε στείλετε μας πληροφορίες και για άλλους μουσικούς του 

Καραβοστάμου στο igiann3@gmail.com 

Επίσης, και από άλλα χωριά, κάντε την καταγραφή των μουσικών και στείλτε τη. Θα τη 

δημοσιεύσουμε ευχαρίστως.  

Ηλίας Γιαννίρης 

 

Αυτοί που έφυγαν 

1. Αιγιόπουλος Σταμάτης (Βράχος) βιολί 

2. Ευστρατουδάκης Γιώργος (Όγκο) βιολί 

3. Ζύμαρης Νίκος  ακορντεόν  

4. Καϊάφα Καλλιόπη μαντολίνο 

5. Κούβαρη Λεμονιά (Νίτσα) (μητέρα της Πέππυς) μαντολίνο 

6. Κούβαρη Πόπη (Γλυκούδενα) μαντολίνο (στους Φούρνους) 

7. Κούβαρης Γιάγκος λαούτο 

8. Κούβαρης Δημήτρης (Κικιμίμης) βιολί 

9. Κούβαρης Μιλτιάδης βιολί (τύπου Στραντιβάριους) 

10. Κούβαρης Ραφαήλ βιολί 

11. Παύλος Ζαχαρίας (Πανωβλέπας) ακορντεόν, τραγούδι 

12. Ράπτης Γιάννης (Παμπουρίδης) κιθάρα, τραγούδι 

13. Τσαντέ Βασιλεία (Κουτσουμπίνα) μαντολίνο 

14. Τσαντές Βασίλης (Τσινιάος) βιολί 

15. Τσαντές Λευτέρης (Καλάρης) ακορντεόν 

16. Τσαντές Μιχάλης (Μούχαλος) βιολί 

17. Τσαντές Σάββας (Παλιάτσος) βιολί, τραγούδι 

18. Τσαντές Σταμάτης, (Καλάρης) ακορντεόν, τραγούδι 

19. Τσιμπίδης Γιώργος (Κέλεκας) μπουζούκι, ένα από τα καλύτερα μπουζούκια της Ελλάδας 

20. Τσιμπίδης Ηλίας (Παπαηλίας) τραγούδι  

21. Τσιμπίδης Νίκος (Μαντούβαλος) βιολί 

22. Τσιμπίδης Σιδερής (Μπινίκος) κιθάρα 

23. Τσιμπίδης Στέλιος (Σαρβαράς) βιολί 

http://adiotos.wordpress.com/2010/08/02/delfika-paragelmata/
http://wwwaristofanis.blogspot.com/2010/11/7.html
http://eineken.pblogs.gr/2010/11/694529.html
mailto:igiann3@gmail.com


24. Φουντούλης Ζαχαρίας (Ξούτας) μπουζούκι, τραγούδι 

25. Φουντούλης Μιχάλης (Καμπαρδάνος) μπουζούκι 

26. Φούσκας Νικόλαος (Τεπεής) βιολί 

27. Χατζηνάκης Νίκος (Σταμπλές) βιολί (στην Αμερική) 

 

Σήμερα 

 

Μπουζούκι 

1. Αιγιόπουλος Νικόλας (Βραχάκι) 

2. Ανδρεαδάκης Γιώργος (Τράκας) 

3. Γερμανός Σωτήρης 

4. Γιαννίρης Γιάννης (Παγγεράκι) και κιθάρα 

5. Γιαννίρης Ηλίας (Παγγεράκι) 

6. Γιαννίρης Κώστας (Παγγεράκι), και κιθάρα 

7. Ζελεπός Γιάννης 

8. Κρανάς Στέφανος  

9. Μπεζαϊντές Θανάσης 

10. Παύλος Δημήτρης (Μακηπέτρος) 

11. Ράπτης Αντρέας (Καρνέρης) 

12. Ράπτης Γιάννης (Τσίχλης) 

13. Ράπτης Ηλίας (του Λευτέρη (Μπανάνας) και τζουρά 

14. Ράπτης Λευτέρης (Μπανάνας) και τραγούδι 

15. Ράπτης Πέτρος του Λευτέρη (Μπανάνας) και τραγούδι 

16. Ράπτης Πέτρος του Χρήστου (Μπανάνας) 

17. Ράπτης Χρήστος (Μπανάνας) 

18. Τσαντές Δημήτρης (Πατάρι) 

19. Τσαντές Νίκος (Τσινιάος) 

20. Τσαντές Σταύρος (Παταράκι) και τραγούδι 

21. Τσαντές Στέλιος (Πατάρι) 

22. Τσιμπίδης Γιάννης (Ίκαρος), και τραγούδι, επαγγελματίας 

23. Τσιμπίδης Γρηγόρης (Τσούρος) 

24. Τσιμπίδης Λευτέρης (Παττακού) 

25. Φουντούλης Γιώργος (Κάρολος- Βαρώνος) 

26. Φουντούλης Γιώργος (Βαρωνάκι- Κατσαρόλας) 

27. Φούσκας Στέφανος (του Ζόμπου) 

 

Βιολί 

1. Αρκούδης Ηλίας 

2. Ευστρατουδάκης Δημήτρης (Χουφτάκι) 

3. Ευστρατουδάκης Ηλίας (Αφρικάνος) 

4. Λάζαρη Ευαγγελία (Βαγγελίτσα) και τραγούδι 

5. Λάζαρης Γιώργος  

6. Ράπτης Χρήστος (Λιβέρο) 
7. Σταματιάδης Γιώργος (Ρωχάμης) και τραγούδι 

8. Τσαντές Γρηγόρης (Μπιθηκώτσης, Καραγρηγόρης) 

9. Τσαντές Ηλίας (Ταραρός) 

10. Τσελίκας Γιάννης 

11. Τσελίκας Αντρέας, μαέστρος 

 

Κιθάρα 

1. Καϊάφα Πόπη 

2. Κορδάς Δημήτρης (Ταρζάν, Μπινίκος) 

3. Κούβαρης Νίκος (Κόκκος) και τραγούδι, επαγγελματίας 

4. Λάζαρη Κασσιανή 



5. Ξηρόραχου- Κούβαρη Ρίτα (μαθήτρια του Παμπουρίδη) 

6. Ράπτης Αντρέας (Παταράκι) και τραγούδι 

7. Ράπτη Αργυρώ (Πατιμού) και τραγούδι 

8. Ράπτης Στέλιος (Πατάρι) 

9. Τσαγκάς Κώστας  

10. Τσαντέ Μαρία (Τσινιάου) 

11. Τσαντές Ευθύμης (Παταράκι) 

12. Τσαντές Μενέλαος (του Στέργου) 

13. Τσαντές Στέργιος 

14. Τσιμπίδης Ηλίας (Του Παπαγιάννη) 

15. Τσιμπίδης Θέμης (αδ. Ίκαρου) και τραγούδι 

16. Τσιμπίδης Παναγιώτης 

17. Χατζηνάκης Βασίλης 

 

Ακορντεόν- Πιάνο- Αρμόνιο- Πλήκτρα 

1. Ασημακόπουλος Βασίλης ακορντεόν και κανονάκι 

2. Ράπτη Αγάπη αρμόνιο 

3. Ράπτη Ευγενία (Τσίχλη) ακορντεόν 

4. Ράπτης Ηλίας (Καρνέρης) αρμόνιο 

5. Τσαντές Αντρέας (Παταράκι) ακορντεόν 

6. Χατζηνάκης Αργύρης (Ταμάμ) ακορντεόν 

7. Φουντούλης Πάρης (Ξούτας, Μποϊλέκης) ακορντεόν, πιάνο και τραγούδι  

 

Μαντολίνο 

1. Κούβαρης Μιχάλης (μαθητής της Κουτσουμπίνας) 

2. Χατζηνάκη Βαγγελιώ (του Χαράλαμπου), (μαθήτρια Διονύση Αποστολάτου) 

 

Τουμπερλέκι- Κρουστά 

1. Τοπαλίδη Ειρήνη (της Κικής, του Πούνη) και τραγούδι 

2. Τοπαλίδης Πολυχρόνης (της Κικής) 

3. Τσιμπίδης Νικόλας (του Παττακού) 

4. Φουντούλης Κώστας (Θείος) 

 

Σαξόφωνο 

1. Καραγιαννίδης- Χατζηνάκης Γιάννης (Μάγιας) και πιάνο 

 

Λάφτα 

1. Χατζηνάκης Νίκος και πιάνο 

 

Τραγουδιστές (εκτός των παραπάνω σημειωμένων) 

1. Γιαννίρη Λένα (Παγγεράκι), συγκρότημα ΑΜΜΟΣ, όπερα 

2. Καρρά Έφη- Νικολούζου (Καραδίνα), Νέο Κύμα, Σταύρος Κουγιουμτζής 

3. Πλατή Αργυρώ (εγγονή του Κωλέτη) 
4. Ράπτη Αθηνά (Παμπουρίδη) 

5. Ράπτη Έλλη (Κλαχανιά) 

6. Ράπτη Ειρήνη Τσαντέ (κόρη του Παλιάτσου) 

7. Τσαντές Αντρέας (Μπουλούκος) 

8. Τσαντές Χρήστος (Γιουμούσι) και μπουζούκι 

9. Τσιμπίδη Ειρήνη (Λιοκούκουτσου), Λυρική υψίφωνος 

 

Στιχουργοί (έχουν μελοποιηθεί) 

1. Γιαννίρης Ηλίας (Παγγεράκι) CD Εκτός Τροχιάς 

2. Τσιμπίδης Γιάννης (Ίκαρος), CD Στα Όρια, CD Να ΄μουν καπνός,  



3. Θέμης Τσιμπίδης   

4. Τσιμπίδη Ελένη (Διάκαινα) Μπηθικώτσης; 

5. Χατζηνάκης Αργύρης  (Μουσικοί: Μάριος Στρόφαλης, Μανώλης Λιδάκης, Πέτρος Γαϊτάνος, 

Μιχάλης Παπαθανασίου, Γιάννης Σπανός)  

6. Χατζηνάκης Χαράλαμπος (Μουσικοί: Πάνος Κατσιμίχας, Μάνος Ξυδούς, Χρήστος 

Παπαδόπουλος, Πάνος Μαλαχίας, Κώστας Παρίσης)  

 

Με συλλογές οργάνων 

1. Ασημακόπουλος Βασίλης 

2. Γιαννίρης Γιάννης (Παγγεράκι) 

3. Ευστρατουδάκης Δημήτρης (Χουφτάκι) 

4. Ράπτης Χρήστος (Λιβέρο) 

5. Τσιμπίδης Χάρης (Πίγκος) 

6. Φουντούλης Πάρης (Ξούτας, Μποϊλέκης) 
 

επιστροφή 

 

Διαμαρτυρία προς τη ΔΕΗ για την κολώνα της ΔΕΗ στο Γιαλό Καραβοστάμου 

 

6-9-2013 

Τον Ιούλιο 2013 ήρθαν συνεργεία να βάλουν νέες κολώνες στο Γιαλό Καραβοστάμου. 

Το σχέδιο προέβλεπε, αντί για υπογειοποίηση των καλωδίων, να μπουν ακόμη περισσότερες 

κολώνες από τις ήδη υπάρχουσες.  

Ζητήθηκε από κατοίκους και προς τη ΔΕΗ και προς τους εργολάβους να προσέξουν και να μη 

βάλουν τις δυο νέες κολώνες των 11 μέτρων κάτω από τη γέφυρα, μπροστά στο οπτικό πεδίο από 

τη γέφυρα προς τη θάλασσα, για αισθητικούς-τουριστικούς λόγους, να γίνει τροποποίηση του 

τεχνικού σχεδίου και να βρεθεί άλλη λύση.  

Για το ίδιο θέμα, της οπτικής ρύπανσης, είχε προηγηθεί το 1978 κοινή επιστολή με υπογραφές 

Καραβοσταμιωτών προς τη ΔΕΗ και τον ΟΤΕ να απομακρύνουν τα καλώδια που βρίσκονται 

κάτω από τη γέφυρα ώστε να ελευθερωθεί η θέα προς τη θάλασσα και το δειλινό, γιατί αποτελεί 

μοναδικό τουριστικό αξιοθέατο γιατί το δειλινό της Ικαρίας σε όλη τη βόρεια πλευρά μόνο από τη 

γέφυρα Καραβοστάμου είναι ορατό από το ύψος της θάλασσας. Τότε είχε ανταποκριθεί ο ΟΤΕ 

και απομάκρυνε τα καλώδια που ενοχλούσαν. Η ΔΕΗ δεν έκανε τίποτε. Ωστόσο, τότε είχε τεθεί 

έμμεσα και το θέμα της υπογειοποίησης των καλωδίων της ΔΕΗ. 

Στα τέλη Ιουλίου 2013 αναφέρθηκε στους κατοίκους από τη ΔΕΗ ότι δεν θα μπουν οι δυο 

κολώνες κάτω από τη γέφυρα, αλλά θα βρεθεί άλλη λύση ώστε τα καλώδια να είναι μεν εναέρια 

αλλά ψηλότερα, για να μην ενοχλούν. Οι κάτοικοι δέχτηκαν αυτή τη λύση ως προσωρινή, μέχρι 

να γίνει η υπογειοποίηση των καλωδίων. Πράγματι, τα συνεργεία δεν έβαλαν τη μια νέα κολώνα 

στη ράμπα καθόδου προς το ρέμα, ενώ η άλλη κολώνα που είχε τοποθετηθεί στην παιδική χαρά, 

σε σημείο που δεν υπήρχε κολώνα, διαβεβαίωσαν ότι θα απομακρυνθεί. Τα έργα σταμάτησαν για 

να συνεχίσουν το Σεπτέμβρη. 

Στις 5-9-2013  με λύπη είδαμε ότι η ΔΕΗ προχώρησε στην καλωδίωση της νέας αυτής κολώνας 

και μάλιστα χαμηλού ύψους 11 μέτρων που είχε τοποθετηθεί στην παιδική χαρά αντί να την 

απομακρύνει, όπως είχαν διαβεβαιώσει τους κατοίκους.  

Το αποτέλεσμα είναι αισθητικά απαράδεκτο. 

Ζητάμε από τη ΔΕΗ να κινηθεί άμεσα και να βρει άλλη λύση και πάντως να απομακρύνει 

την κολώνα και τα καλώδια που τοποθέτησε στον οπτικό ορίζοντα της γέφυρας.  

Θα μπορούσε η ΔΕΗ να προχωρήσει σε μερική υπογειοποίηση των καλωδίων ειδικά σε αυτό το 

σημείο.  

Θα μπορούσε να τοποθετήσει την κολώνα σε ψηλότερο σημείο αντί να την βάλει χαμηλά στον 

αιγιαλό, κάτω από την παιδική χαρά, αλλά όχι μπροστά στο σπίτι που βρίσκεται δίπλα στη 

γέφυρα. Υπάρχει χώρος για να επιλεγεί η καταλληλότερη θέση. 

Σε κάθε περίπτωση θα πρέπει να χρησιμοποιηθεί κολώνα με το μέγιστο δυνατό ύψος ώστε η 

οπτική ενόχληση να είναι λιγότερη. 



Ζητάμε να επανεξεταστεί άμεσα το ζήτημα ώστε να λυθεί με τον καλύτερο δυνατό τρόπο το 

πρόβλημα που δημιουργήθηκε από τη ΔΕΗ εξ αιτίας της επιλογής της να τοποθετήσει  

περισσότερες κολώνες από τις ήδη υπάρχουσες. 

Υπογραφές: 

 

επιστροφή 

 

Αγιοβασιλιώτικα κάλαντα της Ικαρίας 

 

(κρατήστε τα για του χρόνου- θα σας χρειαστούν) 

 

Ἀρχιμηνιὰ κι ἀρχιχρονιά, ψηλή μου δεντρολιβανιά·  

κι ἀρχὴ καλός μας χρόνος, ἐκκλησιὰ μὲ τ᾿ ἅγιος θρόνος.  

 

Ἅγιος Βασίλης ἔρχεται ἀπὸ τὸν κάβο Πάπα,  

βαστάει καὶ στὴν πλάτη του μία μαλλιαρὴ φυλάκα,  

νὰ βάλει μέσα τὰ ψωμιά, τὶς τηγανίτες, τὰ λεφτά. 

 

Ἀρχιμηνιὰ κι ἀρχιχρονιά, ψηλή μου δεντρολιβανιά·  

κι ἀρχὴ καλός μας χρόνος, ἐκκλησιὰ μὲ τ᾿ ἅγιος θρόνος.  

 

Βλέπω την πορτα ανοιχτη, θαρρω πως εχει και πηχτη 

πηχτη και λουκουμαδες και κρασι με τους κουβαδες  

 

-Ἐσένα, ἀφέντη, πρέπει σου καρέκλα καρυδένια,  

γιὰ ν᾿ ἀκουμπᾷς τὴ μέση σου τὴ μαργαριταρένια.  

 

-Καὶ πάλι ξαναπρέπει σου, κράβι ν'αρματώσεις 

πηχτη και λουκουμαδες και κρασι με τους κουβαδες  

 

-Ἐσένα, ἀφέντη, πρέπει σου καρέκλα καρυδένια,  

γιὰ ν᾿ ἀκουμπᾷς τὴ μέση σου τὴ μαργαριταρένια.  

 

-Καὶ πάλι ξαναπρέπει σου, κράβι ν'αρματώσεις 

και τα σκοινια και τα πανιά να τα μαλαματώσεις 

 

-Πολλά ῾παμε τ᾿ ἀφέντη μας ἂς ποῦμε τῆς κυρᾶς μας.  

 

-Κυρὰ ψηλή, κυρὰ λιγνή, κυρὰ καμπανοφρύδα  

ποὺ ἔχεις τὸν ἥλιο πρόσωπο καὶ τὸ φεγγάρι στῆθος,  

καὶ τοῦ κοράκου τὰ φτερὰ τἄχεις καμπανοφρύδια  

ποὺ ὅταν λουστεῖς καὶ χτενιστεῖς καὶ πᾷς στὴν ἐκκλησιά σου  

ἡ στράτα ρόδα γέμισε ἀπ᾿ τὴν περπατησιά σου.  

 

-Πολλά ῾παμε καὶ τῆς κυρᾶς, ἂς ποῦμε καὶ τῆς κόρης.  

-Ἔχεις καὶ κόρην ὄμορφη, ποὺ δὲν ἔχει ἱστορία,  

οὔτε στὴν Πόλη βρίσκεται, οὔτε στην Ικαρία 

που στο φεγγαρι λούζεται να παρει τη δροσαδα 

και μες τα ροδοπέταλα τη ροδοκοκκναδα 

πολλά ειπαμε της κόρη σας, ας πουμε και του γιου σας 

εχετε γιο στα γραμματα, και γιο εις το ψαλτηρι 

να δωσει ο θεος κι η Παναγιάνα βάλει πετραχηλι 

 

αρχιμηνια κι αρχιχρονια στα τέσσερα καντουνια 



του χρονου σαν και σημερα να χει μωρο στην κουνια 

 

εμεις εδω δεν ηρθαμε να φαμε και να πιουμε 

μονο σας αγαπουσαμε κι ηρθαμε να σας δουμε 

 (απαντανε) 

αφου εδω δεν ηρθατε να φάτε και να πιειτε 

τα πιατα πώς αδειασανε, μπορειτε να μας πειτε 

 

επιστροφή 

 

Αγιοβασιλιώτικα κάλαντα των Φούρνων  

 

Άγιος Bασίλης έρκεται ’πο πίσω απ’ το Kαμάρι, 

βαστάει μυτζήθρες και τυριά, βαστάει κι ένα γκινάρι. 

 

Bάρτε μας κρασί να πιούμε 

και του χρόνου να σας πούμε. 

 

Kι αν έχεις κόρη όμορφη βάρτηνε στο ζιμπίλι 

και κρέμασέ τηνε ψηλά να μη στη φάν' οι ψύλλοι. 

 

Bάρτε μας κρασί να πιούμε 

και του χρόνου να σας πούμε. 

 

Eμείς εδώ δεν ήρταμε να φάμε και να πιούμε, 

μόν’ έχεις κόρη όμορφη κι ήρταμε να τη δούμε. 

 

Bάρτε μας κρασί να πιούμε 

και του χρόνου να σας πούμε. 

 

Σ’ αυτό το σπίτι που ’ρταμε τα ράφια είν’ ασημένια, 

του χρόνου σα και σήμερα να ’ναι μαλαματένια. 

 

http://www.domnasamiou.gr/?i=portal.el.songs&id=479  
 

επιστροφή 
 

Αλληλογραφία 
 

Subject: ΔΑΚΟΚΤΟΝΙΑ ΣΕ ΒΟΡΕΙΟ ΑΙΓΑΙΟ και στην Ελλάδα- Μια πρόταση του 

Οικολογικού Ανέμου Β. Αιγαίου Β. Αιγαίου για βιολογική δακοκτονία  
 

1  
Στις 16 Ιανουαρίου 2014 - 11:15 π.μ., ο Stelios Kraounakis έγραψε: 

Καλημέρα, 

χθες είχα μία επαφή με την υπεύθυνη δακοκτονίας της Δ/νσης Γεωργίας στη Λέσβο (μετά από συνεννόηση 

με Μπάκα), με πρόθεση να επεξεργαστούμε ένα σχέδιο που να παρουσιάσει ο περιφερειακός μας 

σύμβουλος Μιχάλης Μπάκας (Οικολογικός Άνεμος στο Βόρειο Αιγαίο) για την δυνατότητα σταδιακής 

αντικατάστασης των δακοψεκασμών με δακοπαγίδες. Ο Μιχάλης είχε συζητήσει με γεωπόνους από ΔΗΩ 

και λοιπούς και είχαν εντοπιστεί και την περιοχή της Συκαμινιάς σαν ενδεχόμενο μέρος για μία πιλοτική 

εφαρμογή αφού εξασφάλιζε μία σχετική απομόνωση. Η πρόθεση ήταν ότι καταλήγαμε για Λέσβο να το 

εξετάζαμε και για τα άλλα νησιά του Β. Αιγαίου. 

Η γεωπόνος από την Δ/νση Γεωργίας όμως ήταν ισχυρά αντίθετη με αυτό το σχέδιο για 2 λόγους. 

α. Οικονομικούς.  

http://www.domnasamiou.gr/?i=portal.el.songs&id=479


Η Λέσβος διαθέτει καταγεγραμμένα 6.000.000 ελαιόδεντρα, οπότε με 1 δακοπαγίδα ανά 2 δέντρα, που 

είναι απαραίτητη αν δεν υπάρχει άλλη προστασία και με μία αλλαγή της δακοπαγίδας ανά περίοδο μας 

κάνουν 6.000.0000 με 0,5 η ελάχιστη τιμή σημαίνει 3.000.000  

Το  πρόγραμμα της Περιφέρειας που θα εγκριθεί, λογικά, την Τρίτη, 20/1 είναι για 2.500.000 ευρώ και 

πολιτικά εμπλέκει πολύ κόσμο των τοπικών κοινωνιών και τον απασχολεί εργασιακά, είτε σαν εργάτες, 

είτε σαν επιστάτες. 

β. Επιστημονικούς. 

Τα 3.000.000 είναι υπολογισμένα χωρίς το κόστος εγκατάστασης και χωρίς διασφάλιση ότι θα πουν οι 

δακοπαγίδες και δεν θα μείνουν δέντρα απροστάτευτα που θα γίνουν εστία διάδοσης του δάκου. 

Εκείνο που προτείνει αυτή είναι οι περιοχές όπως η Ικαρία και η Λήμνος που δεν είναι σε προγράμματα 

δακοκτονίας (αφού δεν καταφέρνουν να απογράψουν πάνω από 70.000 ελαιόδεντρα) να γίνει προσπάθεια 

από εμάς να κυτηχθούν βιολογικές στο σύνολο τους και να εφαρμόζεται πολιτική δακοκτονίας μόνο με 

δακοπαγίδες ή με οικολογικά διαλλύματα. Ειδικά στην περίπτωση της Ικαρία, λέει, με την μακροβιότητα 

των Ικαριωτών θα μπορούσε να λειτουργήσει πολύ καλά σαν trademark. 

Επιστημονικά, το πρόβλημα σύμφωνα με τη γεωπόνο της Δ/νσης Γεωργίας είναι ότι η δακοκονία, αν 

εφαρμόζεται σωστά (δηλαδή όλο το νησί της Λέσβου σε 9 μέρες ψέκασμα, με σωστές αναλογίες και με 

τοπικό ενδιαφέρον για την σωστή εφαρμογή και την καταγγελία των ενδεχομένων κοπανατζήδων εργατών) 

είναι ο αποτελεσματικότερος τρόπος καταπολέμησης του δάκου. 

1. Οποιεσδήποτε διευκρινίσεις, ειδικά από γεωπόνους, θα ήταν δεκτές για να καθορίσουμε και τη στάση 

μας στο Περιφερειακό Συμβούλιο. 

2. Εάν μπορεί κάποιος να το προωθήσει στην υποομάδα Γεωργίας, που δεν είμαι μέλος,έτσι ώστε να 

πάρουμε ενδεχόμενο feedback και από αυτούς. 

Ευχαριστώ 

Στέλιος Κραουνάκης 
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From: G. Lakon  

January 16, 2014  

μπράβο για την πρόταση της παραταξής σας. 
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From: igiann3@gmail.com 

16 Jan 2014 

Αγαπητέ G. Lakon η πρόταση της παράταξής μας είναι παλιά (τουλάχιστον από τον Ιούνιο 2011, όταν 

ήμουν περιφερειακός σύμβουλος) και επανέρχεται πολύ σωστά τώρα από το Μιχάλη Μπάκα και το Στέλιο 

Κραουνάκη που το ψάχνει. 

δες  

1. "Για την ελαιοπαραγωγή οι δακοπαγίδες είναι πολύ φτηνότερες από την ετήσια εκστρατεία 

καταπολέμησης του δάκου, που διαμαρτυρόμαστε ότι συνεχώς έχει περικοπές. Πρέπει να φύγουμε από τη 

χημική γεωργία με στόχο την ολοκλήρωση όλης της παραγωγής μας ως αποκλειστικά βιολογικής 

καλλιέργειας, με προφανή οικονομικά και περιβαλλοντικά οφέλη." Ενημέρωση για τις θέσεις του 

Οικολογικού Ανέμου στη συνεδρίαση του Περιφερειακού Συμβουλίου στη Χίο όπου παρεβρίσκετο και ο 

τότε Υπουργός Αγροτ. Ανάπτυξης κ. Σκανδαλίδης 09/06/2011  

2. "Με αφορμή το θέμα της δακοκτονίας, ζητήσαμε από τον Περιφερειάρχη να φέρει στο Περιφερειακό 

Συμβούλιο μια συγκριτική μελέτη για το κόστος της σημερινής μεθόδου δακοκτονίας σε σχέση με την 

καταπολέμηση του δάκου με δακοπαγίδες. Εκτιμούμε ότι με δακοπαγίδες το κόστος θα είναι μικρότερο, το 

λάδι που θα παράγεται θα είναι βιολογικό σε όλα τα νησιά μας και δεν θα ρυπαίνεται με τα χημικά της 

δακοκτονίας το φυσικό περιβάλλον των νησιών μας." [Ενημέρωση για τις θέσεις του Οικολογικού Ανέμου 

στη συνεδρίαση του Περιφερειακού Συμβουλίου 12-13 Ιουλίου 2011 Δ.Τ. 14/07/2011  

3. Τις θέσεις αυτές παρουσιάσαμε (ο Οικολογικός Άνεμος στο Βόρειο Αιγαίο) στην ΕΤΗΣΙΑ 

ΣΥΝΔΙΑΣΚΕΨΗ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ 3 & 4 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2011 ως εξής:   

Ένα παράδειγμα κεντρικής δράσης που προκύπτει από τοπικό προβληματισμό: Η δακοκτονία  

 Προτείνω το εξής για τους ΟΠ και το Πράσινο Ινστιτούτο:  

Να επεξεργαστούμε (οι ΟΠ μαζί με τους αυτοδιοικητικούς) τα ποσά που δαπανώνται για δακοκτονία με 

ψεκασμούς και να τα συγκρίνουμε με το κόστος που θα είχε η δακοκτονία με δακοπαγίδες. Από τις πρώτες 

συγκριτικές εκτιμήσεις, συμφέρει και οικονομικά η δακοκτονία με δακοπαγίδες. Ο στόχος μας θα είναι  να 

αποδείξουμε ότι: 

 Με τις περικοπές κονδυλίων η δακοκτονία με ψεκασμούς είναι πλημμελής και αναποτελεσματική  

 Ο μόνος που ωφελείται είναι η χημική βιομηχανία  

http://oikoanemos.wordpress.com/2011/06/09/%ce%b5%ce%bd%ce%b7%ce%bc%ce%ad%cf%81%cf%89%cf%83%ce%b7-%ce%b3%ce%b9%ce%b1-%cf%84%ce%b9%cf%82-%ce%b8%ce%ad%cf%83%ce%b5%ce%b9%cf%82-%cf%84%ce%bf%cf%85-%ce%bf%ce%b9%ce%ba%ce%bf%ce%bb%ce%bf%ce%b3%ce%b9/
http://oikoanemos.wordpress.com/2011/06/09/%ce%b5%ce%bd%ce%b7%ce%bc%ce%ad%cf%81%cf%89%cf%83%ce%b7-%ce%b3%ce%b9%ce%b1-%cf%84%ce%b9%cf%82-%ce%b8%ce%ad%cf%83%ce%b5%ce%b9%cf%82-%cf%84%ce%bf%cf%85-%ce%bf%ce%b9%ce%ba%ce%bf%ce%bb%ce%bf%ce%b3%ce%b9/
http://oikoanemos.wordpress.com/2011/07/14/430/
http://oikoanemos.wordpress.com/2011/07/14/430/


 Με την καταπολέμηση με δακοπαγίδες θα ανέβει κατακόρυφα η ποιότητα του λαδιού  

 Όλη η Ελλάδα μπορεί να έχει βιολογική ελαιοκαλλιέργεια.  

Είναι προφανής η καινοτομία της μικρής αυτής έρευνας σε εθνικό και μεσογειακό επίπεδο.  Αν πειστούμε 

εμείς και το προβάλουμε σε τοπικό, εθνικό, και ευρωπαϊκό επίπεδο, τότε η προσφορά μας θα είναι 

ουσιαστική.  

Άρα, οι Οικολόγοι Πράσινοι το γνωρίζουν το θέμα, αλλά, μέχρι σήμερα δεν έχουν κάνει κάτι. Μακάρι να 

γίνει τώρα. 

Για το Στέλιο Κραουνάκη:  

1. Η υπεύθυνη δακοκτονίας της Δ/νσης Γεωργίας στη Λέσβο είναι γνωστό ότι είναι αντίθετη με τις 

δακοπαγίδες (δεν ξέρω γιατί). Γιαυτό και υπερβάλει (1 δακοπαγίδα ανά 2 δέντρα) ενώ η αναλογία είναι 

1 δακοπαγίδα ανά 4 δέντρα (θυμάμαι παλιά τη ΔΗΩ να δίνει μια τέτοια αναλογία). Στην περίμετρο ενός 

ελαιώνα εκεί όπου υπάρχουν ρέματα (και ευνοείται ο δάκος) η αναλογία στην περίμετρο πρέπει να είναι 

πυκνότερη (1 δακοπαγίδα ανά 2 δέντρα). Επομένως το κόστος, αν αγοραστούν δακοπαγίδες είναι 

1.500.000 με 2.000.000 ευρώ και όχι 3.000.000. Μάλιστα, η υπέυθυνη δεν αφαιρεί τους ελαιώνες που 

είναι σε βιολογική καλλιέργεια από τα 60.000.000 ελαιόδεντρα.  Της περισσεύουν μάλιστα και 

1.000.000 ευρώ για να πληρωθούν οι τοποθετήσεις ή για να πληρώνεται ένα άτομο που θα κάνει 

monitoring της πορείας της δακοκτονίας και θα διασφαλίζει τη γεωγραφική διασπορά των 

δακοπαγίδων. 

2. Τα παλιότερα χρόνια διετίθεντο για τη χημική δακοκτονία πολύ μεγαλύτερα ποσά, χωρίς αυτό να 

σημαίνει ότι η ποιότητα του ελαιολάδου ήταν καλύτερη από σήμερα, με την κρίση, που η υπέυθυνη έχει 

3 εκατομμύρια. Τόσα χρόνια γινόταν σπατάλη χρημάτων, και η χημική δακοκτονία σε όλη την Ελλάδα 

ήταν εκκολαπτήριο μιζών, πελατειακών κυκλωμάτων και εκτεταμένης χημικής  ρύπανσης. Ατό το 

κύκλωμα συνεχίζει και σήμερα, με λιγότερα χρήματα. 

3. Εκτός από τις αγορασμένες δακοπαγίδες μπορεί ο κάθε παραγωγός, αν θέλει να ενισχύσει τη βιολογική 

δακοκτονία, να φτιάξει δακοπαγίδες με απλά πλαστικά μπουκάλια που κρεμάει όρθια, ανοίγει μια τρύπα 

περίπου 2 εκατοστών και βάζει μέσα νερό με αμμωνία (αυτή που πουλάνε παντού σε σακκουλάκια 

περίπου 0,5 ευρώ για μαγειρική).  Το κάθε σακουλάκι φτάνει για τουλάχιστον 2 μπουκάλια. Το κάνω 

και εγώ στον ελαιώνα μου στην Ικαρία, δουλεύει μια χαρά και ξαναγύρισαν τα πουλιά στον ελαιώνα 

μου. 

4. Ακόμη και αν η βιολογική δακοκτονία με δακοπαγίδες ήταν ακροβότερη από τη χημική, το συγκριτικό 

πλεονέκτημα της Ελλάδας θα ήταν τεράστιο,  η προστιθέμενη αξία (γιατί όλο το Ελληνικό λάδι θα ήταν 

βιολογικό)  θα ήταν πολύ μεγάλη και η αύξηση των εξαγωγών θα ερχόταν και μάλιστα θα μπορούσε να 

γίνεται με άλλους όρους (εμφιαλωμένο πλέον ως βιολογικό!).  

5. Το πιό σημαντικό από όλα είναι να γίνεται η όποια δακοκτονία από τα τέλη Μάρτη-αρχές Απρίλη, για 

να πιάνονται οι πρώτες μάνες (σε μια ελαιοκομική περίοδο υπάρχουν αρκετές γενιές δάκου μέχρι και 

τον Οκτώβρη-Νοέμβρη). Ο πρώϊμος δάκος είναι ο στόχος, πριν προλάβει να πολλαπλασιαστεί.  

6. Υπάρχει και η βιολογική καταπολέμηση του δάκου με ενεργούς μικροοργανισμούς, οπότε το κόστος 

μπορεί να πέσει κατακόρυφα. Το κάνουν μερικοί στην Κρήτη με θεαματικά αποτελέσματα.  

7. Αφού η υπεύθυνη συμφωνεί για Ικαρία και Λήμνο, αυτό είναι μια μεγάλη υποχώρηση εκ μέρους της και 

μια μεγάλη νίκη για εμάς. Να ζητήσουμε να ξεκινήσουμε άμεσα (από φέτος που θα υπάρχει παραγωγή). 

Το Περιφερειακό Συμβούλιο να βγάλει άμεσα απόφαση ότι η δακοκτονία σε Ικαρία και Λήμνο θα γίνει 

με δακοπαγίδες. Μετά, θα προβάλουμε εμείς μαζί με τις περιοχές αυτές ότι ΟΛΟ το λάδι της Ικαρίας 

και της Λήμνου είναι βιολογικό, και όπου βρίσκουν τέτοιο λάδι οι καταναλωτές να το εμπιστεύονται. 

Το αποτέλεσμα θα είναι να τρέχουν οι Λέσβιοι, οι Κρητικοί και οι Μεσσήνιοι να κάνουν το ίδιο και θα 

πιέζουν για βιολογική δακοκτονία.  

Πιστεύω ότι οι οικολόγοι πράσινοι μπορούν με τη βιολογική δακοκτονία να χτυπήσουν μια μεγάλη 

πολιτική φλέβα και να αντιστρέψουν την κρατούσα αντίληψη που υπάρχει διάχυτη στον κόσμο για  την 

οικολογία. 

Ηλίας Γιαννίρης 
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Maria Mpogi  January 16, 2014 

Μιχάλη και Στέλιο  ευχαριστούμε που τρέχετε αυτό το θέμα. Συμφωνώ  με τον Ηλία.  

Θα μπορούσαμε και εδώ στη Χίο εκτός από ένα δελτίο τύπου που θα μπορούσαμε να βγάλουμε και να 

ενημερώνουμε για τα συγκριτικά πλεονεκτήματα της Δακοκτονίας με παγίδες, θα ενημερώσουμε και τους 

παραγωγούς για τις εναλλακτικές λύσεις που έχουν, δηλ. δακοκτονία με παγίδες , και ενεργοί 

μικροοργανισμοί ΕΜ.   Θα πρέπει όμως να πιέσουμε Δόμους  και Περιφέρεια να περιλάβουν στον 

στρατηγικό σχεδιασμό  ανάπτυξης 2014-2020,  και τις βιοκαλλιέργειες,  μια και την επόμενη εξαετία  οι 



βιοκαλλιέργειες θα παίρνουν ένα αρκετά καλό ποσοστό, ( περίπου το 30% ) των αγροτικών επιδοτήσεων 

από την ΕΕ. 

Μαρία Μπογή 
 

5  

MICHAEL MICHALIADIS  

17 Ιανουαρίου 2014 

Είναι πολλά τα λεφτά αγαπητοί μου... η πίεση για τη συνέχιση της δακοκτονίας με τη χημική μέθοδο 

γίνεται από παράγοντες της κεντρικής υπηρεσίας του Υ.Α.Α.Τ. που φαίνεται να τα έχουν βρει με τις 

εταιρείες προμήθειας των χημικών εδώ και χρόνια. 

Στη Σάμο, την φετινή χρονιά δεν είχαμε παραγωγή, όμως χρήματα για δακοκτονία δόθηκαν ... τα πέταξε το 

κράτος... με ευθύνη  

α) των υπηρεσιών και  

β) των αιρετών των ΟΤΑ που αποφασίζουν αν θα γίνει το πρόγραμμα κάτω από την πίεση του να μην 

χαθούν θέσεις εργασίας (πρόσληψη για εποχιακό προσωπικό δακοκτονίας) γιατί αυτοί είναι ψήφοι.. 

γ)  αλλά και για να μην χάσουν οι εργαζόμενοι στο πρόγραμμα εξτρά υπερωρίες και εκτός έδρας. 

Οι γεωπόνοι δυστυχώς αποτελούν μέρος του συστήματος της χημικής βιομηχανίας, αυτά τους μαθαίνουν 

στα πανεπιστήμια, αυτά λένε... 

Πρέπει να γίνει καμπάνια για καθιέρωση στα νησιά μας αποκλειστικά και μόνο βιολογικών μεθόδων 

καταπολέμησης, φιλικών στο περιβάλλον και προσπάθεια να περάσουν οι θέσεις μας στα συλλογικά 

όργανα (Δημοτικά συμβούλια και Περιφερειακό Συμβούλιο).    
 

επιστροφή 
 

Αγαπητή Αντιγόνη Δ. Η εισήγησή σας θα μας βοηθούσε πολύ  
 

December 02, 2013  

Αγαπητή Αντιγόνη Δ. 

Συναντηθήκαμε στην εκδήλωση για την Κοινωνική Οικονομία στην Αθήνα και μιλήσαμε μαζί.  

Σας ζήτησα την εισήγησή σας και μου είπατε να σας τη ζητήσω με μέιλ. Όπως σας είπα, 

προχωράμε γρήγορα μια ΚΟΙΝΣΕΠ για τα απορρίμματα στην Ικαρία. Η εισήγησή σας θα μας 

βοηθούσε πολύ. 

Σε αυτή τη φάση προσπαθούμε να φτιάξουμε το καταστατικό και να έχουμε μια ιδέα για το 

επιχειρηματικό σχέδιο για τα πρώτα τρια χρόνια. 

Μήπως, μπορείτε να μας βοηθήσετε; Έχετε ανάλογα σχέδια καταστατικού από άλλες περιοχές να 

μας στείλετε; Επίσης, ίσως έχετε και κάποιο σχέδιο ή ανάλογα επιχειρηματικά σχέδια για τα 

απορρίμματα.  

Θέλουμε να πάρουμε ιδέες. 

Το τηλέφωνο μου είναι … 

Ευχαριστώ πολύ εκ μέρους της Πρωτοβουλίας για τη δημιουργία ΚΟΙΝΣΕΠ για τα απορρίμματα 

στην Ικαρία 

Ηλίας Γιαννίρης   

 

Αγαπητέ κ. Γιαννίρη, 

Σας στέλνω την παρουσίαση μου. Θα επικοινωνήσει συνάδελφος μαζί σας για τα άλλα πράγματα 

που μου ζητήσατε.      

Με εκτίμηση,  

Αντιγόνη Δ. 

(φυσικά της στείλαμε τις ευχαριστίες μας) 
 

 

 
Καλή αντάμωση στο επόμενο τεύχος. 

Στείλτε μας άρθρα ή σχόλια δικά σας για δημοσίευση. 

Στείλτε μας το κείμενό σας ή τη γνώμη σας για δημοσίευση: igiann3@gmail.com 

Διαδώστε σε φίλους και γνωστούς τον ιστότοπό μας www.asda.gr/ikariaka.  
 

mailto:igiann3@gmail.com
http://www.asda.gr/ikariaka

