
Επιστροφή στην αρχική σελίδα 
 

 
Ικαριακά και Φουρνιώτικα Νέα 

 
Ηλεκτρονική περιοδική έκδοση αναπτυξιακού χαρακτήρα της Επαρχίας Ικαρίας 

 
εκδότης: Ηλίας Γιαννίρης 

 
 

Τεύχος  23  Απρίλιος-Μάιος 2010  σε PDF 
 

 Προηγούµενα τεύχη  σε word σε PDF 
 

Περιεχόµενα 

Σηµείωµα της σύνταξης 

Επίκαιρο θέµα:  

∆ιαµαρτυρία στην Τουρκική πρεσβεία κατά της κατασκευής πυρηνικού εργοστασίου στο 
Ακκούγιου 

Αρθρογραφία  

ΟΙ ΟΙΚΟΛΟΓΟΙ ΠΡΑΣΙΝΟΙ ΚΡΙΝΟΥΝ ΤΟ Ν/Σ «ΚΑΛΛΙΚΡΑΤΗ» και καταθέτουν 
προτάσεις για την Αυτοδιοίκηση 

Καλλικράτης: Απόφαση ΣτΕ υπέρ των ΟΤΑ 

Αφιέρωµα 1: Το Μνηµόνιο, η χρηµατοπιστωτική κρίση  και εµείς  

ΠΕΡΙΛΗΨΗ του ΜΝΗΜΟΝΙΟΥ που υπογράψαµε µε το ∆ΝΤ 
Τα τελευταία 12 χρόνια το ΑΕΠ της χώρας αυξήθηκε κατά 60%. ΠΟΥ ΠΗΓΕ ΟΛΟΣ 

ΑΥΤΟΣ Ο ΠΛΟΥΤΟΣ; 
Σώθηκε η Ελλάδα ή…οι πιστωτές της;  
Το νέο ελληνικό «αντι-κράτος»- «Θα µας διοικούν πλέον οι πιστωτές» 
ΤΟ ∆ΝΤ και τα πετρέλαια στο Αιγαίο 
Γιατί γίνονται οι θυσίες µας; ∆ιότι η Σοσιαλιστική µας Κυβέρνηση προσφέρθηκε οικειοθελώς 

να ξελασπώσει την παγκόσµια οικονοµία 
ΚΡΙΣΗ: Η ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΧΡΕΙΑΖΕΤΑΙ ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΗ ΠΡΟΤΑΣΗ 
Οι Λετονοί δικαστές ακύρωσαν τα µέτρα του ∆ΝΤ για το Ασφαλιστικό! 
Αγοράστε µόνο Ελληνικά προϊόντα 
∆ΝΤ: Κάτι για την κοινωνική αλληλεγγύη 
∆ΝΤ: Κάτι για το δαιµόνιο του Έλληνα 
Ο σκεφτόµενος κεφαλαιοκράτης 
ΠΡΑΣΙΝΑ ΣΚΑΝ∆ΑΛΑ από 1998 µέχρι το 2004 
Βατσιτσέλο, βατσιτσό… (ας πούµε και µι’ αλήθεια…) Γρηγόρης Ψαριανός 
ΠΡΟΜΗΝΥΜΑ  ΜΕΓΑΛΩΝ  ΣΥΜΦΟΡΩΝ ∆ΗΛΩΣΗ   ΜΙΚΗ  ΘΕΟ∆ΩΡΑΚΗ 
27,5% η «νεανική» ανεργία στην Ελλάδα 
Το κίνηµα της …Ανάβρας-Να γίνει όλη η Ελλάδα Ανάβρα 
Nτοκιµαντέρ και άρθρα για την κρίση και τη Νέα Παγκόσµια Τάξη 
τέλος αφιερώµατος 1 

Ενηµερωτικά κείµενα - Χρήσιµες πληροφορίες 

Υπουργείο Αιγαίου-Το θυµάται κανείς; 
Ηµερίδα: "Οι επιπτώσεις του πετρελαιαγωγού στην Θράκη και το Αιγαίο – εθνικές, 

οικονοµικές, περιβαλλοντικές" 
Προς ακύρωση ο αγωγός Μπουργκάς - Αλεξανδρούπολη 
ΕΓΚΛΗΜΑΤΙΚΗ Η ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΤΟΥ ΙΣΡΑΗΛ 
Νέα έρευνα για τον επιβλαβή ρόλο των γενετικά τροποποιηµένα τροφίµων στην υγεία 
Εξειδικευµένοι έλεγχοι για τα… νανο-τρόφιµα και πλήρης απαγόρευση για τα 

κλωνοποιηµένα 
Ανοιχτή επιστολή νέων δηµοσιογράφων εργαζοµένων σε ειδησεογραφικά sites και portals 



Το Παγκόσµιο κύπελλο Αστέγων 

Αφιέρωµα 2: Ο νέος νόµος για τις Ανανεώσιµες Πηγές Ενέργειας 

Ψηφίστηκε το νοµοσχέδιο για τις Ανανεώσιµες Πηγές Ενέργειας 
Τριπλό «ναι» στα υπερκέρδη των πολυεθνικών 
ΟΙ ΚΟΛΟΤΟΥΜΠΕΣ ΤΗΣ ΤΙΝΑΣ 
Καλωδιακή σύνδεση µε Κρήτη και µεγάλα νησιά προαναγγέλλει η Μπιρµπίλη  
Οι ΚΟΛΟΤΟΥΜΠΕΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ µε τις προσταγές του ∆ΝΤ και του Κατάρ 
τα νέα γιγαντιαία αιολικά σε νησιά του Αιγαίου 
330 MW  από ανεµογεννήτριες στον Άγιο Κήρυκο! 
Κίνδυνος εκµαυλισµού τοπικών συνειδήσεων µέσω ΑΠΕ 
Οι συλλογικότητες συντονίζονται για έναν άλλο ενεργειακό σχεδιασµό της Ελλάδας 
Ανεµογεννήτριες: ο κίνδυνος µιας ανεπανόρθωτης ζηµιάς-Γράµµα στους βουλευτές 
Αλήθειες και ψέµατα για την αιολική ενέργεια-∆ίκτυο Οικολ. Οργανώσεων Αιγαίου 
Πόσο θα νοικιάσουµε τα χωράφια µας ή τι ζηµιά θα γίνει; 
Αστυνοµική βία στα Χανιά µε φόντο τις ανεµογεννήτριες στο Αποπηγάδι 
Αυτοοργάνωση-Φωτοβολταϊκά 
Νέα φωτοβολταϊκά που παράγονται στο 10% του κόστους τους 
τέλος αφιερώµατος 2 

Προτεινόµενα 

 

Ηλεκτρονική δηµοκρατία: Ψηφίζουµε 

Υπογράφουµε για τη Φαλαινοθηρία 
Υπογράφουµε για τα δάση. 20-40% της παγκόσµιας ξυλείας είναι παράνοµη 

Ειδήσεις από τη γειτονιά µας 

Έλεγχος της τήρησης του ειδικού καθεστώτος ΦΠΑ στα νησιά 
4 δισ. ευρώ πρόστιµο για 318 χωµατερές! 
ΥΠΕΣ: Λουκέτο σε 316 παράνοµες χωµατερές µέσα στο επόµενο δίµηνο 
Η Ελλάδα που πληγώσαµε µε τσιµέντο 
Αυτοοργάνωση: Ελεύθερη Κατασκήνωση 
Πρόωρη ανθοφορία στα δένδρα που ξεγελάστηκαν από τον ήπιο χειµώνα Β 
Να παρθούν ουσιαστικά µέτρα για τη δασοπροστασία 
Όταν η γραφειοκρατία καλύπτει την ασυδοσία των δήµων 
Εκστρατεία: Καθαρίστε τη Μεσόγειο. Η επαρχία µας κατά που πέφτει; 
WWF: Λέµε «ναι» στον εθελοντισµό και αυτό το καλοκαίρι! 
∆ίκτυο ΜΕΣΟΓΕΙΟΣ SOS: Εθελοντικά Προγράµµατα Καλοκαιριού 2010! 
IΓΜΕ: “Μικρά και µη εκµεταλλεύσιµα τα Ελληνικά ουρανιούχα κοιτάσµατα” 
ΜΗΧΑΝΟΤΡΑΤΕΣ: Έλληνες εναντίον των ελληνικών συµφερόντων  
Αλιεία στο Αιγαίο: Η άλλη όψη των ελληνοτουρκικών σχέσεων 
Η ΦΥΛΑΞΗ ΤΗΣ ΑΓΡΙΑΣ ΠΑΝΙ∆ΑΣ ΕΚΧΩΡΕΙΤΑΙ ΣΕ Ι∆ΙΩΤΕΣ 
Ιχθυοκαλλιέργειες: «Παράθυρο» για ιδιωτικοποιήσεις θαλάσσιων περιοχών 
Τα …αγγελούδια της πολεοδοµίας Σύρου 
Το Αρχιπέλαγος στο στο Ευρωκοινοβούλιο µέσω … Ρεθύµνου 

Ειδήσεις από την Επαρχία Ικαρίας 

Ο ορισµός του δικοµµατισµού για την Ικαρία  
Νέο βιβλίο: Η Αρχαιολογική σκαπάνη στην Ικαρία  
Η υπερβόσκηση απειλή για την Ικαρία - Ερώτηση των Οικολόγων Πράσινων στο 

Ευρωκοινοβούλιο  
Παρουσίαση της Τράπεζας Σπόρων Αιγαίου που φιλοξενείται στην Ικαρία σε συνέδριο 
«Βιώσιµη ∆ιαχείριση Υδατικών Πόρων στα Νησιά του Αιγαίου»-Αφορά την Επαρχία 

Ικαρίας 
Το Αρχιπέλαγος στη Μήλο-Στην Ικαρία πότε θα το καλέσουν; 
Θάνατος Μεσογειακής φώκιας µε δυναµίτιδα στη Σάµο 
∆ολοφονία δελφινιών ανοικτά της Σάµου 
Το βυθισµένο όραµα της Επαρχίας Ικαρίας- Τι γινόταν δέκα χρόνια πριν (Μάιος 2000) 
Μαθήµατα ελληνικής γλώσσας στην Ικαρία 
Ο Βούδας στον Αρµενιστή! 

αλληλογραφία 

 



Σηµείωµα της σύνταξης 
 

Αγαπητοί αναγνώστες 
 

Το σηµερινό µας τεύχος έχει 98 (!) σελίδες. Ευχόµαστε να βρείτε την ύλη ενδιαφέρουσα.  
Θα βρείτε σε ειδικό αφιέρωµα την υπόθεση του ∆ΝΤ. Μεταξύ πολλών κειµένων θα βρείτε 
περίληψη του Μνηµονίου που υπέγραψε η χώρα µας µε το ∆ΝΤ. 
Επίσης, σε συνέχεια του προηγούµενου τεύχους, θα βρείτε, σε ειδικό αφιέρωµα τις νεότερες 
εξελίξεις και προβληµατισµό σχετικά µε τις Ανανεώσιµες Πηγές Ενέργειας.  
Ενδιαφέρον πιστεύουµε ότι παρουσιάζει και το κείµενο για το βυθισµένο όραµα της Επαρχίας 
Ικαρίας, που κάνει µια αναδροµή πριν από 10 χρόνια σε σχέση µε το σήµερα. 
Σηµειώστε ότι προγραµµατίζονται 330 MW από ανεµογεννήτριες στον Άγιο Κήρυκο. Πού; 
Πώς; Με τι όφελος; Η απάντηση υπάρχει «κρυµµένη» στο αφιέρωµα για τις ΑΠΕ.  
 

Ίσως οι ελπίδες µας να βρίσκονται στην αγωνιστικότητά µας, στη νοικοκυροσύνη και στην 
αλληλεγγύη που πρέπει να οργανώσουµε µεταξύ µας. 
Ίσως οι χαµένες κοινωνικές αρετές της «Ικαριακότητας» ή «Καριωτοσύνης» να γίνει κατορθωτό να 
ανακτηθούν και αποτελέσουν έναν αξιόπιστο οδηγό επιβίωσης για το µέλλον. 
Νοµίζω ότι όλοι µοιραζόµαστε τον ίδιο θυµό και αγανάκτηση απέναντι στα γεγονότα. Είναι 
εξωφρενικό να χρηµατοδοτούν οι συνταξιούχοι και οι µισθωτοί το χρηµατοπιστωτικό δανειακό 
ξελάσπωµα της χώρας, ώστε να µείνουν αλώβητα τα κερδοσκοπικά συµφέροντα και τα τραπεζικά 
κέρδη. Τα µέτρα που δεν µπορούσε να περάσει η προηγούµενη κυβέρνηση ανέλαβε εργολαβικά να 
τα περάσει η  σοσιαλιστική» κυβέρνηση  του ΠΑΣΟΚ.    
Είναι φανερό ότι παγκοσµίως µπαίνουµε σε µια νέα εποχή, στη δεύτερη φάση του 
νεοφιλελευθερισµού. Η απορρύθµιση σε όλο το φάσµα της οικονοµίας, η κατεδάφιση των 
κατακτήσεων 100 χρόνων, η κατεδάφιση του κοινωνικού κράτους φέρνουν τεράστιες επιπτώσεις, 
ιδιαίτερα στην Επαρχία µας, που είναι από τις πιο παραµεληµένες και πιο φτωχές περιοχές της 
Ελλάδας και της Ευρώπης: 
• Εκρηκτική ανεργία νέων και γυναικών 
• Αύξηση των ήδη φτωχών κατοίκων και νοικοκυριών 
• Πτώση στη ναυτιλία, στην οικοδοµή, στον τουρισµό, στην αλιεία, στο εµπόριο. 
• Αύξηση της διαφθοράς. 
• Αύξηση της εγκληµατικότητας. 
• Αύξηση της ανασφάλειας. 
Η κρίση είναι τέτοια που καµία εξουσία  δεν ενδιαφέρεται αν σε λίγο θα τρώµε ο ένας τον άλλο.  
Ας θυµηθούµε ότι στο Καραβόσταµο, την κατοχή πέθαναν από την πείνα 120 χωριανοί γιατί τους 
κατάσχεσαν τις βάρκες και δεν είχαν ούτε αξιόλογες καλλιέργειες ούτε ελιές (ζούσαν από το 
εµπόριο και τη θάλασσα). Ας αναλογιστούµε ότι θα µπορούσε να µην είχε πεθάνει κανένας 
Καραβοσταµιώτης αν υπήρχε ένα δίκτυο αλληλεγγύης και µεταξύ τους αλλά και ευρύτερα, µεταξύ 
των Καριωτών.  
 

Ο καθένας µας πρέπει να διευρύνει την ατοµική παραγωγή τροφής. Όχι µόνο ο κήπος, αλλά ακόµη 
και ο µαϊντανός στη γλάστρα αποκτάει αξία. Και να µην είναι κανένας µας το ίδιο καταναλωτής 
όπως πριν. Ακόµη και οι ανταλλαγές ρούχων και συσκευών που δεν χρειαζόµαστε µπορεί να είναι 
κρίσιµες. Χρειάζονται το µαντάρισµα, η ανακύκλωση, η οικονοµία στο νερό, η αυτάρκεια. 
Ο καθένας πρέπει να διευρύνει την κοινωνικότητά του. ∆εν χωρούν ατοµικισµοί και εµπάθειες.  
Όλοι µαζί πρέπει, µαζί µε το θυµό µας, να φτιάξουµε ένα Ικαριακό δίχτυ προστασίας και 
αλληλεγγύης για τους φτωχούς που θα γίνουν φτωχότεροι, για τους νέους που βρίσκονται ήδη σε 
απόγνωση, για εκείνους που µένουν µόνοι τους ή σε µικρά νοικοκυριά, είτε είναι υπερήλικες είτε 
χήροι-χήρες, είτε µονογονεϊκές οικογένειες, είτε µετανάστες ή πρόσφυγες. Τα µεγάλα σόγια δεν 
κινδυνεύουν τόσο. Περισσότερο κινδυνεύουν αυτοί οι συµπατριώτες µας, τα µικρά και 
αποµονωµένα νοικοκυριά και οι µοναχικοί. Εκείνοι για τους οποίους κάποτε υπήρχαν Ικαριακοί 
θεσµοί αλληλεγγύης όπως τα πανηγύρια και οι αγάπες.  
Επίσης, αρκετοί, κυρίως νέοι, αλλά και συνταξιούχοι, θα γυρίσουν πίσω στα χωριά τους. 
Καλοδεχούµενοι νάναι. Τους νέους πρέπει να τους φροντίσουµε ιδιαίτερα. 
 

Τώρα δε που η χρεοκοπία των κοµµάτων εξουσίας (Ν∆ και ΠΑΣΟΚ)  είναι πολύ καθαρή, ας µην 
ξαναδούν τη δική µας ψήφο. Και ας ενεργοποιηθούµε, ας γίνουµε περισσότερο «πολιτικοί» (όχι 
κατ’ ανάγκη κοµµατικοί) και λιγότερο ιδιοτελείς. Ας κρατήσουµε µέσα στη δύσκολη αυτή εποχή 
την ανθρωπιά και την αξιοπρέπειά µας. 
   καλό κουράγιο σύντροφοι 
 
επιστροφή 



 

Επίκαιρο θέµα:  
 

  Αντιπυρηνική συγκέντρωση διαµαρτυρίας στην Τουρκική πρεσβεία κατά της 

κατασκευής πυρηνικού εργοστασίου στο Ακκούγιου  
 

Αυτή η διαµαρτυρία δεν έγινε γιατί συνέπεσε µε τη διαδήλωση κατά του Ισραήλ για το 
έγκληµα στα καράβια που πήγαιναν βοήθεια στη Γάζα. Ωστόσο, πρέπει να ενηµερωθεί το 
Αιγαίο για αυτήν. Ας µην ξεχνάµε ότι κάποτε που είχαµε υπουργείο Αιγαίου, εκείνο το 
υπουργείο είχε πρωτοστατήσει µε µελέτη για τις επιπτώσεις που µπορεί να φέρει το πυρηνικό 
εργοστάσιο του Ακκούγιου. Το περιοδικό µας είχε σχετικό δηµοσίευµα στο 
http://www.asda.gr/ikariaka/hlekd6.htm#εργοστάσια. Σε αυτή την πρωτοβουλία 
συµµετείχαµε και εµείς. ΗΓ 
 

∆ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ  
Η πρόσφατη συµφωνία Ρωσίας- Τουρκίας µε σκοπό την κατασκευή πυρηνικού εργοστασίου 
παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας στο Ακκούγιου της Τουρκίας αποτελεί ένα ακόµη βήµα 
στην προσπάθεια δυναµικής επιστροφής του πυρηνικού λόµπυ µέσω διακρατικών 
ενεργειακών συµφωνιών. Η περιοχή της Νοτιοανατολικής Ευρώπης φαίνεται να αποτελεί 
προνοµιακό πεδίο τέτοιων συµφωνιών οι οποίες αλλάζουν τις µέχρι τώρα υφιστάµενες 
εύθραυστες γεωπολιτικές ισορροπίες σε µία περιοχή όπου ήδη υπάρχουν πολλές «θερµές» 
εστίες που απειλούν τη συνύπαρξη και βελτίωση του επιπέδου ζωής των λαών της.  
  Προτάσσοντας τα σαθρά και αναληθή επιχειρήµατα περί ενεργειακής απεξάρτησης από το 
πετρέλαιο, µείωσης των εκποµπών διοξειδίου του άνθρακα αλλά και υποσχέσεις για 
δηµιουργία θέσεων εργασίας, η κοινή γνώµη πιέζεται να αποδεχτεί επενδύσεις 
δισεκατοµµυρίων και να νοµιµοποιήσει διαδικασίες οι οποίες απειλούν την υγεία αλλά και 
την ίδια τη ζωή των πολιτών και καταστρέφουν ανεπανόρθωτα τον πλανήτη, στο όνοµα του 
κέρδους αλλά και της πολιτικής ισχυροποίησης συγκεκριµένων οµάδων συµφερόντων. 
 Η πιθανότητα κατασκευής του πυρηνικού εργοστασίου στο Ακκούγιου, οι αντίστοιχες 
συζητήσεις και σχεδιασµοί για την περιοχή της Σινώπης στη Τουρκία, οι πολύχρονες 
προσπάθειες για την υλοποίηση αντίστοιχου έργου από τη Ρωσία στο Μπέλενε της 
Βουλγαρίας- προσπάθειες οι οποίες δεν έχουν ευοδωθεί και λόγω της σθεναρής αντίστασης 
του βουλγαρικού αλλά και του διεθνούς αντιπυρηνικού κινήµατος που αποθάρρυνε βασικούς 
επενδυτικούς παράγοντες και απέσυραν τη συµµετοχή τους – οι όλο και εντονότερες 
συζητήσεις για πυρηνικές εγκαταστάσεις ιταλικών συµφερόντων στην Αλβανία- µεταξύ 
άλλων-  δεν αφήνουν κανένα περιθώριο εφησυχασµού!  
∆υστυχώς η ελληνική κυβέρνηση έχει παραµείνει αδρανής στις εξελίξεις αυτές ενώ διαθέτει 
τρόπους παρέµβασης διπλωµατικούς και πολιτικούς , την ίδια στιγµή που και στην ίδια τη 
χώρα µας- παρά τη µέχρι τώρα υφιστάµενη πρακτική- πληθαίνουν οι προσπάθειες 
επαναφοράς του θέµατος της πυρηνικής ενέργειας µέσω «επιστηµονικών και ακαδηµαϊκών» 
κύκλων αλλά και εκπροσώπων επιχειρηµατικών συµφερόντων , ενώ στη Βουλή το θέµα 
αναλαµβάνουν να φέρουν οι βουλευτές του ΛΑΟΣ. Και όλα αυτά, παρά την κατ΄επανάληψη 
δηµόσια έκφραση της άρνησης της συντριπτικής πλειοψηφίας των Ελλήνων στη χρήση της 
πυρηνικής ενέργειας ! 
Στην κρίσιµη αυτή καµπή , προσκαλούµε όλους τους έλληνες πολίτες να δείξουν δυναµικά 
την αντίθεση τους στην προσπάθεια µετατροπής της ευρύτερης περιοχής των Βαλκανίων και 
της Μεσογείου σε ζώνη εκµετάλλευσης της πυρηνικής βιοµηχανίας εις βάρος της ζωής και 
της ουσιαστικής ανάπτυξης. 
Με αφορµή λοιπόν τη συµφωνία για το πυρηνικό εργοστάσιο ενέργειας στο Ακκούγιου, 
23 συλλογικότητες , οµάδες και δίκτυα από τον αντιπυρηνικό, οικολογικό και 

περιβαλλοντικό χώρο συνδιοργανώνουµε συγκέντρωση διαµαρτυρίας έξω από το κτίριο 

της Τουρκικής πρεσβείας (Βασιλέως Γεωργίου Β΄ 8- στο ύψος της Ρηγίλλης ) τη 

∆ευτέρα 31 Μαΐου στις 6.00 µµ, προκειµένου να εκφράσουµε συλλογικά και δηµόσια την 

αντίθεση µας κατά του συγκεκριµένου σχεδίου αλλά και της συνολικότερης 

προσπάθειας πυρηνικοποίησης της περιοχής της Ν. Α. Ευρώπης και της Μεσογείου.  



Την εκδήλωση στηρίζει και το διεθνές αντιπυρηνικό δίκτυο ΜΝ3 (Mediterrannean No 

Nuclear Neighbourhood)ενώ συµµετέχουν ο ΣΥΡΙΖΑ και οι Οικολόγοι Πράσινοι.  

 
Ακολουθεί ο κατάλογος των συνδιοργανωτών. 
∆ιεθνές δίκτυο Mediterranean No Nuclear Neighborhood - MN3 
Αντιπυρηνικό Παρατηρητήριο Μεσογείου 
Πανελλήνια Ιατρική Εταιρεία κατά της πυρηνικής και βιοχηµικής απειλής 
Παρατηρητήριο ∆ιεθνών Οργανισµών και Παγκοσµιοποίησης 
Οµάδα έρευνας εναλλακτικών τεχνολογιών 
ΒΙΟΖΩ 
∆ίκτυο Οικολογικών οργανώσεων Αιγαίου 
ΜΚΟ για το Περιβάλλον και τοn Πολιτισµό "Αχελώου ρους" 
Περιβαλλοντική πρωτοβουλία Μαγνησίας (εφηµερίδα ΟΙΚΟ-ενηµέρωση) 
Οικολογική κίνηση Κοζάνης 
Σύλλογος περιβάλλοντος Μαυροδενδρίου 
Οικολογική Πρωτοβουλία Λευκάδας (1990) 
Συµπαράταξη Βοιωτών για το περιβάλλον 
Σύλλογος Προστασίας Περιβάλλοντος Αλιβερίου 

Οικολογική κίνηση Πάτρας 
Πανελλήνια Κίνηση Ενεργών Πολιτών για την υγεία και το περιβάλλον 
Παναττικό ∆ίκτυο Κινηµάτων Πόλης και Ενεργών Πολιτών 
Πολίτες της Αττικής για την ενέργεια 
Οικολογικός Πολιτιστικός Σύλλογος (ΟΙΚΟ.ΠΟΛΙ.Σ.) Χαϊδαρίου 
Πρωτοβουλία Πολιτών για την προστασία του Υµηττού 
ΟΙΚΟΤΟΠΙΑ - Εταιρεία Περιβαλλοντικής Έρευνας και Ενηµέρωσης 
Ηλεκτρονικό περιοδικό "Ικαριακά και Φουρνιώτικα Νέα" 
Περιβαλλοντικός Σύλλογος Ρεθύµνου  
Mεσόγειος  SOS 
 

επιστροφή 
 

Αρθρογραφία 

 
ΟΙ ΟΙΚΟΛΟΓΟΙ ΠΡΑΣΙΝΟΙ ΚΡΙΝΟΥΝ ΤΟ Ν/Σ «ΚΑΛΛΙΚΡΑΤΗ» και καταθέτουν 

προτάσεις για την Αυτοδιοίκηση 
 

Υπενθύµιση: Στο προηγούµενο τεύχος είχαµε δηµοσιεύσει µια κριτική για τον Καλλικράτη 
από το Ριζοσπάστη στο http://www.asda.gr/ikariaka/hlekd22.htm#Καλλικράτης 
 

Παρασκευή, 21 Μάιος 2010  
 

Οι Οικολόγοι Πράσινοι καταθέτουµε τις προτάσεις µας για τον "ΚΑΛΛΙΚΡΑΤΗ", όχι γιατί 
τρέφουµε αυταπάτες ότι θα εισακουστούµε - εξάλλου αυτό φάνηκε απ' το γεγονός ότι δεν 
πάρθηκε υπόψη απ' το ΥΠΕΣΑΗ∆ καµµία απ' τις προτάσεις µας - αλλά γιατί είναι 
αναφαίρετο δηµοκρατικό δικαίωµα των πολιτών η συµµετοχή και ο κοινωνικός διάλογος. 
Φυσικά για µια ακόµα φορά αποδεικνύεται έµπρακτα ότι η κυβέρνηση χρησιµοποιεί κατ' 
επίφαση τα εργαλεία που της παρέχει η δηµοκρατία.  
 

ΣΧΟΛΙΑ ΕΠΙ ΤΟΥ Σ/Ν "'ΚΑΛΛΙΚΡΑΤΗΣ" 
Η Αυτοδιοίκηση δεν πάσχει από µέγεθος, ούτε από ανάγκη για ανανεωµένο κρατικό και 
κοµµατικό έλεγχο. Πάσχει από έλλειψη Οραµάτων, Πολιτικών, Κοινωνικής Ευθύνης και 
Άµεσης ∆ηµοκρατίας. 
Οι Οικολόγοι Πράσινοι καταθέτουµε τις προτάσεις µας για τον "ΚΑΛΛΙΚΡΑΤΗ", όχι γιατί 
τρέφουµε αυταπάτες ότι θα εισακουστούµε - εξάλλου αυτό φάνηκε απ' το γεγονός ότι δεν 
πάρθηκε υπόψη απ' το ΥΠΕΣΑΗ∆ καµµία απ' τις προτάσεις µας - αλλά γιατί είναι 
αναφαίρετο δηµοκρατικό δικαίωµα των πολιτών η συµµετοχή και ο κοινωνικός διάλογος. 



Φυσικά για µια ακόµα φορά αποδεικνύεται έµπρακτα ότι η κυβέρνηση χρησιµοποιεί κατ' 
επίφαση τα εργαλεία που της παρέχει η δηµοκρατία. 
Επιµένοντας λοιπόν, ότι το αυτονόητο είναι κι αδιαπραγµάτευτο, καταθέτουµε τις απόψεις 
µας για το Σ/Ν "ΚΑΛΛΙΚΡΑΤΗΣ", ως εξής: 
Για τους Οικολόγους Πράσινους η σχέση Οικολογίας- Αυτοδιοίκησης στηρίζεται 
στην: ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗ - ΤΟΠΙΚΟΤΗΤΑ - ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ 
Πιστεύουµε ότι η δραστηριοποίηση των Πολιτών αποτελεί προϋπόθεση για : 
• ΜΙΑ ΙΣΟΡΡΟΠΗΜΕΝΗ ΚΑΙ ΒΙΩΣΙΜΗ ΚΟΙΝΩΝΙΑ 
• ΜΙΑ ΖΩΝΤΑΝΗ ΥΠΑΙΘΡΟ 
• ΣΥΝΕΚΤΙΚΕΣ ΠΟΛΕΙΣ ΣΕ ΑΝΘΡΩΠΙΝΑ ΜΕΓΈΘΗ  
Για τους Οικολόγους Πράσινους ∆ηµοκρατική Τοπική Αυτοδιοίκηση σηµαίνει: 
• ενισχυση της συλλογικοτητας στη διοικηση των δηµων  
• Εκλογη των δηµοτικων συµβουλιων µε απλη αναλογικη 
• Ψηφοδελτια χωρις επικεφαλης ή πληρη αριθµο υποψηφιων 
• εκλογη του δηµαρχου και των αντιδηµαρχων απο τα δηµοτικα συµβουλια 
• Μετεκλογικες συνεργασιες σε προγραµµατικη βαση  
• οριο στις συνεχοµενες θητειες  
• ΣΥΝΟΙΚΙΑΚΕΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΕΙΣ ΚΑΙ ΣΥΜΒΟΥΛΙΑ ΓΕΙΤΟΝΙΑΣ 
• «ΣΥΜΜΕΤΟΧΙΚΟΣ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ»  
• «ΤΟΠΙΚΑ ΣΧΕ∆ΙΑ ΒΙΩΣΙΜΟΤΗΤΑΣ» (AGENDA 21).  
• ΕΚΤΕΤΑΜΕΝΗ ∆ΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ ΓΙΑ ΤΑ ∆ΗΜΟΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ  
• ΑΝΟΙΚΤΕΣ ΘΕΜΑΤΙΚΕΣ ΕΠΙΤΡΟΠΕΣ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΟΥ ∆ΗΜΟΥ.  
Το άριστο µέγεθος για τον πράσινο και έξυπνο δήµο προϋποθέτει: 
Όπου υπάρχει ανάγκη οι ∆ήµοι επιλέγουν οι ίδιοι τον τρόπο να καλύψουν τις ελλείψεις τους 
(εθελούσιες συνενώσεις, διαδηµοτικές συνεργασίες, συνοµοσπονδίες δήµων όπως οι 
Συµπολιτείες). Οι υποχρεωτικές συνενώσεις µε καθαρά πληθυσµιακά κριτήρια δεν αποτελούν 
µεταρρύθµιση. 
• Έδρα που να εξυπηρετεί βασικές ανάγκες των πολιτών της ευρύτερης περιοχής  
• Συνεκτικότητα χάριν κοινής ιστορικής συνείδησης, οµοιογενών οικονοµικών 
δραστηριοτήτων (αγροτικός, αστικός, τουριστικός δήµος κ.λ.π.), γεωγραφικών και 
οικολογικών δεδοµένων (π.χ. να µην διακόπτετε από φυσιογραφικά στοιχεία που αποτελούν 
εµπόδια όπως είναι οροσειρές και µεγάλα ποτάµια που δυσκολεύουν τις επικοινωνίες)  
• Ικανότητα να εφαρµόσει πολιτικές 
• Minimum διοικητικό µηχανισµό µε ρόλο υποστηρικτικό και εγγυητή της 
αποτελεσµατικότητας.  
• ∆υνατότητα συγκροτηµένης διαβούλευσης για τις τοπικές προοπτικές, στα 
πρότυπα των τοπικών Συµφώνων Βιωσιµότητας (Agenda 21) 
  
Για τους Οικολόγους Πράσινους ∆ηµοκρατική Περιφερειακή Αυτοδιοίκηση σηµαίνει: 
• Η ΚΥΒΕΡΝΗΣΗ ΕΜΠΙΣΤΕΥΕΤΑΙ ΤΟΥΣ ΠΟΛΙΤΕΣ ΤΗΣ 
ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΝΟΝΤΑΣ ΕΞΟΥΣΙΑ  
• ΤΟ ΚΕΝΤΡΙΚΟ ΚΡΑΤΟΣ ΑΠΟΚΤΑ ΕΠΙΤΕΛΙΚΟ ΡΟΛΟ 
• ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΥΤΟΤΕΛΕΙΑ  
• ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΗ ΙΚΑΝΟΤΗΤΑ ΧΩΡΙΣ ΝΑ ΑΝΤΙΒΑΙΝΕΙ ΤΗΝ ΕΘΝΙΚΗ 
ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ 
• ∆ΙΚΑΙΟ∆ΟΣΙΑ ΚΑΙ ΣΕ ∆ΙΑΣΥΝΟΡΙΑΚΑ ΖΗΤΗΜΑΤΑ "ΧΑΜΗΛΗΣ 
ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ" 
• ΙΣΟΤΙΜΗ ΚΑΙ ΑΛΛΗΛΟΣΥΜΠΛΗΡΟΥΜΕΝΗ ΣΧΕΣΗ ΜΕ ΤΗΝ 
ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑ ΤΟΠΙΚΗ ΑΥΤΟ∆ΙΟΙΚΗΣΗ 
• Εκλογη των περιφερειακων συµβουλιων µε απλη αναλογικη  
• Ψηφοδελτια µε προαιρετικο επικεφαλης χωρις πληρη αριθµο υποψηφιων 
• Εκλογη του ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗ απΟ το περιφερειακο συµβουλιο 
• Αναγνωριση της λευκης ψηφου 
• Mετεξελιξη των νοµαρχιων σε «περιφερειακα διαµερισµατα» µε αιρετΟ συµβουλιο 
µε γνωµοδοτικο και συµβουλευτικο ρολο 



• ∆ηµοψηφισµατα µε υπογραφες πολιτων για ακυρωση των αποφασεων του 
Περιφερειαρχη ή του Περιφερειακου Συµβουλιου, εξαιρουµενων θεµατων για ΑΝΘΡΩΠΙΝΑ 
δικαιωµατα 
• Θεσµοθετηση νοµοθετικων πρωτοβουλιων πολιτων 
• Θεσµοι διαβουλευσης µε εµφαση στα περιβαλλοντικα ζητηµατα και τη διαχειριση 
των φυσικων πορωΝ 
Ειδικότερα πιστεύουµε ότι µε τον "ΚΑΛΛΙΚΡΑΤΗ" επιχειρείται: 
 

• "Μετάλλαξη" της φυσιογνωµίας των αγροτικών δήµων µε την ενσωµάτωσή τους σε 
αστικούς (π.χ. ο δήµος Τεγέας στην Αρκαδία συνενώνεται µε το δήµο Τρίπολης) 
• ∆ηµοκρατικό έλλειµµα τόσο ως προς το εκλογικό σύστηµα (ευρεία αυτοδυναµία του 
πρώτου συνδυασµού και στους δύο βαθµούς, ανεξάρτητα από την ετυµηγορία των πολιτών), 
όσο και ως προς την κατανοµή των αρµοδιοτήτων µεταξύ των οργάνων του α΄βαθµού. 
Οι Οικολόγοι Πράσινοι προτείνουµε: 
Κύρια εκλεγµένα όργανα να είναι τα δηµοτικά και περιφερειακά συµβούλια, να εκλέγονται 
µε απλή αναλογική σε ένα µόνο γύρο και στη συνέχεια να αναδεικνύουν στη βάση 
προγραµµατικών συµφωνιών το δήµαρχο και τους θεµατικούς αντιδηµάρχους ή, 
αντίστοιχα, τον περιφερειάρχη και τους θεµατικούς αντιπεριφερειάρχες. Απαραίτητες 
είναι εδώ δικλείδες που θα διασφαλίζουν ότι ο δήµος ή η περιφέρεια δε θα µένουν 
ακέφαλοι σε περίπτωση διαφωνίας. Τοπικοί αντιδήµαρχοι και τοπικοί αντιπεριφερειάρχες 
να εκλέγονται από τους αντίστοιχους δηµοτικούς ή περιφερειακούς συµβούλους. Ιδιότητες 
τοπικού και θεµατικού αντιπεριφερειάρχη να µη συνδυάζονται στο ίδιο πρόσωπο.  
Ακόµη και µε το προτεινόµενο σύστηµα εκλογής, θεωρούµε πάντως απολύτως απαραίτητο 
να εκλέγονται τουλάχιστον οι αντιδήµαρχοι και αντιπεριφερειάρχες από το δηµοτικό ή 
περιφερειακό συµβούλιο, µε δυνατότητα να ανήκουν και στην αντιπολίτευση, εφόσον 
συµφωνεί ο συνδυασµός τους. 
 

• Κακέκτυπη µεταφορά από την κεντρική διοίκηση του αδιέξοδου τρόπου 
αντιµετώπισης των οικονοµικών µεγεθών στον α΄και β΄βαθµό. 
Στο πλαίσιο αυτό σηµειώνουµε ως καταρχήν θετική την απόδοση µέρους των εισπράξεων από 
το ΦΠΑ στους δήµους. Επισηµαίνουµε όµως ότι µε την προτεινόµενη µορφή του το µέτρο θα 
δηµιουργήσει µεγάλες ανισότητες υπέρ των δήµων που φιλοξενούν έντονη επιχειρηµατική 
δραστηριότητα. Για το λόγο αυτό προτείνουµε Συγκεκριµένο ποσοστό των δηµόσιων εσόδων να 
παραµένει στο ∆ήµο όπου εισπράχθηκε, ενώ ένα ακόµη ποσοστό να αναδιανέµεται µεταξύ των 
∆ήµων όλης της χώρας για άµβλυνση των περιφερειακών ανισοτήτων. Αντίστοιχη πρέπει να 
είναι και η χρηµατοδότηση των Περιφερειών, µε συγκεκριµένα ποσοστά να κατανέµονται 
ανάµεσα στην Περιφέρεια όπου εισπράχθηκαν και σε αναδιανοµή µεταξύ των Περιφερειών. 
 

• Απαξίωση του κράτους πρόνοιας µε τη µη πρόβλεψη απορρόφησης των χιλιάδων 
εργαζοµένων των οποίων οι συµβάσεις θα λήξουν (βλ. πρόταση ΟΠ για πράσινες θέσεις 
εργασίας) 
• Ανοχύρωτοι οι ΟΤΑ σε σχέση µε την απορρόφηση και δίκαιη κατανοµή του 
προσωπικού ελλείψει Οργανισµών Εσωτερικής Υπηρεσίας (Ο.Ε.Υ.) και σχετικών Π.∆. 
• Αδυναµία άσκησης καθηκόντων των νέων αιρετών από 1/1/2011 ελλείψει θεσµικού 
πλαισίου εξειδίκευσης αρµοδιοτήτων : ∆ηµοτικός και Περιφερειακός Κώδικας. 
• Κίνδυνος ενίσχυσης της διαφθοράς και των πελατειακών σχέσεων µετά τη 
µεταβίβαση σηµαντικών αρµοδιοτήτων (π.χ. πολεοδοµίες, διαχείρισης απορριµµάτων) στους 
δήµους χωρίς την αποσαφήνιση και την ενεργοποίηση ελεγκτικών µηχανισµών. 
• Ελλιπής περιγραφή του τρόπου άσκησης των µητροπολιτικών αρµοδιοτήτων σε 
σχέση µε τις δηµοτικές ώστε να µην υπάρχουν προβλήµατα (π.χ. διαχείρισης απορριµµάτων) 
• Σηµαντικό έλλειµµα στην ουσιαστική αντιµετώπιση των θεµάτων των µεταναστών, 
καθώς το Συµβούλιο Ένταξης Μεταναστών καταλήγει διακοσµητικό, µε ρόλο αποκλειστικά 
συµβουλευτικό σε θέµατα κοινωνικής ένταξης 
• Απαξίωση του θεσµού του Συνηγόρου του πολίτη και της επιχείρησης µε την 
απόδοση και µόνο της ονοµασίας σε "Συµπαραστάτη" µε ό,τι ο καθένας µπορεί να 
συµπεράνει και µε δεδοµένη τη γραφειοκρατική φύση της αρµοδιότητας όπως αυτή 



περιγράφεται. Ειδικά στις περιφέρειες, ο συγκεκριµένος θεσµός θα πρέπει να αποτελεί 
ανεξάρτητη αρχή, ως παράρτηµα του Συνηγόρου του Πολίτη. 
• Περιορισµός των δυνατοτήτων συµπλήρωσης ψηφοδελτίων (ιδίως σε µικρότερες 
κινήσεις), µε τη διατήρηση των όρων για πλήρες ψηφοδέλτιο και τους παράλληλους 
περιορισµούς στις υποψηφιότητες δηµοσίων υπαλλήλων. 
• Σε σωστή κατεύθυνση κινείται το µέτρο περί ασυµβίβαστου για τα εκτελεστικά 
όργανα της αυτοδιοίκησης, ανάλογες ρυθµίσεις χρειάζονται και για τους προέδρους των 
Νοµικών Προσώπων της αυτοδιοίκησης. 
• Υπέρογκα τα παράβολα -µε δεδοµένη την οικονοµική στενότητα- και αντιοικολογικά 
τα ψηφοδέλτια "σεντόνια", αντιµετωπίζοντας τις υποψηφιότητες ως ενόχληση και 
επιβεβαιώνοντας για µια ακόµα φορά την εισπρακτική πρόθεση της κυβέρνησης. 
• Για το εκλογικό µέτρο, ακόµη κι αν δε θεσµοθετηθεί απλή αναλογική (βασική θέση 
των Οικολόγων Πράσινων), χρειάζεται τουλάχιστον να προβλεφθεί η εκπροσώπηση 
συνδυασµών που δε φθάνουν το εκλογικό µέτρο, οι ψήφοι τους όµως είναι περισσότερες από 
τα αχρησιµοποίητα υπόλοιπα άλλων συνδυασµών. 
• Αισθητή η απουσία των τοπικών και περιφερειακών δηµοψηφισµάτων µε υπογραφές 
ρεαλιστικού αριθµού πολιτών. 
• Ακύρωση της έννοιας της διαβούλευσης "εν τοις πράγµασι" µε την απουσία σαφούς 
περιγραφής του τρόπου υλοποίησης και εξαγωγής ασφαλών και αξιοκρατικών 
συµπερασµάτων. 
• Απουσία αναλυτικής κοστολόγησης των µεταβιβαζόµενων αρµοδιοτήτων µε 
αποτέλεσµα την αδυναµία της εύρυθµης λειτουργίας (σχεδιασµός, προγραµµατισµός, 
στελέχωση) των υπηρεσιών που καλούνται να τις ασκήσουν. 
Μη διασφάλιση της άµεσης οικονοµικής υποστήριξης του "ΚΑΛΛΙΚΡΑΤΗΣ" από το 
Πρόγραµµα "ΕΛΛ.Α.∆.Α.", δεδοµένης της γραφειοκρατικής διαδικασίας που απαιτείται για 
το σχεδιασµό και την υλοποίηση τέτοιων Επιχειρησιακών Προγραµµάτων. 
 

επιστροφή 
 

Καλλικράτης: Απόφαση ΣτΕ υπέρ των ΟΤΑ 
 

Ακυρη και παράνοµη η µεταβίβαση καθηκόντων αν δεν εξασφαλιστούν τα αναγκαία χρήµατα 
για την υλοποίησή τους, έκρινε το τρίτο τµήµα του ∆ικαστηρίου  
«E» 31/3/2010 ethnos.gr 
«Στον αέρα» βρίσκονται οι παραχωρήσεις κρατικών αρµοδιοτήτων στους ΟΤΑ 
(Οργανισµούς Τοπικής Αυτοδιοίκησης), καθώς θεωρούνται δικαστικά παράνοµες, εφόσον 
δεν συνοδεύονται µε ταυτόχρονη παροχή των αναγκαίων πόρων από την εκτελεστική 
εξουσία. 
Με απόφαση-σταθµό για την Τοπική Αυτοδιοίκηση, που µπορεί να προκαλέσει 

προβλήµατα στην υλοποίηση του «Καλλικράτη», το Συµβούλιο της Επικρατείας κρίνει 

άκυρη και παράνοµη τη µεταβίβαση οποιωνδήποτε κρατικών αρµοδιοτήτων προς τους 

ΟΤΑ όλων των βαθµών, εφόσον η κεντρική εξουσία δεν ζητήσει προηγουµένως τη 

γνώµη τους και δεν βεβαιώνεται ότι χορηγούνται και οι αντίστοιχοι πόροι. 

Η δικαστική απόφαση θα αποδειχθεί εξαιρετικά κρίσιµη στη φάση εφαρµογής του σχεδίου 
«Καλλικράτης», αφού πολλοί ΟΤΑ διαµαρτύρονται για έλλειψη της απαραίτητης 
χρηµατοδότησης, µε συνέπεια να µπορούν να αρνηθούν την άσκηση κρατικών αρµοδιοτήτων 
όταν δεν έχουν εξασφαλιστεί οι απαραίτητοι πόροι. Μάλιστα η ΤΕ∆ΚΝΑ αποφάσισε -κατά 
πλειοψηφία- να µην ασκήσουν οι ΟΤΑ καµία κρατική αρµοδιότητα στις 8 Απριλίου, σε 
ένδειξη διαµαρτυρίας για τη µείωση και την ανεπάρκεια των πόρων. 
Το Γʼ τµήµα ΣτΕ, υπό τον αντιπρόεδρο Γ. Σταυρόπουλο, επεσήµανε ότι το Σύνταγµα (άρθρο 
105) κατοχυρώνει τη διοικητική και οικονοµική αυτοτέλεια των ΟΤΑ. Αυτό σηµαίνει ότι δεν 
µπορεί να επιβάλει η κεντρική εξουσία σε έναν ΟΤΑ κάποια αρµοδιότητα (π.χ. πολεοδοµική, 
εκπαιδευτική, κ.λπ.), χωρίς να του δώσει τα αναγκαία χρήµατα για την αποτελεσµατική 
εκτέλεση του συγκεκριµένου έργου. 
Παράλληλα, πρέπει να ερωτάται ο ΟΤΑ για να πει την απλή γνώµη του για τη σχεδιαζόµενη 
µεταβίβαση, δεδοµένου ότι µπορεί να υπάρχουν προβλήµατα σχετικά µε την ανάληψη των 



καθηκόντων, τα οποία πρέπει να λάβει υπόψη της η κεντρική διοίκηση πριν από τη 
µεταβίβαση των αρµοδιοτήτων. 
Σε περίπτωση που δεν εκπληρώνονται οι δύο αυτές προϋποθέσεις -τονίζεται στην 506/10 
απόφαση- δεν είναι νόµιµη η κανονιστική πράξη για τη µεταβίβαση των συγκεκριµένων 
αρµοδιοτήτων σε ΟΤΑ. 
 

Η προσφυγή 
Στη συγκεκριµένη υπόθεση το ΣτΕ, κάνοντας δεκτή προσφυγή της Νοµαρχιακής 
Αυτοδιοίκησης Αιτωλοακαρνανίας, ακύρωσε το Προεδρικό ∆ιάταγµα 93/08, µε το οποίο 
µεταβιβάστηκαν σε αυτήν πολεοδοµικές αρµοδιότητες (έκδοση οικοδοµικών αδειών, 
χαρακτηρισµοί και κατεδαφίσεις αυθαιρέτων, επιβολή προστίµων σε οικιστικές περιοχές 
κ.λπ.), που αφορούσαν την περιφέρεια του ∆ήµου Ναυπάκτου.  
ΑΛΕΞΑΝ∆ΡΟΣ ΑΥΛΩΝΙΤΗΣ 
 

επιστροφή 
 

Αφιέρωµα 1: Το Μνηµόνιο, η χρηµατοπιστωτική κρίση  και εµείς 
 

∆είτε και το αφιέρωµα µας  Η επερχόµενη κρίση του 2009 στο 
http://www.asda.gr/ikariaka/hlekd17.htm 
 

ΕΘΑΨΑΝ ΤΑ ΜΜΕ ΤΗΝ ΜΕΓΑΛΗ ΠΡΟ∆ΟΣΙΑ ΤΟΥ ΠΑΠΑΝ∆ΡΕΟΥ: 

ΥΠΟΘΗΚΕΥΣΕ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗ ΓΙΑ ΝΑ ΠΑΡΕΙ ΤΑ ∆ΑΝΕΙΑ 
 

Τι κρύβεται στα "ψιλά γράµµατα" της σύµβασης για το δάνειο 
Του Στέλιου Κράλογλου 
Τα επιπρόσθετα µέτρα που µπορούν να µας επιβάλουν οι δανειστές µας -εάν δεν τηρήσουµε 
του όρους του µνηµονίου που υπογράψαµε µε την Ε.Ε. το ∆ΝΤ και την ΕΚΤ- είναι µόνο η 
κορυφή του παγόβουνου...! Τα καλύτερα για το τί µας περιµένει εάν αποκλίνουµε από τα 
συµφωνηθέντα «κρύβονται» στις 300 σελίδες των συµβάσεων των δανείων µε τις χώρες της 
Ε.Ε. 
Η κάθε δανείστρια χώρα µπορεί να καταγγέλλει την επιµέρους σύµβασή της µε την Ελλάδα 
εάν η χώρα µας παραβεί έστω και έναν όρο και η χρηµατοδότηση θα σταµατάει άµεσα, ενώ 
οι δανειστές µας µπορούν να διεκδικήσουν ακόµα και περιουσία του ελληνικού δηµοσίου εάν 
δεν µπορέσουµε να καλύψουµε τα χρέη µας.  
Οι δανειακές συµβάσεις προβλέπουν την κατάσχεση περιουσιακών στοιχείων της Ελλάδας -
κυρίως στο εξωτερικό- και συγκεκριµένα αναφέρουν ότι: "Ούτε ο ∆ανειολήπτης ούτε τα 
περιουσιακά του στοιχεία έχουν ασυλία λόγω εθνικής κυριαρχίας ή διαφορετικά λόγω της 
δικαιοδοσίας, κατάσχεσης - συντηρητικής ή αναγκαστικής - ή αναγκαστικής εκτέλεσης σε 
σχέση µε οποιαδήποτε ενέργεια ή διαδικασία σχετικά µε τη Σύµβαση". Περισσότερα ... 
12-6-2010 
 

Επιστροφή 
 

ΠΕΡΙΛΗΨΗ του ΜΝΗΜΟΝΙΟΥ που υπογράψαµε µε το ∆ΝΤ 

 

Στο 5,2 δις ευρώ οι απώλειες εσόδων για τοπική ανάπτυξη, ελεύθερους χώρους και 
ποιότητα ζωής στο οικιστικό περιβάλλον από το Μνηµόνιο. 
Ο Καλλικράτης θα πάρει πόρους από την αυτοδιοίκηση για το κεντρικό κράτος. 
Θα υπάρξει µείωση των ∆ηµοσίων Επενδύσεων και ενίσχυση των Συµπράξεων 
∆ηµοσίου-Ιδιωτικού Τοµέα, δηλαδή περισσότερη ιδιωτικοποίηση δηµόσιας γης, 
εµπορευµατοποίηση και τραπεζοκαθίσµατα. 
Το Πράσινο Ταµείο, το τέλος ηµιυπαιθρίων, τα πρόστιµα αυθαιρέτων δεν θα πάνε για 
την βελτίωση των πόλεων αλλά για τους τραπεζίτες. 
∆είτε παρακάτω τα υπογραµµισµένα κίτρινα σηµεία του µνηµονίου. ΗΓ 
 



1. Πρόσφατες Εξελίξεις 
ΑΕΠ 2009: -2% 
∆ηµοσιονοµικό Έλλειµµα 2009: 13,6% 
∆ηµόσιο Χρέος 2009: 115%  
Έλλειµµα Ισοζυγίου Τρεχουσών Συναλλαγών 2009: -11% 
Καθαρή ∆ιεθνής Επενδυτική Θέση: 83% 
∆απάνες για τοκοχρεολύσια εξωτερικού χρέους: Πάνω από 5% του ΑΕΠ 
ΑΕΠ 2010: -4% (Πρόβλεψη) 
ΑΕΠ 2011: -2,5% (Πρόβλεψη)    
 

2. Οικονοµικές Πολιτικές- ∆εσµεύσεις που έχει αναλάβει η Κυβέρνηση 

� Μείωση ∆ηµ. Ελλείµµατος 11% µέχρι το 2013 
� Μείωση ∆ηµ. Ελλείµµατος κάτω από το 3% το 2014 
� ∆ηµιουργία Πρωτογενών Πλεονασµάτων τουλάχιστον 5% του ΑΕΠ µέχρι το 2020 
� Μειώσεις στις συντάξεις το 2010: η απάλειψη της 13ης και της 14ης σύνταξης 
αντισταθµίζεται για όσους λαµβάνουν λιγότερο από €2500 µηνιαίως µε την υιοθέτηση ενός 
νέου ενιαίου επιδόµατος €800 ετησίως. Η µείωση βαραίνει περισσότερο όσους λαµβάνουν 
υψηλότερες συντάξεις. 
� Μειώσεις στους µισθούς το 2010: Η πληρωµή του 13ου και 14ου µισθού θα απαλειφθεί 
για όλους τους εργαζοµένους. Για την προστασία των χαµηλότερων εισοδηµατικών 
στρωµάτων, για όσους λαµβάνουν λιγότερο από €3000 µηνιαίως θα υιοθετηθεί ένα ενιαίο 
επίδοµα €1000 ετησίως ανά εργαζόµενο το οποίο θα χρηµατοδοτηθεί µέσω µείωσης 
επιδοµάτων για τους υψηλόµισθους. 
� Συνολικά µέτρα 2010-2014: 30.000 εκατ. €, 13% του ΑΕΠ. Πιο αναλυτικά:  
 
Πίνακας 1- Μέτρα αύξησης εσόδων που προβλέπονται στο Μνηµόνιο για το 2010  
ΜΕΤΡΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ 

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ (σε εκατ. €) 

% του ΑΕΠ 

Αύξηση του ΦΠΑ 800  0,3 

Αύξηση του ειδικού φόρου 
κατανάλωσης στα καύσιµα 

200  0,1 

Αύξηση του ειδικού φόρου 
κατανάλωσης στα τσιγάρα 

200  0,1 

Αύξηση του ειδικού φόρου 
κατανάλωσης στα ποτά 

50 0,0 

Μείωση του µισθολογικού 
κόστους µέσω µείωσης 13ου 
και 14ου µισθού και των 

επιδοµάτων 

1100 0,5 

Ενδιάµεση κατανάλωση 700 0,3 

Μειώσεις στις συντάξεις 350 0,1 

Αναστολή της β’ δόσης του 
επιδόµατος αλληλεγγύης 

400 0,2 

Μείωση των συντάξεων µέσω 
της µείωσης της 13ης και 14ης 

σύνταξης 

1500  0,6 

Μείωση των δηµόσιων 
επενδύσεων 

500  0,2 

ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΕΤΗΣΙΑ 
ΕΠΙΠΤΩΣΗ 

5800  2,5 

 
 
 
 
 



Πίνακας 2- Μέτρα αύξησης εσόδων που προβλέπονται στο Μνηµόνιο για το 2011  
ΜΕΤΡΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ 

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ (σε εκατ. €) 

% του ΑΕΠ 

Αύξηση του ΦΠΑ 1000 0,4 

Αύξηση του ειδικού φόρου 
κατανάλωσης στα καύσιµα 

250 0,1 

Αύξηση του ειδικού φόρου 
κατανάλωσης στα τσιγάρα 

300 0,1 

Αύξηση του ειδικού φόρου 
κατανάλωσης στα ποτά 

50 0,0 

Μείωση του µισθολογικού 
κόστους µέσω µείωσης 13ου 
και 14ου µισθού και των 

επιδοµάτων 

400 0,2 

Ενδιάµεση κατανάλωση 300 0,1 

Εξοικονόµηση από την 
εισαγωγή ενοποιηµένου 

συστήµατος πληρωµής µισθών 
∆ηµοσίου 

100  0,0 

Πάγωµα συντάξεων 100  0,0 

Εξοικονόµηση πόρων από τον 
«Καλλικράτη» 

500  0,2 

Μειώσεις στις συντάξεις 150 0,1 

Μείωση των συντάξεων µέσω 
της µείωσης της 13ης και 14ης 

σύνταξης 

500  0,2 

Φορολόγηση των αυθαιρέτων 
κτισµάτων 

800 

 

0,4 

Φόρος πολυτελείας 100 0,0 

Λογιστικός προσδιορισµός 
εισοδήµατος 

50 0,0 

∆ικαιώµατα τυχερών παιγνίων 200  0,1 

Άδειες τυχερών παιγνίων 500 0,2 

Ειδική εισφορά σε κερδοφόρες 
επιχειρήσεις 

600 

 

0,3 

Τέλος διατήρησης ηµιυπαίθριων 500 

 

0,2 

ΦΠΑ – αλλαγές στις 
υποκατηγορίες και διεύρυνση 

της βάσης 

1000 0,4 

Πράσινα τέλη 300  0,1 

Τεκµήρια φορολόγησης 400  0,2 

Αύξηση των αντικειµενικών 
αξιών των ακινήτων 

400 0,2 

Φορολογία των αµοιβών σε 
είδος (αυτοκίνητα) 

150 0,1 

Μείωση των δηµόσιων 
επενδύσεων 

500  0,4 

ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΕΠΙΠΤΩΣΗΣ 
ΑΠΟ ΤΟ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟ 

ΕΤΟΣ 

 1,1 

ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΕΤΗΣΙΑ 
ΕΠΙΠΤΩΣΗ 

9650 4,3 



 
Πίνακας 2- Μέτρα αύξησης εσόδων που προβλέπονται στο Μνηµόνιο για το 2012  

ΜΕΤΡΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ 

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ (σε εκατ. €) 

% του ΑΕΠ 

Ειδικοί φόροι κατανάλωσης 
µη-αλκοολούχων ποτών 

300  0,1 

Άδειες τυχερών παιγνίων 225 0,1 

∆ικαιώµατα τυχερών παιγνίων 400 0,2 

ΦΠΑ – διεύρυνση βάσης 300 0,1 

Τεκµήρια φορολόγηση 100  0,0 

Αύξηση των αντικειµενικών 
αξιών των ακινήτων 

200  0,1 

Μείωση προσλήψεων 
δηµοσίων υπαλλήλων πέραν 

του 5: 1 

600 0,3 

Επιδόµατα ανεργίας (µε βάση 
ελάχιστα µέσα διαβίωσης) 

500  

 

0,2 

Πάγωµα συντάξεων 250 0,1 

Εξοικονόµηση πόρων από τον 
«Καλλικράτη» 

500 0,2 

Μείωση πληρωµών προς στις 
δηµόσιες επιχειρήσεις 

800  0,4 

Μείωση των δηµοσίων 
επενδύσεων 

500 

 

0,2 

Μη-καθορισµένα µέτρα για 
λειτουργικά έξοδα 

900 0,4 

ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΕΤΗΣΙΑ 
ΕΠΙΠΤΩΣΗ 

5575  2,4 

 

Πίνακας 3- Μέτρα αύξησης εσόδων που προβλέπονται στο Μνηµόνιο για το 2013  
ΜΕΤΡΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ 

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ (σε εκατ. €) 

% του ΑΕΠ 

Τεκµήρια φορολόγησης 100 0,0 

Άδειες τυχερών παιγνίων -725 -0,3 

Μείωση των προσλήψεων των 
δηµοσίων υπαλλήλων πέραν 

του 5: 1 

500  0,2 

Πάγωµα συντάξεων 200  0,1 

Εξοικονόµηση πόρων από τον 
«Καλλικράτη» 

500 0,2 

Μη-καθορισµένα µέτρα 4200 1,8 

ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΕΤΗΣΙΑ 
ΕΠΙΠΤΩΣΗ 

4775 2,0 2,0 

 

Πίνακας 4- Μέτρα αύξησης εσόδων που προβλέπονται στο Μνηµόνιο για το 2014  
ΜΕΤΡΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ 

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ (σε εκατ. €) 

% του ΑΕΠ 

Ειδική εισφορά σε 
κερδοφόρες επιχειρήσεις 
(διακοπή των προσωρινών 

µέτρων) 

-600 -0,2 

Φορολόγηση των αυθαίρετων 
κτισµάτων (διακοπή των 
προσωρινών µέτρων) 

-450 -0,2 



Μη-καθορισµένα µέτρα 5750 2,4 
ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΕΤΗΣΙΑ 

ΕΠΙΠΤΩΣΗ 
4700 1,9 

 

3. ∆ιαρθρωτικές Αλλαγές- Μεταρρυθµίσεις
1
 

� Στη δηµόσια διοίκηση: 
� Απλοποίηση συστήµατος πληρωµών των δηµοσίων υπαλλήλων 
� Ολοκλήρωση συστήµατος κρατικών προµηθειών για όλους τους κλάδους και για όλα 
τα επίπεδα διακυβέρνησης- εισαγωγή συστηµάτων ηλεκτρονικών δηµοπρασιών (e- 
auctioning systems) 

� Υποχρέωση δηµοσίευσης στο διαδίκτυο όλων των αποφάσεων για δαπάνες της 
κυβέρνησης 

� ΚΑΛΛΙΚΡΑΤΗΣ 
� Ανάθεση αναθεώρησης από ανεξάρτητο εξωτερικό φορέα της οργάνωσης και της 
λειτουργίας της κεντρικής διοίκησης 

� Εξορθολογισµός της χρήσης πόρων, της οργάνωσης της δηµόσιας διοίκησης και της 
αποδοτικότητας των κοινωνικών προγραµµάτων 

� Καλύτερη νοµοθέτηση- εφαρµογή µέτρων για την µείωση 20% του διοικητικού 
βάρους µε βάση τα δεδοµένα του 2008  

� Στην αγορά εργασίας και µισθοί: 
� Αναθεώρηση των µισθών στον ιδιωτικό τοµέα και των συµβατικών ρυθµίσεων 
� Παράταση περιόδου µαθητείας για νέες θέσεις εργασίας στο ένα έτος 
� Μείωση αποζηµιώσεων για όλους τους εργαζόµενους (blue and white collar workers) 
� Αύξηση του ελάχιστου κατωφλίου (threshold) για την ενεργοποίηση όρων οµαδικών 
απολύσεων, ειδικά για τις µεγάλες επιχειρήσεις 

� ∆ιασφάλιση ότι οι κατώτατοι µισθοί θα µείνουν αµετάβλητοι σε ονοµαστική αξία για 
3 χρόνια 

� ∆ιευκόλυνση της χρήσης συµβάσεων προσωρινής και µερικής απασχόλησης 
� Αναθεώρηση του συστήµατος διαπραγµατεύσεων των µισθών στον ιδιωτικό τοµέα 
για τη συγκράτηση των µισθών- Τοπικά σύµφωνα απασχόλησης 

� Εφαρµογή µεταβλητών απολαβών ώστε να αντικατοπτρίζουν την παραγωγικότητα σε 
επίπεδο επιχείρησης 

� Τροποποίηση συστήµατος διαιτησίας 
� Αύξηση της ευελιξίας στο ωράριο εργασίας- µείωση υπερωριακών αµοιβών 
� Καταπολέµηση της αδήλωτης εργασίας 
� Αναθεώρηση στο δίχτυ κοινωνικής προστασίας 
� Συντάξεις- ασφαλιστικό 
� Υιοθέτηση αναλογικού συστήµατος για όλους τους νυν και µελλοντικούς 
εργαζόµενους 

� Μέχρι το ∆εκέµβριο το 2015, συνταξιοδότηση στην ηλικία των 65 ετών για όλους 
(και για όσους έχουν ασφαλιστεί πριν την 1-1-1993) 

� Αύξηση ορίου συνταξιοδότησης των γυναικών που υπηρετούν στο δηµόσιο στα 65 
χρόνια µέχρι το 2013 

� Ενίσχυση της σύνδεσης των εισφορών µε τα επιδόµατα 
� Υπολογισµός των συντάξεων στο σύνολο του εργασιακού βίου 
� Μέση ετήσια λογιστική µεταφορά ύψους 1,2 
� Τιµαριθµοποίηση των συντάξεων 
� Αυτόµατος µηχανισµός προσαρµογής έτους συνταξιοδότησης- αύξησης 
προσδοκώµενης διάρκειας ζωής κατά το έτος συνταξιοδότησης 

� Αυξηµένη ελάχιστη περίοδο εισφορών από 37 στα 40 χρόνια µέχρι το 2015 

                                                           
1 Οι περισσότερες µεταρρυθµίσεις πρόκειται να εφαρµοστούν, τουλάχιστον οι περισσότερες, µέχρι το 
τέλος του 2010 και κάποιες άλλες µέχρι το τέλος του 2011, στο µνηµόνιο υπάρχει αναλυτικό 
χρονοδιάγραµµα  



� Περιορισµένη χρήση πρόωρης συνταξιοδότησης στα 60 έτη από 1-1-2011, 
συµπεριλαµβανοµένων των εργαζόµενων σε βαρέα και ανθυγιεινά επαγγέλµατα και όσων 
έχουν 40 χρόνια εισφορών  

� Μείωση 6%/ετος για όσους θα συνταξιοδοτούνται µεταξύ των 60-65 ετών µε 
λιγότερα από 40 χρόνια εισφορών 

� Καµία ειδική µεταχείριση για όσους έχουν ασφαλιστεί προ της 1-1-1993 
� Περικοπές στη λίστα των βαρέων και ανθυγιεινών επαγγελµάτων (σε όχι 
περισσότερα από 10% του συνόλου) 

� Ελάχιστη εγγυηµένη σύνταξη για όλους πάνω από 65 χρονών 
� Μείωση των συνταξιοδοτικών ταµείων σε 3 
� Υγεία 
� Ολοκλήρωση µεταρρυθµίσεων για τη βελτίωση της διαχείρισης και του συστήµατος 
προµηθειών 

� Εφαρµογή λογιστικού συστήµατος διπλής εγγραφής- δηµοσίευση λογιστικών 
ελέγχων 

� Επιχειρηµατικό Περιβάλλον 
� ∆ιευκόλυνση στην ίδρυση εταιριών- πλήρης λειτουργία του Γενικού Εµπορικού 
Μητρώου (ΓΕΜΗ) 

� Απλοποίηση και επιτάχυνση των διαδικασιών για την αδειοδότηση επιχειρήσεων 
� Αλλαγή νοµοθεσίας- άµβλυνση των φορολογικών εµποδίων για συγχωνεύσεις και 
εξαγορές 

� Εφαρµογή Κοινοτικής οδηγίας για τις υπηρεσίες 
� Απελευθέρωση των κλειστών επαγγελµάτων: ∆ικηγορικό, Φαρµακοποιού, 
Συµβολαιογράφου, Αρχιτέκτονα, Μηχανικού, Ορκωτών Λογιστών 

� Αναγνώριση επαγγελµατικών προσόντων εργαζοµένων που προέρχονται από τρίτες 
χώρες 

� Απελευθέρωση των οδικών εµπορευµατικών µεταφορών, κατάργηση των ελάχιστων 
καθορισµένων τιµών 

� Εφαρµογή πλαισίου πολιτικής ανταγωνισµού, ιεράρχηση των σηµαντικών 
υποθέσεων-θωράκιση της ανεξαρτησίας των µελών της Επιτροπής Ανταγωνισµού 

� Εξυγίανση του κλάδου των σιδηροδρόµων µε στόχο την κερδοφορία του 
επιχειρησιακού σκέλους, αναδιάρθρωση της εταιρίας χαρτοφυλακίου, πώληση ακίνητης 
περιουσίας/ γης και άλλων περιουσιακών στοιχείων 

� Απελευθέρωση της χονδρικής αγοράς ηλεκτρικής ενέργειας και εξορθολογισµός των 
τιµολογίων για τους καταναλωτές 

� ∆ιαχωρισµός δραστηριοτήτων ηλεκτρικής ενέργειας και φυσικού αερίου 
� Ενίσχυση ανεξαρτησίας και αρµοδιοτήτων της Ρυθµιστικής Αρχής Ενέργειας  
� Προώθηση επενδύσεων & Εξαγωγών 
� ∆ιευκόλυνση Άµεσων Ξένων Επενδύσεων και επενδύσεων καινοτοµίας σε 
στρατηγικούς κλάδους (πράσινες βιοµηχανίες, τεχνολογίες πληροφορικής και επικοινωνιών 

� Μέτρα για την διευκόλυνση των Σ∆ΙΤ 
� Επιτάχυνση µεγάλων σχεδίων Άµεσων Ξένων Επενδύσεων 
� Ενίσχυση της πολιτικής προώθησης των εξαγωγών 
� Προώθηση δράσεων Ε&Α 
� ∆ηµιουργία Γνωµοδοτικού Συµβουλίου µε στόχο να εξετάσει την προώθηση της 
καινοτοµίας, την ενίσχυση των δεσµών της δηµόσιας έρευνας και της ελληνικής 
βιοµηχανίας και την ανάπτυξη περιφερειακών βιοµηχανικών σχηµατισµών συνεργασίας 
(clusters) 

� ∆ιαρθρωτικά ταµεία και Ταµείο Συνοχής  
� Εφαρµογή µέτρων για την επίτευξη των δεσµευτικών στόχων για απαιτούµενες 
πληρωµές από τα διαρθρωτικά ταµεία, το ταµείο συνοχής και για την υποβολή µεγάλων 
σχεδίων 

� Σύσταση Οµάδας δράσης σε συνεργασία µε την Ε. Επιτροπή για την ανάπτυξη 
σχεδίων υψηλής ποιότητας και την επίτευξη καλύτερου συντονισµού µε άλλες δράσεις 



� ∆ιαµόρφωση προτεραιοτήτων στις δηµόσιες επενδύσεις ώστε να ωφελούνται από 
κεφάλαια της ΕΕ και µέσω της εισαγωγής ενός κεντρικού τραπεζικού λογαριασµού 

� Επίτευξη στόχων για απαιτούµενες πληρωµές και µεγάλα σχέδια 
� Εφαρµογή στο διαδίκτυο ενός ανοιχτού συστήµατος επιτήρησης 
� ∆ιασφάλιση της διοικητικής ικανότητας όλων των ∆.Α. και των ενδιάµεσων φορέων 
των Επιχειρησιακών Προγραµµάτων 

� Χρηµατοπιστωτικός Τοµέας- Πολιτικές      
Η Κεφαλαιακή Βάση των τραπεζών το 2009 αυξήθηκε από 24 δις σε 33 δις €, ενώ όλες οι 
τράπεζες ικανοποιούν το όριο Κεφαλαιακής Επάρκειας του 8%. Η Μέση Κεφαλαιακή 
Επάρκεια αυξήθηκε το 2009 κατά 11,7%, ενώ το σύνολο των µη εξυπηρετούµενων δανείων 
προσέγγισε το 7,7% το 2009                                                                                                                                                                                          

� Παράταση της διάρκειας του πακέτου ενίσχυσης των 28 δις € 
� Παροχή στήριξης από το ελληνικό δηµόσιο και την ΤτΕ σε τραπεζικά ιδρύµατα µε 
προβλήµατα ρευστότητας, αλλά παραµένουν φερέγγυα 

� Ίδρυση Ανεξάρτητου Ταµείου Χρηµατοπιστωτικής Σταθερότητας 
� Μέτρα για την αναδιάρθρωση του χρέους των επιχειρήσεων και των νοικοκυριών 
� Αύξηση της συχνότητας και της ταχύτητας της υποβολής στοιχείων 
� Ανάπτυξη συχνών ελέγχων ακραίων συνθηκών (stress tests) 
� Αύξηση του προσωπικού που εποπτεύει τους ασφαλιστικούς οργανισµούς 
� ∆ιατήρηση στενής συνεργασίας µε τις εποπτικές αρχές των κρατών προέλευσης και 
των κρατών υποδοχής σύµφωνα µε το Ευρωπαϊκό Πλαίσιο για τη δαισυνοριακή εποπτεία. 

 

4. Τρόπος Χρηµατοδότησης 
� ∆ιάρκεια Χρηµατοδότησης: 3 χρόνια (καταβολή 30 δις € τον 1ο χρόνο) 
� ∆άνεια µε µεταβλητό επιτόκιο θα βασιστούν στο 3µηνο EURIBOR 
� ∆άνεια µε σταθερό επιτόκιο θα βασιστούν στα επιτόκια του EURIBOR SWAP για τις 
αντίστοιχες διάρκειες 

� Χρέωση: 300 µονάδες βάσης, επιπλέον 100 µονάδες για ποσά άνω των 3 χρόνων 
� Εφάπαξ αµοιβή για υπηρεσίες στις 50 µονάδες για την κάλυψη λειτουργικών 
δαπανών 

 

επιστροφή 
 

Τα τελευταία 12 χρόνια το ΑΕΠ της χώρας αυξήθηκε κατά 60%.  

ΠΟΥ ΠΗΓΕ ΟΛΟΣ ΑΥΤΟΣ Ο ΠΛΟΥΤΟΣ 
 

 «Επιτέλους»!  
Αναφώνησε ο πρόεδρος του  ΣΕΒ ∆ηµ. ∆ασκαλόπουλος, µετά το  πρόσφατο διάγγελµα του 
πρωθυπουργού που ανακοίνωνε ότι θα επιβληθούν σκληρά µέτρα.. Ενθουσιάστηκε από τη 
σκληρότητα των µέτρων που εξαγγέλθηκαν. Τώρα που µπήκαµε  σε επιτήρηση θα  πλέει σε 
πελάγη  ευτυχίας. Τον περασµένο Οκτώβριο βρέθηκε σε µια έκθεση στο Λονδίνο κι αγόρασε 
ένα πίνακα 1,5 εκατ. $. Όσα θα βγάλει ένας εκπαιδευτικός δουλεύοντας 60 χρόνια ή ένας 
εµποροϋπάλληλος δουλεύοντας 80 χρόνια ! Είναι να µη χαίρεται µε τη σκληρή λιτότητα (των 
εργαζοµένων) και µε την επιτήρηση; 
 

Στην ελληνική κοινωνία υπάρχει συσσωρευµένος τεράστιος πλούτος κι εµείς πρέπει πάλι να 
πληρώσουµε για χρέη που ποτέ δεν δηµιουργήσαµε. Τα ταµεία είναι άδεια αλλά και οι τσέπες 
µας επίσης. Ποιοι έχουν  τέλος πάντων τα λεφτά;  
 

Τα τελευταία 12 χρόνια το ΑΕΠ της χώρας αυξήθηκε κατά 60%. Αφού το δικό µας  εισόδηµα 
(των εργαζοµένων) δεν αυξήθηκε καθόλου.   ΠΟΥ ΠΗΓΕ ΟΛΟΣ ΑΥΤΟΣ Ο ΠΛΟΥΤΟΣ;  
 

Ας δούµε ορισµένα παραδείγµατα :  
 

* 30.000 ελληνικές οικογένειες διαθέτουν στα τµήµατα private banking των τραπεζών 
περίπου 50 δις € ενώ άλλα 40 δις έχουν καταθέσει Έλληνες πολίτες στο εξωτερικό.  Μάλλον 
δηµόσιοι υπάλληλοι θα ʼναι...  
*   Μόνο οι εισηγµένες στο Χρηµατιστήριο εταιρείες είχαν κέρδη: 11,8 δις € το 2009, 10 δις 



το 2008 και   11,3 δις το 2007.  
Η Εθνική Τράπεζα την τελευταία πενταετία είχε κέρδη 6,3 δις €.  
Το 2009 η ∆ΕΗ πραγµατοποίησε κέρδη 1,1 δις ενώ προέβλεπε ο προϋπολογισµός της 531 εκ. 
€.    
*   Ελληνικές επιχειρήσεις (υπολογίζονται 4.000) έχουν επενδύσει σχεδόν 20 δις € στο 
εξωτερικό, από τα οποία τα 16 δις   στα Βαλκάνια.              
*  Την τετραετία 2004 – 2008 χαρίστηκαν πάνω από 9 δις € σε περίπου 50.000 επιχειρήσεις ( 
τα 5,1  δις από τη µείωση του συντελεστή φορολόγησης των κερδών από 35% σε 25% και 3,5 
δις από τις δυο   ρυθµίσεις περαίωσης ανέλεγκτων χρήσεων).              
*  Υπάρχουν 10.000 υπεράκτιες (offshore) εταιρείες ελληνικών συµφερόντων που διακινούν 
γύρω στα 500 δις € και το δηµόσιο χάνει ετησίως από φόρους 6 - 10 δις.              
*  Κάθε χρόνο οι καταναλωτές πληρώνουν και οι επιχειρήσεις εισπράττουν αλλά δεν 
αποδίδουν περί τα 6 µε 6,5 δις € από ΦΠΑ.              
*   Η εισφοροδιαφυγή φτάνει τα 8 δις € ετησίως  (από ποιους … τους µισθωτούς, που 
καλούνται να πληρώσουν «το µάρµαρο»;).  
*  Πάνω από 5.000 επιχειρήσεις οφείλουν 31 δις € στο δηµόσιο και άγνωστο ποσό από µη 
καταβληθείσες εργοδοτικές εισφορές (πρόκειται για τα ένσηµα των εργαζοµένων) στο ΙΚΑ 
και τα άλλα ταµεία.              
*  Οι έλληνες εφοπλιστές αγόρασαν το 2009 -χρονιά κρίσης- 164 µεταχειρισµένα πλοία 
διαθέτοντας 3,16 δις $. Μικρό ποσό για τους εφοπλιστές. Ο ελληνικός εφοπλισµός ελέγχει 
σχεδόν το 20% του παγκόσµιου στόλου και το 40,9% της κοινοτικής ναυτιλίας. Αν και 
αποτελεί παγκόσµια δύναµη στηρίζεται σηµαντικά από το ελληνικό τραπεζικό σύστηµα. Η 
Εθνική Τράπεζα τους έχει δανείσει 3,5 €  δις€ , η Πειραιώς 2   δις €  κι ακολουθούν οι 
υπόλοιπες. Με τις δικές µας, τις λαϊκές  αποταµιεύσεις – καταθέσεις οι τράπεζες 
χρηµατοδοτούν το «θαύµα» της ελληνικής ναυτιλίας (να µην µιλήσουµε για το πώς ένα υγιές 
ταµείο όπως το ΝΑΤ βούλιαξε, χρηµατοδοτώντας µε µορφή δανείου την ύψωση της 
Ελληνικής σηµαίας στα πλοία Ελλήνων εφοπλιστών -από τον Κων. Καραµανλή κατά τη 
διάρκεια της µεταπολίτευσης- και φυσικά οι εφοπλιστές δεν έχουν επιστρέψει δεκάρα ως 
τώρα από τα χρωστούµενα και σε ένδειξη ευγνωµοσύνης και πατριωτικής συνείδησης 
αφελλήνισαν τα πλοία τους από Έλληνες ναυτικούς µε αποτέλεσµα το ΝΑΤ να βουλιάξει 
σχεδόν οριστικά).  
*  Κι επειδή είµαστε παραδοσιακά ναυτική χώρα δεν θα µπορούσε να υστερούµε και σε 
κότερα, θαλαµηγούς κλπ.  
        Ο Θόδ. και Γιάννα Αγγελοπούλου πούλησαν τη θαλαµηγό τους -που ήταν η   καλύτερη 
στη χώρα- κι αγόρασαν ένα υπερσύγχρονο mega yacht µήκους 85,6 µέτρων κι αξίας 150 
εκατοµ. $.  
Ο εφοπλιστής Προκοπίου έχει παραγγείλει θαλαµηγό 106 µέτρων αξίας πάνω από 100 
εκατ.$.  
Ο Π. ∆ράγνης έχει κότερο 82 µέτρα.  
Έχει γραφτεί ότι η θαλαµηγός του Μελισσανίδη κοστίζει 65 εκ. , του Κούστα 60 εκ. , του 
Βαφειά το ίδιο κι ακολουθούν άλλοι µε ακριβότερα κι άλλοι µε φθηνότερα κότερα, όπως 
Κοπελούζος, Πατέρας, Τσάκος, Αλαφούζος, Κωστόπουλος, Ρέστης, Βασιλάκης, 
Κοντοµηνάς, Μαρινόπουλος κλπ.  
Ο Σπ. Λάτσης νοικιάζει την 117 µέτρων «Τurama», σε µη έχοντες κότερο επιχειρηµατίες, 
αντί 90.000 € τη µέρα !              
*  Μη νοµίσετε ότι υστερούµε και στον αέρα. ∆ιακόσια είκοσι ιδιωτικά αεροπλάνα είναι 
καταγεγραµµένα στα ελληνικά νηολόγια (χώρια όσα είναι σε νηολόγια του εξωτερικού ).  
Η Μαρ. Λάτση έχει 3 ιδιωτικά τζετ (Boeing 757, Boeing 737 και Gulfstream IV)  
Ο Βγενόπουλος 2 (Cesna και Falcon 900)  
Ο M. Κυριακού ένα και καλό αξίας 50 εκ.  
Ο Ρέστης ένα των 47 εκ., ο Κόκκαλης, ο Μελισσανίδης, ο Τσακίρης, ο Μαρινάκης, ο Θοδ. κι 
η Γ.   Αγγελοπούλου και πολλοί άλλοι.  
 Τα έξοδα συντήρησης ενός τέτοιου αεροσκάφους φτάνουν το χρόνο 1 µε 1,5 εκατ. €!  
*  Ο  Λ. Λαυρεντιάδης ξόδεψε το ∆εκέµβρη 70 εκ.  κι αγόρασε το 31,3% της Proton Bank 
αφού πρωτύτερα είχε δώσει 36 εκ. για το 50% του γηπέδου Καραϊσκάκη και άλλα 86 εκ. για 



να   επαναγοράσει τη «Νεοχηµική», από την πολυεθνική Carlyle. Έδωσε και κάτι «ψιλά» για 
νʼ αποκτήσει  µερτικό σε κάποια από τα µεγαλύτερα ΜΜΕ της χώρας (13,53% στον 
Πήγασο, που ελέγχει ΜEGA και  Έθνος,  9,62% στην Ελευθεροτυπία, κι ελέγχει Flash 9.61, 
Espresso, City Press, Αthens News, Σφήνα, Ισοτιµία κλπ).  
*  Ο Β. Ρέστης αγόρασε το πιο αναγνωρίσιµο τουριστικό αξιοθέατο του Μαυροβουνίου, το   
νησάκι του Αγ. Στεφάνου, ξοδεύοντας 30 εκ.  και σχεδιάζει να επενδύσει 50 εκ. χτίζοντας 
βίλες σε αυτό.  
*  Έρευνα του Hotels.com (καλοκαίρι 2009) έδειξε πως η ακριβότερη σουίτα στον κόσµο 
νοικιάζεται 50.000$ και είναι του Grand Resort στο Λαγονήσι Αττικής!  
*  Σύµφωνα µε στοιχεία του ΕΟΤ, από το Μάρτη του 2005 ως τον Οκτώβρη   του 2009, είχαν 
υπαχθεί στον αναπτυξιακό νόµο (Ν. 3290/04) 1790 επενδύσεις ξενοδόχων προϋπολογισµού 
5,7 δις  και επιδοτήθηκαν µε 2,5 δις . ∆ηλαδή το 44% ήταν από δικά µας λεφτά.  
Τζάµπα επενδυτές µιας και τα υπόλοιπα είναι κρατική επιχορήγηση (τα δικά µας λεφτά από 
τους φόρους) και δανεικά από τις δικές µας καταθέσεις στις τράπεζες.  
*  Πάνω που πήγαν να µας πείσουν πως  «δεν υπάρχει σάλιο» και λίγο µετά την ανακοίνωση 
της   επιτήρησης, πληροφορηθήκαµε ότι αγοράζουµε 6 γαλλικές φρεγάτες κόστους 2,5 δις €, 
για να   υπερασπίζουν τα «εθνικά µας δίκαια» ανοιχτά της Σοµαλίας και στον Περσικό 
κόλπο.    
*  ∆εν αναφέροµαι καθόλου στις µίζες και στα σκάνδαλα (Siemens, Βατοπαίδι, δοµηµένα 
οµόλογα, διαγραφή προστίµου 5,5 δις € της «Ακρόπολης Χρηµατιστηριακή» κλπ) γιατί είναι 
γνωστά.  
Άλλωστε έχει επιληφθεί κι η ελληνική …«δικαιοσύνη».  
*  Ούτε στα 28 δις € που τέθηκαν στη διάθεση των τραπεζών και τώρα τα χρησιµοποιούν για 
να δανείσουν το κράτος σαν κοινοί τοκογλύφοι.  
    Μήπως παρατηρήσατε ότι το ποσόν του κρατικού ελλείµµατος (περίπου 500 δις €) είναι 
ισόποσο µε τα ανακοινωµένα υπερκέρδη των τραπεζών τα τελευταία χρόνια; Μήπως 
πρόκειται για τα ίδια λεφτά;  
Μπορεί να ζούµε όλοι στην ίδια χώρα αλλά µας κατάντησαν να είµαστε δυο διαφορετικές 
χώρες, δυο διαφορετικοί και αντίθετοι κόσµοι.  
Οι κυβερνήσεις και τα κόµµατα µας σπρώχνουν σε δυο κόσµους µέσα στην ίδια χώρα.  
Από τη µια ο κόσµος µας:  
     Ανεργία, απολύσεις, τροµοκρατία κι εξευτελισµοί στους χώρους δουλειάς, υπερεργασία 
χωρίς αµοιβή, ανασφάλιστη εργασία,   µερική απασχόληση, προσωρινή απασχόληση, µισθοί 
των 700 € για τους νέους, συντάξεις των 400 € για τους γέροντες µια και η σύνταξη θα 
δίνεται στα 67,   δάνεια και κάρτες, φροντιστήρια των παιδιών, η βενζίνη στα 1,4 €, οι µισθοί 
που κόβονται, η   κατάργηση των συλλογικών συµβάσεων, η απειλή κλεισίµατος των 
µικροµεσαίων επιχειρήσεων λόγω του εξοντωτικού ανταγωνισµού ή η πώλησή τους σε 
εξευτελιστική τιµή για να καλυφθούν τα υψηλότοκα δάνεια από τις τράπεζες (όπου 
οδηγήθηκαν ή θα οδηγηθούν από τον φαύλο κύκλο –µείωση µισθών, ανεργία, µείωση 
αγοραστικής δύναµης, µείωση πωλήσεων, δανεισµός και κλείσιµο  των µικρών 
επιχειρήσεων), ο φόβος κι η αγωνία για   το αύριο.  
Κι απʼ την άλλη ο κόσµος τους:  
     Τραπεζίτες, βιοµήχανοι κι εφοπλιστές, επενδυτές,  golden boys, πολυτελείς επαύλεις, 
ιδιωτικά τζετ,   θαλαµηγοί, χειροποίητες Bentley και θηριώδη Hummer, διαµάντια και 
τσάντες Luis Vitton και Hermes,   η Μύκονος, το Κολωνάκι και η Εκάλη,  σαλέ και σούσι 
µπαρ, χαριτωµένοι µόδιστροι και «καλλιτεχνάδες   διανοούµενοι λινάτσες», όπως λένε κι οι 
Active Member.  
Ένας κόσµος σπατάλης, χλιδής, σαπίλας και παρακµής.  
Τελικά λεφτά υπάρχουν αλλά όχι για µας. Είναι δικά µας αλλά δεν είναι για µας.  
Εµείς τα «γεννήσαµε» αλλά δε µας ανήκουν.  
Φταίµε όµως κι εµείς γιατί όπως λέει κι η παροιµία:  
«Εαν δεν εγονάτιζε η καµήλα δεν την εφορτώνανε».  
ΑΝΤΙΣΤΑΘΕΙΤΕ, ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΘΕΙΤΕ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΕΙΣΤΕ, 

ΣΥΝΕΙ∆ΗΤΟΠΟΙΕΙΣΤΕ.  



∆ΡΑΣΤΕ ΟΠΩΣ ΚΑΙ ΟΣΟ ΜΠΟΡΕΙΤΕ.  
ΙΣΩΣ ΑΥΡΙΟ ΝΑ ΕΙΝΑΙ ΑΡΓΑ.  Η Α∆ΙΑΦΟΡΙΑ ΕΙΝΑΙ ΚΑΙ Η ΤΙΜΩΡΙΑ ΜΑΣ.  
(ελήφθη 9-4-2010) 
 

επιστροφή 
 

Σώθηκε η Ελλάδα ή…οι πιστωτές της;  

 
∆ευτέρα, 03 Μάιος 2010  
το «πακέτο» -ρεκόρ από την Ευρωζώνη και το ∆ΝΤ είναι βέβαιο ότι θα σώσει τους πιστωτές 
της χώρας, αλλά απολύτως αβέβαιο αν θα αποτρέψει την ελληνική χρεοκοπία λίγα χρόνια 
αργότερα… Περισσότερα στο:   
http://www.sofokleous10.gr/portal2/toprotothema/toprotothema/2010-05-02-20-39-45-
2010050222753/ 
 

επιστροφή 
 

Το νέο ελληνικό «αντι-κράτος»- «Θα µας διοικούν πλέον οι πιστωτές» 
 

Από τον ιό της ελευθεροτυπίας 6-5-2010 
Ο κ. αµερικανός καθηγητής Μάικλ Χάτσον είναι ειδικός στα ζητήµατα της σηµερινής κρίσης. 
Κατέχει σήµερα τη θέση του ∆ιακεκριµένου Καθηγητή Ερευνητή στην Οικονοµία του 
Πανεπιστηµίου του Μισούρι στο Κάνσας Σίτι, ενώ είναι και πρόεδρος στο Ινστιτούτο ISLET 
(Institute for the Study of Long-term Economic Trends). Υπήρξε σύµβουλος στη Wall Street, 
αλλά και στέλεχος της Chase Manhattan Bank. Κατά καιρούς έχει διατελέσει οικονοµικός 
σύµβουλος σε πολύ διαφορετικές κυβερνήσεις. Εχει χρόνια εργαστεί ως σύµβουλος της Wall 
Street και φηµίζεται για τις ακριβείς προβλέψεις του. 
Τι είναι η «ελληνική διάσωση»;  
- Η «ελληνική διάσωση» θα 'πρεπε να λέγεται µε το όνοµά της. Πρόκειται για ένα πρόγραµµα 
TARP (Troubled Asset Relief Program) για τους γερµανούς και τους άλλους ευρωπαίους 
τραπεζίτες και τους κερδοσκόπους της παγκόσµιας νοµισµατικής κυκλοφορίας.  … Τα 
χρήµατα για τη διάσωση παρέχονται από άλλες κυβερνήσεις (τα περισσότερα από το 
γερµανικό υπουργείο Οικονοµικών, το οποίο περιορίζει ανάλογα τις δαπάνες του στο 
εσωτερικό της χώρας) σε ένα είδος τριτεγγύησης ώστε να µπορέσει η ελληνική κυβέρνηση να 
πληρώσει τους ξένους κατόχους οµολόγων, οι οποίοι τα αγόρασαν σε πολύ χαµηλές τιµές τις 
τελευταίες βδοµάδες.  
Αυτοί θα κερδίσουν για τα καλά, όπως και οι αγοραστές των ελληνικών οµολόγων αξίας 
εκατοντάδων δισεκατοµµυρίων δολαρίων, οι κερδοσκόποι των ευρω-οµολόγων και άλλοι 
παίκτες του καπιταλιστικού καζίνου. Οσοι χάνουν απ' αυτές τις ανταλλαγές (swap) πρέπει µε 
τη σειρά τους να «διασωθούν» κι αυτό θα συνεχίζεται µέχρι το άπειρο.  
Αυτό το απρόβλεπτο κόστος θα το πληρώσουν οι φορολογούµενοι -και τελικά οι 
φορολογούµενοι της Ελλάδας (µάλιστα οι εργαζόµενοι, διότι ο πλούτος έχει απαλλαγεί από 
τη φορολογία)- ώστε να εξοφληθούν οι ευρωπαϊκές κυβερνήσεις, το ∆ΝΤ και ακόµα το 
υπουργείο Οικονοµικών των ΗΠΑ για τη ληστρική τους χρηµατοδότηση. Η πληρωµή των 
κατόχων οµολόγων θα χρησιµοποιηθεί ως µια δικαιολογία για την περικοπή των δηµόσιων 
υπηρεσιών, των συντάξεων και άλλων κρατικών δαπανών στην Ελλάδα. … 
Το λόµπι των τραπεζών γνωρίζει ότι το χρηµατοπιστωτικό παιχνίδι έχει τελειώσει. Τα σχέδιά 
του είναι βραχυπρόθεσµα. Ο σκοπός του τοµέα αυτού είναι να πάρει όσο πιο πολλά χρήµατα 
από το πακέτο «διάσωσης» µπορεί και να εξαφανιστεί µε ικανοποιητικά ετήσια µπόνους, έτσι 
ώστε να έχει το πάνω χέρι έναντι της υπόλοιπης κοινωνίας όταν επιτέλους γίνει η 
επανεκκίνηση της οικονοµίας. Οσο λιγότερα χρήµατα δαπανηθούν από το ∆ηµόσιο σε 
κοινωνικά προγράµµατα τόσο περισσότερα χρήµατα «διάσωσης» θα καταβληθούν στις 
τράπεζες για τις εκθετικά αυξανόµενες επισφαλείς απαιτήσεις τους, οι οποίες στο τέλος δεν 
θα είναι δυνατόν να καταβληθούν. Είναι αναπόφευκτο ότι τα δάνεια και τα οµόλογα θα 
χαθούν στη συνήθη αναταραχή της πτώχευσης. … Αν οι εργαζόµενοι -και οι διαδηλώσεις 
τους- χάσουν τη δυναµική τους, η εξουσία θα εκχωρηθεί στους ξένους πιστωτές, οι οποίοι θα 



υπαγορεύσουν την ακολουθητέα πολιτική. Και όσο περισσότερο υπηρετείται το συµφέρον 
των τραπεζιτών τόσο χειρότερη και πιο επιβαρηµένη από χρέη θα καταντά η οικονοµία. Τα 
δικά τους κέρδη επιτυγχάνονται µε το κόστος της εσωτερικής λιτότητας. Οι 
προγραµµατισµένες πληρωµές από τα ελληνικά συνταξιοδοτικά ταµεία και τα κρατικά 
προγράµµατα κοινωνικών δαπανών θα χρησιµοποιηθούν για τον ανεφοδιασµό του 
τραπεζικού κεφαλαίου στη Γερµανία και την υπόλοιπη Ευρώπη.  
…Για όσους δεν παρακολούθησαν την Ισλανδία και τη Λετονία πέρυσι, η Ελλάδα είναι το 
νεότερο και µέχρι στιγµής το µεγαλύτερο πεδίο µάχης. Τουλάχιστον η Ισλανδία και οι χώρες 
της Βαλτικής έχουν τη δυνατότητα να επαναπροσδιορίζουν τα δάνεια στο δικό τους νόµισµα, 
χαµηλώνοντας το ξένο χρέος τους κατά βούληση και φορολογώντας τα ακίνητα για να 
ανακτήσει η κυβέρνηση τα έσοδα που είχε εγγυηθεί στους ξένους τραπεζίτες.  
Αλλά η Ελλάδα είναι φυλακισµένη σε µια ευρωπαϊκή νοµισµατική ένωση, την οποία 
διοικούν µη εκλεγµένοι υπάλληλοι που έχουν αναστρέψει την ιστορική έννοια της 
δηµοκρατίας.  
…Στην πραγµατικότητα πρόκειται για τη σφραγίδα της ολιγαρχίας, που αποκλείει τον έλεγχο 
της κατανοµής των οικονοµικών πιστώσεων -και κατά συνέπεια του µελλοντικού 
προγραµµατισµού- ενώ παράλληλα επιτρέπει στα µεγάλα χρηµατοπιστωτικά συµφέροντα να 
στραγγαλίζουν τα προγράµµατα δηµοσίων δαπανών. 
Ποιο µοντέλο ακολουθεί η Ελλάδα;  
- Ακολουθώντας τις δυτικές κυβερνήσεις η ελληνική κυβέρνηση µετατόπισε τα φορολογικά 
βάρη από τα ακίνητα και τον χρηµατοπιστωτικό τοµέα στους εργαζόµενους τις τελευταίες 
δεκαετίες. ∆εν είναι σε θέση ή δεν επιθυµεί να φορολογήσει τους πλούσιους ή ακόµα και 
τους ευκατάστατους επαγγελµατίες. Και όµως οι νεοφιλελεύθεροι κατηγορούν την ελληνική 
και άλλες χρεωµένες κυβερνήσεις ότι δεν ξεπουλάνε αρκετή δηµόσια γη και κρατικές 
επιχειρήσεις για να καλύψουν το έλλειµµα. 
Οπως έχει κάνει και η κυβέρνηση των ΗΠΑ, η ελληνική εξέδωσε οµόλογα για να 
χρηµατοδοτήσει το έλλειµµα που προκύπτει απ' αυτές τις φορολογικές απώλειες. Οι 
αγοραστές αυτών των οµολόγων (και τώρα πλέον και οι γερµανοί φορολογούµενοι) πρέπει να 
υποστούν το βάρος της υστέρησης των φορολογικών εσόδων. Γερµανικές και άλλες 
ευρωπαϊκές τράπεζες, καθώς και οι άλλοι κάτοχοι αυτών των οµολόγων πρέπει να 
ξεπληρωθούν µε το κοινωνικό κόστος δραστικών περικοπών σε συντάξεις και δηµόσιες 
δαπάνες -και αν αυτό είναι δυνατόν, µε περισσότερες ιδιωτικοποιήσεις και ξεπούληµα 
δηµόσιου πλούτου σε άθλιες τιµές…. 
Από οικονοµική άποψη, η ελληνική εξέγερση είναι µια εξέγερση εναντίον της πολιτικής που 
θυσιάζει την ευηµερία για να πληρωθούν ξένοι πιστωτές µ' αυτό τον τρόπο.  
Ποιες είναι οι πολιτικές συνέπειες;  
- Σε πολιτικό επίπεδο ο αγώνας είναι να σωθεί η Ελλάδα από το να µεταβληθεί σε αντι-
κράτος. Ο κλασικός ορισµός του «κράτους» ή κυβέρνησης είναι η δυνατότητα να επιβάλλει 
φόρους και να εκδίδει νόµισµα. Αλλά η Ελλάδα έχει εκχωρήσει τη δηµοσιονοµική της 
εξουσία στην Ε.Ε. και το ∆ΝΤ, που της επιβάλλουν να παραβιάσει όσα οι πολιτικοί 
επιστήµονες έχουν περιγράψει ως πρώτη αρχή κάθε κυβέρνησης: να ενεργεί σύµφωνα µε τα 
µακροπρόθεσµα εθνικά συµφέροντα. Η ελληνική κυβέρνηση υποχρεώνεται να ενεργεί προς 
το συµφέρον του τραπεζικού κεφαλαίου και ειδικά των ξένων χωρών µε αποτέλεσµα τη 
λεηλασία περιουσιακών στοιχείων, αντί να προωθεί τη µακροπρόθεσµη ανάπτυξη.  
Το ζήτηµα είναι αν τα κράτη θα διοικούνται από τους πιστωτές ή από την επιδίωξη του λαού 
να δρέψει τους καρπούς της οικονοµικής ανάπτυξης. Η ώθηση της ολιγαρχίας είναι να 
χρησιµοποιηθούν τα δάνεια από το ∆ΝΤ και την Ε.Ε. για τη διάσωση των ξένων τραπεζών 
και των ξένων κερδοσκόπων σε βάρος των ελλήνων εργαζοµένων. ∆ηλαδή υποχρεώνεται η 
εργασία και όχι το χρηµατιστικό κεφάλαιο να υποστεί τα βάρη από την υστέρηση εσόδων της 
κυβέρνησης που απορρέει από τη µη φορολόγηση του πλούτου. … 
Στο ερώτηµα του «Ιού» αν µπορεί να συνοψίσει ποια θα ήταν για την Ελλάδα η εναλλακτική 
λύση στο πρόγραµµα της τρόικα που ακολουθείται, ο κ. Χάτσον ήταν λακωνικός και 
απαισιόδοξος. Θεωρεί ότι το πρόγραµµα που έχει τεθεί σε ενέργεια δεν έχει τύχη:  
«Η εναλλακτική λύση είναι να µην πληρώσετε. Αυτή η λύση εφαρµόστηκε στην Αργεντινή. 
Ο νόµος που ψηφίστηκε στην Ελλάδα προϋποθέτει ότι το πρόβληµα είναι προσωρινό. Αλλά, 



δυστυχώς, είναι µόνιµο. Το πρόβληµα είναι ότι η ελληνική κυβέρνηση έχει εκχωρήσει το 
δικαίωµά της να δηµιουργεί χρήµα και να το "ξοδεύει" στην κυκλοφορία πιστώνοντας 
τραπεζικούς λογαριασµούς. Στις εµπορικές τράπεζες επιτρέπεται να δηµιουργούν ελεύθερα 
χρήµα, αλλά όχι στην κυβέρνηση.  
»Οι έλεγχοι στο κεφάλαιο θα σταµατούσαν τις επιθέσεις, εφόσον µε τους ελέγχους οι 
κερδοσκόποι δεν θα µπορούσαν να καλύπτουν το παιχνίδι των βραχυπρόθεσµων 
αγοραπωλησιών.  
»Αυτά που πρότεινα για τη Λετονία µπορεί να αποδειχτούν εφαρµόσιµα και στην Ελλάδα: να 
αναπροσαρµοστούν όλα τα δάνεια σε δραχµές, αφού πρώτα τεθεί η ισοτιµία µιας δραχµής 
προς ένα ευρώ. Στη συνέχεια, να υποτιµηθεί η δραχµή και έτσι να µειωθούν τα δάνεια.  
»Η βασική σας τοποθέτηση θα 'πρεπε να είναι ότι η οικονοµία πρέπει να έχει το προβάδισµα 
και όχι οι απαιτήσεις των τραπεζιτών επί της οικονοµίας. 
 

επιστροφή 
 

ΤΟ ∆ΝΤ και τα πετρέλαια στο Αιγαίο  
 

Σηµεία από ένα άρθρο γραµµένο από τον ∆όκτωρα Mark Weisbrot, διακεκριµένου 
οικονοµολόγου (Washington D.C.) που έζησε τα γεγονότα της Αργεντινής από κοντά. 
Mark Weisbrot is co-director of the Center for Economic and Policy Research, in 
Washington, D.C. Το περιοδικό µας είχε ολόκληρη βιβλιογραφία στο 
http://www.asda.gr/ikariaka/hlekd4.htm#παλαιότερα ΗΓ 
 

… Η Ε.Ε. δεν επιθυµεί κάτι αντίστοιχο –µα πρέπει να ασκηθεί η κατάλληλη πίεση πλέον από 
κάτω προς τα πάνω και όχι αντιστρόφως. Η µόνη σωτηρία πλέον είναι να εξαναγκάσετε τη 
Γερµανία να πληρώσει τα 74 δις. € που χρωστάει στην Ελλάδα για την περίοδο 1939-1945. 
 …Γι αυτό και εξάλλου η προ-µελετηµένη υποβάθµιση του κέντρου της Αθήνας και η µαζική 
προώθηση και πώληση των ναρκωτικών, µέχρι όπως µαρτυρείται και από τον Ελληνικό 
Ερυθρό Σταυρό από ανθρώπους που έχουν και είχαν ανέκαθεν στενές επαφές µε την ζούγκλα 
των ιδιωτικών καναλιών, κυβερνητικά στελέχη, πολιτικούς, µεγαλοδικηγόρους, βιοµήχανους 
και ανθρώπους γενικότερα που εξυπηρετούν µεγάλες πολυεθνικές εταιρίες. Ηµερησίως στο 
κέντρο της Αθήνας πεθαίνουν περίπου 140 άνθρωποι, κυρίως µετανάστες από ναρκωτικά 
νοθευµένα. 
 …Στην Ελλάδα συµβαίνει και το εξής: τα πετρέλαια στο Αιγαίο επιθυµούν να τα 
εκµεταλλευτούν πλήρως και µόνο οι Γερµανοί, ώστε κατ’ αυτόν τον τρόπο να εξασφαλίσουν 
την κυριαρχία τους και επιτέλους να βγούνε νικητές από έναν παγκόσµιο πόλεµο έχοντας ήδη 
δηµιουργήσει 2 και χάνοντάς τους. Τον 3ο αυτόν, µπορούµε να τον χαρακτηρίσουµε ως 
οικονοµικό πόλεµο. 
 

επιστροφή 
 

Γιατί γίνονται οι θυσίες µας; Γιατί η Σοσιαλιστική µας Κυβέρνηση προσφέρθηκε 

οικειοθελώς να ξελασπώσει την παγκόσµια οικονοµία 
 

Ο διευθυντής Ελληνικής Κοινότητας Τεχνικής Ανάλυσης (GSTA Ltd), Πάνος Παναγιώτου, 

αναφέρει στο tvxs.gr, ότι ο µηχανισµός στήριξης αποτελεί «ένα µόνο κοµµάτι του παζλ». 

Γιατί η Ελλάδα, εξηγεί στη συνέντευξη που ακολουθεί, αποτελεί πεδίο δοκιµών της 

παγκόσµιας οικονοµίας: παρουσιάστηκε οικειοθελώς στο «casting» των µεγάλων 
οικονοµιών, για να αναλάβει ένα ρόλο τον οποίο «κάποιος έπρεπε να παίξει». Έτσι, «Οι ΗΠΑ 
χρειάζονταν µία ανατίµηση του δολαρίου, η Ευρώπη µία υποτίµηση του ευρώ και η Ασία µία 
ανατίµηση των δικών της νοµισµάτων. Η ελληνική κρίση ήταν ο καταλύτης για να πάρουν όλοι 
αυτό που επεδίωκαν». 
Ακολουθεί πλήρης η συνέντευξη του κ. Παναγιώτου στο tvxs.gr: 
Κρίνοντας από τη µετέπειτα πορεία των spread, αποδεικνύεται ανεπαρκής η προοπτική 

ενεργοποίησης του γνωστού µηχανισµού στήριξης της ελληνικής οικονοµίας; 
Ο µηχανισµός στήριξης αποτελεί ένα, µόνο, κοµµάτι του παζλ που περιλαµβάνει, µεταξύ άλλων 
και το πρόβληµα της Ελλάδας και από µόνος του δεν περίµενα ούτε και προβλέπω ότι θα είναι 



αρκετός για τη µείωση των επιτοκίων δανεισµού της χώρας, ειδικότερα των µακροπρόθεσµων 
(...) Προς το παρόν, οδηγούµαστε πιο κοντά προς την ενεργοποίηση του, µερικώς ή ολικώς. 
Η πιθανότητα πτώχευσης της Ελλάδας είναι σήµερα µεγαλύτερη ή µικρότερη; 
Η πιθανότητα πτώχευσης της Ελλάδας υπολογίζεται µε βάση τα ελληνικά CDS, δηλαδή το 
κόστος ασφάλισης ελληνικού χρέους 5 ετών. Ο συγκεκριµένος υπολογισµός δεν είναι πανάκεια 
αλλά αντίθετα, είναι ιδιαίτερα τρωτός σε µία ουσιαστική κριτική του. Έτσι, το πρώτο πρόβληµα 
είναι πώς ορίζεται, αντικειµενικά, η πιθανότητα πτώχευσης µίας χώρας και στη συγκεκριµένη 
περίπτωση της Ελλάδας. Αν λάβουµε υπόψη µας, όντως, τα CDS, τότε αυτή είναι ίδια πριν και 
µετά την ανακοίνωση των όρων της συµφωνίας Ελλάδας, ΕΕ και ∆ΝΤ. Αν λάβουµε υπόψη µας 
άλλες, πιο ρεαλιστικές προσεγγίσεις, τότε η πιθανότητα πτώχευσης της Ελλάδας είναι, σήµερα, 
µικρότερη απʼ ότι πριν την επίτευξη της συµφωνίας. 
Έχει αποτιµηθεί έως τώρα το οικονοµικό κόστος για τη χώρα από την κούρσα των spread; 
Υπολογίζεται πως το επιπλέον κόστος δανεισµού για την Ελλάδα, εξαιτίας της απογείωσης των 
spreads, θα είναι µεγαλύτερο από 13 δις ευρώ για το 2010. 
Υπάρχει µαγικό ραβδάκι; Μια κίνηση η οποία θα µπορούσε να ρίξει άµεσα τα spread; 
Η αύξηση των spreads είναι το τέλος ενός έργου το οποίο ξεκίνησε πολύ νωρίτερα και ο µόνος 
τρόπος για την άµεση µείωση τους, σε αυτήν τη φάση, είναι µε τη µεταφορά του ρόλου του 
ʼκακού παιδιούʼ της οικονοµίας σε κάποια άλλη χώρα, πιθανότερα την Πορτογαλία, κάτι το 
οποίο δε νοµίζω να αποτελεί δική µας επιλογή αλλά περισσότερο του έξυπνου χρήµατος. Αυτή τη 
στιγµή τόσο οι ΗΠΑ όσο η Ευρώπη αλλά και η Ασία εξυπηρετούνται από την ελληνική κρίση, 
εξαιτίας των µεταβολών που αυτή βοηθά να προκληθούν στις διεθνείς νοµισµατικές ισοτιµίες. Θα 
µπορούσε να έχει επιλεγεί µία άλλη χώρα για να εξυπηρετήσει τα συµφέροντα των µεγάλων 
οικονοµικών αλλά η Ελλάδα, σχεδόν, σήκωσε το χέρι της προκειµένου να επιλεχθεί αυτή. Στη 
θέση της Ελλάδας θα µπορούσε, κάλλιστα, να ήταν η Πορτογαλία, αν µόνο κάναµε τις σωστές 
κινήσεις. Και θα ήµασταν εµείς, τώρα, που θα διαβάζαµε τους διεθνείς τίτλους των ειδήσεων για 
την πορτογαλική κρίση και η Πορτογαλία που θα εξωθούνταν στο ∆ΝΤ. Το µόνο σίγουρο είναι 
πως υπήρχε ένας ρόλος και κάποιος έπρεπε να τον παίξει. Υποψήφιες χώρες ήταν η Πορτογαλία, 
η Ελλάδα, η Ισπανία και η Ιταλία αλλά οι µόνοι που πήγαµε στο ʼκάστινγκʼ ήµασταν εµείς.  
Είναι αλήθεια ότι η ελληνική κρίση ευνοεί άλλες οικονοµίες της Ευρωζώνης, όπως η 

γερµανική; H πυρκαγιά στην Ελλάδα ζεσταίνει τις υπόλοιπες ευρωπαϊκές χώρες, όπως λίγο-

πολύ έχετε αναφέρει; Και µε ποιο τρόπο; 
Είναι αλήθεια και αυτό συµβαίνει, κυρίως, µέσω των µεταβολών των διεθνών νοµισµατικών 
ισοτιµιών, όπως ανέφερα παραπάνω. Οι ΗΠΑ χρειάζονταν µία ανατίµηση του δολαρίου, η 
Ευρώπη µία υποτίµηση του ευρώ και η Ασία µία ανατίµηση των δικών της νοµισµάτων. Η 
ελληνική κρίση ήταν ο καταλύτης για να πάρουν όλοι αυτό που επεδίωκαν. 
Τι να περιµένουµε για την Ισπανία και την Πορτογαλία; 
Όσο η ελληνική κρίση εξυπηρετεί τα διεθνή συµφέροντα δεν υπάρχει λόγος για την επιδείνωση 
της κατάστασης στις δύο αυτές χώρες. Αν η Ελλάδα δεν αποδειχτεί αρκετή τότε επόµενος 
ʼστόχοςʼ είναι η Πορτογαλία. 
Θα ήταν εφικτή µία επαναδιαπραγµάτευση του χρέους; Και αυτή θα προϋπόθετε την 

κήρυξη πτώχευσης (στάση πληρωµών); 
Μπορεί να γίνει µία προσπάθεια επαναδιαπραγµάτευσης τµήµατος του χρέους, µε τη µεταφορά 
του λίγα χρόνια µπροστά στο χρόνο, ποντάροντας στο ότι η διεθνής οικονοµία θα έχει, ήδη, 
αναρρώσει µέχρι τότε και το ελληνικό πρόβληµα θα έχει ξεφουσκώσει. Η επαναδιαπραγµάτευση 
δεν προϋποθέτει την κήρυξη πτώχευσης. Αυτό που πρέπει να συµβεί είναι να καταφέρουµε 
µπούµε στο µυαλό των δανειστών µας, ιδιαίτερα των ιδιωτών και να κατανοήσουµε πως το µόνο 
που τους ενδιαφέρει είναι η εξασφάλιση των συµφερόντων τους. Η Ελλάδα πρέπει να αποκτήσει 
ότι και οι ΗΠΑ, δηλαδή µία ʼχρηµατιστηριακή διπλωµατίαʼ. Μία οµάδα ανθρώπων που θα 
γνωρίζει πώς λειτουργεί το χρηµατοπιστωτικό σύστηµα και θα µπορεί να συνεργάζεται µε τις 
υπάρχουσες οµάδες αλλά και τις ελληνικές τράπεζες για να πιέζει για την εξασφάλιση των 
ελληνικών συµφερόντων. Η Ελλάδα είναι ένας ʼπελάτηςʼ των εµπόρων χρέους και µάλιστα 
πάρα πολύ καλός. Έχει κάθε δικαίωµα να ζητήσει επαναδιαπραγµάτευση του χρέους της αλλά 
αυτό πρέπει να γίνει µε τρόπο χειρουργικό ούτως ώστε να µην αποτελέσει µία ακόµη αφορµή για 
την αύξηση των επιτοκίων δανεισµού. Ίσως, µάλιστα, είναι καλύτερο να µη γίνει άµεσα αλλά 
λίγο αργότερα, όταν τα ΜΜΕ θα µας έχουν ʼξεχάσειʼ σε ένα σηµαντικό βαθµό. 



Εκτιµάτε ότι ο Οργανισµός ∆ιαχείρισης ∆ηµόσιου Χρέους (Ο∆∆ΗΧ) χειρίζεται σωστά το 

ζήτηµα του δανεισµού; ∆ιότι έχει ασκηθεί κριτική και σε αυτό το επίπεδο. 
∆ε θέλω να σχολιάσω τις κινήσεις του Ο∆∆ΗΧ αλλά πάντα υπάρχουν περιθώρια βελτίωσης. 
Παρουσιάζει εξαιρετικό ενδιαφέρον η πληροφορία που περιλάβατε σε πρόσφατο άρθρο σας 

ότι οι 7 από τις 10 χώρες µε τις µεγαλύτερες πιθανότητες πτώχευσης έχουν ήδη δεχθεί την 

περιβόητη βοήθεια από το ∆ΝΤ, και ασφαλώς έχουν υποστεί τις επιπτώσεις από τα µέτρα 

λιτότητας τα οποία λαµβάνουν οι αντίστοιχες κυβερνήσεις µε αποτέλεσµα τελικά να 

πετυχαίνουν το αντίθετο από το προσδοκώµενο αποτέλεσµα. Και το κόστος δανεισµού 

αυτών των χωρών παρέµεινε δυσβάσταχτο.  
∆υστυχώς, η πληροφορία αυτή είναι αληθής αλλά ευτυχώς η Ελλάδα είναι αρκετά διαφορετική 
από τις υπόλοιπες αυτές χώρες. Παρόλα αυτά, είναι γεγονός, πως το ∆ΝΤ δε φηµίζεται για τις 
ʼεµπνευσµένεςʼ οικονοµικές συµβουλές του αλλά περισσότερο για τον άκοµψο και ενίοτε 
σκληρό τρόπο µε τον οποίο προσπαθεί να εξασφαλίσει τη βελτίωση κάποιων οικονοµικών 
µεγεθών, χωρίς να λάβει υπόψη του σηµαντικές παραµέτρους. Στην Τουρκία, για παράδειγµα, το 
∆ΝΤ ξεκίνησε 19 project µε τη χώρα και από αυτά, τελικά, ολοκληρώθηκαν, µόλις τα 2. 
Είναι περιττό να αναφέρουµε ότι η ελληνική οικονοµία πληροί πλέον τις προϋποθέσεις 

πολύχρονης ύφεσης;  
Υπάρχουν δύο, βασικοί, διαφορετικοί ορισµοί της οικονοµικής ʼύφεσηςʼ. Ο επίσηµος έχει να 
κάνει µε την πραγµατική µείωση του ΑΕΠ για τουλάχιστον 2 τρίµηνα. Ο δεύτερος έχει να κάνει 
µε την έλλειψη ουσιαστικής ανάπτυξης της οικονοµίας, µε τρόπο τέτοιο που να αποτυπώνεται 
στην ανεργία, το εισόδηµα, την κατανάλωση, ακόµη και στην ψυχολογία των πολιτών. Αν 
λάβουµε υπόψη µας τον πρώτο ορισµό, τότε η Ελλάδα αναµένεται να παραµείνει σε ύφεση στα 
επόµενα εξάµηνα, καθώς τα νέα µέτρα θα προκαλέσουν συρρίκνωση του ΑΕΠ. Αν µιλάµε για το 
δεύτερο ορισµό και ιδιαίτερα για την ουσιαστική οικονοµική ανάπτυξη, τότε τόσο η Ελλάδα όσο 
και οι περισσότερες αναπτυγµένες οικονοµίες του κόσµου, βρίσκονται σε ύφεση από τις αρχές 
του 2000 και προσπάθησαν να την ξεπεράσουν µέσω της αύξησης της ρευστότητας στο σύστηµα, 
η οποία οδήγησε στον υπέρµετρο δανεισµό, τη φούσκα στην αγορά κατοικίας και τελικά στην 
τραπεζική κρίση, το κραχ στην αγορά κατοικίας και τη διεθνή ύφεση. ∆εν πρέπει να ξεχνάµε πως 
η ταλαιπωρία και τα προβλήµατα της Ελλάδας µεγεθύνονται όσο η διεθνής οικονοµίας βρίσκεται 
σε κρίση και αµβλύνονται όσο η διεθνής οικονοµία αναρρώνει από την κρίση. 
Ποιος είναι ο εναλλακτικός, ρεαλιστικός, δρόµος για την ελληνική κυβέρνηση, και κατʼ 

επέκταση την ελληνική οικονοµία; 
Κατʼ αρχήν θα πρέπει να γίνει κατανοητό πως υπάρχουν δύο οικονοµίες, η χρηµατιστηριακή και 
η πραγµατική και θα πρέπει η κυβέρνηση να βρει τα άτοµα εκείνα που καταλαβαίνουν τη 
λειτουργία και των δύο και τον τρόπο αλληλοεπηρεασµού τους. Από εκεί και πέρα η Ελλάδα 
πρέπει να καταφέρει να ʼαντέξειʼ για τόσο διάστηµα όσο η διεθνής οικονοµία να βγει από την 
κρίση ώστε και τα ελληνικά προβλήµατα να αρχίσουν να φαίνονται µικρότερα. Προς το παρόν 
όλοι κερδίζουν από την ταλαιπωρία της Ελλάδας και όσο αυτό ισχύει θα είναι πολύ δύσκολο η 
κατάσταση να βελτιωθεί. 
Επιπλέον, χρειάζεται έξυπνη προσέγγιση του ελληνικού προβλήµατος από διαφορετικές οπτικές 
γωνίες και η συνεργασία τόσο στον πολιτικό, όσο και στον οικονοµικό, διπλωµατικό και 
επιχειρηµατικό τοµέα ώστε να περιοριστεί όσο το δυνατόν η µείωση του ΑΕΠ αλλά και να 
υπάρξει άµεση ανάπτυξη σε τοµείς όπου έχουµε, σχετικά, καλές υποδοµές. Η κρίση δεν πρέπει να 
χωρίσει αλλά να ενώσει την Ελλάδα και αυτό ίσως είναι το δυσκολότερο να επιτευχθεί. 
Τέλος, χρειάζεται επιθετική και όχι µόνο αµυντική αντιµετώπιση του προβλήµατος. Η αµυντική 
προσέγγιση συνεπάγεται προσπάθεια αντιµετώπισης της κρίσης µέσω της υιοθέτησης σκληρών 
µέτρων και συµφωνιών για δανεισµό της χώρας και µοιραία θα οδηγήσει σε µείωση του ΑΕΠ, 
αύξηση της ανεργίας και αποδυνάµωση της ελληνικής οικονοµίας. Η επιθετική προσέγγιση 
έρχεται να µειώσει τις συνέπειες της αµυντικής και να προσπαθήσει να τις εξισορροπήσει, 
ανακουφίζοντας τους πολίτες και δίνοντας τους ουσιαστικές ελπίδες για το µέλλον. 
Για παράδειγµα, λαµβάνοντας υπόψη ότι το 15-18% του ΑΕΠ της χώρας προέρχεται από τον 
τουρισµό και 1 στους 5 εργαζόµενους απασχολείται στον τουριστικό κλάδο, είναι ευνόητο ότι 
πρέπει να ληφθούν µέτρα για την ενίσχυση και την ανάπτυξη του τουρισµού άµεσα, ώστε να µη 
χαθεί ούτε καν το φετινό καλοκαίρι. Σχεδόν κάθε πόλη της Ελλάδας µπορεί να µετατραπεί σε 
τουριστική µε ελάχιστο κόπο και αυτό, ίσως, το γνωρίζουµε καλύτερα όσοι µένουµε στο 



εξωτερικό και αντιλαµβανόµαστε ότι οι ξένοι βλέπουν τη χώρα µας σαν επίγειο παράδεισο. Αυτή 
τη στιγµή ο παγκόσµιος τουρισµός υποφέρει και τα χιλιάδες τουριστικά γραφεία ανά τον κόσµο 
διψούν για συνεργασίες και νέες προτάσεις που θα τα βοηθήσουν να βγουν από την κρίση. Μία 
σκέψη θα ήταν η δηµιουργία ενός οργανισµού προσέγγισης τουριστών, ο οποίος θα εξέταζε 
άµεσα τα τουριστικά πλεονεκτήµατα κάθε γωνιάς της Ελλάδας και θα ετοίµαζε µέσα σε ελάχιστο 
χρονικό διάστηµα προτάσεις για τις χιλιάδες τουριστικών γραφείων σε όλο τον κόσµο, που 
βρίσκονται, σήµερα, µε την πλάτη στον τοίχο. Αυτά θα αναλάµβαναν να µεταφέρουν το µήνυµα 
στους εκατοµµύρια πελάτες στους οποίους έχουν πρόσβαση. 
Η Ελλάδα, αυτή τη στιγµή, έχει αποκτήσει τεράστια ʼδηµοσιότηταʼ έστω και αρνητική. Ο 
καλός µάνατζερ είναι αυτός που θα µετατρέψει αυτήν τη δηµοσιότητα σε κέρδη για τη χώρα. Αν 
δε µπορούµε να το κάνουµε µόνοι µας, ας προσλάβουµε µάνατζερ από το εξωτερικό. Αµέσως 
επόµενο βήµα θα έπρεπε να είναι η µετατροπή της Ελλάδας σε τουριστική χώρα 12 µήνες το 
χρόνο. Μέσα από µία τέτοια διαδικασία θα προκύψουν οφέλη και για την ελληνική αγορά 
κατοικίας καθώς είναι πολύ πιθανό να αυξηθεί το ενδιαφέρον αγορών από κατοίκους άλλων 
χωρών, οι οποίοι θα επισκεφθούν τη χώρα µας. Επιπλέον, έστω και η µερική επιτυχία µίας 
τέτοιας προσπάθειας θα βελτιώσει τη διεθνή εικόνα της χώρας και θα βοηθήσει στην αύξηση της 
αξιοπιστίας της ως προς την επιτυχία και των υπόλοιπων µέτρων. 
Έχετε να κάνετε κάποιο γενικότερο σχόλιο για τη πορεία του υφιστάµενου παγκόσµιου 

οικονοµικού συστήµατος, µέσα από όλες αυτές τις εξελίξεις τα τελευταία χρόνια; Είναι 

αποτελεσµατικός ο δρόµος και απλώς τίθεται ζήτηµα σωστής διαχείρισης ή είναι 

συνολικότερο το ζήτηµα; 
Μελετώντας οικονοµική και χρηµατιστηριακή ιστορία διαπιστώνουµε πως οι οικονοµικές κρίσεις 
είναι, για διάφορους λόγους, αναπόφευκτες. ∆ε θα σχολιάσω αν είναι αποτελεσµατικός ο δρόµος 
ή όχι αλλά θα αρκεστώ στο να προβλέψω ότι αυτός θα συνεχίσει να είναι ο δρόµος και γιʼ αυτό 
είναι καλύτερα να µάθουµε να εκµεταλλευόµαστε τις αδυναµίες του συστήµατος ώστε από τη µία 
να προστατευόµαστε από τα αρνητικά του και από την άλλη να απολαµβάνουµε τα θετικά του 
στο µέγιστο δυνατό βαθµό, παρά να προσπαθούµε να το πολεµήσουµε µε πέτρες ή να 
προσποιούµαστε ότι δε συµµετέχουµε σε αυτό, όταν στην πραγµατικότητα είµαστε όλοι παίκτες 
στο ίδιο παιχνίδι. (ελήφθη 28-4-2010) 
 

επιστροφή 
 

ΚΡΙΣΗ: Η ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΧΡΕΙΑΖΕΤΑΙ ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΗ ΠΡΟΤΑΣΗ  
 

10 Ιούνιος 2010  
Την αντίθεσή τους στην εµπλοκή του ∆ιεθνούς Νοµισµατικού Ταµείου στη χώρα µας 
διατηρούν οι Οικολόγοι Πράσινοι, προτείνοντας µεσοπρόθεσµους όρους απεµπλοκής και 
θεωρώντας ότι τα µέχρι στιγµής µέτρα αντιπροσωπεύουν ένα βαρύ τίµηµα, µε άδικη 

κατανοµή και τουλάχιστον αµφίβολο τελικό αποτέλεσµα. 
Αποτιµούν ως σηµαντική, αν και καθυστερηµένη  εξέλιξη, τον ευρωπαϊκό µηχανισµό που 
δηµιουργήθηκε ως ανάχωµα κατά της κερδοσκοπίας, καθώς τα τεράστια ποσά που 
διατίθενται τώρα απλώς για να αποτρέψουν το χειρότερο, όφειλαν να είχαν ήδη 
χρηµατοδοτήσει πράσινες επενδύσεις που θα αναχαίτιζαν έγκαιρα την κρίση. 
Για το ασφαλιστικό οι κυβερνητικές εξαγγελίες αποτελούν περιορισµένη «επιλεκτική 

πτώχευση» του κράτους απέναντι στο µεγαλύτερο µέρος των ασφαλισµένων. Οι εξαγγελίες 
για το «πόθεν έσχες» ανταποκρίνονται εν µέρει και σε προτάσεις των Οικολόγων Πράσινων, 
χρειάζονται όµως πολύ περισσότερα βήµατα για την ανάκτηση των χρηµάτων που χάθηκαν 
από διαφθορά και φοροδιαφυγή. 
Χωρίς, πάντως, εναλλακτικές λύσεις για αναζωογόνηση της οικονοµίας και θέσεις 
εργασίας, και χωρίς διεξόδους στην εύλογη οργή των πολιτών για το πολιτικό σύστηµα, η 
ελληνική κοινωνία κινδυνεύει να βρεθεί σε συµπληγάδες ατελείωτων θυσιών χωρίς 
προοπτική, εκτεταµένης διάχυτης βίας, αλλά και περιορισµών σε δηµοκρατικές ελευθερίες ως 
απάντηση στο αίτηµα για ασφάλεια. 
Οι  Οικολόγοι Πράσινοι ρίχνουν το βάρος  τους στη χάραξη «κόκκινων γραµµών» για 

την κοινωνία και το περιβάλλον, τη δίκαιη κατανοµή των βαρών, τη µείωση του 

κόστους ζωής, την αντικατάσταση του σηµερινού µηχανισµού του ∆.Ν.Τ. από 



ευρωπαϊκές εγγυήσεις  δανεισµού, την επείγουσα προώθηση εκτεταµένου προγράµµατος 

επενδύσεων για πράσινη στροφή της οικονοµίας, την αναβάθµιση της ποιότητας ζωής 

για όλους µέσα από συλλογικά αγαθά, την ανάπτυξη της Κοινωνικής και Αλληλέγγυας 

Οικονοµίας ως δίχτυ ασφαλείας για τους πληττόµενους από την κρίση.  
Η κρίση είναι  ταυτόχρονα οικονοµική, κοινωνική και περιβαλλοντική. Χρειαζόµαστε 
λοιπόν ταυτόχρονες απαντήσεις για όλες τις διαστάσεις της κρίσης,  καθώς στις νέες  
συνθήκες η υποβάθµιση των συλλογικών αγαθών µας κάνει δύο φορές φτωχούς. Ένα 
παράδειγµα είναι οι εναλλακτικές λύσεις απέναντι στο ΙΧ, ως αντίδοτο στο αυξηµένο κόστος 
της χρήσης του. 
Χρειαζόµαστε  επίσης ένα ευρύ επενδυτικό πρόγραµµα  ως αντίβαρο στην ύφεση,  µε αιχµές 
τη βιώσιµη αναζωογόνηση της υπαίθρου, την ποιότητα ζωής των πολιτών, την  απεξάρτηση 
από το πετρέλαιο και το λιγνίτη. ∆ε µπορούµε να συνεχίσουµε άλλο µε λογικές όπως η 
«διπλωµατία των εξοπλισµών» ή τα φαραωνικά έργα τύπου Αχελώου, ούτε να θυσιάσουµε το 
µεγαλύτερο µέρος του δικτύου του ΟΣΕ, που απειλείται µε άµεσο κλείσιµο. 
 

Πολιτικές που πρέπει να εφαρµοστούν: 
• ∆ίκαιη φορολογική µεταρρύθµιση για ουσιαστική  αναδιανοµή εισοδηµάτων, 
που θα χρησιµοποιεί τους φόρους και ως εργαλεία για ενθάρρυνση ή αποθάρρυνση 

δραστηριοτήτων 
• Άµεσα µέτρα διαφάνειας και εξάλειψης της µικρής και µεγάλης διαφθοράς. 
Επιτέλους, να εµφανιστεί ξανά η έννοια της δικαιοσύνης στην χώρα,  µε την αυστηρή 

τιµωρία των υπευθύνων για υποθέσεις όπως η Siemens, το Βατοπέδι ή τα δοµηµένα 
οµόλογα των ασφαλιστικών ταµείων.  Να  δηµοσιοποιηθούν τα «πόθεν έσχες» της 

τελευταίας 10ετίας όλων των πολιτικών και των στελεχών της διοίκησης, µε 
πρόσκληση να δικαιολογήσουν κάθε ετήσια αύξηση περιουσιακών τους 
στοιχείων. Αποκτήµατα που δε δικαιολογούνται επαρκώς, να έχουν ετήσια 

φορολόγηση της τάξης του 10% της αξίας τους επί 10ετία, ακόµη και αν έχουν αλλάξει 
χέρια. Μη δικαιολογούµενες διαφορές να δηµεύονται άµεσα. 

• ∆ραστική µείωση  των εξοπλιστικών δαπανών. 
• Αλλαγή της σηµερινής  πολιτικής για τα ναρκωτικά, και ευθυγράµµιση µε τα 
πρότυπα χωρών όπως η Ισπανία, η Πορτογαλία ή η Βρετανία. Η αντιµετώπιση των 
ναρκωτικών ως προβλήµατος δηµόσιας τάξης παρά δηµόσιας υγείας, απαιτεί δαπάνες 
εκατοντάδων εκατοµµυρίων ευρώ κάθε χρόνο και οδηγεί σε καταστάσεις που 
αποτυπώνονται στο «πλουτίζουµε τους εµπόρους, σκοτώνουµε τους χρήστες» και 
γιγαντώνουµε τη διαφθορά. 

• Ενίσχυση «πράσινων» τοµέων της παραγωγής, όπως η βιολογική παραγωγή 
τροφίµων, ο οικοτουρισµός, η εγχώρια παραγωγή συστηµάτων Α.Π.Ε. κ.ά. 

• Συνολικά, προώθηση νέου βιώσιµου παραγωγικού µοντέλου για τη χώρα, µε 
έµφαση σε τοµείς που σχετίζονται µε το περιβάλλον. 

• Ανάπτυξη της Κοινωνικής Οικονοµίας. Η ανάπτυξη συνεταιρισµών παραγωγών - 

καταναλωτών, τοπικών δικτύων ανταλλαγής προϊόντων και υπηρεσιών χωρίς χρήµατα 
(LETS), ή άλλων µορφών κοινωνικής συνεργασίας όπως θεσµοί εναλλακτικών 

χρηµατοδοτήσεων στα πρότυπα της ιταλικής «Ηθικής Τράπεζας», µπορούν να  
εξασφαλίσουν ένα «δίχτυ προστασίας» για τους οικονοµικά ασθενέστερους, ενώ 
παράλληλα δηµιουργούν το έµβρυο µιας νέας, κοινωνικής, µη κερδοσκοπικής 

οικονοµίας που εξυπηρετεί τις ανάγκες της κοινωνίας. 
Πάνω  απ΄όλα είναι αναγκαία η ενεργοποίηση του πολίτη, η τόνωση της δηµοκρατίας µέσω 
της  ενεργού συµµετοχής στη δηµόσια ζωή πολιτών και συλλογικοτήτων, µακριά από 
λογικές ωµής σύγκρουσης και βίας,έτσι ώστε το πολιτικό προσωπικό να παύσει να 
αισθάνεται παντοδύναµο και ανεξέλεγκτο, να παύσει να φορτώνει ανέµελα τις επόµενες 
γενιές µε βάρη. 
 

∆είτε σχετικά: 
Την αναλυτική τοποθέτηση των Οικολόγων Πράσινων για τα πρόσφατα µέτρα 
(http://www.ecogreens-



gr.org/cms/index.php?option=com_content&view=article&id=1029:8----------
&catid=8:administration&Itemid=23) 
Τις τοποθετήσεις του Ντ. Κον Μπεντίτ και του Μιχ. Τρεµόπουλου στο ευρωκοινοβούλιο 
(http://www.ecogreens-
gr.org/cms/index.php?option=com_content&view=article&id=1032:l-----
r&catid=73:auroparlnews) 
Την αναλυτική πολιτική απόφαση των Οικολόγων Πράσινων για την κρίση 
(http://www.ecogreens-gr.org/cms/index.php?option=com_content&view=article&id=1026:-
------kai------------&catid=7:economy&Itemid=22) 
Από την επίσκεψη και επαφές των πράσινων ευρωβουλευτών στην Ελλάδα για την κρίση 
(http://www.ecogreens-
gr.org/cms/index.php?option=com_content&view=article&id=866:2010-03-03-15-56-
57&catid=7:economy&Itemid=22) 
Τις ερωτήσεις  του Μιχ. Τρεµόπουλου στο ευρωκοινοβούλιο  για: 
Το φορολογικό ανταγωνισµό στην Ευρ. Ένωση (http://www.ecogreens-
gr.org/cms/index.php?option=com_content&view=article&id=823:2010-02-17-13-02-
52&catid=7:economy&Itemid=22) 
Τον έλεγχο των χρηµαταγορών (http://www.ecogreens-
gr.org/cms/index.php?option=com_content&view=article&id=891:-l-r-
lr&catid=7:economy&Itemid=22) 
Την έκδοση ευρωοµολόγων, ως εναλλακτική λύση απέναντι στο Μηχανισµό Στήριξης 
(http://www.tremopoulos.eu/index.php?option=com_content&view=article&id=302:2010-04-
12-12-53-33&catid=11:press-releases&Itemid=23) 
 
επιστροφή 
 

Άντε! Και στα δικά µας: Οι Λετονοί δικαστές ακύρωσαν τα µέτρα του ∆ΝΤ για το 

Ασφαλιστικό! 
 

Βεβαίως δεν θα περιµένουµε τους Έλληνες δικαστές να µας ξελασπώσουν. Οι αγώνες µας θα 
φέρουν αποτέλεσµα. Αλλά, χρειάζεται και η προσφυγή στη δικαιοσύνη. 
 

ΕΛΕΥΘΕΡΟΤΥΠΙΑ, 28/5/2010, Του ΧΡΗΣΤΟΥ ΖΕΡΒΑ 
 Η πρόσφατη ακύρωση του αντιασφαλιστικού νόµου της λετονικής κυβέρνησης, ο οποίος 
ψηφίσθηκε κατ' επιταγήν της Ε.Ε. και του ∆ΝΤ, ανοίγει τον δρόµο για δικαστική ανατροπή 
και των αντίστοιχων νοµοθετηµάτων που προωθούνται εσπευσµένα και στην Ελλάδα.  
Εκεί, το Συνταγµατικό ∆ικαστήριο της χώρας κατήργησε ως αντισυνταγµατικές τις διατάξεις 
που επέβαλλαν µαζικές περικοπές συντάξεων από 10% έως και 70%, στο όνοµα της 
σωτηρίας του ασφαλιστικού συστήµατος!  
Εδώ, η απόφαση αυτή δηµιουργεί ευνοϊκές νοµικές προϋποθέσεις για µελλοντική ακύρωση 
του ασφαλιστικού νόµου Λοβέρδου.  
Κοινός τόπος είναι η επίκληση των συνταγµατικών αρχών της προστασίας του κοινωνικού 
κράτους δικαίου και της αναλογικότητας. «Οι διεθνείς δεσµεύσεις που αναλαµβάνουν οι 
κρατικές Αρχές (υπουργικό συµβούλιο) απέναντι σε διεθνείς δανειστές δεν είναι ικανές από 
µόνες τους να δικαιολογήσουν οποιονδήποτε περιορισµό θεµελιωδών δικαιωµάτων», 
επισηµαίνουν οι Λετονοί δικαστές.  
Σύµφωνα µε το λετονικό δικαστήριο, «θεµελιώδη δικαιώµατα των πολιτών τα οποία 
στηρίζονται στο Σύνταγµα είναι υποχρεωτικά για τον νοµοθέτη, ανεξάρτητα από την 
οικονοµική κατάσταση του κράτους». Το άρθρο 109 του λετονικού Συντάγµατος προβλέπει 
ότι ο καθένας έχει το δικαίωµα κοινωνικής ασφάλισης λόγω ηλικίας, ατυχήµατος, ανεργίας 
κ.ά.  
Αντίστοιχα, το άρθρο 22 παράγραφος 5 και το άρθρο 25 του ελληνικού Συντάγµατος 
επιβάλλουν στο κράτος να µεριµνά για την κοινωνική ασφάλιση ως ο νόµος ορίζει και να 
εγγυάται την αρχή του κοινωνικού κράτους. Οι όποιοι περιορισµοί πρέπει να προβλέπονται 
ρητά και να µην παραβιάζουν την αρχή της αναλογικότητας.  



Οι Λετονοί δικαστές δέχονται ότι το κράτος έχει τη δυνατότητα επιλογών για τη σωτηρία του 
ασφαλιστικού συστήµατος. Οµως, τα µέτρα που λαµβάνει πρέπει να είναι επαρκώς 
τεκµηριωµένα, να µην παραβιάζουν την αρχή της αναλογικότητας και να µην καταργούν 
δικαιώµατα που είχαν ήδη παραχωρηθεί στους πολίτες.  
«Το λετονικό δικαστήριο έκρινε αντίθετες µε τη δηµοκρατική αρχή και την αρχή της λαϊκής 
κυριαρχίας τις δηµοσιονοµικές συµφωνίες της χώρας µε τους διεθνείς δανειστές της (∆ΝΤ 
και Ε.Ε.). Οι συµφωνίες αυτές, όπως και στη χώρα µας, δεν µπορούν να χρησιµεύουν ως 
επιχείρηµα για περιορισµό θεµελιωδών δικαιωµάτων», επισηµαίνει ο καθηγητής του 
Εργατικού ∆ικαίου, Αλ. Μητρόπουλος.  
Σε σχόλιό του για την απόφαση στην Εφηµερίδα ∆ηµοσίου ∆ικαίου, ο καθηγητής της 
Νοµικής Σχολής της Αθήνας, Κων. Γιαννακόπουλος, επισηµαίνει µεταξύ άλλων: «...Οι 
κεκτηµένες εγγυήσεις των θεµελιωδών δικαιωµάτων δεν εκποιούνται. Η δε τήρησή τους 
διασφαλίζεται τελικώς από τους δικαστές, η ανεξαρτησία και η συνταγµατική νοµιµοποίηση 
των οποίων αποδεσµεύουν τις αποφάσεις τους από τη στάθµιση του πολιτικού κόστους... Ο 
αποτελεσµατικός δικαστικός έλεγχος των εθνικών µέτρων εφαρµογής των προγραµµάτων 
διαρθρωτικής προσαρµογής του ∆ΝΤ δεν είναι a priori ασυµβίβαστος µε την υλοποίηση 
εαυτών των προγραµµάτων, όπως συνάγεται από πρόσφατη (Μάρτιος) έκθεση του ∆ΝΤ για 
τη Λετονία. Ο εθνικός δικαστής έχει έναν κρίσιµο ρόλο ως προς την υλοποίηση αυτή, καθώς, 
τη στιγµή που θέτει όρια στην αποδοχή των υποδείξεων του ∆ΝΤ, µπορεί να συµβάλει 
ουσιαστικά στον εξορθολογισµό και στη βελτίωση των σχετικών κρατικών επιλογών».  
  
Η απόφαση No. 2009-43-01 της 21ης ∆εκεµβρίου 2009 του Ανώτατου Συνταγµατικού 
∆ικαστήριου της Λετονίας έκρινε αντισυνταγµατικά τα µέτρα λιτότητας που επέβαλε η 
διεθνής συνθήκη µεταξύ του ∆ιεθνούς Νοµισµατικού Ταµείου και της χώρας ως προς τις 
περικοπές των συντάξεων. Η σχετική προσφυγή ασκήθηκε από 9.000 συνταξιούχους, οι 
συντάξεις των οποίων είχαν µειωθεί από 10% µέχρι και 70%. Η απόφαση είναι αµετάκλητη 
και δεν µπορεί να προσβληθεί στα εθνικά δικαστήρια της χώρας. 
        Είναι ιδιαίτερα σηµαντικό ότι το ∆ικαστήριο έκρινε ότι οι «συµφωνίες που 

υπογράφονται µε τους διεθνείς δανειστές δεν µπορούν να χρησιµεύσουν ως επιχείρηµα 

για τον περιορισµό των θεµελιωδών δικαιωµάτων", κάνοντας αναφορά όχι µόνο στο 
λετονικό σύνταγµα αλλά και σε διεθνείς συνθήκες. Θεώρησε αντισυνταγµατικό το σχετικό 
νόµο, ως αντίθετο µε τη δηµοκρατική αρχή και την αρχή της λαϊκής κυριαρχίας (άρθρο 1 του 
λετονικού Συντάγµατος), την αρχή της ισότητας (άρθρο 91) και το δικαίωµα στην κοινωνική 
ασφάλιση (άρθρο 109).  
       

Η απόφαση παρουσιάζεται και από τον Κώστα Γιαννακόπουλο στην Εφηµερίδα ∆ιοικητικού 
∆ικαίου 1/2010. Είναι προσβάσιµη στα αγγλικά στο: 
http://www.satv.tiesa.gov.lv/upload/judg__2009_43_01.htm 
       

επιστροφή 
       

Αγοράστε µόνο Ελληνικά προϊόντα  

 
Γράφει ο Κωνσταντίνος Μαυρίκος, oικονοµολόγος 
 Λίγο έως πολύ, νοµίζω πως όλοι έχουν αντιληφθεί την µεγάλη οικονοµική  κρίση που 
εξελίσσεται σε όλο τον κόσµο. ∆εν θα προχωρήσω σε αναλύσεις  των αιτιών και ούτε σε 
προβλέψεις επιδείνωσης, που λίγο πολύ όλοι τις  αναµένουν. 
 Αντίθετα κρίνω πολύ σηµαντικό να δώσω µια κρίσιµη σύσταση που µπορεί  να εµποδίσει σε 
ένα βαθµό την επιδείνωση που όλοι περιµένουµε. 
 Στηρίξτε τα ελληνικά προϊόντα και υπηρεσίες, γιατί έτσι θα στηρίξετε  τις θέσεις εργασίας 
σας και θα δηµιουργήσετε θέσεις εργασίας για  συµπατριώτες σας!!! 
 Σκεφτείτε µερικά απλά παραδείγµατα αλλαγών και τις επιπτώσεις τους: 
 a.. Αντί για τυρί gouda ψωνίστε Λογάδι Ηπείρου ή Μακεδονικό Τυρί. 
 Λιώνουν το ίδιο καλά στην πίτσα και στα τοστ. 
 b.. Αντί για Coca Cola, Pepsi Cola, αγοράστε αναψυκτικά Lux, Εψα. 
 c.. Αντί για Heineken και Amstel, αγοράστε Kraft, Βεργίνα ή προτιµήστε  ελληνικά κρασιά. 



 d.. Αντί για µακαρόνια Barilla, Misco που παράγονται από πολυεθνική, 
 αγοράστε µακαρόνια Μέλισσα. 
 e.. Αντί για .. προσούτο, αγοράστε ελληνικά αλλαντικά. 
 f.. Αντί για σκληρό τυρί ∆ανίας, αγοράστε ελληνικά κεφαλοτύρια  (παράδειγµα Γκλίτσα, 
Όλυµπος). 
 g.. Αντί για γάλα εισαγωγής Βερόπουλου και Lidl αγοράστε γάλα, ΑΓΝΟ,  ΜΕΒΓΑΛ, 
Όλυµπος, ∆ΕΛΤΑ. 
 h.. Αντί για Ουίσκυ, αγοράστε τσίπουρο, ούζο, τσικουδιά. 
 i.. Αντί για σοκολάτες Nestle, αγοράστε σοκολάτες ΙΟΝ. 
 j.. Αντί για ταξίδια εκτός Ελλάδας, προτιµήστε φέτος την Ελλάδα και  µόνο!! 
 k.. Αντί για Marlboro, Camel των αγαπηµένων αµερικάνων, αγοράστε  ΚΑΡΕΛΙΑ, ΣΕΚΑΠ. 
 ∆είτε τις επιπτώσεις τους: 
 1.. Όταν αγοράζετε προϊόντα πολυεθνικών εταιρειών, αποδυναµώνετε τις 
 ελληνικές παραγωγές. Αποδυναµώνοντας Ελληνικές Παραγωγές, βοηθάτε στην 
 επιδείνωση της ανεργίας. Αντίθετα ενισχύοντας Ελληνικές Παραγωγές σε  τόσο δύσκολους 
καιρούς, βοηθάτε την διατήρηση και αύξηση θέσεων  εργασίας!! 
 2.. Όταν αγοράζετε εισαγόµενα προϊόντα, ουσιαστικά δίνετε ένα 50% των 
 χρηµάτων σας σε εργοστάσια άλλων χωρών που απασχολούν αποκλειστικά 
 αλλοδαπούς. 
 Σκεφτείτε επίσης ότι αν η κάθε Ελληνική Οικογένεια στρέψει 500 ευρώ ετησίως σε ελληνικά 
προϊόντα, τότε για κάθε χίλιες oικογένειες, θα  αυξηθεί άµεσα η ζήτηση ελληνικών 
προϊόντων κατά 500.000 ευρώ και θα  δηµιουργηθεί µια τελική κυκλοφορία χρήµατος 
ισοδύναµη µε περίπου  4.500.000 ευρώ στην αγορά!! 
 Ή πιο απλά, 1000 οικογένειες µπορούν να δηµιουργήσουν 100-150 θέσεις  εργασίας 
τουλάχιστον!!! Αλλάζοντας απλά την κατανάλωση από προϊόντα  πολυεθνικών και από 
εισαγόµενα προϊόντα. Τελικά σκεφτείτε ότι αν όλοι  µας υιοθετήσουµε µια τέτοια συνήθεια, 
τότε 1.000.000 οικογένειες θα  µπορούσαµε να βοηθήσουµε στην πρόσληψη 100,000-
150.000 συµπατριωτών  µας!!! 
 Εποµένως όταν κάνετε την επόµενη αγορά σας, σκεφτείτε ότι ίσως να  βοηθάτε 
µεσοπρόθεσµα την επαγγελµατική σας εξέλιξη ή την επαγγελµατική  εξέλιξη αγαπηµένων 
σας προσώπων. 
 Αγαπητοί Συµπατριώτες ΜΠΟΡΟΥΜΕ!!! 
Αγοράστε µόνο Ελληνικά προϊόντα τα οποία θα ξεχωρίζετε από τον αριθµό στο  

BAR CODE.... 
TA EΛΛΗΝΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΞΕΚΙΝΟΥΝ ΑΠΟ 520 
(Τα 3 πρώτα ψηφία δείχνουν την χώρα προέλευσης) 

ΚΑΘΕ ΕΥΡΩ ΠΟΥ ∆ΙΝΕΤΕ ΣΕ ΤΕΤΟΙΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ, ΜΕΝΕΙ ΕΛΛΑ∆Α. 
(ελήφθη 28-5-2010) 
επιστροφή 
 

∆ΝΤ: Κάτι για την κοινωνική αλληλεγγύη 
 

Ένα ποντικάκι κάποτε, παρατηρούσε από την τρυπούλα του τον αγρότη και τη γυναίκα του 
που ξεδίπλωναν ένα πακέτο. "Τι λιχουδιά άραγε κρύβει εκείνο το πακέτο!", αναρωτήθηκε...  
Όταν οι δύο αγρότες άνοιξαν το πακέτο, δεν φαντάζεστε πόσο µεγάλο ήταν το σοκ που 
έπαθε, όταν διαπίστωσε πως επρόκειτο για µια ποντικοπαγίδα!  
Τρέχει γρήγορα λοιπόν στον αχυρώνα για να ανακοινώσει το φοβερό νέο!:  
-Μια ποντικοπαγίδα µέσα στο σπίτι! Μια ποντικοπαγίδα µέσα στο σπίτι!  
Η κότα κακάρισε, έξυσε την πλάτη της και σηκώνοντας το λαιµό της είπε:  
"Κύρ Ποντικέ µου, καταλαβαίνω πως αυτό αποτελεί πρόβληµα για σας. Αλλά δεν βλέπω να 
έχει καµιά επίπτωση σε µένα! ∆ε µε ενοχλεί καθόλου εµένα η ποντικοπαγίδα στο σπίτι!"  
Το ποντικάκι γύρισε τότε στο γουρούνι και του φώναξε:  
"Έχει µια ποντικοπαγίδα στο σπίτι! Έχει µια ποντικοπαγίδα στο σπίτι!"  
Το γουρούνι έδειξε συµπόνια αλλά απάντησε:  
"Λυπάµαι πολύ κυρ ποντικέ µου, αλλά δεν µπορώ να κάνω τίποτα άλλο από το να 



προσευχηθώ. Να είσαι σίγουρος ότι θα το κάνω. Θα προσευχηθώ."  
Τότε το ποντίκι στράφηκε προς το βόδι και του φώναξε κρούοντας τον κώδωνα του κινδύνου:  
"Έχει µια ποντικοπαγίδα στο σπίτι! Έχει µια ποντικοπαγίδα στο σπίτι!"  
Και το βόδι απάντησε:  
"Κοιτάξτε, κύριε ποντικέ µου, πολύ λυπάµαι για τον κίνδυνο που διατρέχεις, αλλά εµένα η 
ποντικοπαγίδα το µόνο που µπορεί να µου κάνει, είναι ένα τσιµπηµατάκι στο δέρµα µου! "  
Έτσι, ο καλός µας ποντικούλης, έφυγε µε κατεβασµένο το κεφάλι, περίλυπος και 
απογοητευµένος γιατί θα έπρεπε ΜΟΝΟΣ ΤΟΥ, να αντιµετωπίσει τον κίνδυνο της 
ποντικοπαγίδας!  
Την επόµενη νύχτα, ένας παράξενος θόρυβος, κάτι σαν το θόρυβο που κάνει η ποντικοπαγίδα 
όταν κλείνει, ξύπνησε τη γυναίκα του αγρότη που έτρεξε να δει τι συνέβη. Μέσα στη νύχτα 
όµως, δεν πρόσεξε πως στην παγίδα πιάστηκε από την ουρά ένα φίδι ....  
Φοβισµένο το φίδι δάγκωσε τη γυναίκα.  
Ο άντρας της έτρεξε γρήγορα και την πήγε στο νοσοκοµείο. Αλλοίµονο όµως, την έφερε στο 
σπίτι µε πολύ υψηλό πυρετό. Ο γιατρός τον συµβούλεψε να της κάνει ζεστές σουπίτσες..  
Έτσι ο αγρότης *έσφαξε την κότα* για να κάνει µια καλή κοτόσουπα!  
Η γυναίκα όµως πήγαινε από το κακό στο χειρότερο και όλοι οι γείτονες ερχόταν στη φάρµα 
να βοηθήσουν. Ο καθένας µε τη σειρά του καθόταν στο προσκεφάλι της γυναίκας από ένα 
8ωρο.  
Για να τους ταΐσει όλους αυτούς ο αγρότης αναγκάστηκε να *σφάξει το γουρούνι*.  
Τελικά όµως η γυναίκα δε τη γλύτωσε! Πέθανε! Στη κηδεία της ήρθε πάρα πολύς κόσµος, 
γιατί ήταν καλή γυναίκα και την αγαπούσαν όλοι.  
Για να φιλοξενήσει όλον αυτόν τον κόσµο ο αγρότης αναγκάστηκε να *σφάξει το βόδι*  
Ο κυρ Ποντικός µας, έβλεπε όλο αυτό το πήγαιν'έλα από την τρυπούλα του µε πάρα πολύ 
µεγάλη θλίψη.......  
 

ΤΑ ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ ΕΙΝΑΙ ΠΩΣ:  
Χάσαµε την ανθρωπιά µας. και ενισχύσαµε τον ατοµισµό µας..!  
όταν κάποιος δίπλα µας κινδυνεύει, βρισκόµαστε όλοι σε κίνδυνο!  
είµαστε όλοι συνεπιβάτες σ'αυτό το πλοίο που λέγεται ζωή!  
ο καθένας µας αποτελεί τον κρίκο της ίδιας αλυσίδας!  
είµαστε σαν τις ίνες ενός υφάσµατος.  
Και αν ένα µέρος του υφάσµατος χαλάσει, το ύφασµα είναι άχρηστο....  
ΚΑΙ ΓΙΑ ΟΣΟΥΣ ∆ΕΝ ΚΑΤΑΛΑΒΑΝ.  
Εµείς είµαστε τα ποντικάκια..  
Εµείς όµως είµαστε και οι κότες..  
Εµείς και τα γουρούνια.  
Εµείς και τα βόδια.  
 
επιστροφή 
 

∆ΝΤ: Κάτι για το δαιµόνιο του Έλληνα 

 
O Κώστας , πήγε στη Σίφνο, ή στην Πρώτη Σερρών, δεν θυµάµαι, και αγόρασε από έναν 
αγρότη ένα γάιδαρο, έναντι του ποσού των 100 δολαρίων.  
Ο αγρότης συµφώνησε να του τον παραδώσει την άλλη µέρα.  
Την επόµενη µέρα ο αγρότης του είπε: «Συγγνώµη αλλά έχω άσχηµα νέα, ο γάιδαρος 
ψόφησε».  
Ο Κώστας  απάντησε: «∆εν πειράζει. ∆ώσε µου τα λεφτά µου πίσω».  
Ο αγρότης του λέει: «∆εν µπορώ να το κάνω, γιατί ήδη τα έχω ξοδέψει».  
Ο Κώστας  είπε: «Εντάξει, τότε δώσε µου τον νεκρό γάιδαρο».  
Ο αγρότης ρώτησε: «Τι θα το κάνεις;» και ο Κώστας  απάντησε «Θα το βάλω σε λοταρία».  
Ο αγρότης του απάντησε µε µια δόση ειρωνείας: «Αποκλείεται να βγάλεις σε λοταρία το 
ψόφιο γάιδαρο» και ο Κώστας  απάντησε «Φυσικά και µπορώ, απλά δεν θα το πω σε κανέναν 
ότι είναι ψόφιος».  



Ένα µήνα αργότερα ο αγρότης βρέθηκε ξανά µε τον Γιάννο και τον ρώτησε «Τι έγινε µε τον 
ψόφιο γάιδαρο;»  
Ο Κώστας  απάντησε: «Τον έβγαλα σε λοταρία και πούλησα 500 λαχνούς, προς 2 δολάρια 
τον ένα και έτσι κέρδισα 998 δολάρια».  
Ο αγρότης ρώτησε «Καλά κανένας δεν παραπονέθηκε;» και ο Κώστας  απαντάει «Μόνο ο 
τύπος που τον κέρδισε και για να µην φωνάζει του έδωσα πίσω τα δυο του δολάρια»! 
Αν δυσκολεύεσαι, κάνε κλικ εδώ  
 

επιστροφή 
 

Ο σκεφτόµενος κεφαλαιοκράτης 
 

Το 1982 δούλευα σε µεγάλη βιοµηχανική Αµερικανική εταιρεία στην Νέα Υόρκη. Η ύφεση 
άρχιζε και στο διοικητικό συµβούλιο γινόταν η συζήτηση για πόσο κόσµο θα απολύσουµε. 
Ήµουν υπεύθυνος για το σχέδιο κερδοφορίας και είχα µαζέψει όλες τις προτάσεις από 42 
χώρες. Όλοι είχαν προτείνει περικοπές προσωπικού -15 000 παγκοσµίως. Ο κάθε 
Αντιπρόεδρος έκανε τις προτάσεις του. Ο πρόεδρος µας δεν µιλούσε. Κοιτάζαµε όλοι ο ένας 
τον άλλον και δεν είχαµε ιδέα γιατίήταν αµίλητος. 
Όταν τελειώσαµε ξαφνικά ο πρόεδρος ζήτησε την άδεια να µιλήσει. Ο λόγος του έχει µείνει 
αποτυπωµένος στο µυαλό όλων που ήµασταν εκεί και αν και έχουν περάσει 28 χρόνια τον 
θυµάµαι λες και ήταν χθες. Θα τον αναπαράγω όσο ποιο σωστά µπορώ διότι η αξίες που 
περιέχει είναι αθάνατες και µπορούν να φανούν χρήσιµες σε αυτό που θα ζήσουµε σύντοµα. 
«Ο καθαριστής όταν περνά την πόρτα του εργοστάσιου είναι σύζυγος, πατέρας παιδιών που 
πάει στο σπίτι που χρεωστάει και κοιτάξει µε υπερηφάνεια αυτά που δηµιούργησε και αν και 
λίγα του είναι αρκετά. Αποφασίζουµε σήµερα να τον διώξουµε. Να χάσει την δουλεία του να 
πάει σπίτι άνεργος µε µια επιταγή δυο µηνών. Τι θα πει στα παιδιά του, τι θα πει στην 
γυναίκα του, πώς να τους εξηγήσει ότι από αύριο χάνει την αξιοπρέπεια του. Και εάν σε τρεις 
µήνες δεν έχει βρει δουλεία θα χάσει το σπίτι του και ίσως την γυναίκα του. ∆εν µπορώ να 
βάλω την υπογραφή µου σε ένα σχέδιο που καταδικάζει την ζωή και την ύπαρξη τόσων 
ανθρώπων. 
ΑΛΛΑ την ιδία στιγµή έχω και υποχρέωση στους µετόχους µου που µου 
εµπιστεύτηκαν τις οικονοµίες τους και εάν δεν κάνω κάτι τα συνταξιοδοτικά ταµεία δεν θα 
έχουν λεφτά για τις συντάξεις. Οι απολύσεις που όλοι µου προτείνετε µειώνουν τα ετήσια 
έξοδα κατά $135.000.000. Έκανα ένα απλό υπολογισµό και προτείνω το εξής σχέδιο: 
Ελάττωση του µισθού µου - 75%  
Ελάττωση µισθού όλων των αντιπρόεδρων - 50% 
Ελάττωση γενικών διευθυντών - 40% 
ΚΤΛ 
Καµία απόλυση. 
Θέλω τους αριθµούς σε µια ώρα.» 
 

Σηκώθηκε και έφυγε, και όπως έφευγε είπε µε ένα ειρωνικό χαµόγελο «κρίµα που θα παίξετε 
Γκολφ µονό τρεις φόρες αντί για έξι, παιδιά.» 
Περάσαµε την θύελλα χωρίς να διώξουµε άτοµο και σε τρία χρόνια η άξια της µετοχής ήταν 
$147 από $7.5 το 1980 πριν αρχίσει η κρίση. Α ναι, είχαµε και 27 διπλώµατα ευρεσιτεχνίας 
από απλούς εργάτες σ ' αυτό το διάστηµα. ∆εν χρειάζεται να πω ότι ο κόσµος έπινε νερό στο 
όνοµα του. Το 1992 στο τραπέζι που του κάναµε για την συνταξιοδότηση του - και είχαµε 
έρθει από όλο τον κόσµο αν και δουλεύαµε σε άλλες εταιρείες - τον ρωτήσαµε να απαντήσει 
στον 
αποχαιρετιστήριο λόγο του γιατί διάλεξε να κάνει αυτό που έκανε. Όπως το θυµάµαι η 
απάντηση ήταν: 
« Ακουστέ µπορεί να είχε και συναισθηµατικές ρίζες η απόφαση αυτή. Αλλά δεν χωρούν 
συναισθήµατα σε τέτοιες αποφάσεις. Απλώς βρήκα µια λύση που απαντούσε και στη λογική 
και στο συναίσθηµα. Ήµαστε σε 42 χώρες από τις οποίες οι 38 είναι φτωχές. Θα κατέστρεφα 
ολόκληρες µικρές κοινωνίες διότι όπως ξέρετε τα εργοστάσια µας είναι σε κωµοπόλεις. Εάν 
το έκανα όπως µου είχατε προτείνει είναι αυτονόητο ότι θα έφερνα ανθρώπους στην 



απελπισία. Και κανείς µα κανείς ∆ΕΝ ΞΕΡΕΙ ΤΙ ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΚΑΝΕΙ ένας απελπισµένος 
άνθρωπος . Η πιθανότητα να ΕΚΑΙΓΑΝ το εργοστάσιο ήταν µεγάλη. Ενώ εσείς που ήσασταν 
διπλά µου και όλο το µισθό να σας έπαιρνα δεν θα καίγατε τίποτα γιατί πιστεύετε ότι είστε 
µέσα στο ΣΥΣΤΗΜΑ και άνθρωποι που αισθάνονται κοµµάτι του συστήµατος δεν κάνουν 
επαναστάσεις. Να θυµάστε ότι η πραγµατική καταστροφή έρχεται όταν ο κόσµος 
αισθάνεται αποκλεισµένος από το σύστηµα, νιώθει αδικία και δεν έχει καµία ελπίδα. Τότε 
είναι έτοιµος για όλα και εργοστάσια καίει.» 
Σήµερα ζωγραφίζει στο San Francisco και είναι στο στρογγυλό τραπέζι της κουζίνας ( άτυπη 
συνάντηση κάθε 8 εβδοµάδες ) του Όµπυα. 
 

Γιατί το έγραψα; 
Βλέπω όλους τους να βγαίνουν στη τηλεόραση / ράδιο και να µιλούν για διαρθρωτικές 
αλλαγές (ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΑΛΛΟΥΣ), ανάγκη για αλλαγή (ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΑΛΛΟΥΣ) αλλαγή 
νοοτροπίας (ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΑΛΛΟΥΣ). Όλα αυτά χωρίς ίχνος συµπόνιας και λογικής σκέψης το 
ποιο µπορεί να είναι το αποτέλεσµα Φυσικά είναι για τις αλλαγές - ζουν µε την φαντασίωση 
ότι ΑΥΤΟΙ δεν χρειάζεται να αλλάξουν. ∆εν έχουν τίποτα να χάσουν διότι είναι µε το 
ΣΥΣΤΗΜΑ. Έτσι θα είναι όχι µονό προστατευµένοι αλλά η ΚΡΙΣΗ ΘΑ ΕΙΝΑΙ ΕΥΚΑΙΡΙΑ 
(σας θυµίζει κάτι αυτό?) να γεµίσουν  περισσότερο τις τσέπες τους. Λοιπόν νάνοι της 
νοηµοσύνης έγραψα το 
άρθρο αυτό για να ξέρετε πως συµπεριφέρονται οι άνθρωποι, που είναι 
πραγµατικά σκεφτόµενοι.  
Έτσι δεν θα έχετε καµία δικαιολογία ότι δεν ξέρατε ότι τα όµορφα «εργοστάσια» καίγονται 
όµορφα. ΠΑΝΤΟΥ. 
(ελήφθη 29-5-2010 από τους ηλιόσπορους) 
 

επιστροφή 
 

ΠΡΑΣΙΝΑ ΣΚΑΝ∆ΑΛΑ από 1998 µέχρι το 2004 

Για να µην ξεχνιόµαστε: πόσο από το χρέος "έφαγε" η πράσινη διαπλοκή; 
 

Posted on 02 Μάιος 2010 
(απολογούµαι αν ο κατάλογος δεν είναι πλήρης) 
Τα όσο απαριθµούνται δεν αποτελούν αποκλειστική πνευµατική ιδιοκτησία του 
υπογράφοντος. Έχουν αντληθεί από διάφορα κατά καιρούς δηµοσιεύµατα, τα οποία αφού 
κωδικοποίησα τα συγκέντρωσα σε µια ενιαία λίστα. Ελπίζω ότι θα φρεσκάρουν µνήµες και 
θα προβληµατίσουν ώστε να αποδοθούν τα του «Καίσαρος τω Καίσαρι» για την σηµερινή 
κατάντια της χώρας. 
1. Υπερχρέωση της χώρας, διόγκωση του δηµόσιου χρέους. Το 1981 το δηµόσιο χρέος 
υπολειπόταν του µέσου κοινοτικού, το 1985 ξεπέρασε το µέσο κοινοτικό και το 2003 έφτασε 
σε χρέος ρεκόρ 110% του ΑΕΠ. 
2. Παράδοση του δηµόσιου πλούτου στους βαρόνους των κατεστηµένων συµφερόντων 

(έξι οικογένειες) 
3. Καταλήστευση των κρατικών και κοινοτικών πόρων από τις συµµορίες της 
διεφθαρµένης διαπλοκής που έδρασαν ανενόχλητες και µε την πλήρη ανοχή των «χρυσών» 
σοσιαλιστικών εξουσιών. Όλες οι διεθνής εκθέσεις κατατάσσουν την Ελλάδα στην ίδια 
κατηγορία µε τις χώρες της Αφρικής και της Λατινικής Αµερικής. 
4. Έγκληµα χρηµατιστηρίου: άγρια δηλαδή λεηλασία ενάµισι εκατοµµυρίου ανύποπτων 
µικροεπενδυτών µετά από τις άµεσες και έµµεσες προτροπές υπουργών (κόµµα 
χρηµατιστηρίου) και του ίδιου του Σηµίτη µε την χειραγώγηση του γενικού δείκτη µε τα 
ταµεία των ∆ΕΚΑ (∆ηµόσια Επιχείρηση Κρατικών Αξιών) και των ασφαλιστικών ταµείων. 
6. Φτωχοποίηση του ελληνικού λαού µε δυόµισι εκατοµµύρια Έλληνες κάτω από τα όρια 
της φτώχειας και δηµιουργία νεόπτωχης τάξης. 
7. H σκοτεινή υπόθεση των πυραύλων S-300 που εξασθένισε την άµυνα της Κύπρου από 
ελληνικής πλευράς ενώ δεν έγινε το ίδιο από τουρκικής πλευράς. Προσπαθούσαµε επί µήνες 
να τους κρύψουµε σε κάποιο νησί. 



8. Εξοπλιστικά προγράµµατα 20 δις ευρω από Σηµίτη, αµφιβόλου αποτελεσµατικότητας 
και προβληµατικών µαχητικών που το ένα µετά το άλλο πέφτουν σκοτώνοντας αεροπόρους. 
Φαίνεται ότι οι µόνοι που επωφελήθηκαν από τις συµφωνίες ήταν τα λαµόγια-µεσάζοντες, οι 
έµποροι και οι πολυεθνικές για τους οποίους εξασφαλίζονταν τεράστιες µίζες και προµήθειες, 
µε υπερκοστολογήσεις και αστρονοµικές υπερβάσεις των αρχικών συµβάσεων. 
9. Οι δαπάνες για την άµυνα δεν εµφανίζονταν ποτέ στα κρατικά έξοδα αλλά εγγράφονταν 
µόνο σε ειδικούς λογαριασµούς της Τράπεζας της Ελλάδος (που σηµαίνει ότι δεν µπορεί ποτέ 
να αποδειχτεί που πήγαιναν τα λεφτά και ποιος τα έπαιρνε) µε αποτέλεσµα να γίνουµε 
διεθνώς ρεζίλι από την Ευρωπαϊκή Στατιστική Υπηρεσία το 2002. Μέχρι το 1998 είχαν 
ανοιχτεί 3 τέτοιοι λογαριασµοί από το 1998 µέχρι το 2004 ανοίχτηκαν πάνω από 100 : τα 
περίφηµα διπλά βιβλία του Πασόκ. 
10. TOR-M1 (ρώσικα αυτοκινούµενα αντιαεροπορικά συστήµατα µικρού βεληνεκούς) : 
πίσω από την προµήθειά τους βρίσκονται δύο δολοφονίες, εµπλοκή µυστικών υπηρεσιών, 
κατασκοπεία, παρακολουθήσεις, απειλές και 474 εκ δολαρίων και το γεγονός ότι ουδέποτε 
καταβλήθηκαν στη χώρα µας τα αντισταθµιστικά οφέλη, ύψους 73 εκατ. δολαρίων! 
11. Το τεράστιο φαγοπότι µε τα δηµόσια έργα και τις Ολυµπιακές υποδοµές που 
χαρακτηρίζονται από καθυστερήσεις, υπερβάσεις και κακοτεχνίες, για πολλές από τις οποίες 
πληρώνουµε βαριά πρόστιµα. Με το κόλπο των σκόπιµων καθυστερήσεων στην ανάθεση των 
έργων οι υπουργοί του Σηµίτη προχωρούσαν σε απευθείας «τυφλές» αναθέσεις µε συνοπτικές 
και αδιαφανείς διαδικασίες, υποτίθεται κάτω από την πίεση του χρόνου ενώ στην 
πραγµατικότητα ήθελαν απλώς να ευνοήσουν τους νταβατζήδες . Εδώ να συµπεριλάβουµε 
και το περίφηµο C4I, του πρωθυπουργικού φίλου Τρεπεκλή. Η εταιρεία της οποίας 
εµφανιζόταν  ως αντιπρόσωπος (η SAIC) και στην οποία κατακυρώθηκε η σχετική 
προµήθεια, ενθυλάκωσε µερικά εκατοµµυριάκια ευρώ και προκαταβολικά µάλιστα ως 
προµήθεια για την παροχή ανύπαρκτων συµβουλευτικών υπηρεσιών και ενός ηµιτελούς 
έργου αµφίβολης αποτελεσµατικότητας! 
12. Στα δηµόσια έργα κατασκεύαζαν δρόµους καρµανιόλες αλλά φούσκωναν οι τσέπες των 
ευνοούµενων ‘πράσινων κατασκευαστών’, κυρίως του «εθνικού»,  ο οποίος έπαιρνε όλα τα 
έργα και όποιο έργο δεν κατασκεύαζε το έπαιρνε για να το δώσει υπερεργολαβία σε κάποιον 
ελεγχόµενο από τον ίδιο εργολάβο. 
13. Εθνικό Κτηµατολόγιο : Πληρώνουµε ακόµα τεράστια πρόστιµα για την µη 
πραγµατοποίηση του έργου. 
14. Ο προϋπολογισµός του 2003 προέβλεπε έλλειµµα 0.9% του ΑΕΠ και τελικά έφτασε το 
5.7%. 
15. Εγκληµατική υποτίµηση δραχµής πριν από την ένταξη της χώρας στην ΟΝΕ. 
16. Υπόθεση Στέγκου: στο ξενοδοχείο του οποίου δεξιώθηκε τους Ευρωπαίους ηγέτες 
κερνώντας τους γιαούρτια αξίας 100 εκατ. δραχµών!!! Ο Στέγκος καταδικάστηκε αργότερα 
σε 3 έτη φυλάκιση και χρηµατικό πρόστιµο για τα αδικήµατα της παράβασης 
χρηµατιστηριακής νοµοθεσίας, παραπλάνησης επενδυτικού κοινού, διασποράς ψευδών 
ειδήσεων και άµεσης συνέργιας στις πράξεις αυτές. 
17. Φόροι: παρά του ότι η πράσινη υποσχεσιολογία ευαγγελίζονταν πάντα αναδιανοµές 
πλούτου, δικαιότερα συστήµατα φορολόγησης και φορολόγηση του έχοντα και κατέχοντα, 
από το 1993 έως το 2003 παρατηρείται αύξηση φόρων κατά 122,5%. Επί Σηµίτη 
επιβλήθηκαν 97 νέοι φόροι που κυρίως στόχευαν µικρές, εµπορικές, βιοτεχνικές και 
µικροµεσαίες επιχειρήσεις. Το 1981 τα συνολικά φορολογικά έσοδα αντιστοιχούσαν στο 
15,8% του ΑΕΠ ενώ το 2000 αντιστοιχούσαν στο 26,6%. Το 1981 οι αυξήσεις άµεσων 
φόρων αντιστοιχούσαν στο 5% του ΑΕΠ ενώ το 2000 αντιστοιχούσαν στο 11,2%. Το 1995 
π.χ. το 66,1% των φόρων ήταν έµµεσοι, το 2000 ήταν 57,6%, το 2001 ήταν 58,9%, το 2002 
ήταν 59,4% και το 2003 ήταν 59,4%. 
18. Αγροτικό Ζήτηµα : τις δύο τελευταίες δεκαετίες δόθηκαν από την Ευρωπαϊκή Ένωση 
τρισεκατοµµύρια για την αναδιάρθρωση της αγροτικής παραγωγής και οικονοµίας και τον 
τεχνολογικό εκσυγχρονισµό της ελληνικής γεωργίας. Οι επιδοτήσεις όµως χρησιµοποιήθηκαν 
µόνο για ψηφοθηρικούς λόγους. Οι αναµενόµενες αναδιαρθρώσεις δεν έγιναν ποτέ γιατί τα 
πολλά χρήµατα απορροφούνταν από ανθρώπους που δεν τα δικαιούνταν, απορροφούνταν από 
απατεώνες, πάντως όλοι, παραπληροφορήθηκαν και εξαπατήθηκαν αφού πίστεψαν ότι θα 



παίρνουν τις επιδοτήσεις επ’ άπειρον ενώ οι επιδοτήσεις ήταν απλώς τµήµα πακέτων που 
κάποτε φυσικά θα σταµατούσαν. Εξάλλου η Ευρώπη δεν µπορεί να ενισχύει για πάντα 
προϊόντα που δεν χρειάζεται ή προϊόντα υψηλού κόστους παραγωγής σε σύγκριση µε άλλες 
χώρες. Κανένας δεν εξήγησε στους αγρότες πως και γιατί να ανανεώσουν και 
αναδιαρθρώσουν τις καλλιέργειές τους, πώς να βελτιώσουν την παραγωγή τους και πώς να 
εκσυγχρονίσουν τεχνολογικά τις γεωργικές εκµεταλλεύσεις τους. Το εµπορικό ισοζύγιο 
αγροτικών προϊόντων έφτασε το 2002 στο πρωτοφανές έλλειµµα των 1,84 δις ευρω. Έτσι 
φτάσαµε στην εξέγερση των αγροτών, στα σκασµένα λάστιχα, στην κατασυκοφάντηση των 
αγροτών και στον ξυλοδαρµό τους. 
19. Προµήθειες στα νοσοκοµεία : εικονικές τιµολογήσεις και υπερτιµολογήσεις φαρµάκων 
και ιατρικών υλικών και εργαλείων από 300% – 1500%. 
20. Ανεργία : το 1981 υπολειπόταν του µέσου κοινοτικού όρου. Μετά το 81 άρχισε να 
αυξάνεται ενώ το 1998 ξεπέρασε το µέσο κοινοτικό όρο, το 1999 έφτασε το 12% και το 2004 
το 12,3%. 
21. Ολυµπιακή αεροπορία : τον Οκτώβριο του 2003 η Ευρωπαϊκή επιτροπή στράφηκε κατά 
της Ελλάδας και έστειλε την Ελλάδα στο Ευρωπαϊκό ∆ικαστήριο για τις παράνοµες 
χρηµατοδοτήσεις της Ολυµπιακής από την κυβέρνηση Σηµίτη. Ζητούσε µάλιστα την 
επιστροφή της οικονοµικής υποστήριξης χαρακτηρίζοντας αποτυχηµένο το σχέδιο 
εξυγίανσης από το 1994 έως το 2002. 
22. ΑΣΕΠ : κάτω από τους νόµους Πεπονή κατασκεύασαν τις περίφηµες ‘αποκαταστατικές’ 
διατάξεις του άρθρου 25 και του Ν. 2190, που ουσιαστικά παραβίαζαν το νόµο για το ΑΣΕΠ, 
καταργούσαν την έννοµο τάξη και ανάγκαζαν το ίδιο το ΑΣΕΠ να διαπιστώνει µε εκθέσεις 
του χιλιάδες παράνοµες κοµµατικές προσλήψεις κυρίως συµβασιούχων. Ο δηµόσιος τοµέας 
στην Ελλάδα πασοκοκρατείται, αφού επί 20 χρόνια είχαν διοριστεί πάνω από 1.000.000 
‘πράσινα’ παιδιά.. Παρόλα αυτά ο σοσιαλιστικός τύπος επιµένει ότι ο δηµόσιος τοµέας 
κατακλύστηκε από γαλάζια παιδιά. Καλό το παραµύθι αλλά χωρίς δράκους. 
23. Για τέσσερα κακουργήµατα ασκήθηκε δίωξη κατά του πρώην γενικού διευθυντή του 
ΠΑΣΟΚ Γιάννη Παπακωνσταντίνου και της χρηµατιστηριακής εταιρείας ΑΡΤΙΟΝ για τα 
οµόλογα του Ταµείου Εθνικής Οδοποιίας (ΤΕΟ). 
24. Ληστρικό σκάνδαλο 1 δις στην ΕΑΒ : οι κυβερνήσεις του ΠΑΣΟΚ για να 
«στρογγυλοποιήσουν» τα τεράστια ελλείµµατα της εταιρείας αλλά και κυρίως για να τα 
«εξαφανίσουν» κάτω από το χαλί, τα «έβαζαν» σε ειδικό λογαριασµό «αναπόσβεστων 
εξόδων ιδρύσεως της εταιρείας»! 
25. Το 2001 το ΠΑΣΟΚ για να καλύψει ένα χρέος 2,8 δις Ευρώ έστησε την πιο πολύπλοκη 
απάτη που έχει στηθεί ποτέ στην ελληνική ιστορία, τη µεγαλύτερη ελληνική κρυφή κοµπίνα. 
Εξαπάτησε και τις Ευρωπαϊκές αρχές αλλά και τους Έλληνες : το πράσινο δοµηµένο 

οµόλογο του 2001 µε τις 18 τράµπες. ∆οµήθηκε ένα οµόλογο-τέρας ονοµαστικής αξίας 

6,1 δις Ευρώ και πάνω σ’ αυτό “παίχτηκαν” 18 τράµπες (swaps). Το οφειλόµενο ποσό, 

από τους λάθος χειρισµούς από 2,8 δις Ευρώ ανήλθε στα 54 δις Ευρώ! Το οµόλογο των 9 

δις ευρω της 19 Μαϊου είναι ένα από αυτά όπως και τα περισσότερα που 

«συµπτωµατικά» άρχισαν να λήγουν από τα µέσα του 2004!  

 
26. Η λεηλασία των ταµείων από το Πασόκ. Για τα ταµεία αυτά που σήµερα κόπτεται; Το 
2002 – 2003 χάθηκαν µόνο µέσω της “Ακρόπολις” χρηµατιστηριακής, σε παιχνίδι µε 
οµόλογα 5,5 εκ. ευρω. Συνολικά χάθηκαν από τα σαϊνια του ΠΑΣΟΚ πάνω από 3,5 δις ευρω 
(1,3 τρις δρχ.) µόνο από το 1999-2002. Και µιλάµε για τα λεφτά που τζόγαραν στο 
χρηµατιστήριο, αφήνοντας λυτές και λυσσασµένες τις διοικήσεις των ταµείων να κάµουν 
παιχνίδι. Επένδυσαν 5,22 δις ευρω συνολικά σε µετοχές και άφησαν µόνο µε 1,76 δις ευρω. 
27. Σκάνδαλο ΑΡΙΑ∆ΝΗ : το 2000 το ελληνικό δηµόσιο δανείστηκε 650 εκ. ευρω, από την 
off shore εταιρεία ARIADNE S. A. (ISIN:XS0121591704) µε έδρα το  Λουξεµβούργο, 
βάζοντας υποθήκη µέχρι το 2013 τα έσοδα των λαχείων. Οι µίζες που έπεσαν ξεπερνούν τα 
7,5 εκ. ευρω. Το Πασόκ υποχρεούται να απαντήσει και όχι να σφυρίζει ΚΛΕΦΤΙΚΑ! 
28. Η πώληση των Μεταλλείων Κασσάνδρας στην εταιρεία «Ελληνικός Χρυσός ΑΕ» 
έναντι του «ασήµαντου» ποσού των 11 εκατ. €, όταν τον Ιούνιο του 2004, έξι µήνες µετά τη 
συναλλαγή, διεθνής εταιρεία παροχής συµβουλών υπολόγισε την αγοραία αξία των 



Μεταλλείων στα 408 εκατ. €. ∆ηλαδή τριάντα πέντε φορές µεγαλύτερη της τιµής που τελικά 
ξεπουλήθηκαν µε τις γνωστές µεθόδους ΠΑΣΟΚ και µε συνοπτικές διαδικασίες. Ακόµα και η 
Κοµισιόν βλέπει σκανδαλώδης παρατυπίες στη συγκεκριµένη υπόθεση! 
29. Τα άρµατα µάχης Λέοπαρντ τα οποία η κυβέρνηση Σηµίτη αγόρασε 7 (ΕΠΤΑ) φορές 
ακριβότερα απ’ ότι η Τουρκία (2 δις δρχ.). 
30. Τα προβληµατικά γερµανικά υποβρύχια κόστους 750 δις δραχµών, τιµή πενταπλάσια 
του πραγµατικού κόστους! Η Γερµανία ακόµα πιέζει την Ελλάδα για την αποδοχή της 
αγοράς! 
31. Η επιβολή υποχρεωτικής διόρθωσης των δηµοσιονοµικών στοιχείων, από την 
Ευρωπαϊκή Επιτροπή, κατά πέντε φορές! Η έκτη ήταν τον Απρίλιο του 2004 και αφορούσε 
φυσικά κυρώσεις στα δηµοσιονοµικά στοιχεία που παρέδωσε το ΠΑΣΟΚ στην κυβέρνηση 
της Ν∆. 
32. Ο νόµος περί ευθύνης υπουργών: ένα νοµικό κατασκεύασµα που εµπεριέχει ολόκληρη 
την κουλτούρα ατιµωρησίας και αποφυγής ευθυνών του «πανελλήνιου σοσιαλισµού» . 
33. “οι συµβασιούχοι” : Κατά την τριετία 2001-2004 το κίνηµα προχώρησε στον διορισµό 
250.000 συµβασιούχων στην δηµόσια διοίκηση για καθαρά ψηφοθηρικούς λόγους, χωρίς να 
το επιτρέπουν τα οικονοµικά δεδοµένα της εποχής. Το ΠΑΣΟΚ τους διατήρησε σε καθεστώς 
οµηρίας, και έβαλε την επόµενη κυβέρνηση να τους µονιµοποιήσει. Πράγµα αδύνατο οπότε 
το ΠΑΣΟΚ κατηγόρησε την κυβέρνηση της Ν∆, ότι δεν προχώρησε στην µονιµοποίησή τους. 
Σύµφωνα µε το συµβούλιο επικρατείας µονιµότητα δικαιούνταν όσοι υπάλληλοι κάλυπταν 
“πάγιες και διαρκείς ανάγκες”, δηλαδή πολλοί λιγότεροι από όσους «αφιλοκερδώς» διόρισε η 
«µεγάλη δηµοκρατική παράταξη». 
34: «Σκάνδαλο Siemens» : Στα πρακτικά της δίκης για την Siemens στο Μόναχο είναι 
καταγεγραµµένο ότι για τις δουλειές της Siemens στην Ελλάδα δόθηκαν µίζες περίπου 100 
εκατοµµύρια ευρώ. Μέχρι στιγµής είναι σίγουρο ότι ένα εκατοµµύριο εξ’ αυτών 
µεταφέρθηκε στα ταµεία του Πασόκ, µέσω Τσουκάτου. 
Εγώ κουράστηκα. Όποιος άλλος θέλει, ας συµπληρώσει τον κατάλογο… 
(Factorx: Υποθέτω ότι ως νεαρότερος αγνοείς τα µεγάλα σκάνδαλα της πρώτης πράσινης 
οκταετίας: Σκάνδαλο Κοσκωτά, Αγορά του Αιώνα, Καλαµπόκια για τις κότες τους 
ψηφοφόρους κλπ κλπ) 
Πηγή 
http://www.thermopilai.org/content/gia-na-men-xekhniomaste-poso-apo-khreos-ephage-e-
prasine-diaploke  
επιστροφή 
 

Βατσιτσέλο, βατσιτσό… (ας πούµε και µι’ αλήθεια…) 
 

Αποσπάσµατα από την οµιλία του τέως βουλευτή του Σύριζα Γρηγόρη Ψαριανού, στις 6-5-
2010 στη βουλή, όταν γινόταν η συζήτηση για τη λήψη µέτρων για την λεγόµενη «εφαρµογή 
του µηχανισµού στήριξης».  
Με άλλα λόγια όταν στη βουλή επισφραγιζόταν η παράδοση της χώρας στο ∆ΝΤ…. 
Να θυµίσουµε ότι ο Γρηγόρης Ψαριανός είναι σήµερα ανεξάρτητος βουλευτής. Μεσολάβησε 
το συνέδριο του ΣΥΝ. 
Αφιερώστε 5 λεπτά και διαβάστε. Ειδικά όσοι ανέκαθεν αισθάνεστε απρόθυµοι να θυσιάσετε 
10 λεπτά για να ακούσετε ή να διαβάσετε έναν βουλευτή!... Ειδικά εσείς λοιπόν… 
 

 «Κύριοι συνάδελφοι,  
Ξέρετε όλοι πάρα πολύ καλά, έχετε συνειδητοποιήσει όλοι πάρα πολύ καλά, είτε έχετε πολύ 

µυαλό είτε λιγότερο, είτε είσαστε ευφυείς είτε ιδιοφυείς είτε ανόητοι, ότι έχουµε φτάσει 
σε ένα όριο, ότι έχουµε περάσει πέρα από το όριο. 
Τι πρέπει να γίνει τώρα; 
 Άκουσα µαθήµατα περί δηµοκρατίας, πράγµατα που τα λέµε από τότε που έγινε κάποια 
µεταπολίτευση αλλά όχι ακριβώς αυτή η µεταπολίτευση που περίµενε ο κόσµος. Η 
µεταπολίτευση δεν έγινε ποτέ. Περάσαµε από τη χούντα σε µια κοινοβουλευτική δηµοκρατία 
κουτσουρεµένη. ∆ηµοκρατία και ελευθερία σου τάζανε λειψή, ουρλιάζουν οι ποιητές απ 

τους τάφους τους.  



Κι εµείς καθόµαστε σε µια δηµοκρατία µαριονέτα,  
που -µε τα εκλογοµαγειρέµατα και τα εκλογοκαλπονοθευτικά συστήµατα- το 38% το κάνει 
65% στη βουλή,  
που κυβερνάει µε τον τσαµπουκά εδώ πέρα όποιος γουστάρει και κάνει ότι θέλει, 
που ψηφίζουµε λόχοι, πάνω τα χεράκια - κάτω τα χεράκια -ακόµα κι αν διαφωνούµε, που 
µπαίνουν θέµατα κοµµατικής πειθαρχίας και δεν ντρεπόµαστε... 
Ο καθένας εδώ πέρα εκλέχτηκε µε ένα κόµµα αλλά όταν ένα κόµµα λέει άλλα πριν τις 

εκλογές και άλλα κάνει µετά, οι βουλευτές του οφείλουν να σηκωθούν όρθιοι, όσοι 

έχουνε φιλότιµο και να πουν, αυτά λέγαµε στον κόσµο πριν;  

Αυτοί οι αναλυτές οι βαθυστόχαστοι και οι περισπούδαστοι που έχετε ξαµολήσει εσείς -τα 
δυο κόµµατα που κυβερνούν- στα κανάλια, [γιατί εσείς τους έχετε ξαµολήσει] και αλυχτάνε 
στα κανάλια, ότι για όλα φταίνε ΚΑΙ οι 300 θα τους µαζέψετε;  
 

Γιατί δεν φταίνε ΚΑΙ οι 300. ∆εν φταίνε άνθρωποι που εκλέχτηκαν προχθές. ∆εν φταίνε 
άνθρωποι που εκλέχτηκαν για ένα χρόνο πριν από δέκα χρόνια, να τους απειλούν ακόµα και 
φίλοι τους και να τους λένε εσείς τα τρωτέ τα λεφτά και έχετε γονατίσει τον λαό. 
Εσείς οι δυο, τα κόµµατα που κυβερνήσατε και που γονατίσατε τη χώρα και τη φέρατε 
σε αυτό το χάλι θα έπρεπε να ντρέπεστε και να µαζέψετε τα σκυλιά που αλυχτάνε. Και 
βγαίνει ο κόσµος στο δρόµο και λέει να καεί, να καεί το…ξέρετε τι λέει, πως τη λέει τη 
βουλή φοβάστε να το πείτε, θέλετε να το πω εγώ; 
Χάθηκαν άνθρωποι για να λειτουργεί το κοινοβούλιο, χάθηκαν ζωές, µπήκαν άνθρωποι  κάτω 
από ερπύστριες, κρεµάστηκαν, κάηκαν, αυτοπυρπολήθηκαν, πήγανε άνθρωποι στα νησιά, 
στις φυλακές για να λειτουργεί η βουλή, έστω και µε αυτή τη κουτσουρεµένη δηµοκρατία. 
Θα έπρεπε να ντρέπεστε, έχετε οδηγήσει τη χώρα σε αυτό το χάλι, την έχετε γονατίσει 

και αφήνετε να διαχέονται οι ευθύνες σε όλο το πολιτικό σύστηµα. 
Το παιχνιδάκι, αυτό το έργο είναι και ανατριχιαστικό είναι και παλιό. Ξαναπαίχτηκε το 65 
και το 66. Εκεί που κάηκαν τα   τρία παιδιά της marfin χθες, στην άλλη γωνία, σκοτώθηκε ο 
Σωτήρης Πέτρουλας το 1965. 
 Αυτή η αναταραχή, αυτές οι προβοκάτσιες…., οδηγούν την τηλοψία και την κοινή γνώµη σε 
θέσεις άκρως συντηρητικές και ανατριχιαστικές.  
Και βγαίνουν άνθρωποι και µας κάνουν µαθήµατα περί δηµοκρατίας. 
Άνθρωποι που τσαλαπάτησαν τη δηµοκρατία. 
Άνθρωποι που οδηγούσαν τα τανκς. 
Άνθρωποι που έδειχναν τον δρόµο στους ντερτιλήδες… µας κάνουν µαθήµατα περί 
δηµοκρατίας. 
Κι εσείς οι δυο που κυβερνάτε τη χώρα από τη δήθεν µεταπολίτευση µέχρι σήµερα δεν 

είχατε το φιλότιµο να βγείτε να πείτε πέντε πράγµατα καθαρά, καθαρά,  ότι: 

δανειστήκαµε µια τα φάγαµε, 

δανειστήκαµε δυο τα φάγαµε, 

δανειστήκαµε τρεις τα φάγαµε,  

µας λαδώσανε η Ζήµενς, 15 άλλες εταιρείες… τα φάγαµε…  

Λυπούµαστε πολύ, κάνουµε την αυτοκριτική µας, πέντε παραιτηθήκαµε, ένας έκανε 
χαρακίρι, ένας πήδηξε απ το µπαλκόνι …ε;  Κανείς;  Τίποτα;  
Και φταίνε ΚΑΙ οι 300; 
∆εν θα βγει κάποιος από εσάς να τα πει;  Ένας από τη Νέα ∆ηµοκρατία και ένας απ το 
ΠΑΣΟΚ. Να ανεβούν µαζί εδώ πάνω και να πουν παιδιά θέλουµε να σας πούµε κάτι.  
Τόσο καιρό παίζαµε ένα παιδικό παιχνιδάκι έτσι κι έτσι κι έτσι αλλά φτάσαµε εδώ που 
φτάσαµε. Και ζητάµε συγγνώµη. Και τότε να βάλουµε όλοι πλάτη… 
επιστροφή 
 

ΠΡΟΜΗΝΥΜΑ  ΜΕΓΑΛΩΝ  ΣΥΜΦΟΡΩΝ ∆ΗΛΩΣΗ   ΜΙΚΗ  ΘΕΟ∆ΩΡΑΚΗ 
 

Με τον κοινό νου που διαθέτω, δεν µπορώ να εξηγήσω και ακόµα περισσότερο να 
δικαιολογήσω την ταχύτητα µε την οποία κατρακύλησε η χώρα µας από τα επίπεδα του 2009 
σε τέτοιο σηµείο, ώστε µε το ∆ΝΤ να απολέσουµε ένα µέρος της εθνικής µας κυριαρχίας και 
να τεθούµε σε καθεστώς κηδεµονίας.  



Και είναι περίεργο ότι κανείς έως τώρα δεν ασχολήθηκε µε το πιο απλό, δηλαδή την 
οικονοµική µας διαδροµή µε αριθµούς και στοιχεία από τότε έως τώρα, ώστε να 
καταλάβουµε κι εµείς οι αδαείς τους πραγµατικούς λόγους αυτής της πρωτοφανούς και 
ιλιγγιώδους εξελίξεως, που έχει ως αποτέλεσµα την απώλεια της εθνικής µας αυτοτέλειας και 
µαζί της την διεθνή ταπείνωση. 
Ακούω για το χρέος των 360 δισεκατοµµυρίων, όµως συγχρόνως βλέπω ότι τα ίδια και 
µεγαλύτερα χρέη έχουν πολλές άλλες χώρες. Άρα δεν µπορεί να είναι αυτή η βασική αιτία 
της κακοδαιµονίας. Επίσης µε προβληµατίζει το στοιχείο της υπερβολής στα διεθνή 
χτυπήµατα µε στόχο την χώρα µας, µαζί µε ένα τόσο καλά εναρµονισµένο συντονισµό 
εναντίον µιας ασήµαντης οικονοµικά χώρας, που καταντά ύποπτος. Έτσι οδηγούµαι στο 
συµπέρασµα ότι κάποιοι µας ντρόπιασαν και µας φόβισαν, για να µας οδηγήσουν στο ∆ΝΤ, 
που αποτελεί βασικό παράγοντα της επεκτατικής πολιτικής των ΗΠΑ και όλα τα άλλα περί 
ευρωπαϊκής αλληλεγγύης ήταν στάχτη στα µάτια µας, για να µη φανεί ότι πρόκειται για µια 
καθαρά αµερικανική πρωτοβουλία, για να µας ρίξει σε µια εν πολλοίς τεχνητή οικονοµική 
κρίση, ώστε να φοβηθεί ο λαός µας, να φτωχύνει, να χάσει πολύτιµες κατακτήσεις και τέλος 
να γονατίσει, έχοντας δεχθεί να τον κυβερνούν ξένοι. Όµως γιατί; Για να εξυπηρετηθούν ποια 
σχέδια και ποιοι στόχοι; 
Παρ’ ό,τι υπήρξα και παραµένω οπαδός της ελληνοτουρκικής φιλίας, εν τούτοις πρέπει να πω 
ότι µε φοβίζει αυτή η αιφνίδια σύσφιξη των κυβερνητικών σχέσεων, οι επαφές υπουργών και 
άλλων παραγόντων, οι επισκέψεις στην Κύπρο και η έλευση του Ερντογκάν. Υποψιάζοµαι 
ότι πίσω απ’ αυτά κρύβεται η αµερικανική πολιτική µε τα ύποπτα σχέδιά της, που αφορούν 
τον γεωγραφικό µας χώρο, την ύπαρξη υποθαλάσσιων κοιτασµάτων, το καθεστώς της 
Κύπρου, το Αιγαίο, τους βόρειους γείτονές µας και την αλαζονική στάση της Τουρκίας, µε 
µόνο εµπόδιο την καχυποψία και την εναντίωση του ελληνικού λαού.  
Όλοι γύρω µας, ποιος λίγο ποιος πολύ, είναι δεµένοι στο άρµα των ΗΠΑ. Η µόνη παραφωνία 
εµείς, που από την επιβολή της Χούντας και την απώλεια του 40% της Κύπρου ως τους 
εναγκαλισµούς µε τα Σκόπια και τους υπερεθνικιστές Αλβανούς, δεχόµαστε συνεχώς 
χτυπήµατα δίχως να βάλουµε µυαλό. 
Θα έπρεπε λοιπόν να καταργηθούµε ως λαός και αυτό ακριβώς γίνεται σήµερα. Καλώ τους 
οικονοµολόγους, πολιτικούς, αναλυτές να µε διαψεύσουν. Πιστεύω ότι δεν υπάρχει άλλη 
λογικοφανής εξήγηση παρά το γεγονός ότι υπήρξε µια διεθνής συνωµοσία, στην οποία 
συµµετείχαν και οι Ευρωπαίοι φιλοαµερικανοί τύπου Μέρκελ, η ευρωπαϊκή Τράπεζα, ο 
διεθνής αντιδραστικός τύπος, που όλοι µαζί συνωµότησαν για το «µεγάλο κόλπο» της 
υποβάθµισης ενός ελεύθερου Λαού σε υποτελή. Τουλάχιστον εγώ δεν µπορώ να δώσω 
καµµία άλλη εξήγηση. Παραδέχοµαι όµως ότι δεν διαθέτω ειδικές γνώσεις αλλά µιλώ 
βασισµένος στον κοινό νου. Ίσως και πολλοί άλλοι να σκέφτονται όπως εγώ κι αυτό ίσως το 
δούµε στις µέρες που θα ‘ρθουν. 
Πάντως θα ήθελα να προετοιµάσω την κοινή γνώµη και να τονίσω ότι εάν η ανάλυσή µου 
είναι ορθή, τότε η οικονοµική κρίση (που όπως είπα µας επεβλήθη) δεν είναι παρά µόνο το 
πρώτο πικρό ποτήρι στο λουκούλειο γεύµα που θα ακολουθήσει και που αυτή τη φορά θα 
αφορά ζωτικά και κρίσιµα εθνικά µας θέµατα, που δεν θα ήθελα ούτε να φανταστώ πού θα 
µας οδηγήσουν. Μακάρι να έχω άδικο. 
Αθήνα, 27.4.2010  Μίκης Θεοδωράκης 
επιστροφή 
 

27,5% η «νεανική» ανεργία στην Ελλάδα 
 

∆είτε και το αφιέρωµα για ανεργία στην Επαρχία µας στο 
http://www.asda.gr/ikariaka/hlekd2.htm ΗΓ 
Η ανεργία στην ευρωζώνη ανήλθε στο 10,1% τον περασµένο Απρίλιο (ιστορικό ρεκόρ), 
έναντι 10% τον Μάρτιο, σύµφωνα µε στοιχεία της Ευρωπαϊκής Στατιστικής Υπηρεσίας 
(Eurostat) που δόθηκαν χθες στη δηµοσιότητα. 
Στην Ελλάδα, η ανεργία βρίσκεται στο 10,2%, αλλά µε στοιχεία ∆εκεµβρίου 2009, ενώ στους 
νέους ηλικίας κάτω των 25 ετών καλπάζει στο 27,5% µε στοιχεία Φεβρουαρίου... 

[∆ιαβάστε την συνέχεια του άρθρου] 



επιστροφή 
 

Το κίνηµα της …Ανάβρας 
 

Είχαµε πρωτοδηµοσιεύσει για την Ανάβρα στο 
http://www.asda.gr/ikariaka/hlekd16.htm#δήµαρχος και την είχαµε συσχετίσει µε την Ικαρία 
και το τι µπορεί να γίνει στην Επαρχία Ικαρίας. 
Από τότε καθηµερινά διαπιστώνουµε ότι είναι πολλοί οι πολίτες και οι φορείς που 
εκδηλώνουν ένα µεγάλο ενδιαφέρον για την τοπική ανάπτυξη, µε αφορµή τη χειροπιαστή 
Ανάβρα. ∆ηµοσιεύουµε το επόµενο κείµενο για περισσότερη ενηµέρωση. ΗΓ 
 

ΒΙΟΖΩ: Παγκόσµια Ηµέρα Περιβάλλοντος µε εκδροµή στην Ανάβρα Μαγνησίας και 

επίσκεψη στο περιβαλλοντικό πάρκο Γούρα 

Την Κυριακή 6 Ιουνίου κοινή εκδήλωση ΒΙΟΖΩ ? Κοινότητας Ανάβρας Μαγνησίας για 

το περιβάλλον, µε θέµα: 
Ένα άλλο καταναλωτικό πρότυπο για το περιβάλλον και τον Άνθρωπο 

Η οικονοµία της Κοινότητας Ανάβρας Μαγνησίας (Γούρα) βασίζονταν ανέκαθεν στην 
παραδοσιακή κτηνοτροφία και οι οικογένειες εξασφάλιζαν µόλις και µετά βίας τα προς το 
ζην.  
Οι κτηνοτρόφοι, ο καθένας µόνος του, συµβίωναν µε τα κοπάδια µέσα στο χωριό, οι δρόµοι 
ήταν δύσβατοι και λασπωµένοι. Η ευωδιά της Φύσης µπερδευόταν µε τη δυσοσµία από την 
κοπριά των ζώων. Οι νέοι απογοητευµένοι... µε µια βαλίτσα έτοιµη στο χέρι και το βλέµµα 
στα κοντινά αστικά κέντρα.  
Φτώχεια, εγκατάλειψη, µαρασµός!  
∆εν θα µπορούσε η Ανάβρα των 1.000 µ. υψόµετρο και των 400 ψυχών να έχει διαφορετική 
µοίρα απο τα υπόλοιπα αποµακρυσµένα χωριά της Ελλάδας...  
Το 1990 όµως επέλεξαν ένα άλλο καταναλωτικό πρότυπο. ∆εν υιοθέτησαν τις επίσηµες 
πελατειακές «γραµµές» των κοµµάτων και εξέλεξαν στην Κοινότητα έναν συνδυασµό «για 
την Κοινότητά τους».  
Η οµάδα αυτή στελεχωµένη µε ανθρώπους µορφωµένους απευθύνθηκε σε ΟΛΟΥΣ τους 
κατοίκους, χωρίς πελατειακές σχέσεις, υλοποιώντας το σύνθηµα: 

«Συν Αθηνά και χείρα κίνει» 
Έτσι, η Ανάβρα σήµερα αύξησε τους κατοίκους κατά 250! Εχει 0% ανεργία και 0% 
εγκληµατικότητα. Οι κτηνοτρόφοι φροντίζουν τα κοπάδια τους µε σύγχρονες µεθόδους και 
τα δώρα της Φύσης αξιοποιούνται στον υπέρτατο βαθµό µε σεβασµό στο περιβάλλον  
∆ηλαδή, δηµιουργήθηκαν: 
• Αιολικό πάρκο µε 20 ανεµογεννήτριες και συνολική ισχύ 17MW. 
• Το Περιβαλλοντικό Πολιτισµικό Πάρκο «ΓΟΥΡΑ» που ξεκινάει από τις πηγές του 
Ενιπέα, µε διατήρηση της βιοποικιλότητας και των παραδοσιακών µορφών ζωής (Μαντάνι, 
Ντριστέλα, Νερόµυλο) 

• Τρία βιολογικά κτηνοτροφικά πάρκα έξω από το χωριό, όπου εγκαταστάθηκαν όλα 
τα ποιµνιοστάσια. Όλα τα ζώα του χωριού είναι ελευθέρας βοσκής και εκτρέφονται 
βιολογικά! 

• Πιστοποιηµένο κοινοτικό σφαγείο µε ISO, HASP, S64 και βιολογική γραµµή 
σφαγής! 

• Απαγορεύτηκε η διέλευση των ζώων µέσα στους δρόµους του χωριού, ενώ 
δηµιουργήθηκαν περιφερειακοί αγροτικοί δρόµοι.  

• Αγροτικό ιατρείο µε δωρεάν κατοικία για τον γιατρό, ώστε να κατοικεί µόνιµα στο 
χωριό και εφαρµόζεται απαρέγκλιτα το πρόγραµµα «Βοήθεια στο σπίτι» για όλους τους 
ηλικιωµένους. 

• Ολοήµερο νηπιαγωγείο και δηµοτικό σχολείο µε δωρεάν κατοικία στους δασκάλους 
σε νεόδµητα κτίρια. 

• Κλειστό γυµναστήριο δωρεάν για τους κατοίκους, που λειτουργεί και το χειµώνα 
όταν οι θερµοκρασίες πέφτουν υπό το µηδέν. 

• ∆ύο αίθουσες εκδηλώσεων 100 και 300 θέσεων  
• Λαογραφικό Μουσείο Κτηνοτροφικής Ζωής. 



• Νέα ασφαλής Παιδική Χαρά, πετρόχτιστες βρύσες, παρτέρια µε δένδρα και 
Πλατώµατα για αγνάντεµα κι αναψυχή. Νέο δίκτυο ύδρευσης, πεζόδροµοι, πλατείες, και 
διώροφο πάρκινγκ στο κέντρο του χωριού. Γήπεδο ποδοσφαίρου µε χλοοτάπητα, 
αποδυτήρια και κερκίδες, γήπεδο µπάσκετ. 

• Το εσωτερικό οδικό δίκτυο αναβαθµίστηκε µε ασφαλτόστρωση και πλακοστρώσεις, 
ενώ η πρόσβαση στα αστικά κέντρα έγινε εύκολη µε τη διαπλάτυνση του επαρχιακού 
δικτύου.  

• Η ελεύθερη πρόσβαση στο διαδίκτυο (internet) ασύρµατα για όλους τους κατοίκους 
ολοκληρώνεται. 

Γίνεται διανοµή κοινοτικών οικοπέδων σε όσους άστεγους δηµότες επιθυµούν να 

επιστρέψουν στην Ανάβρα. 
Όλα τα έργα που έγιναν ήταν και είναι απόλυτα φιλικά στο περιβάλλον. 
Προετοιµάζονται για κατασκευή: 
• Μικρό υδροηλεκτρικό εργοστάσιο ισχύος 4 MW, µε αξιοποίηση µόνο του 70% του 
νερού του Ενιπέα, το οποίο δεν θα λειτουργεί τους καλοκαιρινούς µήνες, που η 
διαθεσιµότητα του νερού µειώνεται. 

• Σύστηµα τηλεθέρµανσης µε καύσιµη ύλη βιοµάζα (Υπολείµµατα υλοτόµησης και 
κοπριές ζώων) που θα εξασφαλίζει θέρµανση και ζεστό νερό σε όλους τους κατοίκους 
δωρεάν. 

 

Ένα άλλο καταναλωτικό πρότυπο είναι εφικτό 
Η ανάγκη το παράδειγµα της Ανάβρας να βρει µιµητές και σε άλλες περιοχές της 

πατρίδας µας, οδήγησε την ΒΙΟΖΩ µαζί µε την Κοινότητα Ανάβρας Μαγνησίας στην 

διοργάνωση εκδήλωσης την Κυριακή 6 Ιουνίου, στις 11 το πρωί στην Ανάβρα, στο 

Περιβαλλοντικό Πολιτισµικό Πάρκο «ΓΟΥΡΑ». 
Μετά τις ολιγόλεπτες οµιλίες θα ακολουθήσουν ερωτήσεις και όποια συζήτηση προκύψει.  
Στην συνέχεια θα γίνει ξεναγηση στο πλούσιο φυσικό τοπίο του πάρκου µε τις λαογραφικές 
αναφορές (µαντάνια, νεροτριβές κ.α.) µέσα στο οξυγόνο και µε υπόκρουση το κελάρυσµα 
του ποταµού Ενιπέα και τα τιτιβίσµατα των πουλιών.  
Στο τέλος της ξενάγησης ? µεσηµέρι πια- οι παρευρισκόµενοι θα επιστρέψουν στο κοινοτικό 
εστιατόριο όπου θα έχουν τη δυνατότητα να απολαύσουν τοπικά βιολογικά εδέσµατα και 
άκρατο ή κεκραµένο οίνο απο το ΗΛΕΣΙΟΝ. 
Αθήνα, 10 Μαΐου 2010 
∆ηµήτρης Τσουκαλάς, Πρόεδρος της Κοινότητας Ανάβρας Μαγνησίας. http://www.anavra-
goura.gr 
Γιωργάκης Κωστής. Πρόεδρος του ∆.Σ. της ΒΙΟΖΩ. http://www.biozo.gr/ 
 

επιστροφή 
 

Να Γίνει Όλη Η Ελλάδα ΑΝΑΒΡΑ! 
 

Ανάπτυξη Με Σεβασµό Στο Περιβάλλον- Στροφή Στα Ντόπια Βιολογικά Προϊόντα 
Ανάβρα Μαγνησίας, 6-6-2010 

 «Να γίνει όλη η Ελλάδα Βιολογική Ανάβρα», βροντοφώναξαν οι δεκάδες εκδροµείς της 
ΒΙΟΖΩ, που ενώθηκαν χθες µε τους κατοίκους της Ανάβρας Μαγνησίας (Γούρα) για να 
γιορτάσουν την Παγκόσµια Ηµέρα Περιβάλλοντος... στην πρωτοπόρα κοινότητα! 
Μια µικρή αλλά συνεκτική και αποφασιστική οµάδα δούλεψε σκληρά για 16 χρόνια µε 
σεβασµό στο περιβάλλον και κέρδισε την εµπιστοσύνη των κατοίκων... "χάνοντας" την 
εµπιστοσύνη των κοµµάτων! ∆ηµιουργούσαν µε βάση τα συµφέροντα των κατοίκων και του 
περιβάλλοντος.  
Μετέτρεψαν την Ανάβρα από συνάθροιση ποιµνιοστασίων... σε χωριό κατοίκων, βγάζοντας 
τον σταβλισµό των ζώων έξω, σε κτηνοτροφικά πάρκα µε νερό, φως, τηλέφωνο και δρόµους 
πρόσβασης ακόµη και τον χειµώνα.  
Αξιοποίησαν το περιβάλλον προς όφελος του ανθρώπου, χωρίς να το καταστρέψουν. 
∆ηµιουργήθηκε ένα µικρό αιολικό πάρκο και προχωρούν στην κατασκευή µικρού 



υδροηλεκτρικού µε χρήση του 70% του νερού του Ενιπέα το χειµώνα και χωρίς να λειτουργεί 
το καλοκαίρι. Είναι υπό κατασκευή τηλεθέρµανση από βιοµάζα.  
Όµως ο Καλλικράτης καταργεί την Κοινότητα, που έγινε σε όλη τη χώρα πρότυπο ανάπτυξης 
και εντάσσει τους κατοίκους σε ένα υδροκεφαλικό ∆ήµο! 
«Να γίνει όλη η Ελλάδα Βιολογική Ανάβρα!», τόνισε παίρνοντας το λόγο ο πρόεδρος της 
ΒΙΟΖΩ, Γιωργάκης Κωστής, και συνέχισε: «Οι βιοκαταναλωτές θέλουµε το πρότυπο 
ανάπτυξης της Ανάβρας, που έκανε όλους τους κτηνοτρόφους να ανατρέφουν βιολογικά τα 
ζώα τους, να θέλουν το περιβάλλον σύµµαχο κι όχι δούλο και να στηρίζονται στα ντόπια 
προϊόντα, να γίνει παράδειγµα ανάπτυξης για όλη την χώρα. 
Θέλουµε ένα άλλο καταναλωτικό πρότυπο µε στροφή στα ντόπια βιολογικά προϊόντα και 
πράσινη ανάπτυξη µε πλήρη σεβασµό στο περιβάλλον. Θέλουµε οι καταναλωτές να 
γνωρίζουν τους παραγωγούς τους και γιʼ αυτό ήρθαµε στην Βιολογική Ανάβρα». 
Στη συνέχεια οι συγκεντρωµένοι πραγµατοποίησαν επίσκεψη γνωριµίας στο Περιβαλλοντικό 
- Πολιτισµικό Πάρκο «ΓΟΥΡΑ», µε την συνοδεία του πρόεδρου της Κοινότητας Ανάβρας 
∆ηµήτρη Τσουκαλά. Ενώ την ξενάγησή τους στον φυσικό και λαογραφικό πλούτο του τόπου 
ανέλαβε η πρώην καθηγήτρια του Ε.Μ.Πολυτεχνείου Μάχη Καραλή. 
Το ∆.Σ. της ΒΙΟΖΩ 
 

επιστροφή 
 

Ποιος ήταν ο γάιδαρος; Ανάλυση ρόλων: 

 
Ο Κώστας θα µπορούσε να είναι ο πρωθυπουργός του εκσυγχρονισµού. Ή ο επόµενος 
πρωθυπουργός. ∆εν έχει σηµασία. Κώστας ο ένας, Κώστας κι ο άλλος. 
Η λοταρία θα µπορούσε να είναι το χρηµατιστήριο και το σκάνδαλο του 1999. Θα µπορούσε να 
είναι και η Ολυµπιάδα. Ή το σκάνδαλο των υποκλοπών, της Ζήµενς, του Βατοπεδίου. Ότι 
προτιµάτε ή και όλα µαζί. ∆ηλαδή, θα µπορούσαµε να µιλάµε και για διαδοχικές λοταρίες.  
Ο γάιδαρος είναι η… Ελλάδα. Από τότε είχε ψοφήσει αλλά εµείς το κρύβαµε. ∆ίναµε ψεύτικα 
στατιστικά στοιχεία µέχρι που αποκαλύφτηκε η κοµπίνα. 
Εκείνος που κέρδισε τη λοταρία και βολεύτηκε µε την επιστροφή των χρηµάτων που πόνταρε 
είναι ο µέσος ψηφοφόρος του δικοµµατισµού. 
Μετά µπήκαµε στην ΟΝΕ και στο ευρώ!  
Ο αγρότης, που πήρε τα αρχικά χρήµατα, τα ξόδεψε αµέσως και δεν είχε να τα επιστρέψει, είναι 
ο λαός, όλοι εµείς που κάποτε είπαµε ότι «δεν γίνεται να βάλεις ένα ψόφιο γάιδαρο στη 
λοταρία». Έ λοιπόν τώρα και ο κερδισµένος της λοταρίας, ο µέσος ψηφοφόρος του 
δικοµµατισµού αλλά και όλοι εµείς πρέπει να πληρώσουµε, γιατί φάγαµε τόσο γρήγορα εκείνα 
τα αρχικά χρήµατα της αγοράς του γαιδάρου.  

Επιστροφή εκεί που ήσουνα 
 

επιστροφή 
 

Nτοκιµαντέρ πάνω στην Νέα Παγκόσµια Τάξη  
 

1. http://www.youtube.com/watch?v=YSbE7SYxrik (Ελήφθη: 29 Απρίλιος 2010) 
2. http://www.youtube.com/watch?v=EnPzokFoAow&feature=player_embedded (ελήφθη 11-
5-2010) 
 

επιστροφή 
 

Η οικονοµική κρίση µε απλά λόγια 

Για ενηµέρωση ενδιαφέροντα, απλά και µε περιεχόµενο άρθρα του Γιάννη ∆ραγασάκη για 
την οικονοµία το πρώτο και την οικονοµική κατάσταση και τους µηχανικούς το δεύτερο. Στο 
τελευταίο αν όπου µηχανικούς έγραφε γεωπόνους θα αφορούσε και αυτούς. 
 

http://www.dragasakis.gr/keimeno.php?id=717&eidos=mme 
http://www.dragasakis.gr/keimeno.php?id=715&eidos=mme 
Β.Τ. ελήφθη 17-6-2010 
 



επιστροφή 
 

Περί ελεύθερης αγοράς: Κοινωνικός κλωνισµός- The Shock Doctrine  
 

Πώς συνδέονται οι πυρκαγιές στην Ηλεία το 2007 ή το Τσουνάµι στον Ειρηνικό µε τη 
σηµερινή φάση του καπιταλισµού. 
 ∆είτε το βίντεο, αγοράστε το βιβλίο της Naomi Klein. Ενηµερωθείτε: 
http://www.youtube.com/watch?v=b2tmV8PQV7I 
 

τέλος αφιερώµατος 1 
 

επιστροφή 
 

Ενηµερωτικά κείµενα - Χρήσιµες πληροφορίες 
 

Υπουργείο Αιγαίου-Το θυµάται κανείς; 
 

Το ένα κόµµα κόβει και το άλλο ράβει.  
Γράφαµε το Σεπτέµβρη του 2007 «ΕΜΠΑΙΓΜΟΣ ΣΤΟΥΣ ΑΙΓΑΙΟΠΕΛΑΓΙΤΕΣ ΑΠΟ ΤΟΝ 
ΚΩΣΤΑ ΚΑΡΑΜΑΝΗ - ΚΑΤΗΡΓΗΣΕ ΤΟ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ». 
http://www.asda.gr/ikariaka/hlekd10.htm#εµπαιγµός  
Η νέα Κυβέρνηση του ΠΑΣΟΚ το καταχώνιασε σε κάποιο ντουλάπι κάποιου υπουργείου. 
Και όµως χρειάζεται αυτό το Υπουργείο, όχι για σκάνδαλα τύπου Παυλίδη για τις άγονες 
γραµµές αλλά για ουσιαστικές πολιτικές που χρειάζεται ο νησιωτικός χώρος. Για να 
ενθαρρύνει, µεταξύ άλλων, και την τοπική ανάπτυξη τύπου Ανάβρας. 
 

επιστροφή 
 

Ολοκλήρωση της Ηµερίδας: "Οι επιπτώσεις του πετρελαιαγωγού στην Θράκη και το 

Αιγαίο – εθνικές, οικονοµικές, περιβαλλοντικές" 
 

Το ΚΚΕ γιατί δεν συµµετέχει; Συµφωνεί µε τον αγωγό πετρελαίου σε τέτοιες εποχές; 
Είναι υπέρ του πετρελαίου όπως είναι και υπέρ του λιγνίτη; Ή µήπως θεωρεί ότι είναι 
πράκτορες του ιµπεριαλισµού οι διοργανωτές; Πάντως το περιοδικό µας πριν από 4 (!) χρόνια 
ήταν παρόν. Περισσότερα στα http://www.asda.gr/ikariaka/hlekd4.htm#συανγερµός και 
http://www.asda.gr/ikariaka/hlekd11.htm#αφιέρωµα2 . ΗΓ. 
 

∆ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ  
Στην αίθουσα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου στην Αθήνα πραγµατοποιήθηκε µε επιτυχία 
στις 17/5/2010 η προγραµµατισµένη Ηµερίδα µε θέµα «Οι επιπτώσεις του πετρελαιαγωγού 

στην Θράκη και το Αιγαίο – εθνικές, οικονοµικές, περιβαλλοντικές» µε τη 
συνδιοργάνωση της Οικολογικής Εταιρίας Έβρου, του Πανελληνίου ∆ικτύου Οικολογικών 
Οργανώσεων, του Επιµελητηρίου Περιβάλλοντος και Βιωσιµότητος, του ∆ικτύου 
Οικολογικών Οργανώσεων Αιγαίου και του Ινστιτούτου Θαλάσσιας Προστασίας 
“Αρχιπέλαγος”. 
Εισηγητές ήταν οι κ.κ.: Μιχαήλ ∆εκλερής, Πρόεδρος Επιµελητηρίου Περιβάλλοντος και 
Βιωσιµότητος, Αντιπρόεδρος ΣτΕ ε.τ., Ιωάννης Τέντες, Αν. Καθηγητής Βιοχηµείας στο 
τµήµα Ιατρικής του ∆.Π.Θ., Παναγιώτης Παρασκευόπουλος, Χηµικός Μηχανικός – 
Υγιεινολόγος, Θοδωρής Τσιµπίδης, ∆/ντής Ινστιτούτου Θαλάσσιας Προστασίας 
“ΑΡΧΙΠΕΛΑΓΟΣ”. 
Στην εκδήλωση παρευρέθησαν και τοποθετήθηκαν εκπρόσωποι επιστηµονικών φορέων και 
Οικολογικών Οργανώσεων, καθώς επίσης βουλευτές και εκπρόσωποι κοµµάτων από: 
ΠΑΣΟΚ, ΣΥΡΙΖΑ, ΣΥΝΑΣΠΙΣΜΟ, ΟΙΚΟΛΟΓΟΙ ΠΡΑΣΙΝΟΙ. 
Οι συµµετέχοντες, στη συντριπτική τους πλειοψηφία, εξέφρασαν την αντίθεσή τους στην 

υλοποίηση του σχεδιαζόµενου έργου, θεωρώντας ότι ο αγωγός δεν έχει να προσφέρει 
κανένα οικονοµικό ή άλλο όφελος στη χώρα µας. Επίσης, παρουσιάστηκε και αναλύθηκε 
µε λεπτοµέρεια το τεράστιο περιβαλλοντικό ρίσκο που επιφυλάσσεται για το Αιγαίο και 
τις τοπικές κοινωνίες από ενδεχόµενη κατασκευή του αγωγού, ακυρώνοντας και το τελευταίο 



επιχείρηµα που συνδέει τη λειτουργία του Μπουργκάς - Αλεξανδρούπολη µε την προώθηση 
εθνικών συµφερόντων και την ανάπτυξη της περιοχής. 
Τέλος, έγινε κοινά αποδεκτό ότι το ζήτηµα του πετρελαιαγωγού άπτεται του ευρωπαϊκού 
ενδιαφέροντος καθώς οι επιπτώσεις από την κατασκευή και λειτουργία του θα εκτείνονται σε 
όλη τη Μεσόγειο Θάλασσα, επηρεάζοντας τα παράκτια κράτη. 
Η παρουσία στην ηµερίδα των τοπικών κοινωνιών, συλλόγων & φορέων από τη Θράκη 
και τα νησιά του Αιγαίου απέδειξε ότι οι τοπικές κοινωνίες αντιλαµβάνονται πλέον την 
πραγµατική διάσταση των περιβαλλοντικών προβληµάτων και αγωνίζονται στην πράξη για 
την προστασία της φυσικής και πολιτιστικής µας κληρονοµιάς. 
 

ΟΙΚΟΛΟΓΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΕΒΡΟΥ 
ΠΑΝ.∆.ΟΙΚ.Ο. 

ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ και ΒΙΩΣΙΜΟΤΗΤΟΣ 
ΑΡΧΙΠΕΛΑΓΟΣ, Ινστιτούτο Θαλάσσιας Προστασίας 
∆ΙΚΤΥΟ ΟΙΚΟΛΟΓΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΣΕΩΝ ΑΙΓΑΙΟΥ 

 
Τηλέφωνα επικοινωνίας: 6946-280.471 (Κ. Παπαδοπούλου -ΟΕΕ) 6973-535.309 (Σ. 
Ανδριόπουλος -ΟΕΕ) 210-3823.850 (∆. Ερρίκου -Επιµελητήριο Περιβάλλοντος) 
Γιάννης Κουτελίδας 

Συντονιστής Επικοινωνίας Αρχιπελάγους, Ι.Θ.Π 
Τ.Θ 229, 83 102, Όρµος Μαραθοκάµπου, Σάµος 
Τηλ: 22730 37533, 6932274235 Τ.Θ 1, 83 301,Ράχες - Ικαρία  
Τηλ: 22750 41070, 22757 70638, Φαξ: 22750 41070  
Μ. Βόδα 89, 10440 Αθήνα, τηλ 210 8253024  
yannis@archipelago.gr www.archipelago.gr 
 

επιστροφή 
 

Προς ακύρωση ο αγωγός Μπουργκάς - Αλεξανδρούπολη 
 

∆υο χρόνια πριν το υποπτευόµασταν. ∆είτε το http://www.asda.gr/ikariaka/hlekd14.htm#αγωγός Αν 
επαληθευτεί η είδηση της ακύρωσης θα είναι µεγάλη νίκη. ΗΓ 
 

Χρύσα Λιαγγου 
Την ακύρωση του πετρελαιαγωγού Μπουργκάς-Αλεξανδρούπολη προανήγγειλε εµµέσως 
πλην σαφώς, ο Ρώσος υπουργός Ενέργειας, Σεργκέι Σµάτκο, ο οποίος συµµετείχε στην 
αντιπροσωπεία που συνόδευσε τον Ρώσο πρόεδρο κατά την επίσκεψή του στην Τουρκία. 
«Εξετάζεται η συγχώνευση των δύο ανταγωνιστικών αγωγών Σαµψούντας-Τσεϊχάν και 
Μπουργκάς-Αλεξανδρούπολη, καθώς ο αγωγός Μπουργκάς-Αλεξανδρούπολη ουσιαστικά 
έχει σταµατήσει να εξελίσσεται ως πρόγραµµα µε υπαιτιότητα της Βουλγαρίας» δήλωσε ο 
Ρώσος αξιωµατούχος. Αναφέρθηκε στις αιτιάσεις της Βουλγαρίας για καλύτερα οικονοµικά 
οφέλη και µεγαλύτερη περιβαλλοντική προστασία και επιρρίπτοντας σαφώς ευθύνες στη 
στάση της βουλγαρικής πλευράς για την εξέλιξη του έργου συµπλήρωσε «εάν η βουλγαρική 
κυβέρνηση επιδείξει ετοιµότητα να προωθήσει το πρότζεκτ και κάνει συγκεκριµένα βήµατα, 
εµείς από την πλευρά µας θα προτείνουµε συγχώνευση των αγωγών Μπουργκάς- 
Αλεξανδρούπολη και Σαµψούντας-Τσεϊχάν. Οι δηλώσεις του Ρώσου υπουργού Ενέργειας 
ερµηνεύτηκαν από τους πολιτικούς και οικονοµικούς παρατηρητές ως απόφαση για 
«πάγωµα» ή και ακύρωση του πετρελαιαγωγού Μπουργκάς-Αλεξανδρούπολη. Για πολλούς, 
η εξέλιξη ήταν αναµενόµενη, µετά την αλλαγή στάσης της βουλγαρικής κυβέρνησης που 
έθεσε υπό αµφισβήτηση το έργο µε την ανάληψη των καθηκόντων της. Το άνοιγµα προς την 
Τουρκία ήταν το πρώτο άµεσο αντανακλαστικό της Ρωσίας στη βουλγαρική αµφισβήτηση. 
Στις 6 Αυγούστου του 2009 στην Άγκυρα οι Βλαντιµίρ Πούτιν και Ταγίπ Ερντογάν 
υπέγραψαν συµφωνία που προβλέπει τη διέλευση του South Stream από τα τουρκικά χωρικά 
ύδατα στη Mαύρη Θάλασσα. Η συµφωνία Πούτιν-Ερντογάν προέβλεψε επίσης τη συµµετοχή 
της Ρωσίας στον πετρελαιαγωγό Σαµψούντα - Τσεϊχάν, έργο που η Τουρκία προωθούσε 
διακαώς αλλά εµφανίστηκε να παγώνει µετά τη διακρατική Ελλάδας - Βουλγαρίας για την 
κατασκευή του Μπουργκάς - Αλεξανδρούπολη. Η ρωσοτουρκική αυτή συνεργασία έχει και 



συνέχεια, όπως προκύπτει από τις δηλώσεις του Ρώσου υπουργού Ενέργειας για τη 
συγχώνευση των αγωγών Μπουργκάς-Αλεξανδρούπολη και Σαµψούντας-Τσεϊχάν. Τα θέµατα 
των αγωγών πετρελαίου και αερίου θα βρεθούν σήµερα στο επίκεντρο των συζητήσεων που 
θα έχει στην Αθήνα ο Τούρκος πρωθυπουργός Ταγίπ Ερντογάν µε την ελληνική κυβέρνησης. 
http://news.kathimerini.gr/4dcgi/_w_articles_economy_1_14/05/2010_400848 
επιστροφή 
 

ΕΓΚΛΗΜΑΤΙΚΗ Η ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΤΟΥ ΙΣΡΑΗΛ 
 

Έκκληση σε φορείς για την αποτροπή νέων πυρηνικών προγραµµάτων 
Ρόδος, 31/05/2010 

 

 Το Αντιπυρηνικό Παρατηρητήριο Μεσογείου καταδικάζει απερίφραστα την 
εγκληµατική ενέργεια των Ισραηλινών ενόπλων δυνάµεων για την πειρατική επίθεσή τους 
στα πλοία που µετέφεραν ανθρωπιστική βοήθεια στην αποκλεισµένη Λωρίδα της Γάζας. Και 
µόνο το γεγονός οτι η επίθεση, που έχει στοιχίσει τη ζωή πάνω από 15 άοπλων ανθρώπων, 
έγινε στα διεθνή ύδατα, σε απόσταση 80 ναυτικών µιλίων από τις ακτές του Ισραήλ, µε την 
καταπάτηση κάθε έννοιας διεθνούς δικαίου, είναι αρκετό για να αποφασίσει πλέον η ∆ιεθνής 
Κοινότητα να συνέλθει από το λήθαργο και να βάλει ένα τέλος στην ακολουθούµενη 
πολιτική αυτού του Κράτους. Πολιτική που έχει καταδικάσει ένα ολόκληρο λαό χωρίς 
πατρίδα για πάνω από 60 χρόνια, παρά τις σχετικές αποφάσεις του ΟΗΕ και έχει µετατρέψει 
ολόκληρη την περιοχή σε ναρκοπέδιο µε άµεσες επιπτώσεις στην Ανάπτυξη, την Ειρήνη και 
τη Ζωή. 
 Η εγκληµατική αυτή ενέργεια αποδεικνύει και µε ένα διαφορετικό, δραµατικό τρόπο, 
την αδήριτη ανάγκη να γίνει η Μεσόγειος και η Μέση Ανατολή Ζώνη Ειρήνης, Ελεύθερη 
από πυρηνικά και όπλα µαζικής καταστροφής, που αποτελεί κοινό όραµα όλων των λαών της 
περιοχής. Για την επίτευξη του στόχου αυτού απαιτείται να επιβληθούν µέτρα από τη ∆ιεθνή 
Κοινότητα για τον πυρηνικό αφοπλισµό του Ισραήλ -µόνης χώρας µε πυρηνικό οπλοστάσιο 
στην περιοχή- που µπορούν να οδηγήσουν σε εγκατάλειψη όλων των πυρηνικών 
προγραµµάτων που φιλοδοξούν να αναπτύξουν χώρες της περιοχής.  
Η συµφωνία Ρωσίας Τουρκίας πριν λίγες ηµέρες για την κατασκευή 4 πυρηνικών 
αντιδραστήρων στα νότια παράλια της χώρας, ανατολικά της Ρόδου, είναι βέβαιο οτι έρχεται 
σε ευθεία αντίθεση µε το στόχο αυτό, ενώ θα οδηγήσει σε ανατροπή των υφιστάµενων 
ισορροπιών σε γεωπολιτικό, διπλωµατικό και στρατιωτικό επίπεδο και σε νέα κούρσα 
ανταγωνισµών, ακόµα πιό επικίνδυνη. Η λύση δεν βρίσκεται στη δηµιουργία νέων πυρηνικών 
κρατών στην περιοχή, αλλά στον πυρηνικό αφοπλισµό του µοναδικού, του Ισραήλ. 
Ζητάµε από την Ελληνική Κυβέρνηση να αναλάβει επιτέλους πρωτοβουλίες σε διεθνές 
επίπεδο προς την κατεύθυνση αυτή. Επιπρόσθετα ζητάµε να φέρει άµεσα το θέµα της 
πειρατικής Ισραηλινής επίθεσης στα όργανα της Ευρωπαϊκής Ένωσης και του ΟΗΕ και να 
απαιτήσει από τους οργανισµούς αυτούς την καταδίκη της προκλητικής εγκληµατικής 
ενέργειας του Ισραήλ και τη λήψη µέτρων εις βάρος του. Να έρθει σε επαφή µε τις χώρες των 
οποίων πολίτες επέβαιναν στο στολίσκο για να ενισχύσουν την προσφυγή της.  
Κάνουµε έκκληση προς τους εκπροσώπους της Τοπικής και Νοµαρχιακής Αυτοδιοίκησης, 
τους επαγγελµατικούς, κοινωνικούς και επιστηµονικούς φορείς να συζητήσουν το θέµα αυτό, 
να εκδώσουν ψηφίσµατα και να πιέσουν για να αποτραπεί η υλοποίηση όλων των πυρηνικών 
προγραµµάτων στην περιοχή. 
Thanasis Anapolitanos anapolitanos@manw.org 
επιστροφή 
 

Γενετικά Τροποποιηµένοι Οργανισµοί 
 

BiotechWatch.gr 
- Νέα έρευνα για τον επιβλαβή ρόλο των γενετικά τροποποιηµένα τροφίµων στην υγεία. 
Μια 2-ετή ανεξάρτητη έρευνα Ρώσων επιστηµόνων καταδείχνει, για ακόµη µια φορά, την 
επικινδυνότητα των γ.τ.ο. Θηλαστικά πειραµατόζωα δείχνουν, µεταξύ άλλων, να έχασαν την 
ικανότητα αναπαραγωγής µετά από διατροφή µε γ.τ. ποικιλίες σόγιας. Απαγόρευση των γ.τ. 



τροφίµων έως ότου ελεγχθούν για την ασφάλεια τους προτείνουν οι ίδιοι ερευνητές, ενώ τα 
αρνητικά για τους γ.τ.ο. αποτελέσµατα έρχονται να συµπληρώσουν αντίστοιχες έρευνες σε 
Γαλλία και Αυστρία. (∆ιαβάστε περισσότερα) 
 

επιστροφή 
 

Εξειδικευµένοι έλεγχοι για τα… νανο-τρόφιµα και πλήρης απαγόρευση για τα 

κλωνοποιηµένα 
 

Η νανοτεχνολογία προχωρά και τώρα αναπτύσσονται τρόφιµα βασισµένα στις παράξενες 
ιδιότητές της. Όµως πριν αυτά φθάσουν στην αγορά και το πιάτο µας θα πρέπει να 
υποβληθούν σε αυστηρούς ελέγχους ασφαλείας τονίζει η επιτροπή Περιβάλλοντος του ΕΚ, 
που ζητά επίσης τον πλήρη αποκλεισµό από τη διατροφική αλυσίδα τροφίµων που 
προέρχονται από κλωνοποιηµένα ζώα και τους απογόνους τους. 
Τα τρόφιµα που για τον ένα ή άλλο λόγο, λόγω των συστατικών τους, δεν ανήκουν στην 
ευρωπαϊκή ή και παγκόσµια διατροφική παράδοση, εντάσσονται στην κατηγορία των 
λεγόµενων "καινοτόµων" τροφίµων και, από το 1997, χρειάζονται ειδική άδεια πριν 
εισέλθουν στην αγορά, αν µη τι άλλο για λόγους προστασίας της υγείας των καταναλωτών. 
Όµως η έκφραση "καινοτόµα" αποκτά πλέον εντελώς νέα διάσταση καθώς η αδιάκοπη 
εξέλιξη της τεχνολογίας έχει φέρει και τα τρόφιµα στον αστερισµό της νανοτεχνολογίας κάτι 
που θέτει εντελώς νέες προκλήσεις για εκείνους που είναι επιφορτισµένοι µε την προστασία 
της υγείας των καταναλωτών. Έτσι, την περασµένη Τρίτη, η επιτροπή Περιβάλλοντος και 
∆ηµόσιας Υγείας του ΕΚ αποφάσισε µε 42 ψήφους έναντι 2 και τρείς αποχές να µην 
επιτραπεί η ένταξή τους στον κατάλογο των εγκεκριµένων "καινοτόµων" διατροφικών 
προϊόντων, άρα η διοχέτευσή τους στην αγορά, µέχρι να υπάρξει καλύτερη κατανόηση των 
ιδιοτήτων και, ενδεχοµένως, κινδύνων των νανο-υλικών που χρησιµοποιούνται στην 
παρασκευή τους. 
Αν η διατροφική νανοτεχνολογία µοιάζει µε επιστηµονική φαντασία, δεν είναι: ειδικές 
επιστρώσεις για τα φρούτα ώστε αυτά να µένουν φρέσκα περισσότερο ή ειδικά νανο-
συστατικά στις κάθε λογής συσκευασµένες σάλτσες ώστε να µην κολλάνε στη συσκευασία 
(και να µην πηγαίνουν χαµένες ούτε οι τελευταίες σταγόνες που πάντα µένουν στον πάτο του 
µπουκαλιού) είναι µόνο δύο παραδείγµατα τέτοιων νανο-υλικών. 
Πολλές από τις µεγαλύτερες εταιρίες τροφίµων στον κόσµο, µεταξύ των οποίων και οι 
µεγαλύτερες ευρωπαϊκές ήδη προχωρούν την έρευνα σε τέτοια συστατικά και υλικά αν και 
προς το παρόν, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή δεν έχει εντοπίσει ούτε ένα που να κυκλοφορεί στην 
αγορά. 
"Παρόλα αυτά επιµένουµε να µην επιτρέπουµε την είσοδο τέτοιων τροφίµων στην αγορά 
πριν ελεγχθεί διεξοδικά και πιστοποιηθεί η ασφάλειά τους", παρατήρησε η εισηγήτρια του 
ΕΚ για το θέµα, Kartika Liotard (Εν. Ευρ. Αριστερά, Ολλανδία). 
Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή και το Συµβούλιο Υπουργών ζητούν επίσης να περιληφθούν στον 
ίδιο κανονισµό περί καινοτόµων τροφίµων τα τρόφιµα που προέρχονται από κλωνοποιηµένα 
ζώα και τους απογόνους τους, ενώ οι ευρωβουλευτές προωθούν χωριστή πρόταση που απλώς 
θα τα απαγορεύει. 
Όπως και τα νανο-τρόφιµα, κλωνοποιηµένα τρόφιµα δεν έχουν εντοπισθεί ακόµα στην 
αγορά, αν µη τι άλλο λόγω του πολύ υψηλού κόστους των κλωνοποιηµένων ζώων και, όπως 
σηµειώνει η κ. Liotard, "το ΕΚ επιθυµεί αυτό να συνεχισθεί"… Κατηγορεί δε την Ευρωπαϊκή 
Επιτροπή ότι "επιχειρεί να προωθήσει νοµοθεσία για το θέµα χωρίς κανένα δηµόσιο διάλογο. 
Είναι ένα θέµα που πρέπει να αποτελέσει το αντικείµενο χωριστού κανονισµού" 
συµπληρώνει. 
"θέλουµε να αποκλείσουµε και τα τρόφιµα από τους απογόνους κλωνοποιηµένων ζώων γιατί 
είναι το προϊόν εξαιρετικά αµφιλεγόµενης διαδικασίας. Στόχος µας είναι να µην υποφέρουν 
άδικα τα ζώα και εφόσον δεν επιθυµούµε να γίνει κλωνοποίηση για την παραγωγή τροφίµων, 
εξ ίσου δεν επιθυµούµε να δούµε τρόφιµα από τους απογόνους κλωνοποιηµένων ζώων", 
καταλήγει. 
http://www.europarl.europa.eu/news/public/story_page/067-74271-127-05-19-911-
20100507STO74257-2010-07-05-2010/default_el.htm 



 

επιστροφή 
 

Ανοιχτή επιστολή νέων δηµοσιογράφων εργαζοµένων σε ειδησεογραφικά sites και 

portals  
 

∆ιαβάστε την ανοιχτή επιστολή νέων δηµοσιογράφων εργαζοµένων σε ειδησεογραφικά sites 
και portals. Η κατηγορία αυτή των νέων συναδέλφων έχει µείνει εκτός οποιασδήποτε 
προστασίας από το “σύστηµα του Αγγελιοσήµου” (και των Συµβάσεων Μισθωτής Εργασίας, 
για τους λίγους) που κυβερνά τις εκδοτικές επιχειρήσεις και τα -επιδοτούµενα 
και συντεχνιακά- δηµοσιογραφικά σωµατεία.  
Οι µεν κυβερνήσεις δεν επιτρέπουν την ένταξή τους στο ασφαλιστικό σύστηµα του Τύπου 
και ΜΜΕ (ΕΤΑΠ-ΜΜΕ) και Ε∆ΟΕΑΠ των νέων εργαζοµένων στα ψηφιακά ενηµερωτικά 
ΜΜΕ (sites, portals), τα δε συντεχνιακά και κρατικοδίαιτα σωµατεία των δηµοσιογράφων 
ούτε καν τους εγγράφουν στη δύναµή τους, ούτε καν ενδιαφέρονται έστω για την εφαρµογή 
των Συλλογικών Συµβάσεων Εργασίας που ισχύουν (όσο ισχύουν) για τους δηµοσιογράφους 
στις εφηµερίδες, τα περιοδικά, τα δηµόσια, δηµοτικά και ιδιωτικά κανάλια και 
ραδιόφωνα. Το “κοινό µυστικό” εργοδοτών και βαθιάς συντεχνίας είναι: να “τρώµε το 
Αγγελιόσηµο µόνοι µας και οι νέοι να πάνε να …”  
ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΙ ∆ΕΥΤΕΡΗΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ 
Προς τον πρόεδρο 
Και το ∆Σ της ΕΣΗΕΑ 
Αγαπητοί συνάδελφοι, 
 

Εργαζόµαστε σε ειδησεογραφικό ηλεκτρονικό µέσο µε µισθό 600 ευρώ το µήνα. 
Πολλούς µήνες ήµασταν ανασφάλιστοι ...  
Το 8ωρο όµως ποτέ δεν τηρείται από την εργοδοσία... 
Εργαζόµαστε και τα Σαββατοκύριακα... 
∆ιάλλειµα δεν υπάρχει. 
Η ζωή µας έχει γίνει µαύρη, χωρίς χαρά και διασκέδαση.  
Προσωπικό χρόνο δεν έχουµε. ... 
Μας µένουν 4 ώρες να πιούµε έναν καφέ, να φάµε κάτι, να πάρουµε µία ανάσα και µετά πάλι 
στη γαλέρα. 
Συνδικαλιστικούς εκπροσώπους δεν έχουµε, ούτε έχει έλθει ποτέ να µας δει κάποιος από την 
ΕΣΗΕΑ. ...Γιατί µας έχετε εγκαταλείψει;  
Εργαζόµενοι σε πόρταλ 
Περισσότερα στο http://syspeirosi.wordpress.com/ και στο http://activemedia.gr 
(ελήφθη 13-3-2010) 
 

επιστροφή 
 
Το Παγκόσµιο κύπελλο Αστέγων  

 
Ο φίλος µου ο Σέργιος µου είπε ότι συµµετέχει σε µια ελληνική οµάδα και κάνει εντατικές 
προπονήσεις για το Παγκόσµιο Κύπελο Αστέγων. Έµεινα άναυδος. «Τι είναι αυτό; Στείλε 
µου υλικό.» Κατάλαβα ότι διοργανώνεται από το διεθνές δίκτυο των εφηµερίδων του δρόµου. 
Από αυτούς που προσφέρουν ουσιαστική εναλλακτική ενηµέρωση έξω από την τρέντυ 
δηµοσιογραφία και τα γνωστά ΜΜΕ. Εκεί πρέπει να τοποθετηθούν και τα «Ικαριακά και 
Φουρνιώτικα νέα»: Στην εναλλακτική δηµοσιογραφία. Και, αν δεν σας ενηµερώσουµε εµείς 
για το Παγκόσµιο Κύπελλο Αστέγων, από πού θα ενηµερωθείτε; Μάλλον από πουθενά. 
Είναι αξιοθαύµαστες και αξιόλογες όλες αυτές οι εναλλακτικές δραστηριότητες, 
συλλογικότητες και δίκτυα που δηµιουργεί σήµερα η νεολαία. Που δεν το βάζουν κάτω, αλλά 
βρίσκουν ένα περιεχόµενο, προσπαθούν από κοινού, µε δικές τους δυνάµεις, συνήθως 
εξωθεσµικά, και τελικά κάνουν δουλιά, γιατί απλά …γουστάρουν! Μπράβο παιδιά!  
ΗΓ   
 



Όνειρα επί χόρτου 
Μια ελληνική οµάδα προετοιµάζεται πυρετωδώς για τη συµµετοχή της σε ένα άλλο 
Μουντιάλ: Το 8ο Παγκόσµιο Κύπελλο Αστέγων θα πραγµατοποιηθεί τον ερχόµενο 
Σεπτέµβριο (19-26/9/2010) στο Ρίο ντε Τζανέιρο της Βραζιλίας, καλώντας τον πλανήτη 
ολόκληρο να βάλει «Γκολ στη Φτώχεια». 
 
Πόσο µακρύς είναι ο δρόµος από το Ρουφ ως την Ελβετία; Από το Πορτ Ελίζαµπεθ ως το Ρίο 
ντε Τζανέιρο; Από το σκοτάδι της περιθωριοποίησης και του αποκλεισµού ως το λυτρωτικό 
φως της κοινωνικής επανένταξης; 
Την ώρα που ο Καραγκούνης, ο Κατσουράνης, ο Τοροσίδης και οι υπόλοιποι άσοι της 
Εθνικής Ελλάδας βάζουν τις τελευταίες πινελιές στο πινακάκι της τακτικής του Ότο 
Ρεχάγκελ, ενόψει του Μουντιάλ της Νοτίου Αφρικής, µια άλλη αντιπροσωπευτική ελληνική 
οµάδα κάνει τα δικά της «όνειρα επί χόρτου», ενόψει ενός άλλου Μουντιάλ. 
Το 8ο Παγκόσµιο Κύπελλο Αστέγων θα πραγµατοποιηθεί τον ερχόµενο Σεπτέµβριο (19-26/9) 
στο Ρίο ντε Τζανέιρο της Βραζιλίας. Στο παγκόσµιο αυτό κάλεσµα ενάντια στην φτώχεια και 
στον κοινωνικό αποκλεισµό θα συµµετάσχουν 64 χώρες από όλα τα σηµεία του πλανήτη. 
Μία απ’ αυτές –και µάλιστα για τέταρτη συνεχόµενη φορά– θα είναι και η ελληνική οµάδα 
αστέγων. 
«Γκολ στη Φτώχεια» (Kick Off Poverty) είναι το κεντρικό σύνθηµα της παγκόσµιας αυτής 
ποδοσφαιρικής µα πρωτίστως κοινωνικής σύναξης, που υποστηρίζεται –µεταξύ άλλων– από 
την ΟΥΕΦΑ και τα Ηνωµένα Έθνη. 
«Γκολ στη φτώχεια, στις εξαρτήσεις και στον ρατσισµό» είναι το σύνθηµα της ελληνικής 
καµπάνιας, τα µέλη της οποίας δίνουν ραντεβού κάθε Κυριακή στο γήπεδο του Ρουφ, 
ζωγραφίζοντας στο χορτάρι, και επιχειρώντας να σχεδιάσουν ένα µέλλον µακριά από κάθε 
µορφή κοινωνικού αποκλεισµού. 
Εδώ, ξεδιπλώνεται ένα άλλο ποδόσφαιρο, αναπνέει µια άλλη κοινωνία, διεκδικώντας το 
δικαίωµα σε µια καινούργια ζωή. Σε ένα νέο ξεκίνηµα. 
Εδώ, το ποδόσφαιρο τίθεται πραγµατικά στην υπηρεσία της κοινωνίας. Τα ποδοσφαιρικά 
«αστέρια» λάµπουν από χαρά και ελπίδα και όχι από χρυσάφι. 
Ο Στέλιος, ο Γιάννης, ο Αουάρ και ο Ντάνα ανταλλάσσουν πάσες, βγάζουν σέντρες, 
δηµιουργούν ευκαιρίες, πετυχαίνουν και χάνουν γκολ. Στο καθιερωµένο «οικογενειακό 
δίτερµα» δεν υπάρχουν χαµένοι. Το παιχνίδι είναι λύτρωση και ο στόχος σταθερός: Να 
φορτώσουµε γκολ τα δίχτυα του κοινωνικού αποκλεισµού. 
Σε αυτό τον αγώνα, όλοι πρέπει να γίνουµε «συµπαίκτες». 
 

Το Παγκόσµιο κύπελλο Αστέγων σε αριθµούς 

 
• Το Παγκόσµιο Κύπελλο Αστέγων θεσµοθετήθηκε µε πρωτοβουλία του ∆ιεθνούς 
∆ικτύου Εφηµερίδων του ∆ρόµου (International Network of Street Papers). 

• Φέτος, το 8ο Παγκόσµιο Κύπελλο Αστέγων θα πραγµατοποιηθεί στο Ρίο ντε 
Τζανέιρο της Βραζιλίας, από τις 19 ως τις 26 Σεπτεµβρίου 2010. 

• Το 2009, η διοργάνωση φιλοξενήθηκε στο Μιλάνο της Ιταλίας. 
• Στο Μιλάνο, συµµετείχαν οµάδες από 48 χώρες. Το ρεκόρ συµµετοχών έχει η 
Μελβούρνη, όπου το Παγκόσµιο Κύπελλο Αστέγων έγινε η αφορµή για την συνάντηση 56 
χωρών.  

• Στο Ρίο ντε Τζανέιρο θα διεξαχθεί και ξεχωριστό τουρνουά µε αµιγώς γυναικείες 
οµάδες. Αυτή θα είναι η δεύτερη φορά που θα διεξαχθεί ξεχωριστό τουρνουά για οµάδες 
γυναικών. Η πρώτη ήταν στη Μελβούρνη το 2008. 

• Η διοργάνωση του 2011 θα φιλοξενηθεί στο Παρίσι. 
• Το πρώτο Παγκόσµιο Κύπελλο Αστέγων πραγµατοποιήθηκε το 2003 στο Γκρατς της 
Αυστρίας. Ακολούθησε η διοργάνωση του Γκέτεµποργκ (2004) και του Εδιµβούργου 
(2005), της Κοπεγχάγης (2007) και της Μελβούρνης (2008) και του Μιλάνου (2009). 



• Στη µακρά λίστα των επίσηµων υποστηρικτών του θεσµού βρίσκονται, µεταξύ 
άλλων, η Ευρωπαϊκή Ποδοσφαιρική Οµοσπονδία (UEFA), ο Οργανισµός Ηνωµένων 
Εθνών (ΟΗΕ), η Manchester United κ.ά.  

• Πρόκειται για ποδοσφαιρικό τουρνουά street-soccer. Κάθε οµάδα αποτελείται από 4 
παίκτες και έχει και 4 παίκτες στον πάγκο (σύνολο 8 παίκτες). 

• Οι διαστάσεις του γηπέδου είναι 22Χ16 µέτρα. 
• Κάθε αγώνας έχει διάρκεια 14 λεπτά. 
• H Ουκρανία ήταν η νικήτρια του τελευταίου Παγκοσµίου Κυπέλλου Αστέγων, καθώς 
επικράτησε στον τελικό της Πορτογαλίας µε 4-3.  

• Η επίσηµη ιστοσελίδα του Παγκοσµίου Κυπέλλου Αστέγων είναι 
www.homelessworldcup.org 

• Η επίσηµη ιστοσελίδα της καµπάνιας «Γκολ στη Φτώχεια» είναι το 
www.streetpaper.gr 

 

επιστροφή 
 

Αφιέρωµα 2: Ο νέος νόµος για τις Ανανεώσιµες Πηγές Ενέργειας 
 

Σε αυτό το αφιέρωµα υπάρχει σηµαντική παρουσία χρήσιµων κειµένων και επεξεργασιών 
από τον Τάσο Κεφαλά. Η συµβολή του στα ενεργειακά είναι καθοριστική ΗΓ  
 

Ψηφίστηκε επί της αρχής το νοµοσχέδιο για τις Ανανεώσιµες Πηγές Ενέργειας 

28-4-2010 
Υπερψηφίστηκε επί της αρχής από τους βουλευτές του ΠΑΣΟΚ και της Νέας ∆ηµοκρατίας, 
το νοµοσχέδιο του υπουργείου Περιβάλλοντος για την επιτάχυνση της ανάπτυξης των 
Ανανεώσιµων Πηγών Ενέργειας.  
Κατά την ψήφισή του από την αρµόδια επιτροπή της Βουλής, οι βουλευτές του ΚΚΕ και 
ΣΥΡΙΖΑ δήλωσαν ότι το καταψηφίζουν, ενώ ο ΛΑΟΣ επιφυλάχθηκε να τοποθετηθεί στην 
Ολοµέλεια.  
Μιλώντας στη Βουλή, η υπουργός Περιβάλλοντος, Τίνα Μπιρµπίλη τόνισε ότι είναι ανοικτή 
στις παρατηρήσεις και τις προτάσεις όλων των κοµµάτων και των φορέων, επισηµαίνοντας 
παράλληλα ότι προτεραιότητα της κυβέρνησης αποτελεί η σταδιακή αντικατάσταση όλων 
των µονάδων λιγνίτη.  
Η Τίνα Μπιρµπίλη χαρακτήρισε αναγκαίες τις ΑΠΕ για τη χώρα µας, "διότι το 2013 θα 
αρχίσουµε να πληρώνουµε µεγάλα πρόστιµα για την εκποµπή ρύπων και θα αναγκαστούµε 
να κάνουµε βίαιες αλλαγές στα τιµολόγια των καταναλωτών".  
"Μια πολιτική που ευνοεί τις ΑΠΕ µακροπρόθεσµα, δεν µπορεί να στηριχθεί σε ένα ειδικό 
τέλος που θα επιβληθεί το 2013 καθώς τώρα είναι πολύ χαµηλό το κόστος για τον 
καταναλωτή, αφού επιβαρύνεται µόλις τρία λεπτά ανά κιλοβατώρα, περίπου δηλαδή 3-4 
ευρώ επιβάρυνση το χρόνο", δήλωσε η υπουργός, σχολιάζοντας τις επικρίσεις σχετικά µε την 
"υψηλή" τιµολόγηση των ΑΠΕ.  
 http://www.enet.gr/?i=news.el.politikh&id=156209 
 

επιστροφή 
 

Τριπλό «ναι» στα υπερκέρδη των πολυεθνικών 
 

ΠΑΣΟΚ - Ν∆ και ΛΑ.Ο.Σ. ψήφισαν το νοµοσχέδιο, που παρέχει «γην και ύδωρ» στους 
ξένους και ντόπιους κεφαλαιοκράτες της Ενέργειας 
Το νοµοσχέδιο που ικανοποιεί µε το παραπάνω τις αξιώσεις του µεγάλου ενεργειακού 
κεφαλαίου για τον τοµέα των Ανανεώσιµων Πηγών Ενέργειας (ΑΠΕ), µε νέα προνόµια, νέες 
υψηλότατες αποζηµιώσεις, επίσπευση του χρόνου αδειοδότησης, κατάργηση χωροταξικών 
εµποδίων και πολλά ακόµη µέτρα που διασφαλίζουν την υπερκερδοφορία του, ψήφισαν χθες 
επί της αρχής στη Βουλή ΠΑΣΟΚ - Ν∆ και ΛΑ.Ο.Σ. Το νοµοθέτηµα καταψήφισε το ΚΚΕ, 
µε τους βουλευτές του να επισηµαίνουν ότι η ενεργειακή πολιτική της χώρας πρέπει να 
κινείται στην κατεύθυνση της εξυπηρέτησης των λαϊκών αναγκών. 



«Είµαστε ριζικά αντίθετοι µε την παράδοση των ΑΠΕ στο κεφάλαιο, την οποία προωθεί 
παραπέρα το συζητούµενο σχέδιο νόµου, για σοβαρούς λόγους, όπως στρατηγικής σηµασίας 
τοµείς της χώρας - όπως ο τοµέας της Ενέργειας - πρέπει να βρίσκονται υπό τον 
αποκλειστικό έλεγχο και τη διαχείριση του ∆ηµοσίου», τόνισε χαρακτηριστικά ο ειδικός 
αγορητής του ΚΚΕ, Απόστολος Νάνος, ξεκαθαρίζοντας ότι καταψηφίζει το νοµοθέτηµα. 
Όπως είπε, «δίνουµε ιδιαίτερο βάρος στην προστασία του λαϊκού εισοδήµατος το οποίο 
πλήττει το σχέδιο νόµου, καθώς οι εξαιρετικά υψηλές τιµές ηλεκτρικής ενέργειας από 
ανανεώσιµες πηγές ενέργειας που εισπράττουν οι επενδυτές επιβαρύνουν τα λαϊκά στρώµατα 
µέσα από τους λογαριασµούς της ∆ΕΗ». 
Αναφερόµενος στα κριτήρια µε τα οποία αντιµετωπίζει το ΚΚΕ το θέµα του ενεργειακού 
σχεδιασµού, ο βουλευτής του ΚΚΕ Νίκος Καραθανασόπουλος επισήµανε ότι «πρέπει να 
οδηγεί στην ενεργειακή επάρκεια, στην κάλυψη, δηλαδή, των αναγκών, να υπάρχει 
ενεργειακή απεξάρτηση από εισαγόµενες πηγές Ενέργειας και σταδιακή διαφοροποίηση 
αυτών των πηγών και µία σαφέστατη αναβάθµιση της θέσης των εργαζοµένων στον τοµέα 
της Ενέργειας. Όχι µόνο βελτίωση του ιδιωτικού της επιπέδου, κατοχύρωση των εργασιακών 
και ασφαλιστικών τους δικαιωµάτων που ποδοπατούνται, αλλά και, ταυτόχρονα, υπερυψηλά 
µέτρα όσον αφορά τις συνθήκες υγιεινής και ασφάλειας. Επίσης να διασφαλίζεται ένα φτηνό 
λαϊκό τιµολόγιο που να ικανοποιεί τις ανάγκες κατανάλωσης της Ενέργειας». 
Αναφερόµενος στις περίφηµες εναλλακτικές µορφές, σηµείωσε ότι «αποτελεί κοροϊδία από 
αυτούς που ευθύνονται, εγκληµατούν σε βάρος του περιβάλλοντος, οι κεφαλαιοκράτες, που 
οδήγησαν στην καταστροφή του περιβάλλοντος, να εµφανίζονται σήµερα ως σωτήρες του 
περιβάλλοντος». Όπως είπε, «το κάνουν για έναν πολύ απλό λόγο: Για να µπορέσουν να 
διευκολύνουν την αναπαραγωγή του κεφαλαίου τους και να στηρίξουν την κερδοφορία τους 
επεκτεινόµενοι και σε άλλους τοµείς. Θέλουν να κερδοσκοπήσουν στο όνοµα της προστασίας 
του περιβάλλοντος και να εκµεταλλευτούν το νερό, τη θάλασσα, τον αέρα, τον ήλιο, 
οτιδήποτε µπορεί να υπάρξει για να κερδίσουν». 
Από την πλευρά της κυβέρνησης, η υπουργός Περιβάλλοντος Τ. Μπιρµπίλη υποστήριξε ότι 
«µε το νοµοσχέδιο αυτό, γίνεται µια νέα αρχή, όπως υποσχεθήκαµε τόσο στις 
προγραµµατικές δηλώσεις της κυβέρνησης, αλλά και κατά τη συζήτηση του 
Προϋπολογισµού, το ∆εκέµβρη. Μια νέα αρχή, η οποία όχι µόνον επιταχύνει την ανάπτυξη 
των ανανεώσιµων πηγών Ενέργειας µε µια καινούρια διαδικασία, αλλά επιπλέον 
απελευθερώνει από τα γρανάζια της γραφειοκρατίας τις ήδη κατατεθειµένες αιτήσεις 
αδειοδότησης». Επίσης σηµείωσε ότι «βάζει τις βάσεις για τις αλλαγές που θα φέρει η 
επόµενη δεκαετία στο ενεργειακό µείγµα της Ελλάδας. Το σαφές µήνυµα είναι ο κεντρικός 
ρόλος των ΑΠΕ και η υιοθέτηση εθνικού δεσµευτικού στόχου για τη διείσδυσή τους. Ο 
εθνικός δεσµευτικός στόχος για το 2020 είναι 20% για τη συµµετοχή των ανανεώσιµων 
πηγών στην κάλυψη της τελικής κατανάλωσης Ενέργειας, αντί του 18% που προβλέπει η 
Ευρωπαϊκή Οδηγία». Το νοµοσχέδιο χαρακτήρισε «σπουδαίο» ο εισηγητής της Ν∆ Κ. 
Μουσουρούλης. 
http://www2.rizospastis.gr/story.do?id=5649057&publDate=14/5/2010 
 

επιστροφή 
 

ΟΙ ΚΟΛΟΤΟΥΜΠΕΣ ΤΗΣ ΤΙΝΑΣ .......µε τις προσταγές(?)-οδηγίες του συµβούλου της 

ΛΑΛΑ 
 

Γράφει ο Γιάννης Ζαµπετάκης, Επικ. Καθ. Χηµείας Τροφίµων στο 
http://environmentfood.blogspot.com/2010/05/blog-post_19.html 
 

επιστροφή 
 

Καλωδιακή σύνδεση µε Κρήτη και µεγάλα νησιά προαναγγέλλει η Μπιρµπίλη 
 

ΜΙΧΑΛΗΣ ΚΑΪΤΑΝΤΖΙ∆ΗΣ 
Τη σύνδεση της Κρήτης και άλλων µεγάλων νησιών, µέσω υποβρύχιου καλωδίου, µε το 
ηπειρωτικό ηλεκτρικό σύστηµα, βάζει «στα σκαριά» η υπουργός Περιβάλλοντος και 
Ενέργειας Τίνα Μπιρµπίλη. 



Μιλώντας χθες στο 4ο Συνέδριο για τις ανανεώσιµες πηγές, η υπουργός χαρακτήρισε «εθνική 
προτεραιότητα» τις ηλεκτρικές διασυνδέσεις των νησιών. Με τον τρόπο αυτόν, όπως είπε, θα 
διακοπεί η λειτουργία των ρυπογόνων και ακριβών πετρελαϊκών µονάδων, ενώ θα γίνει 
δυνατή η αξιοποίηση του δυναµικού των νησιών σε ανανεώσιµες πηγές.  
Ετσι, οι διασυνδέσεις µε την Κρήτη και µε άλλα µεγάλα νησιά, όπως του ανατολικού 
Αιγαίου, θα ενταχθούν στη νέα µελέτη ανάπτυξης του συστήµατος µεταφοράς, την οποία 
συντάσσει ο διαχειριστής του συστήµατος µεταφοράς - ∆ΕΣΜΗΕ.  
Πέρα από αυτά, η υπουργός συνέδεσε τις ποντίσεις καλωδίων µε τη δηµιουργία του 
λεγόµενου «µεσογειακού δακτυλίου». Πρόκειται για σχέδιο κοινοτικής έµπνευσης κυρίως, 
που προβλέπει τη λειτουργία γραµµών µεταφοράς ηλεκτρικής ενέργειας υπερυψηλής τάσης, 
οι οποίες θα διέρχονται τις χώρες της Βόρειας Αφρικής, της Ανατολικής Μεσογείου και των 
βόρειων ακτών της και θα επιτρέπουν τις ανταλλαγές ηλεκτρικού µεταξύ ευρωπαϊκών, 
ασιατικών και αφρικανικών κρατών.  
Ακόµη, θα πρέπει να σηµειωθεί ότι ιδιωτικοί ενεργειακοί όµιλοι (Κοπελούζος, Ρόκας) έχουν 
ήδη κάνει προτάσεις για πόντιση καλωδίων, τις οποίες συνδέουν µε την κατασκευή µεγάλων 
αιολικών πάρκων σε Κρήτη, Λέσβο, Σάµο, Χίο. Ωστόσο, αυτές δεν έχουν αξιολογηθεί 
ακόµη, ενώ ως πλέον πιθανή εξέλιξη θεωρείται τα υποβρύχια καλώδια να ανατεθούν στη 
∆ΕΗ, όπως συνέβη και µε την καλωδιακή σύνδεση των Κυκλάδων.  
Τέλος, η υπουργός επιτέθηκε στους τοπικούς φορείς που εµποδίζουν την κατασκευή µονάδων 
ΑΠΕ, µε προσφυγές στο ΣτΕ. Οπως είπε χαρακτηριστικά, «δεν µας τιµά, σε θεωρητικό 
επίπεδο, το να είµαστε υπέρ των ΑΠΕ και της πράσινης ανάπτυξης, και στην πράξη µέρος 
της διαδικασίας αδειοδότησης ενός έργου να είναι και η προσφυγή στο ΣτΕ».  
Στο ίδιο συνέδριο, ο πρόεδρος και διευθύνων σύµβουλος της ∆ΕΗ Αρθούρος Ζερβός τόνισε, 
µεταξύ άλλων, ότι η επίτευξη του στόχου για 20% της ενεργειακής κατανάλωσης το 2020 
από ανανεώσιµες πηγές επιβάλλει την εξασφάλιση επικουρικών υπηρεσιών για την 
εξισορρόπηση του συστήµατος, δηλαδή µονάδων για την κάλυψη ζήτησης αιχµής, είτε µε 
συµβατικά καύσιµα είτε υδροηλεκτρικές.  
http://www.enet.gr/?i=issue.el.home&date=11/05/2010&id=160966 
 

επιστροφή 
 

Οι ΚΟΛΟΤΟΥΜΠΕΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ µε τις προσταγές του ∆ΝΤ και του Κατάρ 
 

Από τα αρχεία ΑΠΕ - ΣΗΘΥΑ της ΡΑΕ προκύπτει ότι προωθούνται 3 µεγάλες 
µονάδες βιοµάζας (πρόκειται, µάλλον, για καύση απορριµάτων, µε τεχνολογία που 
διαφηµίζεται καθαρή) 
 

Η µία από τις µονάδες βιοµάζας, µαζί µε εξαγωγική µονάδα ανακυκλώσιµων υλικών, 
προβλέπεται για το Πλατυγιάλι Αστακού, όπου και η περίφηµη επένδυση των Qatarιανών, 
που εκτός των άλλων περιλαµβάνει και νέα µονάδα φυσικού αερίου 1.100 MW. Είναι φως 
φανάρι ότι η ανεξέλεγκτη χρήση του φυσικού αερίου στην ηλεκτροπαραγωγή ξεπερνά τα 
όρια του σκανδάλου.  
Περισσότερα για τις µονάδες βιοµάζας στην ιστοσελίδα της ενδιαφερόµενης εταιρείας: 
http://www.engal.gr/ 
Τάσος Κεφαλάς  9-4-2010 
 

Αυτή η νέα µονάδα του Αστακού, συµφερόντων του αραβικού κρατιδίου του ΚΑΤΑΡ, 
εγκρίθηκε από την κυβέρνηση (αίτηση, απαιτούµενα δικαιολογητικά υπηρεσιών, 
γνωµατεύσεις διαφόρων υπουργείων κλπ) µέσα στο χρόνο ρεκόρ του ενός µηνός. Αυτό θα 
πει σπουδή.  
Για να προµηθευτεί γάζες ή ασπιρίνες το νοσοκοµείο της Ικαρίας (αλλά και κάθε νοσοκοµείο 
της χώρας), ή για να προµηθευτεί στυλό ένα οποιοδήποτε σχολείο απαιτούνται µήνες που 
µπορούν να φτάσουν και τον ένα χρόνο.  ΗΓ 
Και µάλιστα, για να προωθηθεί η καύση των απορριµµάτων και να έρθουµε προ 
τετελεσµένων. Προς τι η ανακύκλωση αφού µπορούµε να ρυπαίνουµε περισσότερο καίγοντας 
τα σκουπίδια; Φανταστείτε ένα µέλλον που όποιος ανακυκλώνει είναι εχθρός του έθνους 
αφού το σκουπίδι αποτελεί πρώτη ύλη για τις µονάδες καύσης που προωθεί η κυβέρνηση από 



το παράθυρο σε πολλές περιοχές της χώρας (Θήβα, Εύβοια, Καπανδρίτι κλπ). Φανταστείτε να 
είναι πράξη αντίστασης κατά της αρχής, η ανακύκλωση, η επανάχρηση υλικών, η 
κοµποστοποίηση και ο αντικαταναλωτισµός που παράγει λιγότερο σκουπίδι!  
 
 

τα νέα γιγαντιαία αιολικά σε νησιά του Αιγαίου  
 

Τι έχουν ζητήσει στο Αιγαίο οι µεγαλοεπενδυτές φωτοβολταϊκών: 
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Τάσος Κεφαλάς 9-4-2010 
 

επιστροφή 
 
330 MW  από ανεµογεννήτριες στον Άγιο Κήρυκο! 
 

Τάσος Κεφαλάς 
8-5-2010 

Κατατέθηκαν νέες αιτήσεις (ΑΠΕ) 
από διάφορες εταιρείες συγκεντρωτικές αιτήσεις για αιολικά: 
- 486 MW, στη Λήµνο 
- 306 MW, Υδρούσα, κοντά στην Άνδρο 
- 330 MW, στον Άγιο Κήρυκο 
- 350 MW, στην Κάσο 
- 550 MW, σε Κάρπαθο, Ρόδο, Κρήτη 
- 98 MW και 445 MW, στον Άγιο Ευστράτιο 
 Είναι φανερή η ανζωογονητική πνοή του νοµοσχεδίου για τις ΑΠΕ 
 

∆ροµολογείται η µονάδα φ.α της ΤΕΡΝΑ στο Μαντούδι 



∆ιαβάστε εδώ: http://www.energypress.gr/portal/resource/contentObject/id/24e7bb24-be37-
4fc5-8ae6-2dd11793ec42 
 Για ενηµέρωση, σχετικά µε θέµατα ενέργειας, προτείνονται δύο ιστοσελίδες: 
 http://www.energypress.gr/portal/ 
 http://archaeopteryxgr.blogspot.com/ 
 

επιστροφή 
 

Κίνδυνος εκµαυλισµού τοπικών συνειδήσεων µέσω ΑΠΕ 
 

Ο συναγωνιστής Τάσος Κεφαλάς γράφει σε ένα µήνυµά του, που έλαβα και εγώ. 
Αναδηµοσιεύω ένα απόσπασµα που θεωρώ πολύ κρίσιµο, ιδιαίτερα επειδή η Επαρχία Ικαρίας 
έχει µπει στο µεγαλοεπιχειρηµατικό στόχαστρο των ΑΠΕ. 
 

 «Εκνευρίζοµαι αφάνταστα όταν βλέπω συναγωνιστές να πέφτουν τόσο εύκολα στην παγίδα 
της επικοινωνιακής πολιτικής της "πράσινης ανάπτυξης", όταν δίπλα µας τα γεγονότα βοούν. 
Και στο κάτω - κάτω της γραφής, δεν βρισκόµαστε στη φάση της αθωότητας, όταν απλά 
υποθέταµε τι θα συµβεί. Τώρα, οι περισσσότεροι από εµάς έχουµε µια άµεση προσωπική 
εµπειρία από τα σηµεία και τέρατα που συµβαίνουν µπροστά µας. 
Άφησα για το τέλος µια πλευρά που, ακόµα και µεις, την υποβαθµίζουµε. Αυτή τη στιγµή, 
ιδιαίτερα στις περιοχές της αυξηµένης επιχειρηµατικής πίεσης για την άναρχη ανάπτυξη των 
ΑΠΕ, παρατηρούµε έντονα φαινόµενα αλλοίωσης του κοινωνικού ιστού. Αποτέλεσµα της 
προσπάθειας εκµαυλισµού συνειδήσεων, στην οποία ανταποκρίνονται πολλοί από τους 
αυτοδιοικητικούς παράγοντες, αλλά και άλλα πρόσωπα µε χαµηλές αντιστάσεις. Εννοείται 
ότι η περίοδος της οικονοµικής κρίσης που διανύουµε επιτείνει αυτά τα φαινόµενα. Ο 
συσχετισµός µε τις σχέσεις εξάρτησης που υπάρχουν σε περιοχές όπως οι λιγνιτικές (∆ΕΗ), 
στη Λάρυµνα (ΛΑΡΚΟ), στην Αντίκυρα (Μυτιληναίος) και στο Αλιβέρι (∆ΕΗ, ΑΓΕΤ) ίσως  
να σας φανεί υπερβολικός. Είµαι, όµως, βέβαιος ότι αν συνεχιστεί αυτή η κατάσταση θα το 
ζήσουµε σε ευρεία κλίµακα και θα µιλούν γι αυτό οι κοινωνιολόγοι του µέλλοντος. 
 Τι να πώ; Ας κάνουµε κάτι τώρα, όσο είναι καιρός, κι ας φάµε το ψωµί των κοινωνιολόγων 
της επόµενης γενιάς.» 
27-4-2010 
 Τάσος Κεφαλάς  
 

επιστροφή 
 

Οι συλλογικότητες συντονίζονται για έναν άλλο ενεργειακό σχεδιασµό της Ελλάδας 
 

Την Παρασκευή 16/4, έγινε η συνάντηση για την οποία είχαµε µιλήσει στο forum.  
Πήραν µέρος: το δίκτυο οικολογικών οργανώσεων Αιγαίου (Ντ. Ξένος, Αποστόλης 
Καλτσής), η κίνηση πολιτών ∆υτικής Ελλάδας (Η. Γεωργαλής), ο σύλλογος προστασίας 
Αράχθου (Γ. Παπαδηµητρίου), η Πανελλαδική κίνηση ενάντια στην εκτροπή του Αχελώου 
(Τάσος Κεφαλάς), οι Πολίτες της Αττικής για την ενέργεια (Σοφία Παπαγιαννάκη, Χρήστος 
Γεωργακόπουλος), η Συµπαράταξη Βοιωτών για το περιβάλλον (Μ. Κόκκορης), η 
"Παρέµβαση" Αλιβερίου (∆έσποινα Μαρίνου) και η Οµάδα Έρευνας Εναλλακτικών 
Τεχνολογιών (Θ. Ράπτης).  
Σας επισυνάπτω ένα ενηµερωτικό κείµενο για όσα συζητήθηκαν και, κυρίως, για τις  
προτάσεις που διαµορφώθηκαν και κοινοποιούνται στο forum. Θα ήθελα να παρακαλέσω,  
όσους συµµερίζονται αυτές τις σκέψεις να καταθέσουν τις δικές τους προτάσεις, τόσο  
για το σχέδιο νόµου για τις ΑΠΕ, όσο και για την προσπάθεια επεξεργασίας των  
θεµάτων που άπτονται του ενργειακού σχεδιασµού. 
Σύνοψη της συνάντησης εργασίας, στις 16/4/2010 (Αθήνα) 
 

Κατά τη διάρκεια της συνάντησης τέθηκαν τρία ζητήµατα και λίγο – πολύ υπήρξε µια ενιαία 
αντίληψη γι αυτά. Μεταφέρω συνοπτικά τα βασικότερα σηµεία για τα επόµενα βήµατα, τα 
οποία έχουν το χαρακτήρα πρότασης προς τους συµµετέχοντες στο energy forum: 
 

1. Το σχέδιο νόµου για τις ΑΠΕ 
 



Επιβεβαιώθηκε η απορριπτική άποψη για το σχέδιο νόµου που παρουσίασε το ΥΠΕΚΑ, ενώ 
και η εκτίµηση για το τελικό σχέδιο είναι ότι δεν θα έχει ουσιαστικές αλλαγές προς το 
καλύτερο. Στο προηγούµενο διάστηµα έγινε µια πολύ ουσιαστική κριτική δουλειά, αλλά και 
προσπάθεια συσπείρωσης, που οδήγησε στο κοινό µας κείµενο και στο κείµενο της 
Ορνιθολογικής εταιρείας. Αυτή η προσπάθεια πρέπει να εκφραστεί και στην τελική φάση της 
κατάθεσης και της συζήτησης στη Βουλή. Αυτό το σχέδιο νόµου δεν πρέπει να περάσει χωρίς 
να “ανοίξει µύτη”. 
 

Προτείνεται: 
Στη βάση του κοινού κειµένου, να επιχειρήσουµε κάποιες κεντρικές παρεµβάσεις, µε την 
κατάθεση του τελικού σχεδίου, που θα “ξαναζεστάνουν” το ζήτηµα και θα αποσκοπούν στην 
άσκηση της µέγιστης δυνατής πίεσης στους βουλευτές.  
 

 (Πρέπει άµεσα να συζητήσουµε και να καταλήξουµε σε συγκεκριµένες ιδέες και προτάσεις 
που θεωρούµε εφικτές, καθώς τα χρονικά περιθώρια θα είναι αρκετά περιορισµένα). 
 

2. Ενεργειακός σχεδιασµός  
 

Η εµβάθυνση στα θέµατα της διαχείρισης της ενέργειας επιβεβαιώθηκε ότι είναι αναγκαία. 
Αφ’ ενός, επειδή είναι ουσιαστικός ενοποιητικός παράγοντας των συλλογικοτήτων µας και, 
αφ’ ετέρου, επειδή επίκειται η δηµοσιοποίηση του νέου σχεδίου του µακροχρόνιου 
ενεργειακού σχεδιασµού (είχε γίνει, αρχικά, λόγος για τον Μάιο). Αυτή η προσπάθεια θα 
πρέπει να µας πηγαίνει ένα βήµα πιο µπροστά από το κοινό κείµενο φορέων και κινήσεων 
πολιτών για τα ζητήµατα της ενέργειας (Απρίλιος 2009). Αυτό σηµαίνει επικαιροποίηση των 
γενικών διαπιστώσεων και αναφορών και, κυρίως, καλύτερη τεκµηρίωση (από κοινωνική, 
πολιτική, αλλά και τεχνική, κατά το δυνατόν, σκοπιά) των προτάσεών µας. Σε αυτήν την 
κατεύθυνση, 
 

Προτείνεται: 
Να συγκροτήσουµε οµάδες εργασίας (ακόµη και µονοπρόσωπες), που θα επεξεργαστούν 
επιµέρους ζητήµατα, µε σκοπό να τα συνθέσουµε σε ένα ενιαίο κείµενο. Μια ενδεικτική 
λίστα θεµάτων ακολουθεί: 
Το ευρωπαϊκό και εθνικό θεσµικό πλαίσιο της ενέργειας. Κοινωνικοί και πολιτικοί στόχοι 
αµφισβήτησης του καθεστώτος της απελευθερωµένης αγοράς ενέργειας. Προϋποθέσεις 
εφαρµογής του (όποιου) ενεργειακού σχεδιασµού. Το καθεστώς αδειοδότησης συµβατικών 
και µονάδων ΑΠΕ. 
Τα όρια της λιγνιτικής εκµετάλλευσης. Μέτρα για την οµαλή µετάβαση των λιγνιτικών 
περιοχών στη µεταλιγνιτική περίοδο. 
Εθνικό σχέδιο εξοικονόµησης ενέργειας και βελτίωσης της ενεργειακής απόδοσης. Τοµείς 
εφαρµογής. Η συµβολή της χρήσης του φυσικού αερίου στην τελική κατανάλωση. Θέσπιση 
ποσοστικών στόχων. 
Αποτύπωση δυναµικού και χωροθέτηση εγκαταστάσεων ΑΠΕ. Εναλλακτικές αντιλήψεις για 
το είδος, το µέγεθος και τη διασπορά των εγκαταστάσεων ΑΠΕ. Προϋποθέσεις της µέγιστης 
δυνατής αξιοποίησής τους. Ρεαλιστική εκτίµηση της προσδοκώµενης συνεισφοράς. 
∆ίκτυα µεταφοράς και διανοµής. 
Περιβαλλοντικές επιπτώσεις από την κατασκευή και λειτουργία εγκαταστάσεων 
ηλεκτροπαραγωγής. 
Αγωγοί πετρελαίου και φυσικού αερίου - σταθµοί υγροποιηµένου φυσικού αερίου. Κριτική 
της αντίληψης του ενεργειακού κόµβου. 
Χρήση του πετρελαίου, παλιές και νέες εγκαταστάσεις διύλισης. 
 

 (Η λίστα µπορεί να διορθωθεί και να εµπλουτιστεί, ανάλογα µε το ενδιαφέρον που θα 
υπάρξει. Κυρίως, όµως, να δηλωθεί η διαθεσιµότητα συµµετοχής στην επεξεργασία κάποιου 
θέµατος) 
 

3. Σκέψεις για µια οργανωτική συγκρότηση 
 



Στη συνάντηση µπήκε για συζήτηση η σκέψη για τη µετεξέλιξη του energy forum σε ένα 
δίκτυο συλλογικοτήτων (για παράδειγµα, µια πολύ πιο διευρυµένη εκδοχή των “Πολιτών 
κατά του λιθάνθρακα”). Το ζήτηµα έχει τεθεί και σε άλλες συζητήσεις και έχει τη βάση του 
στην ανάγκη µιας ενιαίας και αποτελεσµατικής δράσης, που δεν θα περιορίζεται στις 
επιµέρους (τοπικές ή θεµατικές) δράσεις, αλλά θα παρεµβαίνει και στα κεντρικά ζητήµατα 
της ενέργειας και του ενεργειακού σχεδιασµού.  
 

Για τους περισσότερους φαίνεται, ωστόσο, ότι κάτι τέτοιο δεν είναι ώριµο τη στιγµή αυτή. 
Ήδη, η κατακτηµένη επαφή και συνεργασία είναι ένα σηµαντικό βήµα, που θα γίνεται 
µεγαλύτερο όσο εµβαθύνουµε και συγκλίνουµε στα επίδικα ζητήµατα, όσο δυναµώνει η 
εµπιστοσύνη και η αλληλεγγύη µεταξύ µας και όσο επιβεβαιώνεται η δυνατότητα ότι υπάρχει 
το ανθρώπινο δυναµικό για κάτι παραπάνω. Γεγονός που το εξυπηρετούν οι κοινές δράσεις 
και οι παρεµβάσεις που επιχειρούµε κατά περίπτωση, όπως αυτές που προαναφέρθηκαν. 
Η ιδέα παραµένει, φυσικά, στο τραπέζι και θα επανέλθουµε όταν υπάρξει ανάγκη και οι 
κατάλληλες προϋποθέσεις. 
 

19/4/2010 Τάσος Κεφαλάς 
επιστροφή 
 

Ανεµογεννήτριες: ο κίνδυνος µιας ανεπανόρθωτης ζηµιάς 
 

Προς όλους τους Βουλευτές και πολίτες της χώρας 
29-3-2010 
Σε λίγες µέρες έρχεται στη Βουλή για συζήτηση το ν/σ Επιτάχυνση Ανάπτυξης των 

Ανανεώσιµων Πηγών Ενέργειας (ΑΠΕ). Στη διαβούλευση οι περιβαλλοντικές οργανώσεις 
της χώρας διατύπωσαν σοβαρές αντιρρήσεις σε ό,τι αφορά την εγκατάσταση 
ανεµογεννητριών (α/γ) σε περιοχές προστασίας της φύσης και της πολιτιστικής 
κληρονοµιάς. Εθεσαν ακόµη ερωτήµατα για την αποτελεσµατικότητα της τεχνολογίας των 
α/γ στην ενίσχυση του συστήµατος. Μερικά από τα σηµεία του αντίλογου ήταν:  
 
• Η παρέµβαση σε δάση και δασικές εκτάσεις και η εκχώρηση δηµόσιων αγαθών (νερό, 

ορεινά ποτάµια και δάση) σε ιδιωτικές εταιρείες έρχεται σε σύγκρουση µε το Σύνταγµα. 
• Παραβιάζονται οι βασικές αρχές της δηµοκρατίας και της συνθήκης του Αarhus, εφόσον 

οι τοπικές αντιδράσεις δεν λαµβάνονται υπόψη στο σχεδιασµό.  
• Με ποια λογική εξισώνονται τα µεγάλα έργα ΑΠΕ µε έργα Εθνικής Άµυνας; 
• Το νοµοσχέδιο υπονοµεύει τη προστασία της βιοπικοιλότητας της χώρας που είναι εξίσου 

σηµαντικός εθνικός στόχος και υποχρέωση.  
• Οι α/γ και οι υπόλοιπες ΑΠΕ αποτελούν συµπληρωµατικές µορφές στην εθνική 

παραγωγή ενέργειας και δεν µπορούν να καλύψουν τις αυξανόµενες ανάγκες σε ενέργεια.  
 
Παρόλα αυτά η κυβέρνηση έχει µετατρέψει µια τεχνολογία πεπερασµένης δυνατότητας σε 
πανάκεια χωρίς καν να έχει εξασφαλίσει πώς θα λυθούν τα τεχνικά ζητήµατα της 
απορρόφησης ενέργειας και µε τι κόστος.  Η υπουργός Περιβάλλοντος µιλάει για µεγάλη 
αιολική διείσδυση µε σεβασµό στο περιβάλλον πράγµα που έρχεται αντίφαση µε την 
πρόθεση του ν/σ να αφήσει ελεύθερη την εγκατάσταση α/γ σε όλες τις προστατευόµενες 
περιοχές. Η εγκατάσταση αιολικών σταθµών σε περιοχές προστασίας της φύσης δεν συνάδει 
µε το χαρακτήρα αυτών των περιοχών γεγονός που έχει επισηµανθεί σε επίπεδο ΕΕ (βλ. 
έκθεση του Ευρωπαϊκού Παρατηρητηρίου Περιβάλλοντος, 2009). Οι µέχρι σήµερα 
εγκαταστάσεις αιολικών σταθµών στη χώρα µας αποδεινύουν ότι το περιβάλλον υφίσταται 
σοβαρές επεµβάσεις και στο τέλος υποβαθµίζεται.    
 

Είµαστε τοπικές οργανώσεις των υποψήφιων περιοχών προς εγκατάσταση µεγάλων αιολικών 
πάρκων και διαβεβαιώνουµε ότι η χωροθέτηση χιλιάδων α/γ σε ευαίσθητες περιοχές θα έχει 
τραγικές συνέπειες για ολόκληρη τη χώρα. Η Ελλάδα δεν έχει παρά µόνο ένα και µοναδικό 
πλούτο: το φυσικό τοπίο της και την πολιτιστική κληρονοµιά της. Αυτά στηρίζουν την 
ταυτότητά µας, την ποιότητα ζωής µας και την οικονοµία µας µέσω του τουρισµού. Το ν/σ 



της Επιτάχυνσης των ΑΠΕ στρέφεται εναντίον των τελευταίων παρθένων βουνών και 

νησιών µας που θα πάθουν ανεπανόρθωτη ζηµιά µε βιοµηχανικού τύπου επεµβάσεις και 
υποδοµές (π.χ δρόµοι, δίκτυα µεταφοράς, µετακινήσεις όγκων χώµατος και εκχερσώσεις 
γης). Η πρόσφατη προειδοποίηση του Επιτρόπου Περιβάλλοντος προς τη χώρα µας να 
προφυλάξει τις περιοχές Νatura ήρθε στην κατάλληλη στιγµή προτού η χώρα µας δώσει το 
χαριστικό χτύπηµα στην ελληνική φύση µε το ν/σ της Επιτάχυνσης των ΑΠΕ.   
 

Υπάρχουν εναλλακτικοί τρόποι εξοικονόµησης και παραγωγής καθαρής ενέργειας για τους 
οποίους η κυβέρνηση δεν δείχνει ούτε επιµονή και υποστήριξη ούτε καµιά πρόθεση 
στρατηγικού σχεδιασµού. Γιατί άραγε δεν έχουµε εθνικό σχέδιο εξοικονόµησης και 
απουσιάζουν συγκεκριµένα µέτρα εφαρµογής; Γιατί δεν ενισχύονται οι µικροί παραγωγοί 
ΑΠΕ και οι οικιακοί καταναλωτές να παράγουν οι ίδιοι την ενέργεια που χρειάζονται; Θα 
ήταν οικονοµικά και περιβαλλοντικά συµφέρον η ενέργεια να παράγεται εκεί που 
καταναλώνεται γλιτώνοντας τις απώλειες και το τεράστιο κόστος των δικτύων. Γιατί η 
µόνωση των κτιρίων προχωράει µε αργά και δειλά βήµατα; Θα ήταν προτιµότερο ο εθνικός 
ενεργειακός σχεδιασµός να δώσει προτεραιότητα στον οικοδοµικό κλάδο µε κατεύθυνση τη 
βιοκλιµατική αναβάθµιση των κτιρίων που θα προσέφερε απασχόληση, οικονοµικά οφέλη 
και πολύ µεγαλύτερη µείωση εκποµπών CO2 σε σύγκριση µε την εισαγόµενη και αταίριαστη 
για τη χώρα µας τεχνολογία των α/γ.  
 

Είναι τυχαίο ότι τα µεγαλοστελέχη των αιολικών εταιρειών έχουν κατακτήσει τα καίρια 
πόστα των υπηρεσιών που προωθούν και αποφασίζουν τις επενδύσεις στα αιολικά πάρκα; 
Μάλιστα το αιολικό λόµπυ προκειµένου να έχει τη µερίδα του λέοντος στις επιδοτήσεις 
εγκατάστασης και τα µετέπειτα κέρδη µέσω της επιδοτούµενης τιµής, εµποδίζει τις 
επενδύσεις στα φωτοβολταϊκά πάρκα (βλ. επιστολή ΣΕΦ). Η ενίσχυση µικρών 
Φωτοβολταϊκων Πάρκων θα είχε πολύ ηπιότερες συνέπειες από την εγκατάσταση των 
τεράστιων α/γ που είναι ξένες προς τη µικρή κλίµακα του ελληνικού τοπίου.   
 

Είµαστε απλοί πολίτες που νοιαζόµαστε για την τύχη του τόπου µας. ∆εν στρεφόµαστε 
εναντίον των ΑΠΕ, αλλά κατά της σχεδιαζόµενης εφαρµογής τους µε καταστροφικά έργα 
µεγάλης κλίµακας. Καλούµε  όλους τους βουλευτές να ενηµερωθούν προτού ψηφίσουν το 

ν/σ της Επιτάχυνσης των ΑΠΕ. Καλούµε όλους τους πολίτες να επαγρυπνούν γιατί το ν/σ 
‘ανεµογεννήτριες παντού’ θα αλώσει ό,τι έχει µείνει όρθιο στην ελληνική φύση.  
 

Πηγές πληροφόρησης:  
www.windwatch.gr 
www.eyploia.gr 
 

http://europa.eu/rapid/pressReleasesAction.do?reference=IP/10/310&format=HTML&aged=0
&language=EN&guiLanguage=en 
Προειδοποίηση Ευρ. Επιτροπής προς την Ελλάδα (18/3/2010) 
 

http://www.spef.gr/index.php?option=com_content&view=category&layout=blog&id=35&It
emid=59 
Eπιστολή Συνδέσµου Παραγωγών Ενέργειας µε ΦΒ. 
 

Υπογραφές οργανώσεων: 
 

 1. ∆ίκτυο Οικολογικών Οργανώσεων Αιγαίου στο οποίο συµµετέχουν οι ακόλουθες 
οργανώσεις: 
• Περιβαλλοντική Οµάδα Κυκλάδων «Γαία» 
• Σύλλογος Ενεργών Πολιτών Αίγινας 
• Ναυτίλος εν ∆ράσει (Νοµός Λέσβου) 
• Ένωση Πολιτών Σύρου «Εύπλοια» 
• Σύλλογος Οικολογίας Χίου 
• Σύλλογος Προστασίας Περιβάλλοντος Ν. Καρυστίας 
• Αρχίλοχος Πάρου 
• Κίνηση Περιβάλλοντος και Οικολογίας Σάµου 



• Ένωση Πολιτών Σκύρου για την Προστασία του Περιβάλλοντος 
• Ένωση Πολιτών Τήνου 
• Σύλλογος ∆ασοπροστασίας και Προστασίας Περιβάλλοντος Κύµης 
• Μουσείο Μάνου Φαλτάιτς (Σκύρος) 
1. Περιοδικό «Οικολογείν» - Γιάννης Σχίζας 
2. ∆ιαδηµοτική Συνεργασία Πολιτών ∆ήµων Μαραθώνα, Ν.Μάκρης, Ραφήνας 
3. Φοίνιξ ''Εταιρεία Εφαρµογών Βιώσιµης Ανάπτυξης'' http://www.phoenix-crete.org 
4. Κίνηση Πολιτών για την Προστασία του Ευρυτανικού Περιβάλλοντος 
http://www.karpenissi.eu/?pg=main/main 
5. Πολιτιστική Εταιρεία Κυθήρων 
6. Κίνηση Πολιτών ∆ήµου Καντάνου 
7. Αρχιπέλαγος, Ινστιτούτο Θαλάσσιας Προστασίας 
8. Κίνηση Πολιτών Αιτωλοακαρνανίας 
9. Κίνηση Πολιτών ∆υτικής Φθιώτιδος 
10. Σπηλαιολογικός Όµιλος Ταϋγέτου-Πάρνωνα 'Ο Ποσειδών' 
11. Πολιτιστικός Σύλλογος Κόρης Πύργου (Τήνος) 
 

επιστροφή 
 

Αλήθειες και ψέµατα για την αιολική ενέργεια 
 

∆ίκτυο Οικολογικών Οργανώσεων Αιγαίου 
 

Εισαγωγή   
Η χώρα µας αντιµετωπίζει τα τελευταία χρόνια ένα τεράστιο ζήτηµα: την εξάπλωση χιλιάδων 
ανεµογεννητριών (α/γ) στα βουνά και τα νησιά µας. Το Χωροταξικό Πλαίσιο των ΑΠΕ 
(2008) και το πρόσφατο νοµοσχέδιο Επιτάχυνσης των ΑΠΕ (2009) επιδιώκουν να 
µετατρέψουν τη χώρα µας σε ένα τεράστιο αιολικό πάρκο.  
 

Το ∆ίκτυο Οικολογικών Οργανώσεων Αιγαίου αντιµετωπίζοντας το πρόβληµα στις 
νησιωτικές περιοχές προσπαθεί να διαφωτίσει και να ενηµερώσει την κοινή γνώµη για τις 
συνέπειες ενός τέτοιου εγχειρήµατος. Λίγοι έχουν καταλάβει τι πρόκειται να συµβεί επειδή 
τα ΜΜΕ και η αιολική βιοµηχανία προβάλλουν µόνο την θετική πλευρά των αιολικών 
πάρκων αποκρύπτοντας τα σοβαρές επιπτώσεις που συνεπάγονται. Οι φωνές των τοπικών 
κοινωνιών που επισηµαίνουν τις επιπτώσεις αγνοούνται από την επίσηµη πολιτεία και 
λοιδορούνται µε γελοία επιχειρήµατα στα ΜΜΕ. Τα στοιχεία που παραθέτουµε βασίζονται 
σε ανεξάρτητους επιστήµονες και τεχνικούς που δεν έχουν κανένα συµφέρον από την 
επιβολή των αιολικών πάρκων (ΑΠ). Ιδιαίτερα βοηθητικό και ενηµερωτικό είναι το βιβλίο 
The Wind Farm Scam (2009) από το οποίο προέρχονται και τα περισσότερα στοιχεία.  
 
Τα επιχειρήµατα που εκθέτουµε είναι δύο ειδών: πρώτον, η τεχνολογία της αιολικής 
ενέργειας δεν είναι σε θέση να αντικαταστήσει τα ορυκτά καύσιµα ούτε να συµβάλλει 
αποτελεσµατικά στη µείωση των εκποµπών CO2. ∆εύτερον, η µαζική εγκατάσταση α/γ θα 
έχει σοβαρές συνέπειες στα φυσικά τοπία της χώρας µας και άµεσο αντίκτυπο στην ποιότητα 
ζωής των ανθρώπων και τις τοπικές οικονοµικές δραστηριότητες όπως ο τουρισµός. Η 
βιαστική και επιπόλαιη απόφαση να σπείρουµε χιλιάδες α/γ σε κάθε γωνιά της πατρίδας µας 
θα υποβαθµίσει εκτεταµένες και σηµαντικές περιοχές της χώρας µας. Η δική µας πρόταση 
στο ενεργειακό πρόβληµα εστιάζει στη σηµασία της εξοικονόµησης και την προώθηση των 
ΑΠΕ µικρής κλίµακας που καθιστούν κάθε κάτοικο και τόπο αυτοδύναµο.  
 

Οι α/γ παράγουν ασταθή και απρόβλεπτη ενέργεια 
Η παραγωγή ρεύµατος από τα ΑΠ είναι ασταθής και διακοπτόµενη επειδή ο αέρας φυσά µε 
απρόβλεπτη δύναµη κάθε φορά. Η καταγραφή της παραγόµενης ενέργειας σε διάφορα ΑΠ 
στη ∆ανία, Γερµανία, Ισπανία, Βρετανία δείχνει έντονη διακύµανση µε µεγάλες περιόδους 
χαµηλής παραγωγής και στιγµιαίες ανόδους µέγιστης παραγωγής. Η ταχύτητα του ανέµου για 
να λειτουργήσει µια α/γ κυµαίνεται µεταξύ 3m/s και 25m/s. Κάτω ή πάνω από αυτά τα όρια 
οι α/γ µένουν ακίνητες. Όταν όµως σταµατάνε να λειτουργούν, τότε χάνουν το συγχρονισµό 



τους µε το κεντρικό σύστηµα και η παραγωγή ενέργειας σταµατάει. Αυτό είναι ένα βασικό 
µειονέκτηµα της αιολικής ενέργειας ότι δηλ. δεν µπορείς να την έχεις τη στιγµή που τη 
χρειάζεσαι ( University of Massachusetts, Renewable Energy factsheet). Κάθε kWh από α/γ 
είτε χρησιµοποιείται στιγµιαία είτε χάνεται επειδή δεν υπάρχει τρόπος αποθήκευσης της 
ενέργειας. Στη ∆ανία δεν έχουν βρει κάποιο αποτελεσµατικό τρόπο αποθήκευσης, γι αυτό 
εξάγουν την πλεονάζουσα ενέργεια στις γειτονικές χώρες.  
 

Οι α/γ προκαλούν ανισορροπία στο σύστηµα  
Το γεγονός της έντονης διακύµανσης του ρεύµατος που παρέχουν οι α/γ, δηµιουργεί µεγάλα 
προβλήµατα στη σταθερότητα του συστήµατος. Επειδή το φορτίο που παράγουν οι α/γ 
µπορεί να χαθεί ξαφνικά λόγω των µεταβαλλόµενων καιρικών συνθηκών, αυξάνεται ο 
κίνδυνος των γενικών µπλακ-αουτ ιδιαίτερα στην περίπτωση µεγάλης διείσδυσης των ΑΠΕ 
στο σύστηµα. Στο Τέξας το 1998 η παραγόµενη αιολική ισχύς 1700 MW έπεσε ξαφνικά στα 
300 MW. Η Ισπανία το 2005 δοκίµασε παρόµοιο κίνδυνο µπλακ-αουτ όταν το παραγόµενο 
ρεύµα 11.000 α/γ έπεσε στα 700 MW, ενώ εκείνη τη στιγµή οι εφεδρικοί συµβατικοί σταθµοί 
ήταν εκτός λειτουργίας. H E.ON Νetz (2005) αναφέρει ότι ακόµη και µια µικρή πτώση της 
τάσης στο δίκτυο µεταφοράς µπορεί να προκαλέσει την αποσύνδεση των ΑΠ από το κεντρικό 
σύστηµα. Η ήδια έκθεση της Ε.ΟΝ Νetz επισηµαίνει ότι από µόνη της η αιολική ενέργεια δεν 
µπορεί να εξασφαλίσει την ασφάλεια του εφοδιασµού και τη σταθερότητα του συστήµατος 
εάν δεν υποστηρίζεται από θερµοηλεκτρικούς σταθµούς. Οι θερµοηλεκτρικοί σταθµοί είναι 
απαραίτητοι για να κρατούν σταθερή την τάση του συστήµατος που σε αντίθετη περίπτωση 
κινδυνεύει από ξαφνική πτώση. Οι βασικές πηγές ενέργειας που στηρίζουν ένα εθνικό 
σύστηµα θα παραµείνουν, για πολλά χρόνια ακόµη, τα ορυκτά καύσιµα, ενώ η αιολική 
ενέργεια και οι υπόλοιπες ΑΠΕ καταλαµβάνουν τη θέση των συµπληρωµατικών µορφών 
ενέργειας. Εξάλλου η αποτελεσµατική ενσωµάτωση της ενέργειας από ΑΠΕ στο κεντρικό 
σύστηµα δεν είναι δεδοµένη, αλλά απαιτεί εκ βάθρων αλλαγές στον έλεγχο της παραγωγής, 
διανοµής και κατανάλωσης της ενέργειας. Τα σύγχρονα συστήµατα ελέγχου της ροής της 
ηλεκτρικής ενέργειας µέσω ‘έξυπνων δικτύων’ βρίσκονται σε στάδιο έρευνας και 
πειραµατισµού, ενώ οι επενδύσεις που απαιτούνται είναι τεράστιες.   
 

Οι α/γ απαιτούν την υποστήριξη θερµοηλεκτρικών σταθµών 

H παραγόµενη ενέργεια είναι τόσο ασταθής και χαοτική – κυµαίνεται µεταξύ του µηδενός και 
του µέγιστου – ώστε τα ΑΠ ποτέ δεν θα µπορέσουν να παράγουν φορτίο βάσης. Το σύστηµα 
δεν µπορεί να βασιστεί µόνο στα ΑΠ για να µείνει σταθερό, αλλά χρειάζεται πάντα 
διαθέσιµες εφεδρείες ( φορτίο βάσης) από άλλη πηγή όπως τα ορυκτά καύσιµα. Όταν ο 
άνεµος σταµατάει να φυσάει ή φυσάει λίγο, οι σταθµοί ορυκτών καυσίµων αναλαµβάνουν να 
παρέχουν ηλεκτρικό ρεύµα. Η ισχύς (MW) της εφεδρείας για να ανταποκρίνεται στη αιχµή 
ζήτησης πρέπει να είναι ισοδύναµη µε την ισχύ των ΑΠ µε ένα επιπλέον ποσοστό ασφάλειας 
περίπου 20%. Μάλιστα για να πετύχουν την αναπλήρωση, οι θερµοηλεκτρικοί σταθµοί 
χρειάζεται να βρίσκονται σε συνεχή λειτουργία επειδή απαιτούνται πολλές ώρες για να 
έρθουν σε σηµείο που να παράγουν ρεύµα. Ο ισχυρισµός ότι µε την κατασκευή µεγάλης 
κλίµακας ΑΠΕ αντικαθιστούµε συµβατικούς σταθµούς λιγνίτη ή φυσικού αερίου δεν 
ανταποκρίνεται στην αλήθεια. Τα χιλιάδες ΜW αιολικής ενέργειας που σχεδιάζονται να 
διεισδύσουν στο σύστηµα, πρέπει να υποστηρίζονται από αντίστοιχα ΜW ενέργειας 
εργοστασίων άνθρακα , λιγνίτη ή φυσικού αέριου. Με τα λόγια της E.ΟΝ Netz (2005), της 
εταιρείας που λειτουργεί τα περισσότερα ΑΠ στη Γερµανία, ‘τα ΑΠ δεν µπορούν να 
αντικαταστήσουν τα θερµοηλεκτρικά εργοστάσια παρά µόνο σε ένα περιορισµένο βαθµό’. 
Πράγµατι το Der Spiegel (2007) ανακοινώνει ότι η Γερµανία, αν και διαθέτει τη µεγαλύτερη 
αιολική ισχύ 16.000 MW, ετοιµάζει 26 νέους ηλεκτροπαραγωγικούς σταθµούς άνθρακα. Η 
∆ανία που έχει εγκατεστηµένη αιολική ισχύ άνω των 6.000 MW δεν έχει κλείσει τους 
συµβατικούς σταθµούς παραγωγής ηλεκτρικού ρεύµατος ( Mason, 2005). 
 

Οι α/γ παράγουν ρεύµα χαµηλότερο ονοµαστικής αξίας τους.  

Καµιά πηγή ενέργειας που χρησιµοποιούµε δεν δουλεύει µε απόδοση 100%. Για παράδειγµα 
οι σύγχρονοι θερµοηλεκτρικοί σταθµοί άνθρακα καθώς και οι πυρηνικοί σταθµοί δουλεύουν 
µε απόδοση 80% έως 90%. Αντίθετα οι α/γ, µεταξύ των ορίων ταχύτητας του ανέµου που 



λειτουργούν, παράγουν λιγότερο από το µισό της ονοµαστική αξία τους, κατά προσέγγιση 
παράγουν 25% έως 30% της ονοµαστικής αξίας τους. Η ονοµαστική ισχύς δεν συµπίπτει σε 
καµιά περίπτωση µε την πραγµατική παραγόµενη ισχύ γεγονός που αποκρύπτεται από την 
αιολική βιοµηχανία. Πρακτικά για να βρούµε την πραγµατικά παραγόµενη ισχύ 
πολλαπλασιάζουµε την ονοµαστική επί 25-30% (δηλ. 1MW X 30% = 0.3 MW πραγµατική 
ισχύς). Η µειωµένη απόδοση και η ασταθής τάση της παραγόµενης ενέργειας σηµαίνει ότι 
µόνο ένα µικρό µέρος της συνολικής εγκαταστηµένης αιολικής ισχύος είναι διαθέσιµο κάθε 
στιγµή στο κεντρικό δίκτυο. Για παράδειγµα η E.ON Netz στην έκθεση της (2005) εκτιµά ότι 
από τα 6.000 MW που έχει εγκαταστήσει στη Βαυαρία, η ωφέλιµη ισχύς ήταν κατά µέσο όρο 
1.265 MW. H ίδια έκθεση εκτιµά ότι η παραγόµενη ανανεώσιµη ενέργεια αντικαθιστά τη 
συµβατική κατά 4% - 6%. Μάλιστα τo παράδοξο είναι ότι το ποσοστό αυτό πέφτει όσο 
αυξάνει η εγκαταστηµένη ισχύς αιολικής ενέργειας. Ετσι η ίδια εταιρεία (E.ON Netz, 2005) 
αναφέρει χαρακτηριστικά ότι το 2020 στη Γερµανία αναµένεται εγκατεστηµένη αιολική 
ισχύς 48.000 MW που θα είναι σε θέση να αντικαταστήσουν 2000 MW από 
θερµοηλεκτρικούς σταθµούς. Υπό το φως αυτών των στοιχείων, ο ισχυρισµός ότι η αιολική 
ενέργεια συνεισφέρει στην ενεργειακή ασφάλεια φαίνεται αστήρικτος και µάλλον ύποπτος.  
 

Οι α/γ δεν µειώνουν σηµαντικά τις εκποµπές του CO2  
Eίναι αλήθεια ότι οι ΑΓ δεν παράγουν καθόλου CO2, ωστόσο µοιάζουν περισσότερο µε τη 
χρήση ακριβών φαρµάκων αµφίβολης αποτελεσµατικότητας στην καταπολέµηση της 
κλιµατικής αλλαγής. Στην πραγµατικότητα η εξοικονόµηση του CO2, ακόµη και αν η 
διείσδυση της αιολικής ενέργειας στο σύστηµα φτάσει στο 10%, θα είναι µικρή και 
αδικαιολόγητη σε σχέση µε το κόστος. Ο ισχυρισµός ότι µία MWh ανανεώσιµης ενέργειας 
αντικαθιστά µία MWh θερµοηλεκτρικής ενέργειας δεν ανταποκρίνεται στην πραγµατικότητα. 
Αυτό συµβαίνει επειδή η λειτουργία των α/γ προϋποθέτει την παράλληλη λειτουργία 
θερµοηλεκτρικών σταθµών που παρέχουν το φορτίο βάσης και συνεπώς δεν υπάρχει ένα προς 
ένα αντικατάσταση της ανανεώσιµης µε την συµβατική ενέργεια. Κατά δεύτερο λόγο κάθε 
MW εγκαταστηµένης αιολικής ισχύος έχει µειωµένη απόδοση κατά τουλάχιστον 30%. 
Παρόλα αυτά η βιοµηχανία αιολικής ενέργειας υπολογίζει παραπλανητικά το όφελος σε 
εκποµπές CO2 µε βάση την ονοµαστική ισχύ και όχι την πραγµατική. Η πραγµατική ισχύς από 
1MW αιολικής ισχύος είναι 0.3 MW ( 1MW x 30% = 0.3 MW) και η ωφέλιµη ενέργεια από 1 
MW εγκαταστηµένης ισχύος για ένα χρόνο: 0.3 ʼ 365 ʼ 24 = 2.628 MWh/έτος. 
Λαµβάνοντας υπόψη τις εκποµπές CO2 από θερµοηλεκτρικούς σταθµούς που κυµαίνονται 
κατά µέσο όρο στους 0.43t CO2/MWh υπολογίζουµε ότι για κάθε MW εγκαταστηµένης 
αιολικής ισχύος εξοικονοµούνται 1.130t CO2 το χρόνο (2628MWh ʼ 0.43t CO2/MWh = 
1.130t CO2). Φαινοµενικά υπάρχει εξοικονόµηση, ωστόσο πώς εξηγείται ότι σε χώρες µε 
εκτεταµένα ΑΠ όπως η ∆ανία οι εκποµπές CO2 δεν έχουν µειωθεί (Mason, 2005, Etherington 
2009); Ένας λόγος είναι ότι όταν η αιολική ισχύς ανέρχεται σε χιλιάδες ΜW, απαιτούνται 
νέοι υποστηρικτικοί θερµοηλεκτρικοί σταθµοί που λειτουργούν παράλληλα µε χαµηλό ρυθµό 
παραγωγής και κατά συνέπεια εκπέµπουν CO2. Από µιαν άλλη πλευρά, η όποια ευεργετική 
µείωση CO2 από τα ΑΠ εξανεµίζεται µπροστά στην αυξανόµενη συνολική ζήτηση και 
κατανάλωση της ενέργειας. Τέλος ένα µεγάλο µέρος της αιολικής ισχύος που παράγει η 
∆ανία το πουλάει στις γειτονικές χώρες, Νορβηγία και Σουηδία, που έχουν µειωµένες 
εκποµπές CO2 επειδή ως κύριες πηγές ενέργειας χρησιµοποιούν την πυρηνική και τη 
υδροηλεκτρική ενέργεια. Σε τελική ανάλυση οι α/γ από µόνες τους δεν µειώνουν τις 
εκποµπές των αερίων ρύπων, ενώ η επιδιωκόµενη µείωση των εκποµπών CO2 µπορεί να 
προκύψει από µια συνολική διαχείριση της ενέργειας. Οι τεράστιες επενδύσεις στην 
παραγωγή και εγκατάσταση χιλιάδων α/γ, θα µπορούσαν να στραφούν σε πιο 
αποτελεσµατικούς τρόπους µείωσης CO2 όπως η µείωση της κατανάλωσης και η αύξηση της 
ενεργειακής απόδοσης των κατοικιών.  
 

Οσο επεκτείνονται τα ΑΠ τόσο επεκτείνονται και τα δίκτυα µεταφοράς της ενέργειας.  
Το σηµαντικότερο εµπόδιο στην ανάπτυξη των ΑΠ είναι η ανυπαρξία επαρκών δικτύων 
υψηλής τάσης για τη µεταφορά της ενέργειας. Επειδή τα ΑΠ εγκαθίστανται σε 
αποµακρυσµένες περιοχές απαιτούν εκατοντάδες έως χιλιάδες χιλιόµετρα νέων δικτύων 
υψηλής τάσης. Για παράδειγµα στη Γερµανία η Ε.ΟΝ Netz (2005) ζητά την εγκατάσταση 290 



χµ. νέων δικτύων που θα κοστίσουν 190 εκατ. €. Στην χώρα µας έχουµε το πρόσθετο 
πρόβληµα ότι κατασκευάζονται υπέργεια ακόµη και τα δίκτυα µεσαίας τάσης µε αποτέλεσµα 
χιλιάδες κολόνες και χιλιόµετρα καλωδίων να κατακλύζουν τα βουνά και τα νησιά όπως για 
παράδειγµα στην Εύβοια. Εκτός από το σοβαρό κόστος επενδύσεων, τα νέα δίκτυα έχουν δύο 
σοβαρά µειονεκτήµατα: πρώτα επιφέρουν περιβαλλοντική υποβάθµιση σε νέες περιοχές και 
δεύτερον παρουσιάζουν σοβαρές απώλειες ενέργειας λόγω των µακρινών αποστάσεων 
µεταφοράς.  
 

Πόσο κοστίζουν τα αιολικά πάρκα και ποιος πληρώνει; 

Η παραγωγή ενέργειας από τον άνεµο είναι ακριβή παρά τους ισχυρισµούς των εταιρειών. 
Για παράδειγµα στη Βρετανία η παραγωγή ανά MWh υπολογίζεται £50 από τον άνθρακα, 
£72 από α/γ και £38 από πυρηνικό εργοστάσιο. Γι’ αυτό η ανάπτυξη αιολικών πάρκων δε θα 
ήταν δυνατή χωρίς την επιδότηση της ΕΕ και την υποστήριξη κάθε κράτους - µέλους προς τις 
ιδιωτικές εταιρείες. Όταν η ∆ανία το 2003 µείωσε τις επιδοτήσεις, η εγκατάσταση νέων α/γ 
ξαφνικά σταµάτησε. Στην πραγµατικότητα οι εταιρείες που εγκαθιστούν ΑΠ έχουν βρει ένα 
νέο επικερδές επιχειρηµατικό πεδίο και έτσι µπορεί να εξηγηθεί η αλληλοεπικάλυψη κατά 
50% των αιτήσεων στην Εύβοια (στοιχεία ΤΕΕ, 2009) καθώς και η ενορχηστρωµένη 
παραπλάνηση της κοινής γνώµης ότι θα µας σώσουν από το βρώµικο λιγνίτη. Κατ’ αρχήν οι 
επιδοτήσεις της Ευρωπαϊκής Ένωσης που αφορούν την εγκατάσταση των α/γ φτάνουν µέχρι 
το 40% της επένδυσης και είναι γνωστό πως µε υπερτιµολογήσεις το ποσοστό αυτό µπορεί να 
αυξηθεί. Στη συνέχεια τα κράτη µέλη παρέχουν εγγυηµένη τιµή πώλησης ανά MWh η οποία 
καλύπτεται από ειδικό τέλος που πληρώνουν οι καταναλωτές στους λογαριασµούς ρεύµατος. 
Κατά το 2009 η τιµή χονδρικής αγοράς της ενέργειας προερχόµενη από τις συµβατικές πηγές 
διαµορφώθηκε στα 41 Eυρώ / MWh. Ωστόσο ειδικά για την ενέργεια από ΑΠ, ο νόµος 
προβλέπει εγγυηµένη τιµή αγοράς 80 Ευρώ / MWh. Έτσι το ∆ΕΣΜΗΕ οφείλει να πληρώσει 
επιπλέον τη διαφορά που ανέρχεται σε 72 εκατ. Ευρώ ( ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ, Οκτ. 2009). Προς 
το παρόν οι λογαριασµοί µας περιλαµβάνουν τέλος 0,3% υπέρ των ΑΠΕ που όµως δεν φτάνει 
να καλύψει το παραπάνω ποσό γι αυτό το ∆ΕΣΜΗΕ πρότεινε τον 7πλασσιασµό του τέλους 
στα 2,45%. Η πρόταση όµως αυτή δεν έγινε δεκτή από το ΥΠΑΝ µε αποτέλεσµα το 
∆ΕΣΜΗΕ να έχει αφήσει απλήρωτους τους παραγωγούς αιολικής ενέργειας. Παρόµοια 
πολιτική επιδότησης στην τιµή αγοράς της παραγόµενης ενέργειας ισχύει σε όλες τις χώρες 
της Ευρώπης για τουλάχιστον για τα πρώτα 20 χρόνια ζωής ενός ΑΠ. Στην Βρετανία το 
κέρδος για κάθε εγκαταστηµένο MW αιολικής ενέργειας ανέρχεται στα £3.5εκατ. σε περίοδο 
λειτουργίας 25 χρόνων (Εtherington, 2009).  
Αν συµπεριλάβουµε στα παραπάνω το κόστος κατασκευής των γραµµών µεταφοράς υψηλής 
τάσης ( 80 εκατ. Ευρώ για τη γραµµή Ν. Μάκρη – Ν. Εύβοια και 450 εκατ. για τη 
διασύνδεση Κυκλάδων), το συνολικό κόστος ανάπτυξης αιολικών πάρκων ανεβαίνει σε 
υπερβολικά ύψη σε σχέση µε το υποτιθέµενο όφελος και τελικά το κόστος αυτό πέφτει στους 
ώµους των καταναλωτών.  
 

Ποιες είναι οι συνέπειες της µεγάλης κλίµακας ΑΠ 

Οι εταιρείες αιολικής ενέργειας λόγω της αναµενόµενης κερδοφορίας έχουν κάθε συµφέρον 
να εγκαταστήσουν όσο το δυνατό µεγαλύτερα ΑΠ στη χώρα µας η πολιτική προώθησης των 
ΑΠΕ έχει διαµορφωθεί τυφλά υπέρ της µαζικής εγκατάστασης ΑΠ αγνοώντας τις συνέπειες 
εγκατάστασής τους σε παρθένα ορεινά και νησιωτικά τοπία. Το χωροταξικό σχέδιο για τις 
ΑΠΕ (2008) άνοιξε το δρόµο προς την διευκόλυνση εγκατάστασης σε ευαίσθητες περιοχές, 
ενώ οι πρόσφατες απλοποιήσεις στο αδειοδοτικό πλαίσιο (Νοµοσχέδιο Επιτάχυνσης των 
ΑΠΕ, 2009) επιταχύνει την εγκατάσταση ΑΠ µειώνοντας παράλληλα ακόµη περισσότερο την 
προστασία των ευαίσθητων περιοχών. Η µαζική εξάπλωση των ΑΠ απειλεί την ακεραιότητα 
του ελληνικού τοπίου στο όνοµα της πράσινης ενέργειας, κατ’ αναλογία της µαζικής 
ανοικοδόµησης κατά τις τελευταίες δεκαετίες στο όνοµα της οικονοµικής ανάπτυξης, που 
οδήγησε τελικά σε οικιστική υποβάθµιση. Οι περισσότεροι πολίτες δεν έχουν καταλάβει πως 
η εξάπλωση των ΑΠ διακυβεύει το µέλλον των τελευταίων φυσικών περιοχών και κατ’ 
επέκταση την ποιότητα ζωής των ντόπιων κατοίκων καθώς και τον τουρισµό.  
 

 



Η µαζική εξάπλωση των ΑΠ απειλεί το τοπίο 
Το ελληνικό τοπίο διακρίνεται για τη µικρή κλίµακα και τη λιτή οµορφιά του που συνθέτουν 
οι ξεκάθαρες γραµµές του, η µεσογειακή βλάστηση και η γεωλογία του. Μέχρι σήµερα 
διατηρεί σε µεγάλο βαθµό την ακεραιότητα του χωρίς όµως να έχει εκτιµηθεί η αξία του ως 
εθνικός πόρος που συνδέεται άµεσα µε την ταυτότητα της χώρας µας. Σε αυτή την 
κατάσταση πρόκειται να βάλει τέλος η µαζική εγκατάσταση των ΑΠ. Οι α/γ, ακόµη και ως 
απλά στατικές κατασκευές των 150µ. να τις δει κανείς, βρίσκονται ολοφάνερα εκτός 
κλίµακας τοπίου, ενώ ταυτόχρονα προσθέτουν στο φυσικό τοπίο συντριπτικές επεµβάσεις, 
όπως η κίνηση των γιγάντων φτερών ( > 85µ.), δίκτυα δρόµων πρόσβασης και υπέργεια 
δίκτυα µεταφοράς της ενέργειας. Όλα αυτά θα συµβούν στα τελευταία παρθένα τοπία της 
χώρας όπως οι βουνοκορφές, οι ακτές, οι ηµιορεινές τοποθεσίες, οι αρχαιολογικοί χώροι και 
οι προστατευόµενες περιοχές. Η αιολική βιοµηχανία δεν δέχεται καν τις παραπάνω 
επιπτώσεις, αλλά προπαγανδίζει τα σχέδιά της µε υπερβάλλοντες ισχυρισµούς περί µείωσης 
εκποµπών CO2 και αντικατάστασης των ρυπογόνων µονάδων που όµως δεν ανταποκρίνονται 
στην πραγµατικότητα. Η πικρή αλήθεια είναι ότι η επέλαση των α/γ και των δικτύων υψηλής 
τάσης θα έχει τελικό αποτέλεσµα να µετατραπούν τα βουνά και τα νησιά µας σε 
βιοµηχανικές µονάδες παραγωγής ενέργειας προκαλώντας τεράστια απώλεια φυσικών τοπίων 
καθώς και επιπτώσεις στη βιοποικιλότητα και τις ανθρώπινες ζωές. Οι ∆ανοί προκειµένου να 
πετύχουν τη µεγαλύτερη διείσδυση ΑΠ στον κόσµο παραδέχονται ότι θυσίασαν ένα µεγάλο 
µέρος της φύσης της χώρας τους ( Mason, 2005).    
 

Οι α/γ αιτία θανάτου πουλιών 
Μελέτες παρακολούθησης στην Ευρώπη και την Αµερική δείχνουν ότι η πρόσκρουση 
πουλιών σε α/γ οδηγεί σε θανάτους πουλιών, κυρίως αρπακτικών. Το πρόβληµα εντοπίζεται 
κυρίως σε µεταναστευτικά περάσµατα και περιοχές µε πλούσια ορνιθοπανίδα. To Altamond 
Pass, µεταναστευτικό πέρασµα στην Καλιφόρνια, έχει γίνει το πιο γνωστό παράδειγµα 
καταγραµµένων θανάτων από προσκρούσεις που φτάνουν στους 1300 το χρόνο. Σε άλλα AΠ 
στην Ευρώπη οι προσκρούσεις που έχουν καταγραφεί φτάνουν σε µερικές δεκάδες το χρόνο. 
Στη χώρα µας έχουν καταγραφεί πέντε βεβαιωµένοι θάνατοι πουλιών στην Κρήτη και τον 
Έβρο (…). Οι θάνατοι συµβαίνουν όταν τα αρπακτικά, που πετούν µε αργές κυκλικές 
κινήσεις για να εντοπίσουν από ψηλά την τροφή τους, βρεθούν στην περιφέρεια κίνησης των 
πτερυγίων µιας α/γ που έχει διάµετρο από 80 µ. έως 90 µ. και ταχύτητα περιστροφής 150mph. 
Τα πουλιά τη στιγµή που βρεθούν ανάµεσα στα πτερύγια µιας α/γ έχουν σχεδόν 2 
δευτερόλεπτα χρόνο για να αποφύγουν το θανάσιµο χτύπηµα ( Etherington, 2009). Το 
γεγονός ότι τα αρπακτικά δεν έχουν φυσικό µηχανισµό άµυνας από εναέριες επιθέσεις, τα 
καθιστά ιδιαίτερα ευάλωτα. Παρόµοιο κίνδυνο διατρέχουν οι νυχτερίδες που παρουσιάζουν 
ιδιαίτερη ευπάθεια στις συγκρούσεις, αλλά και σε άγνωστη αιτία που τους προκαλεί σοκ και 
εσωτερική αιµορραγία όταν πλησιάζουν α/γ (Νew Scientist, 2008). Η Ελληνική 
Ορνιθολογική Εταιρεία υποστηρίζει ότι οι σηµαντικές περιοχές για τα πουλιά της χώρας µας 
πρέπει να εξαιρεθούν από εγκαταστάσεις α/γ, ωστόσο το χωροταξικό των ΑΠ επιτρέπει την 
εγκατάσταση µετά από ορνιθολογική µελέτη. Η αιολική βιοµηχανία προσπαθεί να 
υποβαθµίσει το γεγονός προκειµένου να εκµεταλλευτεί όλες τις περιοχές µε δυνατό αέρα που 
τυχαίνει όµως να είναι σηµαντικοί τόποι διαβίωσης πουλιών. Άλλες επιπτώσεις των α/γ στην 
άγρια ζωή συνδέονται µε τα έργα κατασκευής δρόµων και τις εκτεταµένες εκχερσώσεις και 
εκσκαφές που απαιτούνται. Η απώλεια βλάστησης, οι διαβρώσεις εδαφών και άλλες οχλήσεις 
(π.χ θόρυβος, σκόνη) υποβαθµίζουν οικοτόπους που δίνουν καταφύγιο σε έντοµα, ερπετά και 
µικρά θηλαστικά. Ένα ακόµη τραγικό και παράλογο γεγονός είναι να κόβονται δασικά 
δέντρα προκειµένου να διευκολυνθεί η εγκατάσταση α/γ, όπως έχει συµβεί µέχρι σήµερα 
στον Πάρνωνα και πιθανόν να συµβεί στα δάση της Ευρυτανίας και αλλού.  
 

Ακουστική και οπτική όχληση 
Η αιολική βιοµηχανία διαφηµίζει τις σύγχρονες α/γ ως αθόρυβες και φιλικές σε όσους ζουν 
κοντά τους. Την ίδια στάση υιοθέτησε το χωροταξικό των ΑΠΕ που επιτρέπει την 
εγκατάσταση α/γ σε απόσταση 500µ. από µεµονωµένες κατοικίες ακόµη και µικρούς 
οικισµούς. Ωστόσο αυτόπτες µάρτυρες βεβαιώνουν ότι σε απόσταση ενός και πλέον 
χιλιοµέτρου ο θόρυβος γίνεται αντιληπτός όταν βοηθάει η κατεύθυνση του ανέµου και 



ιδιαίτερα τη νύχτα που ο άνεµος δυναµώνει. Πηγή του θορύβου είναι τα πτερύγια των α/γ που 
περιστρεφόµενα µε ταχύτητα 150mph, προκαλούν ένα αεροδυναµικό ρυθµικό θόρυβο. Στην 
περίπτωση πολλών α/γ ακούγονται παράλληλοι και συνεχείς αεροδυναµικοί θόρυβοι που 
γεµίζουν τον αέρα. Στη ∆ανία παράπονα θορύβου εξέφρασαν κατοικίες σε απόσταση 1,9 χµ. 
από AΠ, ενώ στη Βρετανία µία κατοικία σε απόσταση 930µ. από ΑΠ, εγκαταλείφτηκε από 
τους ιδιοκτήτες της λόγω της ανυπόφορης όχλησης στη διάρκεια της νύχτας. Οι α/γ 
εκπέµπουν επίσης θορύβους χαµηλής συχνότητας κατά τη λειτουργία τους που έχουν 
επιβεβαιωθεί µε σεισµογράφους. Η αιολική βιοµηχανία θεωρεί τους υπόηχους ασήµαντους 
λόγω της µικρής έντασης τους, ωστόσο ορισµένοι άνθρωποι µπορεί να είναι ευαίσθητοι σε 
αυτούς και να τους προκαλέσουν αϋπνία και άλλα προβλήµατα. Αυτές τις περιπτώσεις 
έντονης ακουστικής όχλησης έχει ερευνήσει η Νina Piermond στο βιβλίο της Wind Turbine 
Syndrome (2009). Mια ακόµη πηγή όχλησης για ιδιοκτησίες σε απόσταση 400 µ . έως 800 µ. 
είναι η σκιά και η αντανάκλαση των περιστρεφόµενων πτερυγίων ή και του πύργου ανάλογα 
µε τη θέση του ήλιου. Στη ∆ανία η σκιά πάνω σε ιδιοκτησίες λαµβάνεται σοβαρά υπόψη στην 
αδειοδοτική διαδικασία γι αυτό υπολογίζεται ακριβώς µε τον όρο να µην υπερβαίνει τις 10 
ώρες το χρόνο (Danish Energy Agency, 2009). Στην Ελλάδα για το θέµα της σκιάς δεν 
υφίσταται καµιά πρόβλεψη στο Χωροταξικό Πλαίσιο των ΑΠΕ και τις ΜΠΕ – µε 
αποτέλεσµα οι γειτονικές ιδιοκτησίες να παραµένουν απροστάτευτες.  
 

Κίνδυνοι ατυχηµάτων από α/γ 
Τα πτερύγια των α/γ που ζυγίζουν έως 30 τόνους είναι το πιο ευάλωτο µέρος τους καθώς 
µπορεί να σπάσουν είτε λόγω ακραίων καιρικών συνθηκών είτε λόγω φυσιολογικής φθοράς 
(χρόνος ζωής 40.000 ώρες λειτουργίας). Τα πτερύγια σε περίπτωσης σπασίµατος µπορεί να 
αποµακρυνθούν έως 400µ. µακριά όπως συνέβη στο Μαρµάρι Ευβοίας το 2003 εξαιτίας 
ασυνήθιστα σφοδρού ανέµου. Είναι φανερό ότι η απόσταση των 500µ. δεν εξασφαλίζει τα 
σπίτια ή µικρούς οικισµούς από ενδεχόµενο ατύχηµα. Ο κίνδυνος πυρκαγιάς στο κιβώτιο 
ταχυτήτων είναι σπάνιος αλλά όχι απίθανος λόγω των τριβών που αναπτύσσονται. Πιο συχνά 
εκδηλώνονται πυρκαγιές από τις γραµµές µεταφοράς της ενέργειας, ένα πρόβληµα που έχει 
πάρει ανησυχητικές διαστάσεις σε περιοχές µε πολλά ΑΠ. Αντίθετα από τις υπόλοιπες χώρες 
της Ευρώπης, η χώρα µας επιτρέπει ακόµη την υπέργεια µεταφορά της ενέργειας. Οι α/γ 
µπορούν ακόµη να αλλοιώσουν το ραδιοτηλεοπτικό σήµα όταν βρίσκονται µεταξύ ποµπού 
και δέκτη. Την ίδια ενόχληση είναι δυνατό να προκαλέσουν και στη λήψη του ραντάρ της 
αεροπορίας κατά τον εντοπισµό αεροσκαφών.  
 

Μείωση της αξίας γης και αγοράς ακινήτων 
Η αξία της γης και των ακινήτων στην ύπαιθρο εξαρτάται κατά το µεγαλύτερο µέρος από την 
απουσία οχλήσεων και τη φυσική οµορφιά του τοπίου. Η εγκατάσταση τεράστιων α/γ µε τις 
οχλήσεις που συνεπάγονται από µόνες τους αλλά και από τη συνοδεία δικτύων και δρόµων 
πρόσβασης, στερεί τη γη από τα φυσικά της χαρίσµατα και αµαυρώνει την εικόνα της. Κανείς 
δεν νιώθει ευχαρίστηση βλέποντας ένα τοπίο βιοµηχανικό, πόσο µάλλον να θέλει να 
αγοράσει ιδιοκτησία που µε κάποιον τρόπο επηρεάζεται από τις α/γ. Στη Βρετανία οι 
εκτιµητές ακινήτων κατέληξαν ότι κατοικίες κοντά σε α/γ χάνουν την ελκυστικότητα τους και 
ένα σηµαντικό µέρος της αγοραστικής αξίας τους. Στη ∆ανία οι ιδιοκτήτες ακινήτων 
δυσφορούν και αντιδρούν στην εγκατάσταση α/γ σε απόσταση αναπνοής 400µ. Η κυβέρνηση 
της ∆ανίας για να ενθαρρύνει την αποδοχή της εγκατάστασης α/γ κοντά σε κατοικίες, δίνει το 
δικαίωµα σε ιδιοκτήτες να ζητήσουν αποζηµίωση ( Danish Energy Agency, 2009). 
 

Οι α/γ κατά του τουρισµού 

Ο τουρισµός στα νησιά και τα ορεινά µέρη της πατρίδας µας βασίζεται στο αδιατάραχτο 
φυσικό και πολιτισµικό τοπίο όπου η φύση και τα έργα του ανθρώπου συνυπάρχουν σε 
αρµονική σχέση. Όσο η ποιότητα ζωής στις πόλεις υποβαθµίζεται, η ανάγκη απόδρασης στο 
φυσικό τοπίο θα γίνεται συνεχώς µεγαλύτερη. Εξάλλου το τοπίο, φυσικό και πολιτισµικό, 
είναι ο βασικός πόλος έλξης των Ελλήνων και των ξένων τουριστών στην πατρίδα µας που 
στηρίζουν τις τοπικές οικονοµίες στα νησιά και τελευταία τα ορεινά χωριά. Οι µαζική 
εξάπλωση των α/γ θα µεταβάλλει βαθιά τη φυσιογνωµία του ελληνικού τοπίου τόσο µε την 
προσθήκη των τεράστιων α/γ όσο και µε τις συνοδευτικές επεµβάσεις (δίκτυα και δρόµοι). Η 



βιοµηχανοποίηση του ελληνικού τοπίου µε την εξάπλωση των ΑΠ θα αφήσει ένα διαρκές και 
µόνιµο αποτύπωµα που τελικά θα µειώσει την ελκυστικότητα του. Έρευνες που έκαναν οι 
οργανισµοί τουρισµού στην Ουαλία και τη Σκωτία έδειξαν ότι σηµαντικό µέρος του κοινού 
αναµένει αρνητική επίδραση των α/γ στην προσέλκυση τουριστών. Στη ∆ανία οι περιοχές 
τουριστικού προορισµού παραµένουν ελεύθερες από οποιαδήποτε εγκατάσταση α/γ. Στη 
χώρα µας που συνεχώς τονίζουµε τη σηµασία του τουρισµού για την τοπική ανάπτυξη, δεν 
φαίνεται να έχουµε σκεφθεί σοβαρά την αρνητική επίδραση που θα έχει η µαζική 
εγκατάσταση ΑΠ σε µια ζωτική οικονοµική δραστηριότητα για πολλές περιοχές.  
 

Οι δήθεν θέσεις εργασίας 
Οι υποστηρικτές της αιολικής ενέργειας διατυµπανίζουν όπου βρεθούν και όπου σταθούν τη 
δηµιουργία θέσεων εργασίας. Οι περισσότερες θέσεις εργασίας βρίσκονται εκεί όπου 
κατασκευάζονται α/γ δηλαδή στις εξής χώρες : ∆ανία, Γερµανία, Ισπανία και ΗΠΑ. Για 
παράδειγµα η ∆ανία το 2005 κατείχε το 40% της παγκόσµιας παραγωγής α/γ και 
απασχολούσε 20.000 εργαζόµενους (Μason, 2005). Στην χώρα µας που απλά εισάγει α/γ, οι 
θέσεις εργασίας περιορίζονται µόνο στην εγκατάσταση και συντήρηση λειτουργίας, οι οποίες 
όµως είναι ελάχιστες, επειδή οι α/γ παρακολουθούνται και ελέγχονται εξ αποστάσεως µε 
αυτοµατοποιηµένα συστήµατα. Ένας συµβατικός σταθµός παραγωγής ρεύµατος µε άνθρακα 
ή φυσικό αέριο παρέχει εκατοντάδες θέσεις εργασίας σε σχέση µε ένα ΑΠ που µπορεί να 
λειτουργήσει µε τρεις – τέσσερις υπαλλήλους µόνιµης απασχόλησης. Σε σύγκριση µε τον 
τουρισµό, τα ΑΠ όχι µόνο προσφέρουν ελάχιστη απασχόληση, αλλά απειλούν να µειώσουν 
θέσεις εργασίας εξαιτίας της αρνητικής επίδρασης που έχουν στο φυσικό και πολιτισµικό 
τοπίο.   
 

Συµπεράσµατα για την αιολική ενέργεια 
Συνοψίζοντας τα προηγούµενα, η αιολική ενέργεια παρουσιάζει σοβαρά µειονεκτήµατα είτε 
για να στηρίξει το εθνικό σύστηµα ενέργειας στη θέση του λιγνίτη είτε στην ικανότητά της να 
µειώσει τους ρύπους που προκαλούν την κλιµατική αλλαγή. Συνοπτικά τα µειονεκτήµατα της 
µαζικής εξάπλωσης των α/γ είναι:  
 

• Οι α/γ δεν παράγουν φορτίο βάσης ούτε ρεύµα όποτε το χρειαζόµαστε. Η παραγωγή 
ρεύµατος είναι ασταθής γιατί εξαρτάται από τη διακύµανση του ανέµου. 

• Παράγουν πραγµατική ισχύ κατά 25% έως 30% χαµηλότερη της ονοµαστικής.  
• Το γεγονός ότι οι α/γ απαιτούν την παράλληλη λειτουργία υποστηρικτικών σταθµών 

ορυκτών καυσίµων και παράγουν ενέργεια λιγότερη του µισού της ονοµαστικής αξίας 
τους, σηµαίνει ότι εξοικονοµούν µικρότερο ποσό CO2 από αυτό που διατυµπανίζεται.  

• Η αιολική ενέργεια δεν είναι ανταγωνιστική σε σχέση µε τα ορυκτά καύσιµα γι αυτό 
απαιτεί µόνιµη επιδότηση στην τιµή αγοράς που χρεώνεται ο καταναλωτής. 

• Οι µαζική εξάπλωση των α/γ στη χώρα µας θα έχει τεράστια επίπτωση στο ελληνικό 
τοπίο τόσο εξαιτίας ασύµβατου µεγέθους, όσο και εξαιτίας των εκτεταµένων επεµβάσεων 
(δρόµοι, δίκτυα).  

• Οι επιπτώσεις στον τουρισµό και την ποιότητα ζωής των ντόπιων κατοίκων που θα ζουν 
µαζί µε τις τεράστιες α/γ δεν έχουν συζητηθεί και εκτιµηθεί σοβαρά.  

 

Ποιες εναλλακτικές λύσεις υπάρχουν στο ενεργειακό πρόβληµα 
Η ενεργειακή κρίση δεν έχει απλές και εύκολες λύσεις, εάν συνεχίσουµε να θεωρούµε την 
ενέργεια ένα φθηνό και άφθονο αγαθό. Καθώς τα ορυκτά καύσιµα λιγοστεύουν και είµαστε 
υποχρεωµένοι να τα µειώσουµε, οι ΑΠΕ και νέοι τρόποι παραγωγής ενέργειας έρχονται στο 
προσκήνιο µε ένα σηµαντικό περιορισµό παρόλα αυτά: µε την τρέχουσα εφαρµοσµένη 
τεχνολογία οι ΑΠΕ δεν µπορούν να παρέχουν την ίδια ποσότητα και ποιότητα ενέργειας σε 
σύγκριση µε τα ορυκτά καύσιµα (πετρέλαιο, άνθρακα και φυσικό αέριο), άρα δεν µπορούν να 
τα αντικαταστήσουν. Είναι προφανές ότι το ενεργειακό για να µην φτάσει σε αδιέξοδο, 
χρειάζεται να αντιµετωπιστεί µε µια διαφορετική λογική που πρωταρχικό σκοπό θα έχει τη 
σταθεροποίηση και τη µείωση της κατανάλωσης ενέργειας παρά την ικανοποίηση συνεχώς 
αυξανόµενων αναγκών. Για να φτάσουµε σε ένα τέτοιο στόχο, κεντρικό ρόλο θα έχει η 
εξοικονόµηση της ενέργειας και η στροφή στην ενεργειακή απόδοση (συσκευές, κτίρια κ.α). 



Η παραγωγή της ενέργειας είναι ανάγκη να επιστρέψει στην µικρή κλίµακα που ανοίγει 
µεγάλες δυνατότητες στους ιδιώτες και τους µικρούς τόπους να παράγουν τουλάχιστον ένα 
µέρος της ενέργειας που χρειάζονται µε χρήση των ΑΠΕ. Η κλίµακα που παράγεται η 
ενέργεια έχει καθοριστική σηµασία για το κόστος, τις απώλειες ενέργειας από τη µεταφορά 
της σε µακρινές αποστάσεις και τις επιπτώσεις στο περιβάλλον και τους ανθρώπους. Οι ΑΠΕ 
µεγάλης κλίµακας τελικά θα αποδειχθεί ότι έχουν παρόµοια αρνητικά αποτελέσµατα για το 
περιβάλλον και τη ζωή των ανθρώπων όσο και η εκµετάλλευση των ορυκτών καυσίµων.  
 
Είναι φανερό ωστόσο ότι η µικρή κλίµακα δεν θα µπορούσε να αντικαταστήσει εξολοκλήρου 
την ανάγκη της µαζικής παραγωγής ενέργειας στο σηµερινό ενεργοβόρο σύστηµα. Η µαζική 
παραγωγή θα πρέπει να αντιµετωπιστεί µε κάποιον τρόπο όπως µε νέους σταθµούς φυσικού 
αερίου καθώς και µε τη βελτίωση των υπαρχόντων µονάδων λιγνίτη και πετρελαίου για την 
οποία δεν γίνεται κανένας λόγος. Οι λύσεις δεν είναι απλές όταν µιλάµε για ένα τεράστιο 
ενεργοβόρο σύστηµα όπως αυτό της σηµερινής Ελλάδας. Ασφαλώς κανείς δεν επιθυµεί να 
µείνει η χώρα χωρίς ενέργεια, αλλά εξίσου αληθινό είναι ότι κανείς δεν επιθυµεί να δει τη 
φυσική οµορφιά και χάρη των βουνών και των νησιών µας να θυσιάζεται στο όνοµα µιας 
υποτιθέµενης ενεργειακής ασφάλειας. Η συζήτηση για το ενεργειακό χρειάζεται να βάλει στο 
τραπέζι όλες τις παραµέτρους των προτεινόµενων λύσεων και όλους τους εµπλεκόµενους που 
δεν είναι µόνο οι τεχνοκράτες αλλά και οι απλοί πολίτες. Το ενεργειακό πρόβληµα σε καµιά 
περίπτωση δεν είναι απλά ένα αποκλειστικά τεχνοκρατικό ζήτηµα γιατί οι επιλογές που 
αποφασίζονται, θα επιφέρουν βαθιές αλλαγές στο πρόσωπο της υπαίθρου και θα επηρεάσουν 
τις ζωές των ανθρώπων που ζουν εκεί.   
15-1-2010    
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επιστροφή 
 

Πόσο θα νοικιάσουµε τα χωράφια µας ή τι ζηµιά θα γίνει; 
 

“…αντί για τα ανταλλάγµατα (πόσο θα νοικιάσουµε τα χωράφια µας) θα έπρεπε να µιλάµε για τις 
επιπτώσεις της γιγαντιαίας επέµβασης που υλοποιείται συστηµατικά και για το πώς θα την 
αποτρέψουµε” γράφει στο τέλος του κειµένου του ο προσεκτικός και σοβαρός επιστήµονας Τάσος 
Κεφαλάς. Εµείς συνυπογράφουµε, γιατί κάτι τέτοιο θα µπορούσε να είναι η κατάληξη και στο 
Αποπηγάδι του νοµού Χανίων. ΗΓ  
 



Tις τελευταίες µέρες αναπαράγεται, και στο forum, µια καταγγελία για τις βαθύτερες επιδιώξεις 
µιας συγκεκριµένης ρύθµισης του τελευταίου νόµου για τις ΑΠΕ, συγκεκριµένα αυτή της παρ. 11, 
του άρθρου 12 (την επισυνάπτω). Η διάταξη αυτή αντικαθιστά την παρ. Α.2 του άρθρου 24 του 
ν.3468/2006 (την επισυνάπτω). Και οι δύο σχετίζονται µε το άρθρο 14 του ν. 998/1979 (το 
επισυνάπτω) και µε το άρθρο 10 του ν. 3208/2003 (το επισυνάπτω). Το άρθρο 14 αφορά στις 
διαδικασίες επίλυσης αµφισβητήσεων για το αν µια έκταση είναι δάσος ή δασική έκταση. Το άρθρο 
10 αναφέρεται στις περιπτώσεις δασών και δασικών εκτάσεων, που το δηµόσιο δεν προβάλλει 
δικαιώµατα κυριότητας. 
Με όσα µπορώ να καταλάβω, η διάταξη που ψηφίστηκε προβλέπει: 

• Απόλυτη προτεραιότητα στην εξέταση των αιτήσεων χαρακτηρισµού εκτάσεων που 
αφορούν ΑΠΕ και, µάλιστα, µέσα σε ένα µήνα 

• Αν ο χαρακτηρισµός είναι θετικός, οι διαδικασίες αδειοδότησης προχωρούν, 
ανεξάρτητα από το αν έχουν υποβληθεί ενστάσεις, ανεξάρτητα, δηλαδή, από το αν η 
πράξη χαρακτηρισµού έχει τελεσιδικήσει ή όχι 

• Στις περιπτώσεις που η έκταση δεν ανήκει στην κυριότητα του δηµοσίου (σύµφωνα µε 
το άρθρο 10 του ν.3208/2003) η άδεια εγκατάστασης του σταθµού εκδίδεται µόνο αν 
εξασφαλιστεί δικαίωµα αποκλειστικής χρήσης ή µίσθωσης της έκτασης αυτής από τον 
ιδιοκτήτη της 

 

Ας δούµε τώρα τι λέει η καταγγελία των δηµάρχων της νότιας Εύβοιας: 
Συγκεκριµένα, εξωφρενική διάταξη του νοµοσχεδίου προβλέπει ότι στην περίπτωση που κάποιοι 
επενδυτές έχουν καταθέσει αίτηση για να κατασκευάσουν έργα ΑΠΕ στη γη της Νότιας Καρυστίας, αν 
το ∆ασαρχείο έχει εκδώσει πράξη χαρακτηρισµού για τις εκτάσεις τους, ουσιαστικά αφαιρείται από 
τους κατοίκους και νόµιµους ιδιοκτήτες (µε νόµιµους τίτλους ιδιοκτησίας) το δικαίωµα ένστασης, 
καθώς το νοµοσχέδιο προβλέπει ότι η διαδικασία κατασκευής των έργων συνεχίζεται κανονικά και 
δεν σταµατά ούτε καν αφού αποφανθεί η ∆ικαιοσύνη. Όπως αναφέρθηκε, το νοµοσχέδιο αφαιρεί στην 
πράξη το δικαίωµα να υποβληθούν ενστάσεις και αντιρρήσεις των κατοίκων σε περίπτωση που οι 
επιτήδειοι προσπαθήσουν να αρπάξουν τη γη τους µε ψεύτικες πράξεις χαρακτηρισµού. Πιο 
συγκεκριµένα το άρθρο 12 του σχεδίου νόµου, λέει ότι οι αρµόδιες υπηρεσίες µπορούν να εκδώσουν 
άδεια και πρωτόκολλο εγκατάστασης για έργα ΑΠΕ, ανεξαρτήτως αν έχουν προηγηθεί αντιρρήσεις 
κατά της πράξης χαρακτηρισµού και ανεξαρτήτως αν αυτή (η πράξη χαρακτηρισµού) έχει 
τελεσιδικήσει ή όχι. Με λίγα λόγια η συγκατάθεση των ιδιοκτητών γης και τα συνταγµατικά 
κατοχυρωµένα ιδιοκτησιακά τους δικαιώµατα δε λαµβάνονται καθόλου υπόψη και από κανέναν, ενώ 
το Υπουργείο µπορεί να επιτρέψει σε οποιονδήποτε να έρθει να εγκαταστήσει αιολικά πάρκα στην 
ιδιοκτησία των κατοίκων χωρίς να έχει ληφθεί υπόψη η γνώµη των κατοίκων. (Η υπογράµµιση δική 
µου) 
 

Κατά τη γνώµη µου σωστή γενικά θέση, που έχει τη βάση της σε δύο πράγµατα: 

• στο φόβο ότι οι αρµόδιες δασικές υπηρεσίες θα αυθαιρετήσουν και θα χαρακτηρίσουν 
ψευδώς ιδιωτικές εκτάσεις σαν δηµόσιες δασικές, και 

• στις ισοπεδωτικές διαδικασίες που εισάγει ο νέος νόµος και που αγνοεί τη γνώµη 
κατοίκων και τοπικών κοινωνιών 

Στην πράξη, βέβαια, υπάρχει µια ροπή προς την υπερβολή, όταν γίνεται λόγος ότι “το ΥΠΕΚΑ και η 
κυρία Μπιρµπίλη επιχειρούν να καταπατήσουν τα δικαιώµατά τους αρπάζοντας εν µια νυκτί τη γη που 
κληρονόµησαν από τους πατεράδες τους” 
Ας δούµε, στη συνέχεια, πως µεταφέρει αυτή την καταγγελία το blog, που την αναπαράγει 
(http://kafeneio-gr.blogspot.com/2010/05/blog-post_1389.html) : 
 

Αφορµή για την έρευνά µας στάθηκαν οι σφοδρές καταγγελίες τριών ∆ηµάρχων Νοτίου Ευβοίας, οι 
οποίοι έφτασαν έως τη Βουλή εξουσιοδοτηµένοι για να διαµαρτυρηθούν για τη φωτογραφική και 



αντισυνταγµατική ρύθµιση της παρ. 11, του άρθρου 12 του ν/σ της κας Μπιρµπίλη. Με τη ρύθµιση 
αυτή «θα χαρακτηρίζονται κατά προτεραιότητα ως δηµόσιες δασικές, οι εκτάσεις που 
σχεδιάζονται να εγκατασταθούν αιολικά πάρκα και θα υποχρεούνται όλες οι Υπηρεσίες να 
αδειοδοτούν τα αιολικά πάρκα, ασχέτως αν υπάρχουν νόµιµες ενστάσεις και δικαστικές 
προσφυγές από τους ιδιοκτήτες γης». 
 

Εδώ υπάρχει µια λαθροχειρία. Αναφέρεται, και µάλιστα µέσα σε εισαγωγικά (σαν να είναι 
αυτούσια η διάταξη του νόµου), ότι κατά προτεραιότητα (και υποχρεωτικά αντιλαµβάνοµαι 

εγώ) θα χαρακτηρίζονται δηµόσιες δασικές οι εκτάσεις για τις οποίες ζητείται χαρακτηρισµός. Η 
ερµηνεία αυτή δίνει την εντύπωση ότι επιχειρείται να καταπατηθούν οι περιουσίες και το βιός των 
πολιτών κλπ. Αυτό δεν είναι αλήθεια. Το σωστό είναι ότι οι αποφάσεις θα εκδίδονται κατά 
προτεραιότητα, χωρίς να σηµαίνει ότι πάντα θα είναι τέτοιες ή αλλιώτικες. Ακόµα κι αν δεν είναι 
έτσι τα πράγµατα, δεν θα είναι εξαιτίας της συγκεκριµένης διάταξης του νόµου, αλλά συνέπεια της 
ελαστικής συνείδησης των δασικών αρχών. Η ευθύνη της διάταξης βρίσκεται στις συνοπτικές 
διαδικασίες που εισάγει και όχι στις πιθανές ψευδείς βεβαιώσεις και χαρακτηρισµούς. Τα του 
Καίσαρος τω Καίσαρι …  
Λυπάµαι που το λέω, αλλά αυτές είναι κουβέντες του καφενείου ή του “kafeneiou”. Ο 
συγκεκριµένος νόµος έχει τόσα τρωτά σηµεία και τόσα σηµεία για σκληρή πολεµική, που δεν 
χρειάζεται να εφευρίσκουµε άλλα, διακυβεύοντας την όποια αξιοπιστία της δικής µας κριτικής. Και 
καλό θα είναι, κατά την ταπεινή µου άποψη, να µην τα αναπαράγουµε άκριτα. Απλά, επειδή 
φαίνεται να ενισχύει την αµφισβήτηση του συγκεκριµένου νόµου. Σχηµατικά µιλώντας, ο εχθρός 
του εχθρού µου δεν είναι πάντα φίλος. 
Μου κάνει εντύπωση, επίσης, που αυτούσια την καταγγελία του “καφενείου” την υιοθετεί και ο 
ΣΥΡΙΖΑ, καταθέτοντας ερώτηση στη Βουλή, που την υπογράφει και ο πρόεδρος της 
κοινοβουλευτικής του οµάδας. Κρίµα, τέτοια προχειρότητα! 
Σε ότι αφορά, στο δεύτερο σκέλος της καταγγελίας, που αφορά στις εξευτελιστικές τιµές του 

ανταλλάγµατος για τη χρήση δασικών εκτάσεων, θα συµφωνήσω απόλυτα ότι πρόκειται για 

σκάνδαλο πρώτου µεγέθους. Το φωνάζουµε χρόνια στη Βοιωτία και στον Ελικώνα, ήρθε 

φαίνεται η ώρα να αρχίσει να γίνεται ευρύτερα γνωστό το πώς κάποιοι κερδοσκοπούν µε τη 

δωρεάν, ουσιαστικά, παραχώρηση δηµόσιων πόρων. 
Ανεξάρτητα από τα παραπάνω, και χωρίς να έχω προσωπική εικόνα, διαισθάνοµαι ότι αυτές οι 
αντιδράσεις δηµάρχων και κατοίκων στη νότια Εύβοια υποδηλώνουν την αποδοχή κάποιων 
τετελεσµένων και την αναζήτηση καλύτερων όρων για την εξαργύρωση αυτής της αποδοχής. 
Αλλιώς, αντί για τα ανταλλάγµατα (πόσο θα νοικιάσουµε τα χωράφια µας) θα έπρεπε να µιλάµε για 
τις επιπτώσεις της γιγαντιαίας επέµβασης που υλοποιείται συστηµατικά και για το πώς θα την 
αποτρέψουµε. 

5/6/2010 
Τάσος Κεφαλάς 

Συµπαράταξη Βοιωτών για το περιβάλλον 
∆ιαβάστε περισσότερα για τα ενεργειακά στο Energy forum 
http://groups.google.com/group/energy-forum 
 

επιστροφή 
 

Αστυνοµική βία στα Χανιά µε φόντο τις ανεµογεννήτριες στο Αποπηγάδι 
 

Επιστολή - Καταγγελία 
Χτές το βράδυ, (Πέµπτη 20-05-2010) αρκετή ώρα µετά τη δύση του ηλίου, ήρθε στην 
κατοικία µας ισχυρή αστυνοµική δύναµη. Επικεφαλής ήταν ο διοικητής του αστυνοµικού 
τµήµατος Βουκολιών, ο οποίος συνοδεία πολλών τζιπ µε ΤΑΕ και πλήθους πάνοπλων 
αστυνοµικών εισέβαλε στην αυλή και στο σπίτι µας, χωρίς κάποιο νοµικό έγγραφο ή ένταλµα 
εισαγγελέα που να δικαιολογεί την ενέργεια του αυτή. 
Ο επικεφαλής διοικητής λοιπόν, µιλώντας ευθαρσώς και αρπάζοντας βίαια το κινητό 
τηλέφωνο από τα χέρια της µητέρας µου, απαιτούσε φωνάζοντας µε την οπλισµένη 
ακολουθία του να πάµε στο τµήµα εγώ και ο αδερφός µου για να µας ανακρίνει, χωρίς να µας 
εξηγεί το λόγο. 



Στην ερώτηση µου αν έχουνε κάποιο νοµικό έγγραφο να µου παραδώσουν, που να µε καλεί 
νόµιµα να καταθέσω, για να µπορέσω να τους ακολουθήσω, απαντά ''όχι'' και µε αυταρχικό 
ύφος δηλώνει πολλές φορές και ο διοικητής και αστυνοµικός που τον συνοδεύει, ότι αν δεν 
τους ακολουθήσουµε θα µας πάνε µέσα µε τη βία. 
Όταν τους είπα κατηγορηµατικά ότι χωρίς τη νόµιµη διαδικασία, χωρίς παρουσία ή ένταλµα 
εισαγγελέα δέν µπορούν να εισέρχονται σε οικεία πολίτη, να καταργούν το άσυλο του 
σπιτιού και να τον παίρνουν βίαια για ανάκριση και ότι διαφυλάσσοντας τα συνταγµατικά 
κατοχυρωµένα δικαιώµατα µου, έχω δικαίωµα και καθήκον να αρνηθώ µια τέτοια 
αδικαιολόγητη προσαγωγή εµένα και του αδερφού µου, συνέβη το εξής ανατριχιαστικό. 
Ο αστυνοµικός που συνοδεύει το διοικητή, απειλώντας µε , “θα δεις τι θα σου κάνουµε'' µε 
σπρώχνει χτυπώντας µε δυνατά στο στήθος. Όταν διαµαρτυρήθηκα για την κατάχρηση 
εξουσίας και την άσκηση βίας πάνω µου, φωνάζει προκλητικά τους δεκάδες αστυνοµικούς 
των ΤΑΕ λέγοντας “αντιστάθηκε, βάλτε του χειροπέδες , τώρα θα σε δέσουµε µε τις 
χειροπέδες και θα έρθεις µέσα µε τη βία γιατί αντιστάθηκες". Την ίδια στιγµή µου κάνουν 
επίθεση και µε χτυπάνε µαζί µε το διοικητή, προκειµένου να µε ακινητοποιήσουν και να µου 
περάσουν χειροπέδες. 
Την ώρα που µε χτυπάνε είναι παρόντες το ανήλικο αδερφάκι µου Αλέξανδρος 
Παναγιωτάκης ηλικίας 8 ετών, η αδερφή µου Κυριακή Παναγιωτάκη µαθήτρια τρίτης 
Λυκείου, ένας οικογενειακός φίλος µε σοβαρό πρόβληµα υγείας, η µητέρα µου, ο ανάπηρος 
κατά 80% συνταξιούχος πατέρας µου και ο φοιτητής αδερφός µου Σπύρος Παναγιωτάκης. 
∆ηλώνοντας τους ότι θα καταθέσω µήνυση εναντίον τους καταφέρνω να τους ξεφύγω και 
έπειτα από τη δήλωση µου αυτή, µας λένε ότι θα έρθουν µε χαρτί σε ένα τέταρτο ή στις 4 τα 
µεσάνυχτα να µας πάνε µέσα. 
Σαν µέλη της πρωτοβουλίας κατοίκων Παλαιών Ρουµάτων για την διάσωση του 
Αποπηγαδιού και εγώ και ο αδερφός µου Σπύρος Παναγιωτάκης, εκτός από τους 
“υπαλλήλους” και τις πολλαπλές µηνύσεις της Αιολικής Μουσούρων ΑΕ., έχουµε 
επανειληµµένα υποστεί σωµατική και ψυχολογική βία από τις αστυνοµικές δυνάµεις της 
περιοχής. Θα πρέπει να µάθουν λοιπόν οι παραπάνω, ότι εµείς τον έντιµο αγώνα µας για τη 
διάσωση του Αποπηγαδιού θα τον συνεχίσουµε, παρά τις φασιστικές ταχτικές ορισµένων 
ένστολων και µη.  
Όσο για το διοικητή του τµήµατος Βουκολιών και τον αστυνοµικό που βιαιοπράγησαν 
εναντίον µου µέσα στο ίδιο µας το σπίτι, αρµόδια είναι στο εξής τα ελληνικά δικαστήρια. Οι 
ενέργειες τους αντιβαίνουν εκτός των άλλων, στον άγραφο νόµο, στη λογική και στις 
παραδόσεις του τόπου µας. Κλείνοντας έχω να πω ότι το ανήλικο αδερφάκι µου υπέστη 
ισχυρό σοκ έκλαιγε και δε µπορεί να µιλήσει από τότε που είδε να χτυπάνε την οικογένεια 
του ενώ η αδερφή µου δεν µπόρεσε να δώσει την άλλη µέρα πανελλήνιες εξετάσεις καθώς 
δεν έκλεισε µάτι, έπειτα από όλη αυτή τη βία που ασκήθηκε στο σπίτι µας.  
Τα σπίτια των πολιτών όλου του κόσµου πρέπει να φυλάσσονται σαν χώροι ιεροί, από την 
εξουσία αυτών που δεν θέλω να χαρακτηρίσω.  
Λευτέρης Παναγιωτάκης  
Χηµικός - Οινολόγος ΕΚΠΑ 
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Αυτοοργάνωση-Φωτοβολταϊκά 
 

Αν και πέρασε το παραθέτουµε µήπως ενδιαφερθεί κανείς και τους καλέσει στο νησί για να 
φιλοξενηθούν και να µας διδάξουν πώς γίνεται µε αντάλλαγµα τις διακοπές τους. Πρόκειται 
για µια δραστήρια οµάδα (ΚΛΑΠΕΤΟ) που µπορεί να µεταφέρει τη δυσεύρετη τεχνολογία 
των φωτοβολταϊκών στην αποµακρυσµένη επαρχία µας. 
.*Εργαστήριο για την αυτοδιαχείριση της ενέργειας* 
 

Τριήµερο σεµινάριο: 
Κατασκευή και εγκατάσταση φωτοβολταϊκών 
 

18-19-20 Ιουνίου 
Πρακτικό µέρος: 



Κατασκευή πολυκρυσταλλικού φωτοβολταϊκού πλαισίου 60W 
Θεωρητικό µέρος: 
Μελέτη και διαστασιολόγιση αυτόνοµων συστηµάτων 
 

18.06.10 Παρασκευή 17:00-20:00 
19.06.10 Σάββατο 10:00-17:00 
20.06.10 Κυριακή 10:00-17:00 
 

Προτεινοµένη συνεισφορά: 30 ευρώ 
Για δηλώσεις συµµετοχής: klapeto@riseup.net 
ΝΕΑ ΓΟΥΙΝΕΑ   ανατολίου 3, αγ. αρτέµιος <µ> αγ.ιωάννης 
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Νέα φωτοβολταϊκά που παράγονται στο 10% του κόστους τους.  
 

NanoSolar's PowerSheet cells have reduced the cost of production from 
$3 a watt to a mere 30 cents per watt. 
This makes, for the first time in history, solar power cheaper than 
burning coal. 
http://www.celsias.com/2007/11/23/na...per-than-coal/ 
 

τέλος αφιερώµατος 2 
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Προτεινόµενα 
 

Προτεινόµενο βιβλίο 
 

Ιωσήφ Μποτετζάγιας: "Η Ι∆ΕΑ ΤΗΣ ΦΥΣΗΣ- Απόψεις για το περιβάλλον από την 
αρχαιότητα µέχρι τις µέρες µας 
http://rosetabooks.wordpress.com/2010/05/02/ιωσήφ-µποτετζάγιας-η-ιδεα-τησ-φυσησ-α/  
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Προτεινόµενο άρθρο 

 
«τα κινήµατα οφείλουν να αυτοοργανωθούν σε ευέλικτες οµάδες στην βάση της κοινής 
κοσµοθεώρησης, της εργασίας της κάλυψης των αναγκών τους µε ιδιοπαραγωγή αγαθών και 
ενέργειας» γράφει ο Γιωργάκης Κωστής. Πιο αναλυτικές σκέψεις δείτε στο άρθρο του «Ένα 

αειφόρο καταναλωτικό πρότυπο, Επιστροφή στις ρίζες», πατώντας εδώ 
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Προτεινόµενη ιστοσελίδα 
 

Περιβαλλοντική νοµοθεσία. Όλα σε ένα, νοικοκυρεµένα... 
http://www.ct.aegean.gr/people/pavlogeorgatos/el/gelen.html 
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Προτεινόµενος …∆ήµαρχος 
 

Πρωτοακούσαµε για τον Antanas Mockus πριν 2 χρόνια µέσα από ένα chain mail που 
περιέγραφε τις αντισυµβατικές αλλά άκρως αποτελεσµατικές τακτικές του ως δήµαρχος της 
Μπογκοτά. 
Πανεπιστηµιακός ο ίδιος, παραιτήθηκε για να θέσει υποψηφιότητα για τη ∆ηµαρχία. Η 
προεκλογική του εκστρατεία έφερνε γέλιο (εµφανιζόταν µε στολή σούπερµαν ως 
“υπερπολίτης”) αλλά έπεισε µε την ειλικρίνειά της. 



Ως δήµαρχος προσέλαβε 20 µίµους για να χλευάζουν τους παραβάτες στο δρόµο. Γενίκευσε 
τη δηµόσια αποδοκιµασία ενοχλητικών πράξεων µοιράζοντας στους πολίτες ταµπέλες thumbs 
down. Έκανε γυµνός µπάνιο στην τηλεόραση για να δείξει στους πολίτες πώς µπορούν να 
εξοικονοµούν νερό. Όρισε Ηµέρα Γυναίκας όπου οι άντρες θα φρόντιζαν τα παιδιά και οι 
γυναίκες θα έβγαιναν βόλτα στην πόλη. Ζωγράφιζε αστέρια σε σηµεία όπου είχαν συµβεί 
θανατηφόρα ατυχήµατα. Ενεργοποίησε τηλεφωνική γραµµή για να δηµοσιοποιούν οι πολίτες 
τα ονόµατα ταξιτζήδων που έκαναν καλά τη δουλειά τους… 
Όλα αυτά τα ανορθόδοξα µέτρα είχαν εντυπωσιακή επιτυχία. ∆ιαβάστε περισσότερα για αυτό 
το κοινωνικό πείραµα στην Gazette του Πανεπιστηµίου του Harvard από το Μάρτιο του 
2004. 
Σήµερα, έξι χρόνια αργότερα, ο Antanas Mockus βρίσκεται πολύ κοντά στο να καταφέρει 
έναν πολιτικό σεισµό: Ως υποψήφιος του Πράσινου Κόµµατος της Κολοµβίας για τις 
Προεδρικές εκλογές της 30ής Μαϊου, δίνει σύµφωνα µε τις δηµοσκοπήσεις µάχη στήθος µε 
στήθος µε τον Juan Manuel Santos, Υπουργό Άµυνας στις κυβερνήσεις του προέδρου 
Álvaro Uribe ο οποίος προηγείτο συντριπτικά µέχρι την ανακοίνωση της υποψηφιότητας του 
Mockus το Μάρτιο. Μάλιστα οι δηµοσκοπήσεις προβλέπουν νίκη του Mockus στο δεύτερο 
γύρο! 
Στις κοινοβουλευτικές εκλογές της 14ης Μαρτίου, την ίδια µέρα που ανακοινώθηκε η 
υποψηφιότητα του Mockus, οι Πράσινοι εξέλεξαν 5 Γερουσιαστές. 
Ας ελπίσουµε πως οι εκλογές στην Κολοµβία σε δυο βδοµάδες θα δείξουν το παράδειγµα και 
το δρόµο για ειρηνικές κοινωνικές ανατροπές που τόσο έχει ανάγκη η εποχή µας. 
∆ιαβάστε περισσότερα και από τους New York Times, τον Economist και το Reuters. 
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Ηλεκτρονική δηµοκρατία: Ψηφίζουµε 
 

Υπογράφουµε για τη Φαλαινοθηρία 
 

Έχουµε κοντά µας το µεγαλύτερο πληθυσµό φαλαινοειδών και κητοειδών στη Μεσόγειο, στα 
ανοιχτά της Ικαρίας, προς τη Χίο. Αυτά τα σπάνια ζώα προστατεύονται µεν κινδυνεύουν 
όµως από την ανεξέλεγκτη αλιεία. Ωστόσο, σε άλλες θάλασσες οι φάλαινες αλιεύονται 
κανονικά. Υπάρχει κίνηµα και πολύχρονοι αγώνες κατά της αλιείας φαλαινών. Μαθαίνουµε 
περισσότερα για το θέµα στην ιστογραφία που υπάρχει στο τέλος του κειµένου και 
Υπογράφουµε για την απαγόρευσης της αλιείας φαλαινών ΗΓ 
Click here to sign the petition against commercial whaling!  
https://secure.avaaz.org/en/whales_last_push/?vl 
 

After the global ban was first implemented on commercial whaling, the number of whales 
killed each year plummeted from 38,000 per year to just a couple of thousand. It's a testament 
to the power of humanity to move forward. As we move to confront the other crises of the 
modern age, let's cherish this legacy of progress -- by joining together now to protect our 
majestic and intelligent neighbors on this fragile planet. 
 

Despite the ban, Japan, Norway, and Iceland have continued whaling -- and are now pushing 
to make the IWC proposal as lenient as possible. Expecting permission to catch more whales 
than ever, Japan is reportedly planning to buy its largest whaling ship yet.  
 

Περισσότερα: 
IWC Voting on Whale Hunting Moratorium Next Week 
http://goo.gl/7m0y  
"IWC whaling proposal 'offensive'", New Zealand Herald 
http://www.nzherald.co.nz/nz/news/article.cfm?c_id=1&objectid=10640398 
"Flights, girls and cash buy Japan whaling votes" - a new exposé by the Times of London 
http://www.timesonline.co.uk/tol/news/uk/article7149086.ece 
The other side: IWC Chairman defends whaling proposal 
http://www.avaaz.org/commercial_whaling_support  



"Nations Push To Develop New Whale-based Products" - anticipating the end of the whaling 
ban, whaling nations planning whale-based products including golf balls and detergent 
http://goo.gl/aoH1 
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Υπογράφουµε για τα δάση. 20-40% της παγκόσµιας ξυλείας είναι παράνοµη-Μέτρα 

τώρα 
 

Στα αγγλικά 
Within days, the European Union could ban illegal timber from entering the market -- 
but powerful companies are blocking discussions. 
 

Forests are the habitat and life source of many peoples and are essential in preventing 

climate change, but while there is high demand for timber, illegal logging thrives, killing 

species, and fuelling corruption and organized crime.  
 

The European Parliament has just voted for harsh penalties and criminal sanctions for 

importers of timber that was harvested illegally in other countries, but now the EU Council 
and the Commission have their say, and some member states with large timber industries are 
threatening to water down the crucial controls. 
 

Let's build a massive citizens' outcry to get the Council's approval. Sign the petition below, 
and forward this email to all your friends. Together, we can urge the EU to end illegal 

timber imports and save our forests. Take action now: 
 

http://www.avaaz.org/en/eu_stop_illegal_timber/?vl  
 

20-40% of the global timber market is estimated to be illegal. That's roughly 10-15 Billion 
Euros a year which is stolen and funnelled to criminal syndicates. The US has already 
approved strong laws against illegal timber -- but the EU is one of the world's leading timber 
importers and as long as it does not ban the trade, it is directly responsible for around a 3 

billion Euros share in this black market. 
 

Let's not let the companies which fuel misery and destruction win again. Together, we can 

tackle illegal logging and protect our forests and their peoples. Sign the petition -- then 

spread the word: 
 

http://www.avaaz.org/en/eu_stop_illegal_timber/?vl   
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Ειδήσεις από τη γειτονιά µας 
 

Έλεγχος της τήρησης του ειδικού καθεστώτος ΦΠΑ στα νησιά    
 

Βλέπε και παλιότερο δηµοσίευµά µας Για την ακρίβεια στην Ικαρία: 
http://www.asda.gr/ikariaka/hlekd13.htm#ακρίβεια ΗΓ 

29/04/2010 
Ερώτηση Προς τον κ. Υπουργό Οικονοµικών  
 Θέµα: Έλεγχος της τήρησης του ειδικού καθεστώτος ΦΠΑ στα νησιά 
 

Σύµφωνα µε ισχυρισµούς πολιτών και επιχειρηµατιών των ∆ωδεκανήσων και των Κυκλάδων, 
µεγάλες εταιρίες σούπερ µάρκετ, εκµεταλλευόµενες το ειδικό καθεστώς µειωµένου ΦΠΑ το 
οποίο ισχύει για τα νησιά του Αιγαίου, προχωρούν σε παραγγελίες αγαθών για τα 
υποκαταστήµατά τους σε αυτά, από τους προµηθευτές χονδρικής, χωρίς όµως εντέλει να 
αποστέλλουν και να πωλούν τα αγαθά στα νησιά, αλλά σε άλλα υποκαταστήµατά τους στην 
Αττική και την υπόλοιπη χώρα.  
Με τον τρόπο αυτό, εισπράττουν αλλά δεν αποδίδουν τη διαφορά του ΦΠΑ µεταξύ του 
κανονικού και του µειωµένου συντελεστή. 



Σηµειώνεται ότι ο µειωµένος συντελεστής ΦΠΑ ισχύει για τα νησιά των νοµών Λέσβου, 
Χίου, Σάµου, ∆ωδεκανήσου, Κυκλάδων και τα νησιά Θάσο, Σαµοθράκη, Βόρειες Σποράδες 
και Σκύρο, εφόσον πρόκειται για αγαθά τα οποία βρίσκονται στα νησιά και παραδίδονται από 
υποκείµενο στον φόρο που είναι εγκατεστηµένος στα νησιά, πωλούνται µε προορισµό τα 
νησιά, αποστέλλονται ή µεταφέρονται προς νοµικό πρόσωπο εγκατεστηµένο στα νησιά ή 
εισάγονται στα νησιά. Αποτελεί ένα αποτελεσµατικό µέτρο τόσο για την ενίσχυση του 
τουρισµού όσο και για την µείωση του κόστους ζωής στα νησιά. 
Με βάση τα ανωτέρω, 
Ερωτάται ο κ. Υπουργός: 
ʼ    Ενεργεί το Υπουργείο ελέγχους σχετικά µε την απόδοση του ορθού ποσοστού ΦΠΑ από 
εταιρίες που έχουν υποκαταστήµατα τόσο στα νησιά όσο και σε άλλες περιοχές της χώρας; 
Πόσες και ποιες επιχειρήσεις σούπερ µάρκετ έχουν ελεγχθεί; 
ʼ    Έχουν έως σήµερα διαπιστωθεί παρατυπίες; Ποια τα συµπεράσµατα των ελέγχων; 
ʼ     Ελέγχει το Υπουργείο εάν αντιστοιχούν τα ποσά παραγγελιών µε τον κύκλο εργασιών 
των υποκαταστηµάτων των νησιών; 
Ο ερωτών βουλευτής    ∆ηµήτρης Παπαδηµούλης 
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4 δισ. ευρώ πρόστιµο για 318 χωµατερές! 
 

∆ιαβάστε και τα αφιερώµατα του περιοδικού µας στα 
http://www.asda.gr/ikariaka/hlekd12.htm#αφιέρωµα και 
http://www.asda.gr/ikariaka/hlekd15.htm#αφιέρωµα2 ΗΓ 

 
Πέντε χρόνια µετά τον διασυρµό της ευρωκαταδίκης για το πλήθος των παρανόµων 
χωµατερών, που θεωρητικά απαγορεύονται από το 1975 βάσει της κοινοτικής νοµοθεσίας, 
και ενάµιση µετά τη "δέσµευση" ότι µέχρι τα τέλη του 2008 θα έχουν κλείσει όλες και θα 
έχουν αποκατασταθεί, 318 παραµένουν σε πλήρη λειτουργία, ενώ 456 περιµένουν την 
αποκατάσταση. Την ίδια ώρα, τα προγράµµατα διαλογής στην πηγή, επανάχρησης και 
αξιοποίησης προχωρούν µε βραδείς ρυθµούς, ενώ κάποιοι, εκµεταλλευόµενοι το κενό, 
προβάλλουν την καύση ως µαγική λύση. 
Η απειλή του προστίµου για µη συµµόρφωση µε την καταδίκη παραµένει σε αυτούς τους 
δύσκολους καιρούς. Έκθεση του υπουργείου Εσωτερικών, η οποία ολοκληρώθηκε τον 
Μάρτιο και εξέτασε την πορεία υλοποίησης των Περιφερειακών Σχεδιασµών ∆ιαχείρισης 
Στερεών Αποβλήτων των 13 περιφερειών, εκτιµά πως το ηµερήσιο πρόστιµο που θα 
επιδικαστεί για κάθε ενεργό ΧΑ∆Α θα είναι 34.000 ευρώ. Αυτό, επί 318 ΧΑ∆Α, φτάνει τα 
10.812.000 ευρώ την ηµέρα ή 3.946.380.000 ευρώ ετησίως... Εδώ δεν λογαριάζεται το κατ' 
αποκοπήν πρόστιµο που επιβάλλεται για µη συµµόρφωση στο χρονικό διάστηµα που 
µεσολαβεί από την πρώτη έως τη δεύτερη καταδίκη. Προς το παρόν η υπόθεση τελεί "εν 
υπνώσει". Η Ε.Ε. δεν έχει αποφασίσει δεύτερη προσφυγή στο ∆ικαστήριο. 
Σύµφωνα µε την έκθεση, η πιο προβληµατική περιφέρεια είναι αυτή της Πελοποννήσου, µε 
79 ΧΑ∆Α. Σ' αυτή, εµφανίστηκε ως µέσο διαχείρισης η δεµατοποίηση των απορριµµάτων. 
Έχουν αγορασθεί 12 δεµατοποιητές, παρ' ότι τα "δεµατοποιηµένα" απορρίµµατα επιτρέπεται 
να αποθηκεύονται προσωρινά σε αδειοδοτηµένους χώρους από ένα έως τρία χρόνια. Τις 
καλύτερες επιδόσεις παρουσιάζουν η Θεσσαλία και η περιφέρεια ∆υτικής Μακεδονίας. 
Συνολικά εκκρεµεί η αποκατάσταση 456 ανενεργών χωµατερών, οι 395 διαθέτουν άδεια 
αποκατάστασης. Εξ αυτών, όµως, µόνον οι 232 έχουν ενταχθεί σε κάποιο χρηµατοδοτικό 
πρόγραµµα. Σε πολλές περιπτώσεις οι ΠΕΣ∆Α έµειναν στα χαρτιά. Αν και ανά περιφέρεια η 
κατάσταση διαφέρει, αυτό που προκύπτει ως εικόνα είναι ότι οι σηµαντικοί κρίκοι που 
µεσολαβούν από τη συλλογή έως την τελική διάθεση, οι Σταθµοί Μεταφόρτωσης και τα 
Κέντρα διαλογής Ανακυκλώσιµων Υλικών, έρχονται σε δεύτερη µοίρα. 
Σε επίπεδο επικράτειας λειτουργούν 26 σταθµοί µεταφόρτωσης, 27 βρίσκονται σε στάδιο 
υλοποίησης ή διαθέτουν προς τούτο χρηµατοδότηση, ενώ 38 παραµένουν στα χαρτιά. Κέντρα 
διαλογής ανακυκλώσιµων υλικών λειτουργούν µόνον 22, άλλα 9 βρίσκονται σε στάδιο 
υλοποίησης και στα σχέδια, 22, εκ των οποίων τα 3 στην Αττική (Φυλή, Γραµµατικό, 



Κερατέα). Η περιφέρεια µε τον µισό και πλέον πληθυσµό της χώρας διαθέτει µόνον 4 Κ∆ΑΥ 
(Αµαρουσίου, Ασπροπύργου, Φυλής) και έναν σταθµό Μεταφόρτωσης, αυτόν του Σχιστού. 
Συνολικά έχουν κατασκευασθεί 76 ΧΥΤΑ, στην Αττική µόνον ένας, 20 βρίσκονται σε 
διάφορα στάδια κατασκευής, ενώ άλλοι 27 περιλαµβάνονται στους ΠΕΣ∆Α, µε ενδείξεις, 
όπως χαµηλός βαθµός ωριµότητας, χωρίς µελέτες, στάδιο ωρίµανσης, χωρίς 
χρηµατοδότηση... 
Παρά ταύτα, µέχρι τώρα έχουν δαπανηθεί 762.469.000 εκατ. ευρώ. Εννοείται ότι δεν έχει 
δοθεί δεκάρα, π.χ. για µονάδες κοµποστοποίησης ή επεξεργασίας των οργανικών, αφού 
προϋποθέτουν τη διαλογή στην πηγή. Αντιθέτως ολοκληρώθηκε ΧΥΤΑ (Στράτου 
Αιτωλοακαρνανίας), αλλά δεν λειτουργεί διότι δεν προβλέφθηκε η κατασκευή οδών 
πρόσβασης... 
 

Περιφέρειες  Σύνολο ΧΑ∆Α  Αποκατεστηµένα Εν ενεργεία 

χωµατερές  

 Προς 

αποκατάσταση 

Βορείου 
Αιγαίου 

116 74 21 21 

Νοτίου Αιγαίου 88 23 31 34 
Κρήτης 125 123  5 
Ιονίων Νήσων 43 15 11 17 
     
Σύνολο Χώρας 3.036 2.262 318 456 
 

http://www.avgi.gr/ArticleActionshow.action?articleID=539998 
 

επιστροφή 
 

ΥΠΕΣ: Λουκέτο σε 316 παράνοµες χωµατερές µέσα στο επόµενο δίµηνο 
 

 «Λουκέτο» στις 316 ανεξέλεγκτες χωµατερές που εξακολουθούν να λειτουργούν σε όλη τη 
χώρα σκοπεύει να βάλει το υπουργείο Εσωτερικών µέσα σε ένα δίµηνο προκειµένου να 
αποφύγει η Ελλάδα µία νέα καταδίκη τους επόµενους µήνες από το Ευρωπαϊκό ∆ικαστήριο, 
η οποία θα έχει ως συνέπεια εφάπαξ πρόστιµο αρκετών εκατοµµυρίων ευρώ και 34.000 ευρώ 
για κάθε ηµέρα λειτουργίας Χώρου Ανεξέλεγκτης ∆ιάθεσης Απορριµµάτων (ΧΑ∆Α). 
Ο υφυπουργός Εσωτερικών κ. Γ. Ντόλιος έχει επιδοθεί σε αγώνα δρόµου για την επίτευξη 
του στόχου αυτού, όπως και για να προχωρήσουν παράλληλα όλα τα έργα ώστε σε δύο 
χρόνια να έχουν ολοκληρωθεί και να λειτουργήσουν όλες οι υποδοµές των Περιφερειακών 
Σχεδιασµών ∆ιαχείρισης Στερεών Αποβλήτων. 
Σύµφωνα µε το υπουργείο, οι ΧΑ∆Α που παραµένουν σε λειτουργία ανά Περιφέρεια είναι: 
Αν. Μακεδονίας - Θράκης 28, Αττικής 8, Β. Αιγαίου 21, ∆. Ελλάδας 36, ∆. Μακεδονίας 
κανένας, στην Ηπείρου 27, Θεσσαλίας κανένας, Ιονίων Νήσων 11, Κεντρικής Μακεδονίας 
42, Κρήτης 5, Ν. Αιγαίου 31, Πελοποννήσου 79 και Στερεάς Ελλάδας 28. Οι ΧΑ∆Α που 
έχουν ήδη αποκατασταθεί είναι 2.291 ΧΑ∆Α ενώ 429 βρίσκονται σε διαδικασία 
αποκατάστασης. 
Υπενθυµίζεται ότι το Ευρωπαϊκό ∆ικαστήριο καταδίκασε τη χώρα µας για µή συµµόρφωση 
µε τις κοινοτικές οδηγίες στην διαχείριση των στερεών αποβλήτων και συγκεκριµένα για τη 
λειτουργία 1.125 ΧΑ∆Α. Σε λίγους µήνες αναµένεται να προχωρήσει η υπόθεση αυτή εκ 
νέου στο ∆ΕΚ διότι υπάρχουν ακόµα ενεργοί ΧΑ∆Α. Μία ενδεχόµενη δεύτερη καταδίκη της 
ελληνικής δηµοκρατίας για παράβαση απόφασης ∆ΕΚ, θα επιβάλλει ένα εφάπαξ πρόστιµο 
αρκετών εκατοµµυρίων ευρώ καθώς και υψηλότατα πρόστιµο για κάθε ηµέρα λειτουργίας 
κάθε µη αποκατεστηµένου ΧΑ∆Α. 
Για την υλοποίηση έργων διαχείρισης στερεών αποβλήτων και έργων αποκατάστασης ΧΑ∆Α 
έχουν µέχρι σήµερα δαπανηθεί σηµαντικά ποσά, χωρίς ωστόσο να έχει επιλυθεί ένας µεγάλος 
αριθµός προβληµάτων. Συγκεκριµένα, ο συνολικός προϋπολογισµός που έχει δαπανηθεί από 
το 2000 µέχρι σήµερα για την υλοποίηση έργων ΠΕΣ∆Α σε πανελλαδικό επίπεδο ανέρχεται 
στο ποσό των 762.500.000 ευρώ περίπου ενώ εκτιµάται ότι θα απαιτηθούν επιπλέον 
2.150.000.000 ευρώ περίπου. 



http://www.kerdos.gr/default.aspx?id=1252034&nt=103 
 

επιστροφή 
 

Η Ελλάδα που πληγώσαµε µε τσιµέντο 
 

Με αφορµή την κρίση δηµοσιεύσαµε στο προηγούµενο τεύχος 
(http://www.asda.gr/ikariaka/hlekd22.htm#τρύπες) ένα κείµενό µας µε τίτλο «Τι τρύπες 
πρέπει να κλείσουν». Επίσης πριν 2 χρόνια υπήρχε ανάλογη αναδηµοσίευση στο 
http://www.asda.gr/ikariaka/hlekd13.htm#αρχιπελαγοσ  
Σήµερα, δηµοσιεύουµε ένα ρεπορτάζ σχετικά µε την καταστροφή των ελληνικών τοπίων και 
οικισµών λόγω του χτισίµατος και του τσιµέντου. Αυτό που καταστρέφουµε είναι οι ίδιοι οι 
πόροι µας, φυσικοί και πολιτιστικοί. Πόροι που δεν σχετίζονται µόνο µε τον τουρισµό (τη 
βαριά βιοµηχανία µας) αλλά και µε την εύρυθµη λειτουργία της φύσης (αποδάσωση, 
ερηµοποίηση, υπερβόσκηση, υδρολογικός κύκλος, διάβρωση κλπ).  ΗΓ 
 

Ερευνητική οµάδα αποκαλύπτει πώς ορισµένα από τα πάλαι ποτέ ωραιότερα τοπία της 
χώρας είναι πλέον µη αναγνωρίσιµα 
Tου Γιώργου Λιαλιου 
Παρελθόν αποτελούν ορισµένα από τα οµορφότερα ελληνικά τοπία – ας όψεται η 
συστηµατική, βίαιη ανθρώπινη παρέµβαση. 
Η άναρχη δόµηση και η υπερβολική τουριστική ανάπτυξη, η ραγδαία αστικοποίηση, η 
κατασκευή µεγάλων έργων και η βιοµηχανική δραστηριότητα διέγραψαν από πολλές 
περιοχές τα ίχνη του αρχικού τοπίου, ορατά έως πριν από µία ή δύο δεκαετίες. Ένα 
πρωτότυπο ερευνητικό πρόγραµµα, που κατέγραψε για πρώτη φορά 150 ελληνικά τοπία, µε 
τις οµορφιές και τις ασχήµιες τους, αποκαλύπτει πώς ορισµένα από τα πάλαι ποτέ ωραιότερα 
τοπία της χώρας είναι πλέον µη αναγνωρίσιµα. Το ερευνητικό πρόγραµµα «Greekscapes - 
Αεροφωτογραφικός άτλαντας ελληνικών τοπίων» πραγµατοποίησε ερευνητική οµάδα του 
Χαροκόπειου Πανεπιστηµίου Αθήνας (Γιώργος Μελισσουργός, Αργυρώ Μουγγολιά, 
∆έσποινα Γκιρτή, Αντιγόνη Φάκα) µε επικεφαλής τον καθηγητή κ. Κώστα Χατζηµιχάλη και 
χρηµατοδότηση από το Ίδρυµα Λάτση. «Το πρόγραµµα κατέγραψε περίπου 150 τοπία, όχι 
στη λογική της ωραιοποίησης τουριστικών προορισµών ή της καταγγελίας οικολογικών 
εγκληµάτων, αλλά στη λογική της αποτύπωσης όσο πιο αντιπροσωπευτικά γίνεται της 
σηµερινής κατάστασης. Ώστε να καταλάβουµε τι έχουµε µπροστά µας, µε τα “όµορφα” και 
τα “άσχηµα”», εξηγεί στην «Κ» ο κ. Χατζηµιχάλης. «Γι’ αυτό και η µελέτη µας δεν 
περιλαµβάνει µόνο περιοχές φυσικού κάλλους, αλλά αστικές περιοχές, ακόµα και χωµατερές 
ή βιοµηχανικές περιοχές». 
Μελετώντας πολλά και διαφορετικά ελληνικά τοπία, η ερευνητική οµάδα κατέγραψε και το 
πλήθος των συχνά καταστροφικών παρεµβάσεων που έχουν γίνει τα τελευταία χρόνια. 
«Έχουµε εντοπίσει πάρα πολλά τοπία που έχουν αλλάξει δραµατικά τα τελευταία 20 χρόνια, 
ιδιαίτερα στην παράκτια ζώνη. Το τεράστιο µήκος της ελληνικής ακτογραµµής –η Αφρική 
είναι 230 φορές µεγαλύτερη από την Ελλάδα, αλλά το µήκος των ακτών της είναι µόλις 1,8 
φορές µεγαλύτερο– δηµιουργεί µια µεγάλη ποικιλία στο ελληνικό τοπίο, αλλά και µεγάλη 
ευθύνη για την προστασία του», εκτιµά ο κ. Χατζηµιχάλης. «Οι κατασκευές είναι µεγάλη 
απειλή. Το ίδιο και ο µαζικός τουρισµός και η επέλαση της παραθεριστικής κατοικίας. Όλα 
αυτά, σε συνδυασµό µε την τεχνολογία: για παράδειγµα, µια σειρά από Κυκλαδονήσια έχουν 
πλέον έρθει σε απόσταση 2-3 ωρών από την Αθήνα. Έγιναν αυτό που ήταν για την Αθήνα η 
Αίγινα και οι Σπέτσες το ’50 και το ’60. Η υπερδόµηση στη Μύκονο και την Τζια µάς δείχνει 
πώς θα εξελιχθεί η κατάσταση στο µέλλον». 
Την τελευταία δεκαετία, όµως, έχουν αλλάξει πολλά σε σχέση µε την προστασία του τοπίου. 
Το 2000 κυρώθηκε στη Φλωρεντία η Ευρωπαϊκή Σύµβαση για το Τοπίο (ενσωµατώθηκε 
πρόσφατα και από την Ελλάδα), σύµφωνα µε την οποία τα ευρωπαϊκά τοπία αποτελούν 
πλαίσιο ζωής και ως τέτοια πρέπει να συµπεριλαµβάνονται σε όλες τις πολιτικές για τον 
χώρο. «Αυτό σηµαίνει ότι η έννοια του τοπίου και της προστασίας του έπαψε να είναι 
αφηρηµένη έννοια και εφ’ εξής θα πρέπει θα συνυπολογίζεται στη χάραξη πολιτικής», εξηγεί 
ο κ. Χατζηµιχάλης. «Όχι µόνον από αισθητικής άποψης, αλλά και από λειτουργικής: ας µην 



ξεχνάµε ότι τοπίο δεν είναι µόνον αυτό που βλέπουµε, αλλά και αυτό µέσα στο οποίο ζούµε». 
Τα παραδείγµατα που ακολουθούν είναι ενδεικτικά. 
Αντίπαρος 

Από βοσκότοπος, θέρετρο αµφιβόλου αισθητικής... 

«Ο τεµαχισµός σε τουριστικά οικόπεδα του παράκτιου τοπίου στην περιοχή του Αγίου 
Γεωργίου στη νότια Αντίπαρο σοκάρει το βλέµµα», παρατηρεί το ερευνητικό πρόγραµµα και 
αφηγείται µια «κλασική» στις Κυκλάδες ιστορία οικοπεδοποίησης. «Στη νοτιοδυτική πλευρά 
της Αντιπάρου, σε µια έκταση περίπου 1.500 - 1.800 στρεµµάτων, έχει αναπτυχθεί από το 
1975 ο παραθεριστικός οικισµός του Αγίου Γεωργίου, ο οποίος δηµιουργήθηκε βάσει 
διατάξεων της νοµοθεσίας περί οικοδοµικών συνεταιρισµών. Μέχρι τη χάραξη των δρόµων 
και το “κόψιµο” των οικοπέδων, η περιοχή ήταν βοσκότοπος, χωρίς οδική σύνδεση µε την 
πόλη της Αντιπάρου. (...) Η µετατροπή του παράκτιου τοπίου σε οικόπεδα ακολουθεί την 
“τυπική” διαδικασία κερδοσκοπικής εκµετάλλευσης της γης µε ασαφείς τίτλους ιδιοκτησίας, 
γνωστή και από άλλες αντίστοιχες περιπτώσεις στον ελληνικό χώρο (...). Αυτό που αντικρίζει 
σήµερα ο επισκέπτης είναι η ταχύτατη µετατροπή του τοπίου σε ένα πυκνό και κακής 
αισθητικής θέρετρο, τυπικό δείγµα της οικοπεδοποίησης και ανοικοδόµησης των τουριστικών 
ακτών. Η αξιοποίηση των ασαφών πολεοδοµικών διατάξεων, οι αλληλοεπικαλύψεις της 
νοµοθεσίας, η παντελής έλλειψη ελέγχου από τις πολεοδοµικές αρχές και η σιωπηρή 
συναίνεση των τοπικών αρχών, συγκροτούν το πλέγµα των κοινωνικών διαδικασιών 
παραγωγής του τοπίου, γνωστών σε όλα τα νησιά των Κυκλάδων. Εύκολα µπορεί κανείς να 
φανταστεί πώς θα είναι η περιοχή σε δέκα χρόνια». 
Τρίκαλα Ηµαθίας 

Η ήρεµη εικόνα εύφορης αγροτικής γης 
O οικισµός Τρικάλων Ηµαθίας βρίσκεται ανάµεσα στους ποταµούς Αλιάκµονα και Λουδία 
και τον Θερµαϊκό Κόλπο, σε µια επίπεδη περιοχή, αποτέλεσµα µακροχρόνιων φυσικών 
διεργασιών και πρόσφατων ανθρώπινων παρεµβάσεων. «Η αεροφωτογραφία δείχνει τον 
οικισµό και την έντονη γεωµετρικότητα των επίπεδων, αγροτικού τοπίου, µετά τον 
αναδασµό. Η ήρεµη εικόνα δεν αφήνει να µαντέψει κανείς τις αλλεπάλληλες µετακινήσεις 
πληθυσµών που προηγήθηκαν. Η απουσία διάχυτης δόµησης είναι µια ένδειξη της έλλειψης 
πίεσης για νέες κατοικίες και της υψηλής αξίας της αγροτικής γης», παρατηρεί η µελέτη. 
Το τοπίο της ευρύτερης περιοχής έχει µεταβληθεί σηµαντικά τον τελευταίο αιώνα, ως 
αποτέλεσµα της προσπάθειας για τη δηµιουργία εύφορης αγροτικής γης. «Η αποξήρανση της 
λίµνης Γιαννιτσών και των ελών του Λουδία στη δεκαετία του 1930 ήταν η τελευταία φάση 
του αγροτικού µετασχηµατισµού της Ηµαθίας, από την οποία προέκυψε και το τεχνητό 
σηµερινό τοπίο», αναφέρεται. «Το πολεοδοµικό σχέδιο των Τρικάλων Ηµαθίας είναι 
αυστηρά ορθογωνικό, σηµάδι ότι χαράχτηκε εξαρχής χωρίς δεσµεύσεις από προϋπάρχοντα 
οικισµό. Γύρω από το χωριό, εντατικές καλλιέργειες σε βαµβακοχώραφα και οπωρώνες 
οργανώνονται επίσης σε κανονικά σχήµατα, ως συνέπεια της κατασκευής αρδευτικών 
καναλιών και του αναδασµού της γης το 1964. Ο κλήρος των 50 στρεµµάτων συγκεντρώθηκε 
σε µία θέση για κάθε νοικοκυριό και αναπροσαρµόστηκε σύµφωνα µε την ποιότητα του 
εδάφους». 
Μύκονος 

Η επέλαση του real estate και χιλιάδες βίλες µε πισίνες 

Στην αεροφωτογραφία των νότιων ακτών της Μυκόνου (περιοχή Πλατύ Γιαλού) είναι 
εµφανής η ραγδαία αστικοποίηση του νησιού. «Είναι εντυπωσιακή η εκτεταµένη διασπορά 
παραθεριστικών κατοικιών και µικρών ξενοδοχείων, παρά το όριο κατάτµησης των 8 
στρεµµάτων, η οποία υπογραµµίζεται από το υποχρεωτικό άσπρο χρώµα. Οι φράκτες από 
ξερολιθιές είναι το µόνο ίχνος από την αγροτική φάση - σήµερα οικόπεδα προς αξιοποίηση», 
αναφέρεται στη µελέτη. 
Η ανάπτυξη του νησιού κατά την τελευταία δεκαετία «χαρακτηρίζεται από την επέλαση του 
real estate, τη συστηµατική µετατροπή του άνυδρου και γυµνού τοπίου σε πυκνοδοµηµένο 
αστικό ιστό δεύτερης κατοικίας. Χιλιάδες βίλες, µεµονωµένες ή σε συγκροτήµατα µε πισίνες 
και άκοµψη ψευτο-κυκλαδίτικη αρχιτεκτονική κυριαρχούν µαζί µε πυκνό δίκτυο δρόµων. (...) 
Η Μύκονος αποτελεί ένα από τα κλασικά και παράλληλα αρνητικά παραδείγµατα 
τουριστικής περιοχής µε άναρχη ανάπτυξη και άρνηση οποιουδήποτε ελέγχου από την τοπική 



κοινωνία και τα οικοδοµικά συµφέροντα. Η χρονική υστέρηση στη θεσµοθέτηση µέτρων 
πολιτικής, η έλλειψη πολιτικής βούλησης, ο συµβιβασµός µε τα µικρά και µεγάλα 
συµφέροντα και τα συχνά αλληλοσυγκρουόµενα προτεινόµενα µέτρα έχουν οδηγήσει σε 
ουσιαστικά αδιέξοδα τη συνολικότερη ανάπτυξη του νησιού µε δυσµενέστερες επιπτώσεις 
την υποβάθµιση του φυσικού περιβάλλοντος, την αυθαίρετη δόµηση, την αισθητική ρύπανση 
και τη συνολικότερη απαξίωση της ποιότητας του προσφερόµενου τουριστικού προϊόντος». 
Ηλιούπολη 

Το ρυµοτοµικό σχέδιο του ’25 αντέχει ακόµα 
Το αστικό «κέντηµα» της φωτογραφίας είναι η Ηλιούπολη, µία από τις σπάνιες περιπτώσεις 
όπου η οικιστική ανάπτυξη έγινε µε πολεοδοµικό σχέδιο. Στις αρχές του αιώνα ήταν µια 
αγροτική περιοχή. «Στη θέση “Καρράς”, αγροτική περιοχή µε έκταση “τέσσερα ζευγάρια” 
αγοράζεται το 1905 από τον Αλ. Νάστο, ο οποίος, το 1924, συνάπτει συµφωνία µε την 
κερδοσκοπική εταιρεία “∆ρανδάκης - Πάγκαλος & Σία” για την αξιοποίηση της περιοχής, σε 
µια ιδιαίτερα ευνοϊκή συγκυρία λόγω της στεγαστικής κρίσης του Μεσοπολέµου. Σε 
αντίθεση µε άλλες περιπτώσεις, όπου περιαστικές ιδιοκτησίες κατατέµνονταν και πωλούνταν 
ως αγροτεµάχια, η εταιρεία συντάσσει ρυµοτοµικό σχέδιο για το σύνολο της έκτασης. Το 
σχέδιο, που εγκρίνεται το 1925 και καλύπτει µεγάλο µέρος της σηµερινής έκτασης του 
δήµου, διακρίνεται και στην αεροφωτογραφία, όπου είναι φανερή η γεωµετρία και η άνεση 
του οδικού δικτύου και των πλατειών». 
«Η σαφής γεωµετρία του και η διάταξη κατά τα πρότυπα των κηπουπόλεων 
διαφοροποιούσαν την Ηλιούπολη τόσο από τις προσφυγικές συνοικίες όσο και από τις 
περιοχές αυθαιρέτων. (...) Η πιο πρόσφατη επέκταση διακρίνεται στην αριστερή πλευρά της 
αεροφωτογραφίας: πρόκειται για τα “Αστυνοµικά”, περιοχή που παραχωρήθηκε σε 
οικοδοµικό συνεταιρισµό αστυνοµικών το 1967, σε βάρος του Υµηττού. Η αύξηση των 
συντελεστών δόµησης κατά 40%, το 1968, έκανε συµφέρουσα την αντιπαροχή κι έτσι 
πολυκατοικίες άρχισαν να αντικαθιστούν τα µικρά οικογενειακά σπίτια...». 
Γραβιά Φωκίδας, Γκιώνα 

Το µεταλλείο βωξίτη απειλεί το δελφικό τοπίο 
Η λατόµευση είναι µια από τις πλουτοπαραγωγικές πηγές της χώρας, έχει όµως ως 
αποτέλεσµα την καταστροφή των τοπίων, που µετατρέπονται σε λατοµεία ή µεταλλεία. Το 
µεταλλείο βωξίτη που φαίνεται στην αεροφωτογραφία είναι στη θέση «Μαντρί Τσακνή» στη 
Γραβιά της Φωκίδας. Είναι ιδιοκτησίας της εταιρείας S&B και λειτουργεί νόµιµα. 
«Πρόκειται για αρχικά επιφανειακή εκµετάλλευση, που εξελίχθηκε σε υπόγεια. Στο αριστερό 
κάτω άκρο της φωτογραφίας εµφανίζονται οι τρεις στοές από τις οποίες γίνεται η 
εκµετάλλευση. Μπροστά τους είναι διαµορφωµένες πλατείες φόρτωσης. Οι αποθέσεις (σε 
γκρίζα απόχρωση) στο αριστερό τµήµα της φωτογραφίας είναι στείρα υλικά (ασβεστόλιθοι) 
που έχουν παραχθεί κατά την εκµετάλλευση», εξηγεί η µελέτη. 
Σήµερα οι µεταλλευτικές παραχωρήσεις στη Φωκίδα καταλαµβάνουν µια τεράστια έκταση, 
περίπου 95.000 εκταρίων (ένα εκτάριο ισοδυναµεί µε 10 στρέµµατα). «Αν και η εξορυκτική 
δραστηριότητα αναπτύσσεται κατά κύριο λόγο στις πλαγιές της Γκιώνας, η µεγάλη 
επιφανειακή επέκταση των εκµεταλλεύσεων φάνηκε να απειλεί επικίνδυνα το δελφικό τοπίο 
κατά τη δεκαετία του 1980. Με στόχο την προστασία του τοπίου, το 1981 το Εθνικό 
Συµβούλιο Χωροταξίας και Περιβάλλοντος κήρυξε το δελφικό τοπίο ως περιοχή προστασίας. 
(...) Σήµερα η εξορυκτική δραστηριότητα υφίσταται σηµαντικούς περιορισµούς. Οι εταιρείες 
στρέφονται στην υπόγεια εκµετάλλευση και εκτελούν εκτεταµένα έργα επιφανειακής 
αποκατάστασης, χωρίς αυτό να µειώνει τις αντιδράσεις». 
http://news.kathimerini.gr/4dcgi/_w_articles_ell_100034_25/04/2010_398622 
 

επιστροφή 
 
 
 

Αυτοοργάνωση: Ελεύθερη Κατασκήνωση 
 

Υπάρχει η Πρωτοβουλία "Ελεύθερη Κατασκήνωση - Ελεύθερες Παραλίες"  
http://freecampgr.blogspot.com 



Όσα παιδιά της πόλης αντιδρούν στην τσιµεντοποίηση των παραλιών, όσοι θέλουν να 
απολαµβάνουν ελεύθερα και υπεύθυνα την διαβίωση στη φύση µε σκηνή, όσοι 
συναντηθήκαµε στο reclaim the beach party στις Τζιτζιφιές (2006) και στο reclaim the beach 
festival στο Χορευτό (2008), συζήτησαν τις επόµενες πρωτοβουλίες σχετικά µε την ελεύθερη 
κατασκήνωση, το Σάββατο 8 Μάη, στις 5 το απόγευµα, στο χώρο του Αντιαπαγορευτικού 

Φεστιβάλ.  
Μια από τις δράσεις που διοργανώνονται: 
Kίνηµα Για Την Ελεύθερη Κατασκήνωση 
 Σάββατο 26 Ιουνίου 2010 
Κάµπινγκ Στην Πλατεία Συντάγµατος 
Από τις 12 το πρωί έως τις 12 το βράδυ 
 

Ελάτε όλοι  
µε σκηνές, µαγιώ, σωσίβια, αιώρες, 
µάσκες & στρώµατα θαλάσσης και αναπνευστήρες,  
sleeping bags, φίλους και χαµόγελα 
 

Τα δύο κείµενα που ακολουθούν περιέχουν έναν κώδικα ηθικής: 
Εδώ και χιλιετίες η διαβίωση στη φύση είναι µια πραγµατικότητα για τον άνθρωπο. Μπορεί 
για τον περισσότερο κόσµο να θεωρείται δεδοµένο πως κάποιος µπορεί – ελεύθερα – να 
επιλέξει να περάσει κάποιες στιγµές στη φύση, να κοιµηθεί στην αγκαλιά της Μάνας Γης 
κάτω απ' τα αστέρια.  
Όµως ο νόµος Ν.2160/93 (παρ.12, άρθ. 4) (ΦΕΚ 18/Α/19.7.93) «Ρυθµίσεις για τον τουρισµό 
και άλλες διατάξεις» απαγορεύει την ελεύθερη κατασκήνωση σε κοινόχρηστους χώρους, 
δάση, αιγιαλούς, ακόµη και σε ιδιωτικά οικόπεδα (!), επιφυλάσσοντας στους παραβάτες 
αυτόφωρη σύλληψη, ποινή φυλάκισης και χρηµατική ποινή µέχρι 150 ευρώ. Αντίστοιχα, όσοι 
κτίζουν αυθαίρετα σε δάση, αιγιαλούς και κοινόχρηστους χώρους ή µετατρέπουν τις παραλίες 
σε χώρους στάθµευσης συνήθως κερδίζουν και έπαθλο-επιβράβευση της καταπάτησης, τη 
νοµιµοποίηση.  
Ο σχετικός νόµος – που βασίστηκε σε ένα µεταχουντικό νόµο του 1976, που σκοπό είχε να 
χρησιµοποιηθεί ενάντια στους τσιγγάνους και στους χίππυς της εποχής – απαγορεύει 
την ελεύθερη κατασκήνωση µέσα από διατάξεις που µετατρέπουν τους κοινόχρηστους 
ελεύθερους χώρους σε δηµόσια περιουσία η οποία «αξιοποιείται» µέσα από τη µίσθωσή της 
σε ιδιώτες για τη δηµιουργία οργανωµένων χώρων κατασκήνωσης και ενοικιαζόµενων 
δωµατίων. Είναι προφανές ότι αυτή η απαγόρευση είναι παράλογη και επιβάλλεται καθαρά 
για εισπρακτικούς λόγους, για να εγκλωβίσει τους παραθεριστές σε ένα συγκεκριµένο 
µοντέλο τουρισµού και να προασπίσει το οικονοµικό συµφέρον των επιχειρηµατιών αφού 
πλέον δεν θα µπορεί κανείς να κάνει διακοπές στη φύση αν δεν πληρώσει το αντίτιµο στην 
ιδιωτική επιχείρηση.  
Η ελεύθερη κατασκήνωση όπως κάθε άλλη ανθρώπινη δραστηριότητα 
παρουσιάζει θετικές και αρνητικές πτυχές. Η επαφή µε τη φύση, η δηµιουργία κοινοτήτων 
µέσα στους χώρους κατασκήνωσης και οι σχέσεις που αναπτύσσονται 
ανάµεσα στους κατασκηνωτές είναι από τις βασικές αιτίες επιλογής διαµονής σε τέτοιους 
χώρους. Η έλλειψη οργανωµένων υπηρεσιών (αποκοµιδή σκουπιδιών, χώροι υγιεινής κ.τ.λ.) 
προάγει την συνυπευθυνότητα, την αυτορύθµιση και την αυτοοργάνωση.  
Όπως και σε κάθε άλλη κοινότητα έτσι και σε αυτές των κατασκηνώσεων υπάρχουν 
προβληµατικά µέλη. Η συναίσθηση, όµως, της υπευθυνότητας που υπάρχει στους υπόλοιπους 
για την προστασία του χώρου που τους φιλοξενεί (και λόγω περιβαλλοντικής ευαισθησίας, 
αλλά και – κυρίως – για λόγους πρακτικούς) έτσι ώστε να τον βρουν στην ίδια κατάσταση 
τον επόµενο χρόνο, οδηγεί στην αποµόνωση ή ακόµα και την αποµάκρυνση τέτοιων 
κατασκηνωτών και στην κατά το δυνατόν αποκατάσταση της καθαριότητας.  
Η απαγόρευση της ελεύθερης κατασκήνωσης έχει συνέπειες κοινωνικές, οικονοµικές και 
οικολογικές. Στερεί σε αυτόν που δεν έχει την οικονοµική δυνατότητα ή επιλέγει να ζει µε 
χαµηλό επίπεδο καταναλωτικών αναγκών το αναφαίρετο δικαίωµα να χαίρεται τις φυσικές 
οµορφιές της χώρας του, να απειλείται µε κοινωνικό αποκλεισµό που τον µεταβάλλει σε 
µετανάστη και απόβλητο µέσα στην ίδια του τη χώρα. Η βιοµηχανοποίηση του 



περιβάλλοντος πλήττει πρώτα απ’ όλα το ίδιο το αγαθό που φιλοδοξεί να πουλήσει. Αυτό ήδη 
φαίνεται στην κάµψη που παρουσιάζει ο τουρισµός στην Ελλάδα που δεν έχει πλέον να 
προσφέρει αµόλυντη παρθένα φύση ή στο παράδειγµα της Ισπανίας όπου ξεκίνησαν να 
κατεδαφίζουν ξενοδοχεία από τη ζώνη παραλίας. Σε οικολογικό επίπεδο οι συνέπειες είναι 
ολέθριες. Παραδεισένιοι κολπίσκοι µετατρέπονται σε µαρίνες πετρελαιοκίνητων γιωτ, 
µονοπάτια µετατρέπονται σε δρόµους που φέρνουν τα αυτοκινούµενα και το καυσαέριό τους 
σε δάση και ακτές, το πράσινο ξεριζώνεται και καλύπτεται από γκρι, ρέµατα µπαζώνονται, 
κ.α. Είναι γεγονός πως τη µακροχρόνια ζηµιά που προκαλεί η οικονοµική εκµετάλλευση µιας 
παραλίας (καταστροφή χλωρίδας και τοπίου, συρρίκνωση ελεύθερων χώρων κλπ.) δεν 
προκαλούν ούτε όλοι οι ελεύθεροι κατασκηνωτές της χώρας.  
Κάνοντας υπεύθυνα ελεύθερη κατασκήνωση θα µας επιτρέψει να απολαύσουµε περισσότερο 
αυτή την εµπειρία χωρίς να υποθηκεύουµε το δικαίωµα επερχόµενων γενεών σε αυτή την 
απόλαυση, αλλά και θα ενδυναµώσει τα δικαιώµατά µας και τις διεκδικήσεις µας ως ενεργοί 
πολίτες που θέλουν ελεύθερη πρόσβαση στις φυσικές οµορφιές αυτής της χώρας.  
Ως ενεργοί και ελεύθεροι πολίτες αυτής της χώρας πρέπει να απαιτήσουµε 
άµεσα την κατάργηση των παράλογων διατάξεων του Ν.2160/93 που απαγορεύουν 
την ελεύθερη κατασκήνωση αλλά και να βρούµε τρόπους να αυτορυθµίσουµε της περιοχές 
ελεύθερης κατασκήνωσης προάγοντας ένα «ηθικό» κώδικα ελεύθερης κατασκήνωσης.  
 

Τα παρακάτω είναι µερικές µόνο ιδέες για να απολαύσουµε την ελεύθερη διαβίωση στη φύση 
πιο υπεύθυνα:  
1.  Όταν ταξιδεύετε προς την περιοχή ελεύθερης διαβίωσης προτιµήστε τη δίοδο από ήδη 
υπάρχοντα µονοπάτια για να µην καταστρέψετε τη χλωρίδα και συµβάλετε έτσι στη 
διάβρωση του εδάφους. Αποφεύγετε τη χρήση αυτοκινούµενων στον αιγιαλό, ιδίως σε 
περιοχές µε ιδιαίτερη βλάστηση αλλά και σε αµµόλοφους.  
2.  Έχετε πάντα µαζί σας σακούλες απορριµµάτων για να παίρνετε µαζί σας φεύγοντας όχι 
µόνο τα δικά σας σκουπίδια και ότι πλαστικό ξεβράζει η θάλασσα αλλά και προηγούµενων 
κατασκηνωτών-λουόµενων όποτε είναι εφικτό. Προσπαθήστε να αφήνετε το χώρο σε 
καλύτερη κατάσταση από ότι τον βρήκατε. Καλό θα είναι να φτιάξετε ένα ειδικά 
διαµορφωµένο χώρο για τα σκουπίδια σας αν θα µείνετε ηµέρες για να µαζεύετε τις σακούλες 
απορριµµάτων, ενώ τα οργανικά απορρίµµατα (π.χ. αποφάγια, φλούδες) µπορείτε να τα 
θάβετε σε άλλο ειδικά διαµορφωµένο χώρο, σε απόσταση τουλάχιστον 20 µέτρα από τη 
σκηνή σας.  
3.  Για τα ανθρώπινα περιττώµατα να σκάβετε µικρούς λάκκους (τουλάχιστον 15 εκ. βάθος) 
και να τους σκεπάζετε όταν κάνετε την «ανάγκη» σας. Προσοχή δεν θάβουµε τα χαρτιά 
τουαλέτας γιατί τα ζώα τα ξεθάβουν, προτιµήστε να τα βάζετε σε µια σακούλα απορριµµάτων 
και να τα πετάτε στους κάδους.  
4.  Αποφεύγετε τις συσκευασίες µίας χρήσης (π.χ. πλαστικά ποτήρια, πιατάκια, σακούλες) και 
προτιµήστε υλικά-σύνεργα που µπορούν να επαναχρησιµοποιηθούν (π.χ. πάνινες σακούλες, 
ανοξείδωτες κούπες, πιάτα και µαχαιροπίρουνα).  
5.  Όταν µαγειρεύετε προτιµήστε τη χρήση συσκευής µε γκάζι αντί να ανάψετε φωτιά, κυρίως 
αν έχετε κατασκηνώσει στο δάσος ή σε περιοχή µε ξερή βλάστηση. Σε καµία περίπτωση µην 
κόβετε δέντρα για καύσιµη ύλη και προτιµήστε ξερά πεσµένα κλαριά, έτσι ώστε να 
καθαριστεί το δάσος από οτιδήποτε ξερό που θα συµβάλλει στην εξάπλωση µιας πυρκαγιάς, 
πάντα όµως µε πολύ προσοχή. Μην αφήνετε τη φωτιά από το οπτικό σας πεδίο και όταν τη 
σβήνετε να προσέχετε να έχει γίνει σκόνη χωρίς αποκαΐδια. Αποφεύγετε τη καύση πλαστικών 
και άλλων τοξικών απορριµµάτων. Καλό θα είναι να έχετε πάντα δίπλα στη φωτιά µπουκάλια 
µε νερό.  
6.  Αποφεύγετε να πλένεστε στα ποτάµια, τις λίµνες και τη θάλασσα χρησιµοποιώντας 
απορρυπαντικά, σαµπουάν και οδοντόβουρτσες καθώς θα προκαλέσουν βλάβες στα ψάρια 
και το οικοσύστηµα.  
7.  Αν θελήσετε να µαζέψετε ρίγανη, θυµάρι, κρίταµα και άλλα αρωµατικά φυτά, 
προσπαθήστε να µαζέψετε µόνο όσο χρειάζεστε και ποτέ µην τα κόβετε από τη ρίζα για να 
ξαναφυτρώσουν. Καλό είναι πάντως να µην αποµακρύνετε βλάστηση και άλλα ενδηµικά είδη 
(π.χ. βότσαλα, κοχύλια) από τον τόπο τους.  



8.  ∆ιατηρήστε τα επίπεδα θορύβου στο ελάχιστο όχι µόνο για να µην ενοχλείτε τους 
υπόλοιπους κατασκηνωτές αλλά και τους µόνιµους θαµώνες, τη πανίδα της περιοχής.  
9.  Ενηµερωθείτε για τις οµορφιές της περιοχής αλλά και τους κανόνες που τη διέπουν, ιδίως 
αν είναι προστατευόµενη. Μεγάλη προσοχή σε περιοχές που είναι προστατευόµενες γιατί 
φιλοξενούν είδη χλωρίδας και πανίδας που απειλούνται µε εξαφάνιση.  
10.  Επικοινωνήστε µε τους υπόλοιπους κατασκηνωτές της περιοχής, ενηµερώστε τους για τις 
αρχές του κώδικα και ανταλλάξτε απόψεις για το πως µπορείτε να διαφυλάξετε την περιοχή 
και να προασπίσετε το δικαίωµά σας για ελεύθερη διαβίωση σε αυτή.  
Ηλιόσποροι - Κενό ∆ίκτυο - Φίλοι της Παρίσαινας - Αλληλέγυοι/ες  
 

Όλες οι παραλίες, οι θάλασσες, τα βουνά, τα δάση, τα ποτάµια, οι ουρανοί αυτού του κόσµου 
ανήκουν σε όλους εµάς και όλοι µαζί θα διεκδικήσουµε παντού την ελευθερία να 
απολαµβάνουµε την ζωή χωρίς περιορισµούς και χωρίς απαγορεύσεις. Σκοπός του 
«Κινήµατος Για Την Ελεύθερη Κατασκήνωση» είναι να διδάξουµε ο ένας τον άλλον την 
Αγάπη, τον Σεβασµό και την Προστασία της Φύσης και να υπερασπιστούµε την απόλυτη 
Ελευθερία της διαβίωσης στην απέραντη αγκαλιά της Γης και του Ουρανού. Θα ταξιδέψουµε 
µε τους αγαπηµένους µας ανθρώπους, τους φίλους µας και τους εραστές µας παντού, θα 
ζήσουµε ελεύθεροι όπου εµείς επιλέξουµε, θα προστατέψουµε τα δάση και τις παραλίες µε τα 
γυµνά κορµιά µας… ∆εν θα ζητήσουµε άδεια από κανέναν για να είµαστε ελεύθεροι  
 

Ο∆ΗΓΟΣ ΕΛΕΥΘΕΡΗΣ ΚΑΙ ΥΠΕΥΘΥΝΗΣ ΚΑΤΑΣΚΗΝΩΣΗΣ  
Πώς συνυπάρχουµε αρµονικά µε τους άλλους κατασκηνωτές, τους κάτοικους της περιοχής 
και µε την ίδια τη φύση; Απέναντι στον οργανωµένο περιορισµό της ελευθερίας, του ζωτικού 
χώρου έκφρασής της και στην περιθωριοποίηση του φυσικού τρόπου ζωής, είναι σηµαντικό 
για τους κατασκηνωτές να µάθουµε τουλάχιστον να συνυπάρχουµε ακολουθώντας κάποιες 
κοινές συνήθειες:  
>>Παρκάρουµε τα αυτοκίνητα µακριά από την παραλία και δεν εµποδίζουµε την πρόσβαση 
στην παραλία  
>> Χρησιµοποιούµε σακούλες για τα απορρίµµατα, συµπεριλαµβανοµένων των χαρτιών 
υγείας που ξεθάβονται από ζώα  
>> Μαζεύουµε όλα τα δικά µας σκουπίδια αλλά και τα υπόλοιπα που βρίσκουµε. 
Χρησιµοποιούµε γάντια µιας χρήσης ή µια σακούλα φορεµένη στο χέρι µας για να κάνουµε 
τη διαδικασία λιγότερο δυσάρεστη. 
>> Καθορίζουµε πού είναι η «τουαλέτα» και σκάβουµε λάκκους τουλάχιστον 15 εκ. κάθε 
φορά ή τα σκεπάζουµε µε άµµο παραλίας. Αντί για χαρτί τουαλέτας χρησιµοποιούµε νερό 
από την θάλασσα σε πλαστικό µπουκάλι  
>> Αποφεύγουµε τη χρήση έστω κα βιοδιασπώµενων σαµπουάν και σαπουνιών στο νερό 
γιατί έτσι ρυπαίνουµε τη θάλασσα, τη λίµνη, ή το ποτάµι. 
>> Είµαστε έτοιµοι να κατανοήσουµε τις ειδικές συνθήκες του µέρους στο οποίο 
βρισκόµαστε και να το προστατέψουµε µε την παρουσία µας. Σεβόµαστε τη βλάστηση, και 
την πανίδα της περιοχής ανάλογα µε τις συνθήκες. Για παράδειγµα σε περιοχές όπου 
φωλιάζει η καρέτα-καρέτα, η φωτιά µπορεί να αποπροσανατολίσει χελώνες και χελωνάκια ή 
σε µέρη µε πικνή βλάστηση η φωτιά είναι επικίνδυνη 
>> Στήνουµε τη σκηνή αρκετά µέτρα µακριά από το κύµα ώστε να µην εµποδίζουµε τους 
υπόλοιπους κατασκηνωτές αλλά κυρίως να µην ενοχλούµε καβούρια, χελώνες, πουλιά. 
>> Τα έντοµα είναι κάτοικοι της περιοχής, εµείς είµαστε οι επισκέπτες. Τα αποφεύγουµε µε 
φυσικά εντοµοαπωθητικά, και µε το να κρατάµε κλειστή τη σήτα της σκηνής όλη µέρα  
>> Κατασκευάζουµε αυτοσχέδια τασάκια για τις γόπες µας. 
>> ∆εν θεωρούµε το σηµείο που µένουµε τσιφλίκι µας, δεν δηµιουργούµε συνθήκες µόνιµης 
εγκατάστασης 
>> Σε περίπτωση επίθεσης της αστυνοµίας ενωνόµαστε, εκφράζουµε συλλογική αλληλεγγύη 
και απαντάµε στις προκλήσεις όλοι µαζί 
>> Προσφέρουµε, µοιραζόµαστε, γνωριζόµαστε και δηµιουργούµε, στο µέτρο του 
επιθυµητού, συνθήκες συλλογικής διαβίωσης µε τους άλλους κατασκηνωτές 
>> Αφήνουµε το δάσος ή την παραλία όπως τη βρήκαµε, και αν γίνεται, πολύ καλύτερη  
ΤΑ ΠΑΙ∆ΙΑ ΤΗΣ ΚΡΙΣΗΣ ΚΑΝΟΥΝ ΕΛΕΥΘΕΡΗ ΚΑΤΑΣΚΗΝΩΣΗ 



ΕΛΕΥΘΕΡΗ ΖΩΗ // ΕΛΕΥΘΕΡΟ ΤΑΞΙ∆Ι // ΕΛΕΥΘΕΡΗ ΚΑΤΑΣΚΗΝΩΣΗ 
http://freecampgr.blogspot.com/ 
 

επιστροφή 
 

Πρόωρη ανθοφορία στα δένδρα που ξεγελάστηκαν από τον ήπιο χειµώνα 
 

Παρακολουθούσα τις συκιές που υπάρχουν στον κήπο της Γαλλικής Σχολής, στη Χαλέπα 
Χανίων, να δένουν σύκα το Μάρτη. Η φύση τρελάθηκε. Τώρα, τα σύκα είναι κανονικά σε 
µέγεθος αλλά … τζούφια! ∆εν τρώγονται. Άραγε η κακοµοίρες οι συκιές, που ξεγελάστηκαν 
από τη φετινή ζέστη, θα δέσουν κανονικά σύκα φέτος τον Αύγουστο; Θα προλάβουν; Τι θα 
γίνει µε την καρποφορία όλων των καρποφόρων δέντρων σε πολλές περιοχές;  
Χρειάζεται οικολογική συµπεριφορά από όλους µας. Εξοικονόµηση ενέργειας, λαµπτήρες 
χαµηλής κατανάλωσης, όχι κλιµατιστικά αλλά ανεµιστήρες οροφής, ανακύκλωση από όλους, 
όχι καύση σκουπιδιών στο βαρέλι, µείωση της σπατάλης και της υπερκατανάλωσης, 
περισσότερο περπάτηµα, σωστή διατροφή, ανταλλαγή ρούχων και προϊόντων µεταξύ µας, 
φωτοβολταϊκά και ανεµογεννήτριες στη στέγη. Και φυσικά, χρειάζονται αγώνες για τη 
ρύπανση των πλοίων και των αεροπλάνων, για την υπερβόσκηση, για τις πυρκαγιές, για 
ενέργεια από το κύµα της θάλασσας, για σωστά φτιαγµένα σπίτια που να µην καταναλώνουν 
στην Ελλάδα περισσότερη ενέργεια από ότι στη… Σουηδία (µετρηµένο κι αποδεδειγµένο κι 
αυτό).  
Το παγκόσµιο σύστηµα µας οδηγεί στην πυρηνική ενέργεια. Μας οδηγεί στα µεγάλα 
συστήµατα Ανανεώσιµων Πηγών Ενέργειας και στην καύση των σκουπιδιών (καλά, αυτά τα 
έκαιγαν για χρόνια οι δήµοι µας στις χωµατερές-εκεί δεν φταίει το παγκόσµιο σύστηµα αλλά 
το στραβό µας το κεφάλι).  
Εµείς; Τι θέλουµε;  
ΗΓ 
 

επιστροφή 
 

Να παρθούν ουσιαστικά µέτρα για τη δασοπροστασία 

 
Ουσιαστικά µέτρα για τη δασοπροστασία ζητά από την κυβέρνηση το ΚΚΕ µε Επίκαιρη 
Ερώτηση που κατέθεσε η βουλευτής του Κόµµατος ∆ιαµάντω Μανωλάκου και απευθύνει 
στους υπουργούς Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιµατικής Αλλαγής (ΥΠΕΚΑ) Τ. 
Μπιρµπίλη και Προστασίας του Πολίτη Μ. Χρυσοχοΐδη, επισηµαίνοντας ότι οι δασικές 
πυρκαγιές ξεκίνησαν χωρίς να υπάρχει ολοκληρωµένη µελέτη αντιπυρικής προστασίας για το 
σύνολο των δασών της χώρας. Το κείµενο της Ερώτησης έχει ως εξής: 
«Η κυβέρνηση του ΠΑΣΟΚ, συνεχίζοντας την πολιτική της Ν∆ στην εµπορευµατοποίηση 
δασών και δασικών εκτάσεων, τις παραδίδει στις "επενδυτικές" ορέξεις του µεγάλου 
κεφαλαίου και των οικοπεδοφάγων. 
Προωθείται αλλαγή του ορισµού του δάσους και της δασικής νοµοθεσίας, σε βάρος των 
δασικών οικοσυστηµάτων. Στην πράξη ο διαχωρισµός της πρόληψης από την καταστολή των 
δασικών πυρκαγιών έχει αποτύχει. Αυτή η πολιτική τροφοδοτεί συνεχώς και εξοπλίζει τους 
εµπρηστές. 
Η αντιπυρική περίοδος που ήδη ξεκίνησε βρίσκει τους αρµόδιους φορείς απροετοίµαστους. 
Οι δασικές πυρκαγιές ξεκίνησαν, όµως δεν υπάρχει καµιά σύγχρονη ολοκληρωµένη µελέτη 
αντιπυρικής προστασίας, σχεδόν στο σύνολο των δασών της Ελλάδας. 
∆εν έχουν γίνει ακόµη δεκτές οι προτάσεις της δασικής υπηρεσίας για "Μέτρα οργάνωσης 
του αντιπυρικού σχεδιασµού και πρόληψης των δασικών πυρκαγιών". 
Οι πιστώσεις είναι µειωµένες σε σχέση µε πέρσι και δεν έχει ακόµη προσληφθεί το αναγκαίο 
εποχικό προσωπικό, ενώ υπάρχουν χρέη για το 2009. 
∆εν έχουν γίνει καθαρισµοί και συντήρηση του δασικού οδικού δικτύου. 
Τα κενά προσωπικού στην πυροσβεστική υπηρεσία ξεπερνούν τα 3.500, ενώ υπάρχουν πάνω 
από 400 αιτήσεις για συνταξιοδότηση. Ταυτόχρονα µεγάλες είναι οι ελλείψεις και σε οδηγούς 
πυροσβεστικών οχηµάτων. 



Οι στόλοι των πυροσβεστικών οχηµάτων είναι σε µεγάλο ποσοστό απαρχαιωµένοι. 
Τα πέντε (5) ελικόπτερα της πυροσβεστικής υπηρεσίας παραµένουν καθηλωµένα στο έδαφος, 
ενώ οι πιλότοι έχουν µετακινηθεί σε άλλες µονάδες. 
∆εν έχει γίνει προµήθεια του απαραίτητου εξοπλισµού και οι φορείς της Τοπικής 
Αυτοδιοίκησης δεν έχουν πιστώσεις για πρόσληψη εποχιακού προσωπικού, έργων πρόληψης, 
συντήρησης και εξοπλισµού. 
ΕΡΩΤΩΝΤΑΙ οι Υπουργοί τι άµεσα µέτρα για την αντιπυρική περίοδο πρόκειται να πάρουν 
ώστε: Να καλύψουν τα παραπάνω κενά και ελλείψεις για τη συντήρηση και προστασία των 
δασών. Να εξασφαλισθεί η συνολική προστασία των δασικών οικοσυστηµάτων µε κύριο 
βάρος στην πρόληψη». 
http://www1.rizospastis.gr/story.do?id=5667000&publDate=26/5/2010 
 
Πολύ ενδιαφέρον έχει το θέµα, ιδιαίτερα για την Ικαρία. Πρέπει να δούµε την 
εµπορευµατοποίηση των Ικαριακών δασών και δασικών εκτάσεων, που οι κυβερνήσεις του 
ΠΑΣΟΚ και της Ν∆ τις παραδίδουν στις "επενδυτικές" ορέξεις του µεγάλου κεφαλαίου και 
των οικοπεδοφάγων, στην περίπτωσή µας στην αδέσποτη κτηνοτροφία των ψηφοφόρων των 
δηµάρχων και στους καταπατητές της δηµοτικής περιουσίας, που συνήθως είναι 
«σύντροφοι». Οι ∆ήµοι της Ικαρίας, αν θέλουν να είναι µέσα στη γραµµή, θα πρέπει: 
• Να δεχτούν το ΣΧΟΟΑΠ της Ικαρίας και να το προχωρήσουν σε αυτές τις κατευθύνσεις 
που ζητάει το ΚΚΕ, ώστε η Ικαρία να φύγει από την οικοδοµική αναρχία και να 
προστατευθούν αποτελεσµατικά και τα δάση. Πρέπει: 

• Οι δήµαρχοι να αλλάξουν θέση και να µη δέχονται τις καταστροφικές τεράστιες εκτάσεις 
για τουριστική ανάπτυξη που προβλέπει η α φάση του ΣΧΟΟΑΠ.  

• Να φροντίσουν για την υπερβόσκηση της Ικαρίας, που γίνεται σε βάρος των δασικών 
οικοσυστηµάτων από τους δικούς τους πολιτικούς πελάτες. 

• Να υποστηρίξουν τις προστατευόµενες περιοχές NATURA της Επαρχίας Ικαρίας (Ικαρία 
και Φούρνοι), αντί να προσπαθούν να τις καταπατούν µε διάφορες χωροθετήσεις που 
προωθούν.  

• Να υποστηρίξουν ενεργά να δηµιουργηθεί φορέας διαχείρισης των περιοχών NATURA και 
να συνταχθούν διαχειριστικά σχέδια. 

• Να φροντίσουν ώστε να µην πάρει φωτιά κανένας σκουπιδότοπος της Επαρχίας. 
• Να οργανώσουν την εθελοντική πυροφύλαξη σε όλη την Ικαρία. 
ΗΓ 
 

επιστροφή 
 

Όταν η γραφειοκρατία καλύπτει την ασυδοσία των δήµων 
 

∆είτε και το δηµοσίευµα του προηγούµενου τεύχους µας στο 
http://www.asda.gr/ikariaka/hlekd20.htm#µαυρη   
 

Της Έλενας Kαρανατση 
 

Το «γρηγορόσηµο» το γνωρίζουν άπαντες σ’ αυτή τη χώρα. Το έχουµε ακούσει και από 
επίσηµα πολιτικά χείλη σε οµιλίες περί διαφάνειας στον δηµόσιο τοµέα. Πληρώνεις κάτι 
παραπάνω, για να παρακάµψεις ορισµένες γραφειοκρατικές τυπικές διαδικασίες προκειµένου 
να «γίνει η δουλειά σου». Τι γίνεται όµως όταν τα πλοκάµια της γραφειοκρατίας µπορεί και 
να «βολεύουν» ορισµένους έτσι ώστε να ξεγλιστρούν από τους ελεγκτικούς µηχανισµούς; 
Μήπως θα έπρεπε να πληρώνουν «αργόσηµο»; 
Στην περίπτωση κάποιων Οργανισµών Τοπικής Αυτοδιοίκησης θα µπορούσε να ισχύει αυτό 
το µαύρο αστείο, καθώς µε τους «σωστούς ελιγµούς» των δήµων σε συνδυασµό µε τις 
σηµαντικές καθυστερήσεις που σηµειώνονται στις ελεγκτικές διαδικασίες, αυτός που 
επωφελείται είναι φυσικά ο ελεγχόµενος οργανισµός που έχει παρανοµήσει ή παρατυπήσει. 
Όσον αφορά τις παράτυπες αποφάσεις δηµοτικών συµβουλίων, ακόµα και αν τελικά 
ακυρωθούν από την αρµόδια επιτροπή, αυτό συµβαίνει µε τέτοια χρονική καθυστέρηση, ώστε 



στο διάστηµα που µεσολαβεί από την προσφυγή µέχρι την εκδίκαση και την κοινοποίηση της 
απόφασης, ο δήµος έχει ήδη προχωρήσει στην εκτέλεση της «παράτυπης απόφασής του»! 
∆εν ήξεραν τον νόµο; 
Από τον Νοέµβριο του 2009 µέχρι τον Μάρτιο του 2010 η ειδική επιτροπή του άρθρου 152 
του Κώδικα ∆ήµων και Κοινοτήτων, η οποία ασκεί τον έλεγχο νοµιµότητας στις αποφάσεις 
της Περιφέρειας Αττικής, ήταν σε αναστολή λειτουργίας. Αυτό συνέβη επειδή η σύνθεσή της 
κρίθηκε µη νόµιµη από το Συµβούλιο της Επικρατείας, στο οποίο είχε προσφύγει ο ∆ήµος 
Αθηναίων. Έτσι, το υπουργείο Εσωτερικών στις 16/11/2009 µε σχετική εγκύκλιό του ζήτησε 
την αναστολή της λειτουργίας της ειδικής επιτροπής, επειδή σ’ αυτήν προήδρευε δικαστικός 
λειτουργός κατά παράβαση του άρθρου 89 του Συντάγµατος. Τι να πρωτοσχολιάσει κανείς; 
Ότι η ειδική επιτροπή, η οποία συγκροτήθηκε για να ελέγχει τη νοµιµότητα άλλων φορέων, 
δεν είχε φροντίσει να είναι η ίδια νόµιµη όσον αφορά τη σύνθεσή της ή ότι χρειάστηκε να 
περάσουν πέντε µήνες (!) µέχρι να ρυθµιστεί το θέµα, να εκδοθεί η σχετική διάταξη και να 
επαναλειτουργήσει µε νέα σύνθεση; Στο µεταξύ, κατά την διάρκεια του «παγώµατος», η 
επιτροπή δεχόταν δεκάδες προσφυγές και ενστάσεις αλλά δεν µπορούσε να τις εξετάσει, διότι 
δεν είχε δικαίωµα να συνεδριάσει. 
Το αποτέλεσµα ήταν να συγκεντρωθούν πάνω από 200 προσφυγές για υποθέσεις διαφόρων 
ΟΤΑ, τις οποίες καλείται τώρα η επιτροπή να εξετάσει µέσα σε τρεις µήνες και να εκδώσει 
τις σχετικές αποφάσεις. Παράλληλα για κάθε τρέχουσα προσφυγή που κατατέθηκε µετά τον 
Μάρτιο, η Επιτροπή έχει στη διάθεσή της έναν µήνα για να ολοκληρώσει τη διαδικασία. 
Είναι χαρακτηριστικό ότι σε πρόσφατη υπόθεση προσβολής απόφασης του ∆ηµοτικού 
Συµβουλίου της Αθήνας (για αύξηση του µετοχικού κεφαλαίου της «∆ιπλής Ανάπλασης Α. 
Ε.» κατά 3,5 εκατ. ευρώ) η ειδική επιτροπή κατέληξε να την ακυρώσει κάνοντας δεκτή την 
ένσταση των δηµοτικών συµβούλων που προσέφυγαν. Μάθαµε, όµως, ότι χρειάζεται περίπου 
ένας µήνας (!) για να καθαρογραφεί η απόφαση και να κοινοποιηθεί στους αρµόδιους φορείς! 
Η εξήγηση των αρµοδίων είναι ότι σε εβδοµαδιαία βάση η ειδική επιτροπή ασχολείται µε 
περίπου 20 θέµατα και ο όγκος εργασίας είναι τεράστιος. Η ταχύτητα µάλλον δεν είναι το 
φόρτε τους! 
Σε ρόλο ντετέκτιβ 
Η διαδικασία που ακολουθείται είναι η εξής. Κάποιοι δηµοτικοί σύµβουλοι προσβάλλουν µία 
απόφαση του δηµοτικού συµβουλίου θεωρώντας ότι είναι είτε παράνοµη είτε παράτυπη. 
Προκειµένου να υπάρξει έλεγχος νοµιµότητας της απόφασης αυτής, προσφεύγουν στον 
γενικό γραµµατέα της περιφέρειας. Εκείνος µε τη σειρά του οφείλει να ζητήσει από τον δήµο 
σε βάρος του οποίου εκκρεµεί η ένσταση - προσφυγή ορισµένα έγγραφα. Οι φάκελοι αυτοί 
σπανίως φτάνουν στα χέρια του περιφερειάρχη, ο οποίος έχει ένα µήνα προθεσµία 
προκειµένου να εξετάσει την υπόθεση και να αποφανθεί. 
Εδώ, λοιπόν, έρχεται η τακτική κωλυσιεργίας του πολυµήχανου Έλληνα δηµάρχου, ο οποίος 
σε αρκετές περιπτώσεις αποφεύγει να ανταποκριθεί στο αίτηµα της περιφέρειας και δεν 
προσκοµίζει τα απαιτούµενα έγγραφα. Όταν, λοιπόν, παρέλθει ο µήνας από την ηµέρα της 
προσφυγής και στην περίπτωση που ο περιφερειάρχης δεν κατορθώσει να συγκεντρώσει τα 
στοιχεία που χρειάζεται, τότε αυτοµάτως τεκµαίρεται απόρριψη της προσβαλλόµενης 
απόφασης. Κοινώς απορρίπτεται η ένσταση λόγω ελλείψεως στοιχείων. 
Κατόπιν -υποµονή να έχετε! - η υπόθεση διαβιβάζεται στην ειδική επιτροπή του άρθρου 152 
του Κώδικα ∆ήµων και Κοινοτήτων, η οποία ασκεί τον έλεγχο νοµιµότητας επί της 
απόφασης που υπογράφει ο γενικός γραµµατέας της περιφέρειας. Η επιτροπή καλείται πάση 
θυσία και συχνά κάνοντας τον ντετέκτιβ να αναζητήσει από κάθε πιθανή πηγή στοιχεία, ώστε 
να σχηµατίσει έστω έναν υποτυπώδη φάκελο για την υπόθεση. 
http://news.kathimerini.gr/4dcgi/_w_articles_ell_1_14/05/2010_400861 
 

επιστροφή 
 

Εκστρατεία: Καθαρίστε τη Μεσόγειο. Η επαρχία µας κατά που πέφτει; 
 

Το ∆ίκτυο ΜΕΣΟΓΕΙΟΣ SOS συντονίζει εδώ και 15 χρόνια, κάθε Μάη, µια πανελλαδική 
εκστρατεία εθελοντικών καθαρισµών των ακτών, βυθού και΄άλλων φυσικών περιοχών. 
Ταυτόχρονα ενηµερώνει για τις απειλές που αντιµετωπίζουν τα είδη και τα οικοσυστήµατα, 



εξ αιτίας των σκουπιδιών που απορρίπτονται στο περιβάλλον. Στους εθελοντικούς 
καθαρισµούς συµµετέχουν δήµοι, σχολεία, επιχειρήσεις, σύλλογοι, κινήµατα πολιτών, ΜΚΟ, 
κλπ. Φέτος, στον αντίποδα της οικονοµικής και… γενικότερης κρίσης, συµµετείχαν 
περισσότεροι από 16.000 εθελοντές. 
Η Επαρχία Ικαρίας απουσιάζει συστηµατικά από αυτές τις εκστρατείες εδώ και 15 χρόνια. 
Έχουµε βρώµικα ρέµατα, βρώµικες παραλίες, βρώµικους βυθούς.  
Βέβαια, εδώ κι εκεί, όλο και κάποιες παραλίες καθαρίζονται είτε από τους δήµους είτε 
εθελοντικά από πολίτες και συλλόγους. Αλλά δεν φτάνει. Χρειάζεται µια πανικάρια 
εκστρατεία, που να επαναλαµβάνεται κάθε χρόνο.  
Μήπως πρέπει από τώρα κάποιοι να το βάλουν στο κεφάλι τους µε στόχο το Μάη του 2011 
να κάνουµε µια καλή εκστρατεία καθαρισµού των ρεµάτων και των ακτών µας, και των 
σκουπιδιών που έχει παρασύρει ο αέρας γύρω από τους σκουπιδότοπούς µας;  
Όποιος θέλει ας επικοινωνήσει µε το ∆ίκτυο ΜΕΣΟΓΕΙΟΣ SOS Μαµάη 3Α, 10440 Αθήνα 
τηλ./φαξ: 210-8228795 e-mail: info@medsos.gr ιστοσελίδα: www.medsos.gr  
 

επιστροφή 
 

WWF: Λέµε «ναι» στον εθελοντισµό και αυτό το καλοκαίρι! 
 

    1 Ιουνίου 2010  
Για τέταρτη συνεχή χρονιά η περιβαλλοντική οργάνωση WWF Ελλάς διοργανώνει Θερινά 
Προγράµµατα Εθελοντικής Εργασίας και ∆ασοπυροπροστασίας σε διάφορες περιοχές της 
Ελλάδας. Στόχος των προγραµµάτων, που πλέον έχουν γίνει θεσµός για την οργάνωση, είναι 
να καλλιεργηθεί η αξία της εθελοντικής προσφοράς για την προστασία του περιβάλλοντος. 
Τα προγράµµατα αυτά προσφέρουν µια µοναδική ευκαιρία να βιώσουν οι συµµετέχοντες την 
απόλαυση που µπορεί να προσφέρει η επαφή µε τη φύση σε συνδυασµό µε τη χαρά της 
εθελοντικής προσφοράς για την ουσιαστική προστασία του φυσικού πλούτου της Ελλάδας.  
Τα θερινά προγράµµατα εθελοντικής εργασίας θα πραγµατοποιηθούν στις παρακάτω 
περιοχές και ηµεροµηνίες;  
Σούδα Χανίων, Κρήτη, 11-24 Ιουλίου 2010 
Παραλία Σεκανίων, Ζάκυνθος, 18-31 Ιουλίου 2010 
Λίµνη Κερκίνη , 25 Ιουλίου – 7 Αυγούστου 2010  
Πρέσπες, 8-21 Αυγούστου 2010 
Βωβούσα, Ανατολικό Ζαγόρι, Πίνδος, 1 Αυγούστου – 12 Σεπτεµβρίου 2010  
Ταΰγετος, 1– 29 Αυγούστου 2010 
Νότια Ρόδος, 8 – 22 Αυγούστου 2010 
Αναλυτικές πληροφορίες µπορείτε να βρείτε στα 
http://www.wwf.gr/index.php?option=com_content&view=category&layout=blog&id=106&
Itemid=126  
∆ηλώσεις συµµετοχής έως την Κυριακή 20 Ιουνίου 2010 στο 210-3314893 και 
j.lazarou@wwf.gr. Θα τηρηθεί αυστηρά σειρά προτεραιότητας.  
 

επιστροφή 
 

∆ίκτυο ΜΕΣΟΓΕΙΟΣ SOS: Εθελοντικά Προγράµµατα Καλοκαιριού 2010! 
 

Το ∆ίκτυο ΜΕΣΟΓΕΙΟΣ SOS είναι στην πολύ ευχάριστη θέση να αναγγείλει τα 
προγράµµατα εθελοντικής εργασίας για το Καλοκαίρι του 2010! Φέτος προσπαθήσαµε να 
σχεδιάσουµε µία σειρά από προγράµµατα που να ανταποκρίνονται στις προσδοκίες όλων των 
εθελοντών της οργάνωσης, παρέχοντας µία µεγάλη επιλογή από τόπους προορισµού και είδη 
εθελοντικής εργασίας σε Ρόδο, Πήλιο και Ναυπακτία. Έχουµε θάλασσα και βουνό, 
εξωστρεφείς δράσεις αλλά και αποδράσεις στη φύση, περιβάλλον αλλά και πολιτισµό. 
Όλα τα προγράµµατα είναι οµαδικά και δίνουν έµφαση στη συνεργασία και την 
αλληλοβοήθεια µεταξύ των συµµετεχόντων, όπως επίσης και στην αυτο-οργάνωση. Η λογική 
του προγράµµατος είναι αφενός η προσφορά εργασίας από εθελοντές στις τοπικές κοινότητες 
και αφετέρου η ενδυνάµωση των ίδιων των εθελοντών και η απόκτηση νέων εµπειριών και 
κοινωνικών και πρακτικών δεξιοτήτων. 



Παρακάτω θα βρείτε µία περίληψη του κάθε προγράµµατος και την (κοινή) αίτηση 
συµµετοχής. Παρακαλούµε να µας στείλετε τη συµπληρωµένη αίτηση µέσω ηλεκτρονικού 
ταχυδροµείου στο vol@medsos.gr ΚΑΙ στο info@medsos.gr ή µε fax στο 210-8228795, το 
αργότερο µέχρι την Παρασκευή 11 Ιουνίου. 
Η επιλογή της οµάδας για το κάθε πρόγραµµα θα γίνει κατόπιν προσωπικές επαφής των 
ενδιαφεροµένων µε τους συνεργάτες της οργάνωσης και σε συνάρτηση µε το προφίλ των 
εθελοντών. Οι συµµετέχοντες θα πρέπει να είναι µεταξύ 20 και 40 ετών. 
Αν έχετε εµπειρία από αντίστοιχα προγράµµατα και οµαδικές δράσεις και θα θέλατε να 
συµµετάσχετε ως οµαδάρχης παρακαλούµε να το επισηµάνετε κατά τη συµπλήρωση της 
αίτησης σας! Οι οµαδάρχες που θα επιλεγούν θα πρέπει να δεσµευτούν να παρακολουθήσουν 
ειδικό σεµινάριο προετοιµασίας στα γραφεία της οργάνωσης στην Αθήνα. 
 

ΡΟ∆ΟΣ 
Ο ∆ήµος Νότιας Ρόδου θα µας φιλοξενήσει στην Απολακκιά και στην ευρύτερη 
προστατευόµενη περιοχή NATURA 2000 της Νότιας Ρόδου από 17 έως 26 Ιουλίου. Θα 
ενηµερωθούµε για τα προβλήµατα και τους κινδύνους των θαλάσσιων και παράκτιων 
οικοσυστηµάτων και στη συνέχεια θα µεταλαµπαδεύσουµε τη νεοαποκτηθείσα γνώση µας 
στους κατοίκους και τους επισκέπτες της περιοχής. Θα συµµετάσχουµε σε καθαρισµούς των 
πανέµορφων παραλιών της νότιας Ρόδου, θα υποστηρίξουµε τις τοπικές εκδηλώσεις στην 
Απολακκιά και θα χορτάσουµε καρπούζι στην ετήσια Γιορτή του Καρπουζιού!  
 

ΠΗΛΙΟ 
Το ∆ίκτυο ΜΕΣΟΓΕΙΟΣ SOS, µετά από την επιτυχηµένη διοργάνωση εθελοντικού 
προγράµµατος στον Άγιο Λαυρέντιο Πηλίου το καλοκαίρι του 2008, επιστρέφει στον «τόπο 
του εγκλήµατος» για να βοηθήσει στον καθαρισµό και τη σήµανση παραδοσιακού 
καλντεριµιού που οδηγεί στο χωριό! Στο πλαίσιο του προγράµµατος που θα πραγµατοποιηθεί 
από 21 έως 30 Ιουλίου, η οµάδα των 10 εθελοντών θα συµµετάσχει στη λειτουργία 
ενηµερωτικού περιπτέρου της οργάνωσης στην πλατεία του χωριού, σε εκδροµές-πεζοπορίες 
σε γειτονικά χωριά, καθώς και σε γλέντι προς τιµήν τους! 
 

ΝΑΥΠΑΚΤΙΑ 

Για τους πιο σκληροπυρηνικούς που αναζητούν µία πραγµατική ‘απόδραση στη φύση’ 
προτείνουµε το φετινό µας πρόγραµµα στην ορεινή Ναυπακτία µεταξύ 3 και 12 Αυγούστου. 
Θα µείνουµε στην όµορφη Πυλλήνη και θα βοηθήσουµε την τοπική κοινότητα µε έργα 
ανοίγµατος µονοπατιών στο βουνό και καθαρισµού ρεµάτων στον Εύηνο. Θα συµµετάσχουµε 
στις τοπικές αυγουστιάτικες εκδηλώσεις µε θέατρο, αθλητισµό και βόλτα στο ποτάµι. Ένα 
απαιτητικό πρόγραµµα για όσους δε φοβούνται να δουλέψουν στον ήλιο! 
 

Το κόστος συµµετοχής είναι 120 ευρώ για το κάθε πρόγραµµα και περιλαµβάνει: 

• Μετακινήσεις (πλοίο ή ΚΤΕΛ ανάλογα µε τον προορισµό) 
• ∆ιαµονή σε ξενώνες ή σπίτια (µε κουζίνα) 
• Ετήσια συνδροµή στο ∆ίκτυο ΜΕΣΟΓΕΙΟΣ SOS  
• Ασφάλεια 
• ...µπλουζάκι του Μεσόγειος! 
 

Για το ∆ίκτυο ΜΕΣΟΓΕΙΟΣ SOS  
Χάρης Νικοκάβουρας Υπεύθυνος Εθελοντικών ∆ράσεων και Προγραµµάτων 
Τηλ/φαξ: 210 8228795 Email: vol@medsos.gr   
 

επιστροφή 
 

IΓΜΕ: “Μικρά και µη εκµεταλλεύσιµα τα Ελληνικά ουρανιούχα κοιτάσµατα” 
 

Επειδή κατά το ΙΓΜΕ το νησί που αναφέρεται συχνότερα ότι έχει ουράνιο είναι η Ικαρία ας 
ανησυχούµε. ΗΓ 
 

 “∆εν υπάρχει πρόθεση να γίνουν πυρηνικά εργοστάσια στην Ελλάδα, αλλά και αν υπήρχε 
θα µας συνέφερε περισσότερο να εισάγουµε το καύσιµο ουράνιο παρά να το εξορύσσουµε”. 



Αυτό διαβεβαιώσε ο Γενικός ∆ιευθυντής του Ινστιτούτου Γεωλογικών και Μεταλλευτικών 
Ερευνών (ΙΓΜΕ) κ. Παπαβασιλείου στην ηµερίδα για τους “ορυκτούς θησαυρούς” της Β. 
Ελλάδας, το Σάββατο 29/5 στη Θεσσαλονίκη. 
Σύµφωνα µε τον κ. Παπαβασιλείου:  
“Παρά τα καλά ποιοτικά χαρακτηριστικά τους τα Ελληνικά ουρανιούχα κοιτάσµατα είναι 
µικρού αποθεµατικού δυναµικού και σε συνδυασµό µε τις σηµερινές πτωτικές τάσεις της τιµής 
του ουρανίου στην διεθνή αγορά (βλπ. το σχετικό σχήµα) δεν θεωρούνται αξιοποιήσηµα”. 
Στην παρακάτω διαφάνεια συνοψίζονται τα αποτελέσµατα των µακροχρόνιων ερευνών του 
ΙΓΜΕ για ουρανιούχα κοιτάσµατα στην Ελλάδα (κάντε κλικ για µεγέθυνση): 
 

Αυτό που µας λέει ο κ. Παπαβασιλείου είναι ότι τα πάντα εξαρτώνται από την αγορά. Το ότι 
αυτή την εποχή “οι τιµές του ουρανίου στη διεθνή αγορά έχουν πτωτικές τάσεις” δεν είναι 
βέβαια και πολύ καθησυχαστικό… Για να µην εφησυχάζουµε, διαβάστε την έκθεση Health 
and Environmental Hazards of Uranium April 2010 (αγγλικά, 12 σελίδες): 
Σχετικά δικά µας κείµενα: 
Πυρηνική ενέργεια, από τα Ελληνικά κοιτάσµατα ουρανίου; 
ΙΓΜΕ: έρευνες για ουράνιο µέχρι …το 2001;;; 
To oυράνιο στην ευρύτερη περιοχή Παρανεστίου του Ν. ∆ράµας 
Μαρία Καδόγλου 
Παρατηρητήριο Μεταλλευτικών ∆ραστηριοτήτων 
http://antigoldgreece.wordpress.com/ 
 

επιστροφή 
 
ΜΗΧΑΝΟΤΡΑΤΕΣ: Έλληνες εναντίον των ελληνικών συµφερόντων 
 

Η βιοµηχανική αλιεία αδειάζει τις ελληνικές θάλασσες - Απόπειρα παρέµβασης των 

πλοιοκτητών Μέσης Αλιείας στην ερευνητική δραστηριότητα του Αρχιπελάγους 

Ο πρόσκαιρος αποκλεισµός των µηχανοτρατών από την περιοχή έρευνας του Αρχιπελάγους 
και η έκδηλη ανησυχία από τη σχεδιαζόµενη δηµιουργία της πρώτης συν-διαχειριζόµενης 
αλιευτικής ζώνης στην Ελλάδα, αποτέλεσε την αιτία της αντίδρασης της ΠΕΠΜΑ και της 
άµεσης παρέµβασης του Υπουργείου. Η κινητοποίηση των πλοιοκτητών έγινε σε µία 

χρονιά συνεχούς παραβατικότητας, όπου τα επαγγελµατικά σκάφη µέσης αλιείας δρουν 
ανεξέλεγκτα πάνω στην παράκτια ζώνη καταστρέφοντας σπάνιας σηµασίας υποβρύχια 
οικοσυστήµατα και αφαιµάσσουν τα αλιευτικά αποθέµατα.∆ΕΙΤΕ Ε∆Ω ΤΟ VIDEO 
Περισσότερα... 
 
επιστροφή 
 
Οικολόγοι Πράσινοι στο Ευρωκοινοβούλιο 

Ερώτηση για την καταστροφική η βιντζότρατα για τα οικοσυστήµατα του Βυθού 

 
Το θέµα του καταστροφικού εργαλείου της «βιντζότρατας» απασχολεί έντονα τον τελευταίο 
καιρό τους ψαράδες όλης της χώρας. Πρόκειται για αλιευτικό εργαλείο η χρήση του οποίου 
σε λιβάδια Ποσειδωνίας καταστρέφει τα οικοσυστήµατα του βυθού, ενώ αλιεύει σε µεγάλο 
βαθµό ψάρια που δεν έχουν ακόµη ολοκληρώσει την ανάπτυξή τους, µε αποτέλεσµα να 
υπονοµεύεται η αναπαραγωγή τους.  
∆ιαβάστε περισσότερα... 
 
Αλιεία στο Αιγαίο: Η άλλη όψη των ελληνοτουρκικών σχέσεων 

  
Συνάντηση µε την Επίτροπο Θαλασσίων Υποθέσεων και Αλιείας, κ. ∆αµανάκη 
  
Στις 10/6 µέλη της ερευνητικής οµάδας του Αρχιπελάγους είχαν συνάντηση µε την Επίτροπο 
Θαλασσίων Υποθέσεων και Αλιείας, κ. Μαρία ∆αµανάκη. Αντικείµενο της συνάντησης ήταν 



η ενηµέρωση της Επιτρόπου και των συνεργατών της για τα παρακάτω θέµατα θαλάσσιας 
προστασίας που καταγράφονται και µελετώνται ως τοµείς προτεραιότητας από τις 
ερευνητικές οµάδες του Αρχιπελάγους:  
  
«Πειρατική» αλιεία από νόµιµα σκάφη στην Ελλάδα και τη Μεσόγειο: Παραδείγµατα 
από καταστροφικές και παράνοµες πρακτικές αλιείας που υλοποιούνται ακόµα και από 
σκάφη που λαµβάνουν ευρωπαϊκές και κρατικές επιχορηγήσεις. Τρόποι περιορισµού τους. 
 Απειλές – παράγοντες υποβάθµισης που αντιµετωπίζουν τα προστατευόµενα είδη και 
ενδιαιτήµατα των ελληνικών θαλασσών. Προστασία των άµεσα απειλούµενων ειδών: 
Μεσογειακή φώκια και Κοινό δελφίνι. 
 Ανάγκη αναβάθµισης του µηχανισµού παρακολούθησης αλιευτικών σκαφών (VMS) – 
παραδείγµατα της ισχύουσας ανεπαρκούς λειτουργίας του.  
 Ανάγκη εναρµονισµού της ελληνικής µε την κοινοτική νοµοθεσία, και κυρίως µε τον ΕΚ 
1967/06 – κύρια προβλήµατα που προκύπτουν από τον µη- εναρµονισµό, στις ελληνικές 
θάλασσες.  
 Ανάγκη εύρεσης τρόπου έµµεσης υποστήριξης των αλιέων που υφίστανται καταστροφές 
στα αλιευτικά τους εργαλεία από θαλάσσια θηλαστικά.  
 Ανάγκη διακρατικής συνεργασίας Ελλάδας – Τουρκίας και εναρµονισµού ανάµεσα στα 
µέτρα διαχείρισης αλιείας. ∆ηµιουργία σχετικής οµάδας εργασίας για την προώθηση της 
συνεργασίας.  
 Το πρόβληµα της εντατικής υπεραλίευσης του ξιφία, που προκύπτει από την παντελή 
έλλειψη µέτρων διαχείρισης και την κατάργηση του ελάχιστου αλιεύσιµου µεγέθους.  
 Μεταβιβάσιµες ποσοστώσεις στο πλαίσιο της Κοινής Αλιευτικής Πολιτικής. 
Καθορισµός των ποσοστώσεων και µε βάση περιβαλλοντικά - κοινωνικά κριτήρια. 
Αποκλεισµός/περιορισµός σκαφών που παρουσιάζουν παραβατικότητα 
 Μέτρα ∆ιαχείρισης για την κίνηση των πλοίων στο Αιγαίο και την ελαχιστοποίηση του 
κινδύνου ναυτικού ατυχήµατος. Παρουσίαση δεδοµένων από 24ωρη καταγραφή κίνησης 
εµπορικών πλοίων στο Αιγαίο – επικίνδυνες πορείες και φορτία, ανεπάρκεια µηχανισµού 
αντιµετώπισης. Καθορισµός ζωνών κυκλοφορίας και αποτελεσµατικών µηχανισµών 
αντιµετώπισης σε περίπτωση ατυχήµατος. Πρόταση σχεδιασµού εθνικής στρατηγικής για την 
αποτροπή οικολογικής καταστροφής στο Αιγαίο.  
Κατά τη συνάντηση συµφωνήθηκε η παροχή από µέρους του Αρχιπελάγους, λεπτοµερών 
αναφορών σε επιλεγµένα από τα παραπάνω θέµατα, τα οποία αποτελούν προτεραιότητα της 
Επιτρόπου. Είναι πολύ ενθαρρυντικό ότι µία χώρα όπως η Ελλάδα, που έχει ζωτικά 
συµφέροντα πάνω στην αλιεία και τη ναυτιλία εκπροσωπείται από ελληνίδα Επίτροπο. 
Θεωρούµε ότι οι µέχρι σήµερα αποφάσεις και η γενικότερη στάση της κας ∆αµανάκη είναι 
προς την σωστή κατεύθυνση, κυρίως όσον αφορά στην παύση των παρεκκλίσεων για την 
εφαρµογή του κοινοτικού κανονισµού για την αλιεία στη Μεσόγειο, και για την 
αντιµετώπιση θεµάτων όπως η υπεραλίευση του τόνου. Τα παραπάνω συνιστούν ένα 

ελπιδοφόρο µήνυµα για την ανάσχεση της συνεχιζόµενης εξάντλησης των θαλάσσιων 
πόρων. 
 Αναστασία Μήλιου 
Συντονίστρια ∆ράσεων Προστασίας, Αρχιπελάγους, Ι.Θ.Π 
Θαλάσσια Ερευνητική Βάση 
Τ.Θ 229, 83 102, Όρµος Μαραθοκάµπου, Σάµος 
Τηλ: 22730 37533, 22730 31862, Κιν.: 6974744949 
Χερσαία Ερευνητική Βάση 
Τ.Θ 1, 83 301,Ράχες - Ικαρία Τηλ: 22750 41070, 22757 70638, Φαξ: 22750 41070  
Γραφείο ∆ιεκπεραίωσης 
Μ. Βόδα 89, 10440 Αθήνα, τηλ 210 8253024 , a.miliou@archipelago.gr, www.archipelago.gr 
 

επιστροφή 
 

Η ΦΥΛΑΞΗ ΤΗΣ ΑΓΡΙΑΣ ΠΑΝΙ∆ΑΣ ΕΚΧΩΡΕΙΤΑΙ ΣΕ Ι∆ΙΩΤΕΣ 
 

Για να είστε ενηµερωµένοι ΗΓ 



 

ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΥΠΟΓΡΑΦΗ ΑΠΟ ΤΟΝ ΥΠΟΥΡΓΟ Α.Α.&Τ ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΓΙΑ 
ΘΕΜΑΤΑ ΘΗΡΟΦΥΛΑΚΗΣ 

Πατήστε εδώ για να δείτε το δελτίο τύπου 
επιστροφή 
 

«Παράθυρο» για ιδιωτικοποιήσεις θαλάσσιων περιοχών 
 

Με το νόµο που αναφέρεται στην ίδρυση Περιοχών Οργανωµένης Ανάπτυξης 
Υδατοκαλλιεργειών (ΠΟΑΥ) και υλοποιείται µετά από µια δεκαετία, ανοίγει ο δρόµος στις 
ιδιωτικοποιήσεις θαλάσσιων περιοχών και ιχθυοτρόφων υδάτων, τα οποία ήταν ανέκαθεν 
δηµόσια περιουσία. 
Θανάσης Καλογερογιάννης 
Ο νόµος αυτός εναρµονίζεται µε τις κατευθύνσεις της Κοινής Αλιευτικής Πολιτικής (ΚΑλΠ). 
Έχει ιδιαίτερη σηµασία ο χρόνος έκδοσης του νόµου. Συµπίπτει σε χρονική περίοδο 
απορροφήσεων µικρών επιχειρήσεων υδατοκαλλιέργειας (Υ/Κ) από µεγαλύτερες, µε τάση να 
περιέλθει ο κλάδος των Υ/Κ σε 4 - 5 επιχειρηµατικούς οµίλους που θα µονοπωλούν στο εξής 
την παραγωγή των προϊόντων υδατοκαλλιέργειας. 
Οι ΠΟΑΥ δεν είναι θαλάσσιοι χώροι περιορισµένης έκτασης, τις οποίες οι επιχειρηµατίες τις 
νοικιάζουν απ' το δηµόσιο για συγκεκριµένη χρονική περίοδο, οι οποίες ανά πάσα στιγµή 
µπορεί να ανακληθούν εάν οι καλλιεργητικές δραστηριότητες παρεκκλίνουν από τους όρους 
σύµβασης, ενοικίασης και αδειοδότησης της µονάδας τους. Πρόκειται για θαλάσσιες περιοχές 
χιλιάδων στρεµµάτων που παραχωρούνται απ' το ∆ηµόσιο σε φορείς οι οποίοι έχουν τον 
απόλυτο έλεγχο της περιοχής. 
Στην οριζόµενη θαλάσσια περιοχή ΠΟΑΥ, ο φορέας που θα έχει την ευθύνη θα απαρτίζεται 
κατά πλειοψηφία απ' τους επιχειρηµατίες του κλάδου Υ/Κ είτε άµεσα (Επαγγελµατικές 
Οργανώσεις Θαλασσοκαλλιεργειών), είτε έµµεσα (Επιµελητήρια, στα οποία θα 
εκπροσωπούνται οι επαγγελµατικές οργανώσεις). Αυτοί θα καθορίζουν τον αριθµό των 
µονάδων Υ/Κ που θα λειτουργούν εντός της ΠΟΑΥ, τα είδη που θα καλλιεργούνται και τη 
δυναµικότητα των µονάδων. 
Προνόµια στο κεφάλαιο 

∆εν αµφιβάλλει κανείς ότι ο νόµος για τις ΠΟΑΥ ήταν ένα µεγάλο δώρο προς τους 
επιχειρηµατίες των Υ/Κ. Τα πλεονεκτήµατα που τους παραχωρεί είναι σηµαντικά: 
Α) Θα έχουν ουσιαστικά στην κυριότητά τους τεράστια θαλάσσια έκταση αποκλειστικά για 
τις δραστηριότητές τους, αποκλειόµενης κάθε άλλης δραστηριότητας στο χώρο που θα 
καθορίζουν. 
Β) Συγκεντρώνονται όλες οι διάσπαρτες µονάδες που έχουν εξαγορασθεί, µεταφερόµενες 
εντός ορίων των ΠΟΑΥ, περιορίζοντας έτσι τις λειτουργικές δαπάνες των µονάδων τους (π.χ. 
µεταφορά υλικών, γόνου και τελικού προϊόντος από και προς τις µονάδες εκτροφής). 
Γ) Ακόµα πιο σηµαντικό για τους επιχειρηµατίες είναι ότι µειώνουν το προσωπικό, ενώ από 
την άλλη αυξάνουν τη δυναµικότητα των µονάδων τους. 
Όσο για τις κατά κόρον διατυµπανιζόµενες υποσχέσεις για θέσεις εργασίας, δεν είναι τίποτε 
άλλο παρά κούφια ρητορική. 
Τα οφέλη που αποκοµίζουν οι επιχειρηµατίες της Υ/Κ δε σηµαίνουν ταυτόχρονα και οφέλη 
για τις τοπικές κοινωνίες. Στα τριάντα χρόνια εµπειρίας απ' τις Υ/Κ στη χώρα µας η παρουσία 
µονάδων σε διάφορες περιοχές δε συνέβαλε στην άνοδο του βιοτικού επιπέδου των κατοίκων 
των περιοχών και κοινοτήτων µε τις οποίες γειτνιάζουν ή στη βελτίωση της ποιότητας ζωής 
τους. 
Οι τοπικές κοινωνίες ουδέποτε αγκάλιασαν τις δραστηριότητες των Υ/Κ στις περιοχές που οι 
κάτοικοί τους είχαν άµεση πρόσβαση στη θάλασσα. Η γενική δε πεποίθηση των κατοίκων 
τους, ύστερα απ' τη µακροχρόνια εµπειρία που απέκτησαν, είναι ότι πρόκειται για ρυπογόνες 
δραστηριότητες που υποβαθµίζουν το θαλάσσιο περιβάλλον στους χώρους εγκατάστασής 
τους και παράγουν προϊόντα που υστερούν σε ποιότητα έναντι των αλιευµάτων της 
συλλεκτικής αλιείας. 
Όσο για την προσδοκώµενη ενσωµάτωση των ψαράδων στις καλλιεργητικές διαδικασίες που 
θα οδηγήσουν σε µετεξέλιξή τους από ψαράδες κυνηγούς σε ψαράδες γεωργούς, 



εξασφαλίζοντας έτσι ένα λαϊκό έρεισµα στις επιχειρηµατικές πρωτοβουλίες του κεφαλαίου, 
αποδείχτηκε αυταπάτη. Στα τριάντα χρόνια παρουσίας Υ/Κ δεν υπήρξε ψαράς να 
εγκαταλείψει την αλιεία και να γίνει υδατοκαλλιεργητής. Αντίθετα, γι' αυτούς οι ιχθυοκλωβοί 
αποτέλεσαν και αποτελούν εµπόδιο στη δουλειά τους. 
Με την ίδρυση των ΠΟΑΥ, θεωρητικά απελευθερώνονται τα µικρά και διάσπαρτα 
ενοικιαζόµενα θαλασσοτεµάχια, αλλά δεσµεύεται µια τεράστια θαλάσσια έκταση, όπου οι 
λειτουργικές διεργασίες των Υ/Κ και οι επιπτώσεις στο περιβάλλον θα έχουν µόνιµο 
χαρακτήρα. 
Πρόκειται για µετατόπιση και µεγιστοποίηση της αναµφισβήτητης επιβάρυνσης του 
θαλάσσιου οικοσυστήµατος. Παράλληλα, για τους ψαράδες θα είναι απώλεια σηµαντικού 
αλιευτικού πεδίου µε όποιες αρνητικές συνέπειες προκύψουν για το εισόδηµά τους. 
Η όλη εξέλιξη στην ανάπτυξη των Υ/Κ αποδείχτηκε ότι δεν αποτελεί κάποιο τεχνικό θέµα µε 
στόχο τη βελτίωση της αφθονίας του υπάρχοντος ενάλιου πλούτου, αλλά είναι καθαρά 
πολιτικό. Πρόκειται για µεθόδευση, που συµβάλλει στον απώτερο στόχο ελέγχου των 
αλιευτικών πόρων απ' το κεφάλαιο, αφού εκτοπιστούν οι µικροί και µεσαίοι ψαράδες που 
δούλευαν ανέκαθεν στις περιοχές που εγκαταστάθηκαν οι ιχθυοκλωβοί. 
Οι Υ/Κ επιχειρήσεις θα µπορούσαν ως τεχνολογία να αντιµετωπιστούν θετικά, αν ήταν 
κοινωνική ιδιοκτησία και όχι καπιταλιστική. Αν το κράτος ήταν όχι των καπιταλιστών που 
καρπώνονται και τον αλιευτικό πλούτο, αλλά των εργατών της φάµπρικας, της γης, της 
θάλασσας. 
Σ' ένα περιβάλλον όπου ο πλούτος θα ανήκει στην κοινωνία και θα ικανοποιεί τις λαϊκές 
διατροφικές ανάγκες και όχι τους καπιταλιστές που λειτουργούν µε σκοπό το κέρδος, οι Υ/Κ 
µπορεί να έχουν τη θέση τους στα πλαίσια µιας σχεδιασµένης λαϊκής οικονοµίας µε κρατικό 
έλεγχο, µε χωροθέτηση των δραστηριοτήτων της, βασισµένη σε επαρκή συλλογή και 
αξιολόγηση επιστηµονικών δεδοµένων και κριτηρίων. Αυτό όµως δεν ισχύει σήµερα. Οι 
ΠΟΑΥ είναι εφαλτήριο στην ιδιωτικοποίηση του θαλάσσιου χώρου, στερώντας έτσι από τους 
ψαράδες και τους κατοίκους παράκτιων περιοχών θαλάσσιες περιοχές κοινής χρήσης για να 
τις κατοχυρώσουν σε ελάχιστους επιχειρηµατικούς οµίλους χάριν της κερδοφορίας τους. 
Η διαµόρφωση ΠΟΑΥ στις διάφορες περιοχές της χώρας θα ανοίξει ένα παράθυρο και για 
άλλες δραστηριότητες και παρεµβάσεις στο θαλάσσιο χώρο, που έχουν στόχο την περαιτέρω 
ιδιωτικοποίηση, όπως, λ.χ., είναι τα περιβόητα καταδυτικά πάρκα. Για τις σχεδιαζόµενες 
ιδιωτικοποιήσεις, οι φορείς του κεφαλαίου και τα παπαγαλάκια τους επικαλούνται ότι τέτοιες 
πρωτοβουλίες στοχεύουν δήθεν στην προστασία και ορθολογική διαχείριση του ενάλιου 
πλούτου. Καθαρή υποκρισία. Προστασία του περιβάλλοντος και κερδοφορία του κεφαλαίου 
είναι πράγµατα ασυµβίβαστα. Για τους λόγους αυτούς, τέτοιες πρωτοβουλίες που στρέφονται 
ενάντια στα λαϊκά συµφέροντα και στις λαϊκές ανάγκες πρέπει να συναντήσουν τη 
συσπείρωση του λαού και την αντίθεσή του. 

http://www1.rizospastis.gr/story.do?id=5643810&publDate=12/5/2010 
επιστροφή 
 

Τα …αγγελούδια της πολεοδοµίας Σύρου 
 

Σε εµάς, στην Επαρχία Ικαρίας, όλα δουλεύουν ρολόι. Πολεοδοµίες, εφορίες, Νοσοκοµεία, 
δασαρχεία, αστυνοµίες, ∆ήµοι, δηµόσια έργα, τσιµέντα, οικοδοµική αναρχία, αυθαιρεσίες, 
υπερβόσκηση, επιδοτήσεις, πιστοποιήσεις, καταπατήσεις κλπ όλα κανονικά, έ;.  
Άλλωστε, δεν είναι ανάγκη και να τα πιάνει κάποιος για να είναι χάλια ο τόπος. Τι έχει η 
Σύρος; Μια χαρά νησί είναι!  
 

Απόλυση διευθυντή πολεοδοµίας  
Βρέθηκε µε εκατοντάδες χιλιάδες ευρώ, µετοχές και άλλα που δεν δικαιολογούνται από τον 
µισθό του  
http://news.kathimerini.gr/4dcgi/_w_articles_ell_1_27/04/2010_399019 
Ξηλώθηκε ο διευθυντής της πολεοδοµίας Σύρου 

http://www.protothema.gr/greece/article/?aid=66857 



Έπαυσαν τον ∆ιευθυντή Πολεοδοµίας Σύρου 
http://www.capital.gr/News.asp?id=953878 
 

∆ΗΜΗΤΡΗΣ ΜΠΟΥΝΤΟΥΡΗΣ ΚΑΙ ΚΥΡΙΑΚΟΣ ∆ΙΚΤΥΟΠΟΥΛΟΣ 
 

∆ύο βασικά στελέχη της Πολεοδοµίας Σύρου, ∆ηµήτρης Μπουντούρης και Κυριάκος 
∆ικτυόπουλος παραπέµπονται στις ανακριτικές, εισαγγελικές και πειθαρχικές αρχές για 
παράνοµο και αθέµιτο πλουτισµό. … 
Οι ευθύνες των πολιτικών προϊσταµένων της Νοµαρχιακής Αυτοδιοίκησης, δεν µπορούν να 
κρυφτούν κάτω από το χαλί, όσο και αν είναι ακούσιες και προφανώς δεν έχουν την ίδια 
βαρύτητα. Είναι όµως ευθύνες πολιτικές που πρέπει να αναληφθούν, ευθύνες ατολµίας και 
ολιγωρίας να αγγίξουν ένα αµαρτωλό καθεστώς, που όλοι το είχαν τούµπανο κι’ εµείς κρυφό 
καµάρι. 
 

επιστροφή 
 

Το Αρχιπέλαγος στο στο Ευρωκοινοβούλιο µέσω … Ρεθύµνου 
 

Η ρύπανση στο Λατζιµά Ρεθύµνου 
Ερώτηση για την εκτεταµένη ρύπανση του υπεδάφους και της θαλάσσιας περιοχής του 
Λατζιµά στο Ρέθυµνο, κατέθεσε ο ευρωβουλευτής των Οικολόγων Πράσινων Μιχάλης 
Τρεµόπουλος.  
Η περιοχή προστατεύεται από το ∆ίκτυο Natura 2000 µε κωδικό GR 4330004 και, σύµφωνα 
µε έρευνα του Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου και της ΜΚΟ «Αρχιπέλαγος», η ρύπανση 
οφείλεται σε λύµατα της γειτονικής χοιροτροφικής µονάδας της Creta Farm.  
∆ιαβάστε το πλήρες κείµενο της ερώτησης: Περισσότερα... 
 
επιστροφή 
 

Ειδήσεις από την Επαρχία Ικαρίας 

Ο ορισµός του δικοµµατισµού για την Ικαρία 
 

Η Κυβέρνηση της Ν∆ είχε καταργήσει τη ∆ιεθνή Ικάρια Αεραθλητική Ακαδηµία 

(http://www.asda.gr/ikariaka/hlekd19.htm#αεραθλ). Η Κυβέρνηση του ΠΑΣΟΚ την 
ξανακατάργησε πριν από λίγες ηµέρες! Βέβαια και οι δύο την είχαν καταβαραθρώσει και 
ποτέ δεν τη στήριξαν. Αυτό ακριβώς είναι δικοµµατισµός:  (αν υπήρχαν µίζες και µαύρο 
χρήµα δεν θα την καταργούσαν ποτέ!).  
επιστροφή 
 

Η Αρχαιολογική σκαπάνη στην Ικαρία 
 

Συµπληρώνονται 70 χρόνια ανασκαφικής έρευνας στην Ικαρία. Αξίζουν µια καλή έκδοση. 
Όχι γιατί είναι πολλές οι ανασκαφικές έρευνες, αλλά γιατί είναι σηµαντικά τα ευρήµατα του 
νησιού και παράλληλα δεν έχει υπάρξει µια έκδοση που να γνωστοποιεί ότι έχει βρεθεί στην 
Ικαρία. Αυτό που επίσης περιέχει το βιβλίο είναι ο προβληµατισµός για τις µελλοντικές 
προοπτικές των ανασκαφών στο νησί. 
Το Φεστιβάλ Ικαρίας φρόντισε την έκδοση. Μάλιστα, στις 23 Ιουνίου 2010 έκανε και ειδική 
εκδήλωση για αυτή την έκδοση στο Πνευµατικό Κέντρο του ∆ήµου Αθηναίων, µε οµιλητή 
τον κ. Χρίστο Ντούµα, Οµότιµο Καθηγητή Προϊστορικής Αρχαιολογίας του Πανεπιστηµίου 
Αθηνών. 
Αξίζει να έχει ο καθένας µας το βιβλίο αυτό στη βιβλιοθήκη του.  
επιστροφή 
 

Η υπερβόσκηση απειλή για την Ικαρία - Ερώτηση των Οικολόγων Πράσινων στο 

Ευρωκοινοβούλιο 
 

Παλιότερα δηµοσιεύµατά µας για το θέµα: http://www.asda.gr/ikariaka/hlekd12.htm#κτηνοτροφία και 
http://www.asda.gr/ikariaka/hlekd16.htm#ικαρίαειδήσεις  



Τετάρτη, 12 Μάιος 2010 
 

Το πρόβληµα της υπερβόσκησης στο νησί της Ικαρίας φέρνουν στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο 
οι Οικολόγοι Πράσινοι µε σχετική ερώτηση που κατέθεσε ο ευρωβουλευτής Μιχάλης 
Τρεµόπουλος.  
Η υπερβόσκηση απασχολεί εδώ και αρκετά χρόνια τους κατοίκους της Ικαρίας, που βλέπουν 
το νησί τους να κινδυνεύει από ερηµοποίηση, µείωση βιοποικιλότητας, διάβρωση και µείωση 
γονιµότητας των εδαφών. Το πρόβληµα εντοπίζεται κυρίως στο µεγάλο αριθµό 
"ανεπιτήρητων" αιγοπροβάτων που βόσκουν ανεξέλεγκτα όλο το χρόνο, συχνά χωρίς να 
µπορούν να καλύψουν τις διατροφικές τους ανάγκες, µε αποτέλεσµα να διέρχονται περιόδους 
υποσιτισµού που επηρεάζουν τη γονιµότητα και την παραγωγικότητά τους. Σύµφωνα µε 
σχετική µελέτη του Γεωπονικού Πανεπιστηµίου Αθηνών, «οι βοσκήσιµες εκτάσεις της νήσου 
Ικαρίας µπορούν να διαθρέψουν χωρίς σηµεία υποβάθµισης του περιβάλλοντος από 
υπερβόσκηση των βοσκοτόπων (µόλις) το 70% των καταγεγραµµένων αιγοπροβάτων που 
διατηρούνται στο νησί». Η ίδια µελέτη επισηµαίνει και φαινόµενα υπερεκµετάλλευσης σε 
προστατευόµενες περιοχές Natura 2000. 
«Η υπερβόσκηση δεν αφορά µόνο την Ικαρία αλλά και άλλες περιοχές της Ελλάδας, νησιωτικές 
και µη» δήλωσε ο Μιχάλης Τρεµόπουλος. «Η κτηνοτροφία αποτελεί παραδοσιακή αγροτική 
δραστηριότητα και βασικό παράγοντα της τοπικής οικονοµίας που χρειάζεται στήριξη, εφόσον 
όµως ασκείται µε όρους βιωσιµότητας. Κεντρική σηµασία έχει η συµφιλίωσή της µε την 
προστασία του φυσικού περιβάλλοντος και τη φέρουσα ικανότητα των βοσκοτόπων, ιδιαίτερα 
στις νησιωτικές περιοχές. Η πολιτεία οφείλει να µεριµνά και να προβαίνει στους απαραίτητους 
ελέγχους για τη διασφάλιση αυτών των προϋποθέσεων.» 
(ακολουθεί το κείµενο της ερώτησης) 
Θέµα: Προβλήµατα υπερβόσκησης στο νησί της Ικαρίας, στην Ελλάδα 
Η Ικαρία αντιµετωπίζει για πάνω από 25 χρόνια εντονότατα προβλήµατα υπερβόσκησης, µε 
απογύµνωση βοσκοτόπων από βλάστηση, διάβρωση εδαφών, µείωση γονιµότητάς τους, 
µείωση βιοποικιλότητας, κινδύνους ερηµοποίησης. Μελέτη του Γεωπονικού Πανεπιστηµίου 
Αθηνών() ,επιβεβαιώνει ότι «οι βοσκήσιµες εκτάσεις της νήσου Ικαρίας µπορούν να 
διαθρέψουν περί το 70% των καταγεγραµµένων αιγοπροβάτων στο νησί». Η µελέτη 
επισηµαίνει και φαινόµενα υπερεκµετάλλευσης σε προστατευόµενες περιοχές Natura 2000, 
όπως στο ∆υτικό τµήµα του νησιού στη Ζώνη Ειδικής Προστασίας (ΖΕΠ) µε κωδικό GR 

4120005 και στην Περιοχή Κοινοτικού Ενδιαφέροντος (ΠΕΚ) µε κωδικό GR 4120004.  
Το πρόβληµα εντοπίζεται κυρίως στο µεγάλο αριθµό "ανεπιτήρητων" αιγοπροβάτων που 
βόσκουν ανεξέλεγκτα όλο το χρόνο σε συγκεκριµένες τοποθεσίες βοσκοτόπου, αλλά τους 
χορηγείται και συµπληρωµατική διατροφή τη χειµερινή κυρίως περίοδο. Τα ζώα αυτά 
διέρχονται περιόδους υποσιτισµού που επηρεάζουν τη γονιµότητα και την παραγωγικότητά 
τους. Πολλά από αυτά επιδοτούνται στα πλαίσια του καθεστώτος ενιαίας ενίσχυσης του 
κανονισµού (ΕΚ) 1782/2003(). 
Σχετικό κείµενο διαµαρτυρίας() υπογεγραµµένο από 1500 κατοίκους του νησιού έχει σταλεί 
από το 2008 σ' όλους τους αρµόδιους φορείς και τα κοινοτικά όργανα. 
Ερωτάται η Επιτροπή: 
1.   Έχει ενηµέρωση από τις ελληνικές αρχές για το µέγεθος του προβλήµατος; 
2.   Συνιστά παράβαση της ευρωπαϊκής οδηγίας για τους οικοτόπους (92/43/ΕΟΚ)() η 
υποβάθµιση περιοχών του ∆ικτύου Natura 2000 της Ικαρίας λόγω υπερβόσκησης; 
3.   Τηρούνται οι όροι της οδηγίας 91/68/ΕΟΚ() σχετικά µε το καθεστώς υγειονοµικών 
ελέγχων που διέπουν το ενδοκοινοτικό εµπόριο αιγοπροβάτων; 
4.   ∆ιεξάγονται επιτόπιοι έλεγχοι στα πλαίσια της εφαρµογής του καθεστώτος πολλαπλής 
συµµόρφωσης και αν ναι ποια ήταν τα αποτελέσµατά τους; 
5.   Πώς σκέφτεται να ενεργήσει προκειµένου να αντιµετωπιστεί αποτελεσµατικά το 
πρόβληµα της υπερβόσκησης της Ικαρίας; 
επιστροφή 
 

Παρουσίαση της Τράπεζας Σπόρων Αιγαίου που φιλοξενείται στην Ικαρία σε συνέδριο 
 

Ευκαιρία να µάθουµε όλοι περισσότερα.  



 

Το Ευρωπαϊκό πρόγραµµα Agrisles για την καινοτοµία στη γεωργία µεταξύ νησιών της 
Μεσογείου 
Το Αρχιπέλαγος συµµετείχε το τριήµερο 19-21 Μαΐου στο συνέδριο που διοργάνωσε στη Χίο 
το Περιφερειακό Ταµείο Ανάπτυξης Περιφέρειας Βορείου Αιγαίου στο πλαίσιο του 
ευρωπαϊκού προγράµµατος Agrisles για την αειφόρο νησιωτική γεωργία. 
Στην εισήγηση που πραγµατοποίησε ο Θοδωρής Τσιµπίδης (∆ιευθυντής του 
Αρχιπελάγους) παρουσιάστηκαν οι πολυετείς προσπάθειες του Ινστιτούτου για τη 
δηµιουργία, λειτουργία και ανάπτυξη της “Κιβωτού” (δείτε εδώ σχετικό βίντεο για την 
Κιβωτό), της Τράπεζας Σπόρων Αιγαίου. Οι κύριοι άξονες της δράσης είναι η συγκέντρωση, 
µακροχρόνια φύλαξη, πολλαπλασιασµός και διάδοση της καλλιέργειας των τοπικών 
ποικιλιών καλλιεργήσιµων φυτών (κατά προτεραιότητα από τα νησιά του 
Αιγαίου). Περισσότερα... 
 

επιστροφή 
 

«Βιώσιµη ∆ιαχείριση Υδατικών Πόρων στα Νησιά του Αιγαίου» 
 

Το Πρόγραµµα ΑΕΙΦΟΡΟ ΑΙΓΑΙΟ της ΕΛΛΗΝΙΚHΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ Περιβάλλοντος και 
Πολιτισµού σας προσκαλεί στην ηµερίδα µε θέµα: 
«Βιώσιµη ∆ιαχείριση Υδατικών Πόρων στα Νησιά του Αιγαίου» 
Σάββατο 19 Ιουνίου 2010 και ώρα 09:00, Επιµελητήριο Κυκλάδων, Ερµούπολη, Σύρος 
Από το πρόγραµµα ξεχωρίσαµε τις εξής εισηγήσεις που αφορούν την Επαρχία Ικαρίας: 
Κρίτων Αρσένης, Ευρωβουλευτής ΠΑΣΟΚ «∆ιαχείριση υδατικών πόρων και κλιµατική 
αλλαγή»  
Πέτρος Γκίκας, Επίκουρος Καθηγητής, Πολυτεχνείο Κρήτης «Βιώσιµη διαχείριση υδατικών 
πόρων: τεχνικές και παραδείγµατα από το εξωτερικό και την Ελλάδα»  
Ιωάννης Καλαβρουζιώτης, Επίκουρος Καθηγητής, Πανεπιστήµιο Ιωαννίνων «∆υνατότητες 
επαναχρησιµοποίησης αστικών λυµάτων στην γεωργία, σε νησιωτικές περιοχές»  
Αριστοτέλης Παπαδόπουλος, ∆ιευθυντής Ινστιτούτου Εδαφολογίας Θεσσαλονίκης, ΕΘΙΑΓΕ 
«Φυσικά συστήµατα επεξεργασίας λυµάτων»  
Ευτυχία Τζεν, Τµήµα Αιολικής Ενέργειας ΚΑΠΕ «Αφαλάτωση - η εναλλακτική λύση στην 
λειψυδρία»  
∆ιαµαντής Καραµούζης, Καθηγητής ΑΠΘ -Πανταζής Γεωργίου, Λέκτορας Καθηγητής ΑΠΘ 
«Υδατικοί πόροι στο Αιγαίο: Κίνδυνοι από το υφιστάµενο πρότυπο ανάπτυξης: 
υφαλµύρυνση, γεωτρήσεις» 
 

Αναζητήστε τις εισηγήσεις. Έχει ενδιαφέρον. 
Περισσότερες πληροφορίες: Γεωργία Κίκου, Υπεύθυνη Προγράµµατος ΑΕΙΦΟΡΟ ΑΙΓΑΙΟ 
210-3225245, εσωτ. 166, Κινητό: 6977283924, aigaio@ellinikietairia.gr 
www.egaio.gr  
επιστροφή 
 

Το Αρχιπέλαγος στη Μήλο-Στην Ικαρία πότε θα το καλέσουν; 
 

Ο ∆ήµος Μήλου ενδιαφέρεται για το νησί του και τις περιοχές αλιείας και µάλιστα µε τη 
συνδροµή του Αρχιπελάγους, που έχει έδρα την Ικαρία! Άλλοι ∆ήµοι σε πολλές περιοχές της 
χώρας προωθούν τεχνητούς υφάλους, αλιευτικά καταφύγια και καταδυτικά πεδία. Οι ∆ήµοι 
της Επαρχίας Ικαρίας, που έχει µεγάλο πρόβληµα υποβάθµισης των αλιευτικών περιοχών, 
γιατί δεν έχουν κάνει ποτέ αντίστοιχες δράσεις, ενηµέρωση, και κυρίως διαχείριση των 
θαλασσών του Ικαρίου Πελάγους; Μήπως επειδή εκεί δεν µπορούν να ρίξουν µπετά, για τα 
οποία ενδιαφέρονται ζωηρά, τις τελευταίες τετραετίες; Τρανή απόδειξη τα µπετά της 
Νοµαρχίας και της ανώνυµης εταιρείας του Λιµενικού Ταµείου Ευδήλου (ιδιωτικοποιούνται 
όλα τα λιµάνια της χώρας-το µάθατε;), τα µπετά του καταστροφικού λιµανιού του 
Καραβοστάµου, τα µπετά στο ρέµα του Καραβοστάµου, τις επανειληµµένες καταγγελίες για 
το Καρκινάγρι (για τις οποίες ποτέ κανείς δεν απάντησε), οι µπετονένιοι ντουσεµέδες των 
χωριών (πολλούς από αυτούς είχαν κατασκευάσει οι εξόριστοι), τα µπετά σε πολλά 



παραδοσιακά εκκλησάκια, τα τσιµεντωµένα ρέµατα σε πολλά χωριά και στον Άγιο Κήρυκο. 
Μπετά νάναι και ότι νάναι, για το εργολαβικό λόµπι της Ικαρίας, και σπανίως για τις 
πραγµατικές ανάγκες του λαού και του τόπου. Τα υποβαθµισµένα αλιευτικά πεδία της 
Επαρχίας θα σκεφτούν;       
ΗΓ  
 

Συµµετοχή του Αρχιπελάγους σε Ηµερίδα στη Μήλο για τη ∆ηµιουργία και ∆ιαχείριση 
Προστατευόµενων Θαλάσσιων Περιοχών 
Το Αρχιπέλαγος συµµετείχε στην Ηµερίδα που πραγµατοποιήθηκε στις 14 Απριλίου 
στη Μήλο υπό την αιγίδα του ∆ήµου Μήλου, του Πανεπιστήµιου Πειραιά, του Regional 
Activity Centre for Specially Protected Areas (RAC/ SPA) της UNEP, της MedPAN και της 
Agence des aires marines protégées. Στη συνάντηση συµµετείχαν διακεκριµένοι επιστήµονες 
από την Ελλάδα και το εξωτερικό, οι οποίοι αναφέρθηκαν στα θέµατα που αφορούν 
στις Θαλάσσιες Προστατευόµενες Περιοχές. 
Στην εισήγηση της, η Αναστασία Μήλιου (Συντονίστρια ∆ράσεων Προστασίας του 
Αρχιπελάγους), αναφέρθηκε αναλυτικά στην άµεση ανάγκη ανάπτυξης Συν-διαχειριζόµενων 
Περιοχών Αλιείας στις ελληνικές θάλασσες, ως µέτρο για την ανάκαµψη της συνεχώς 
υποβαθµισµένης παραγωγικότητας των ελληνικών θαλασσών και 
ιχθυαποθεµάτων. Περισσότερα... 
 
επιστροφή 
 

Θάνατος Μεσογειακής φώκιας µε δυναµίτιδα στη Σάµο 

 
- Η τροµοκρατία των ελληνικών θαλασσών 
Το περιστατικό εκβρασµού Μεσογειακής Φώκιας στον οικισµό Πέρρη στη νότια 
Σάµο επιταχύνει την αντίστροφη µέτρηση οριστικής εξαφάνισης αυτού του ιδιαίτερα σπάνιου 
είδους (Παρακολουθήστε εδώ το σχετικό VIDEO). Μόλις ενηµερωθήκαµε για το 
συµβάν, µέλη της θαλάσσιας ερευνητικής οµάδας του Αρχιπελάγους µετέβησαν άµεσα στο 
σηµείο του εκβρασµού. 
Η νεκροψία που πραγµατοποιήθηκε από την οµάδα Άµεσης Ανταπόκρισης του Αρχιπελάγους 
στο νεκρό ζώο, µήκους 1.70µ έδειξε πως η φώκια δεν έφερε κάποιο εµφανές εξωτερικό 
τραύµα, ενώ διαφάνηκε πως δεν έπασχε από κάποια ασθένεια.Ωστόσο, η εκτενής εσωτερική 
αιµορραγία και άλλα στοιχεία που συγκεντρώθηκαν κατά τη νεκροψία, σε συνδυασµό µε τη 
συνήθη παράνοµη αλιευτική δραστηριότητα µε δυναµίτιδαστην περιοχή, αποτελούν ικανά 
στοιχεία για να προσδιοριστεί η αιτία θανάτου αυτού του σπάνιου θαλάσσιου 
θηλαστικού. Περισσότερα... 
 
επιστροφή 
 

∆ολοφονία δελφινιών ανοικτά της Σάµου  
 

Ηθικοί & Φυσικοί αυτουργοί της εθνικής σφαγής 
∆ύο περιστατικά νεκρών δελφινιών από ανθρώπινο χέρισηµειώθηκαν µέσα σε διάστηµα 24 
ωρών στη Σάµο. Συγκεκριµένα, ένα ρινοδέλφινο (βρέθηκε σε θαλάσσια περιοχή ΝΑ της 
Σάµου) και ένα κοινό δελφίνι (ΒΑ του νησιού) κυριολεκτικά σφαγιάστηκαν, σύµφωνα µε 
όλες τις ενδείξεις, από ανθρώπους που δηλώνουν «επαγγελµατίες» αλιείς. (∆ΕΙΤΕ Ε∆Ω ΤΟ 
ΣΧΕΤΙΚΟ VIDEO) 
Το γεγονός ότι τα συγκεκριµένα δελφίνια είχαν πάνω τους σηµάδια από δίχτυα που 
χρησιµοποιούν τα σκάφη µέσης αλιείας, φωτογραφίζουν µε πολύ ευκρινή τρόπο τους 
δήµιους που τέλεσαν το έγκληµα. Ταυτόχρονα, ιστιοπλοϊκό σκάφος µε γαλλικό πλήρωµα που 
έπλεε στην ίδια περιοχή µας ενηµέρωσε και για άλλο ένα δελφίνι (ζωνοδέλφινο) που επέπλεε 
νεκρό µε εµφανή τραύµατα απο µαχαιριές.. Περισσότερα... 
 
επιστροφή 
 



Το βυθισµένο όραµα της Επαρχίας Ικαρίας.  

Τι γινόταν δέκα χρόνια πριν (Μάιος 2000) 

 
Αναδηµοσιεύουµε έναν παλιό απολογισµό που έγινε ∆ΕΚΑ ΧΡΟΝΙΑ ΠΡΙΝ. (Το είχαµε 
ξανακάνει στο 7ο τεύχος: http://www.asda.gr/ikariaka/hlekd7.htm#ΑΝΕΤΕΙ ).Με κίτρινο 
γίνονται αναφορές για το τι έγινε και τι δεν έγινε, µε την αποκλειστική ευθύνη της Ικαριακής 
αυτοδιοίκησης, που κυβερνούσε και τότε, όπως και σήµερα. Η ιστορία της Επαρχίας µας 
βρίθει από χαµένες ευκαιρίες. ΗΓ  
 

Ενηµερωτική Συνάντηση Ικαριακών Φορέων στην Αθήνα για την Αναπτυξιακή 

Εταιρεία Επαρχίας Ικαρίας (ΑΝΕΤΕΙ) 
 

Εισηγητής: Ηλίας Γιαννίρης, ∆ιευθύνων Σύµβουλος της Αναπτυξιακής Εταιρείας Επαρχίας 
Ικαρίας 

 

Εισαγωγικά 
• Η Ικαρία επιστηµονικά-τεχνικά βρίσκεται πολύ κάτω από το ύψος των απαιτήσεων  
• Η Ικαρία έχει ανάγκη από την ενεργοποίηση όλων. Η Ικαριακή Παροικία Αθήνας 
έχει ικανοποιητική δραστηριοποίηση. Αξιόλογη δουλειά του Συλλόγου Ραχιωτών (δύο 
χρονιές έφεραν την Ικαρία στην Πανελλήνια Επικαιρότητα), του Συλλόγου Ικαρίων 
Επιστηµόνων (Μονοπάτι Ραχών, Ηµερίδες), του Συλλόγου Νεολαίας Ικαρίας (Συναυλία και 
εκστρατεία Αναδάσωσης), του Συλλόγου ΠΆΠΑΣ (Λαγκάδια, Περιοδικό) της Πανικαριακής 
Αδελφότητας Αθήνας (συνέχιση έκδοσης Ικαριακών, Ικάρια-Ελευθέρια) Σήµερα, υπάρχει 
πλήρης διάλυση στην αξιοποίηση και ενεργοποίηση αυτών των παραγόντων.   
• Η ΑΝΕΤΕΙ είναι παιδί µιας συνολικής δράσης που έχει ξεκινήσει από το 1995 
(Συνέδριο: “Ποιο Μέλλον Ταιριάζει στην Ικαρία;”). Σήµερα, η ΑΝΕΤΕΙ υπολειτουργεί. 
Πέρασε µια µεγάλη περίοδο που οι δήµαρχοι σκεφτόταν να την καταργήσουν! 
• Έχουν ήδη γίνει αρκετές ενηµερωτικές συναντήσεις ακόµη πριν να συσταθεί η 
ΑΝΕΤΕΙ. Προηγούµενες ενηµερώσεις Αθήνας: ΣΝΙ Φεβ. 97, ΣΝΙ 18/2/98, Πανικαριακή 
Σεπτ. 98, Πανικαριακή Φεβ. 98.  
• Κάθε χρόνο είµαστε όλο και καλύτερα. Σηµαντική δουλειά από φορείς του νησιού 
(Σύλλογοι Κάµπου και Αγίου Κηρύκου, Κινηµατογραφική Λέσχη Αγ. Κηρύκου). Σήµερα, 
ακούµε πολλά παράπονα από τη µεταχείριση που έχουν διάφορες τοπικές προσπάθειες από 
τους δηµάρχους και την πολιτική που ασκούν. 
 

Απαισιόδοξο σενάριο: ∆ιαπιστώσεις 
1. Η Ικαριακή Κοινωνία σε 10 χρόνια θα έχει καταρρεύσει. Ασυδοσία, ασυνεννοησία, 
αυθαιρεσία, φυγή της νεολαίας (όχι απλά ανεργία), δυστυχία της τρίτης ηλικίας (γηροκοµείο) 
Σήµερα, εκείνη η εκτίµηση, του απαισιόδοξου σεναρίου, έχει επιβεβαιωθεί πλήρως.  
2. Απώλεια των ικαριακών χαρακτηριστικών και ιδιαιτεροτήτων από τη µεταπολεµική 
γενιά. Σήµερα η απώλεια συνεχίζεται µε ραγδαίους ρυθµούς. Η κοινωνική συνοχή έχει 
διαλυθεί. Πολλές τοπικές πρωτοβουλίες δεν µπορούν να ανθίσουν γιατί δεν υποστηρίζονται. 
Η νεολαία βρίσκεται σε κακά χάλια.  
3. Άκρατη ιδιωτικοποίηση των µεταφορών-συγκοινωνιών, καταστροφική χρήση των 
κοινόχρηστων χώρων (βοσκοτόπια, δάση, ακτές). Οι συνεταιρισµοί φορείς εισαγωγής 
προϊόντων των µονοπωλίων στο νησί. Η αλιεία των Φούρνων εξαρθρώνεται. Κοινωνία που 
δεν παράγει ενδογενώς αλλά στηρίζεται στις εισροές πόρων από έξω (συντάξεις, επιδοτήσεις, 
εµβάσµατα, οικοδοµή, ενισχύσεις). Σήµερα, και εκείνη η εκτίµηση του απαισιόδοξου 
σεναρίου έχει επιβεβαιωθεί πλήρως.   
4. Μια ευάλωτη Ικαρία πουλιέται και αγοράζεται εύκολα. Σήµερα, αυτό αποτελεί κοινή 
διαπίστωση. Για παράδειγµα, η Ικαριακή αυτοδιοίκηση δέχεται και υποστηρίζει ακόµη τις 
περιοχές τουριστικής ανάπτυξης τύπου CONDO-Hotels στο Μαγγανίτη, στο Αυλάκι, στο 
Γιαλισκάρι, του Σουφλιά, που προωθήθηκαν µε το Εθνικό Χωροταξικό Σχέδιο του 
Τουρισµού και τις είδαµε να εµφανίζονται, µε πρωτοβουλία του ΥΠΕΧΩ∆Ε στο 
µελετούµενο ΣΧΟΟΑΠ της Ικαρίας.   



5. Η σηµερινή ζωντανή Ικαρία (στον πολιτισµό, στην κοινωνική λειτουργία, στο 
οικιστικό πρότυπο, στις παραδόσεις) αύριο µπορεί να ανήκει σε ιδιωτικές επιχειρήσεις. 
Σήµερα, η αυτοδιοίκηση πρακτικά δεν προάγει τον τοπικό πολιτισµό. Οι µεγαλύτερες 
εκδηλώσεις της είναι φιέστες µε βεγγαλικά. Άλλο παράδειγµα: Αντί να προωθήσει την 
κήρυξη ως παραδοσιακών οικισµών την πλειοψηφία των οικισµών του νησιού αντιστάθηκε 
σθεναρά στην κήρυξη της Ακαµάτρας σε παραδοσιακό οικισµό.   
 

Πεπραγµένα ενός χρόνου 
 

1. Πορεία του TERRA/LORE.  
Την Άνοιξη 1996 ο Έπαρχος Σίµος Τριπόδης υπέβαλε την πρόταση LORE. Η Επαρχία 
Ικαρίας είναι αρχηγός του διετούς Προγράµµατος, και εταίροι οι Μεσσαρά Κρήτης, Αν. 
Πήλιο και Άλκαµο, Ραγκούσα από Σικελία. Η πρόταση εγκρίθηκε από την Κοµισιόν (15 
εγκρίσεις σε 142 προτάσεις). Πήραµε απόφαση για διαχείριση του Προγράµµατος να γίνει 
στα πλαίσια της αυτοδιοίκησης της Ικαρίας µε στόχο να αποκτήσει η Ικαρία την ικανότητα 
να κάνει τέτοια προγράµµατα. Έτσι µε αφορµή το TERRA/LORE προωθήσαµε την ίδρυση 
µιας Αναπτυξιακής Εταιρείας για την Επαρχία. Πάρθηκαν Οµόφωνες αποφάσεις για την 
ίδρυσή της από Αναπτ. Σύνδ., Νοµαρχ. Συµβούλιο, Κοινότ. Αρέθουσας (Φθιν. 1997). Με τον 
Πρόεδρο του Αν. Συνδ. Απόστολο Μουσέτη εξασφαλίσαµε το µετοχικό κεφάλαιο της 
εταιρείας και τα 2/3 της ίδιας συµµετοχής. Το ΦΕΚ σύστασης βγήκε Ιούνιο 98. Το ΦΕΚ για 
τη συγκέντρωση κεφαλαίου βγήκε Ιαν. 99.  
Υπογράφτηκε Σύµβαση µε την Ε.Ε. Έχουν γίνει οι 3 από τις 5 Επιτροπές Παρακολούθησης 
(Ιουλ. 98-Ικαρία: Σίµος Τριπόδης, ∆εκ. 98-Ragusa: Απ. Μουσέτης, Μαρτ. 99-Αν. Πήλιο: 
Στεφ. Παµφίλης). 
Αυτή τη περίοδο τρέχουν τα εξής: 
• Μελέτες για διάφορους τοµείς (οικοτουρισµός, µονοπάτια, καθούρα, συγκοινωνίες, 
ενέργεια, βοσκότοπος, παραδοσιακοί οικισµοί) Έγιναν οι µελέτες, αλλά η αυτοδιοίκηση δεν 
ενδιαφέρθηκε να τις συνεχίσει και να τις φτάσει στο επίπεδο της υλοποίησης. Υπήρξε 
µάλιστα πισωγύρισµα στην περίπτωση του πρώην βοσκότοπου της Αρέθουσας. Θα γινόταν 
αποκατάσταση του φυσικού περιβάλλοντος και αποµάκρυνση των ζώων, αλλά σήµερα η 
προσπάθεια δεν υποστηρίχθηκε και τα ζώα είναι πάλι µέσα στην περιοχή αναβάθµισης και 
βόσκουν κανονικά, όπως πριν.  
• Τοπικό Αναπτυξιακό Πρόγραµµα Επαρχίας Ικαρίας. Έγινε πρώτος κύκλος επαφών 
µε ∆ηµάρχους Ικαρίας (Απρ. 99). Ποτέ η αυτοδιοίκηση δεν το προώθησε, όπως δεν 
παρακολούθησε και δεν αξιοποίησε τις δυνατότητες µέσω της Ειδικής Χωροταξικής Μελέτης 
της Ικαρίας. Επίσης, ποτέ δεν αξιοποίησε το επιστηµονικό δυναµικό που συσπειρώθηκε στο 
έργο TERRA/LORE, και τις µελέτες που παρήγαγε. Το ίδιο κάνει σήµερα, ψάχνοντας 
δικαιολογίες για να µην προχωρήσει τη µελέτη του ΣΧΟΟΑΠ της Ικαρίας.  
• Σεµινάρια (βιολογ. Καλλιεργειών, τοπικών υλικών, αγροτοτουρισµού). Η 
αυτοδιοίκηση σχεδόν σαµπόταρε το σεµινάριο βιολογικών καλλιεργειών, που έγινε στην 
Ακαµάτρα, µη βρίσκοντας το ...κλειδί για την αίθουσα. Τελικά, το σεµινάριο έγινε σε ένα από 
τα ... καφενεία του χωριού. Τα άλλα σεµινάρια δεν έγιναν ποτέ µετά την αποµάκρυνση του 
γράφοντος από την ΑΝΕΤΕΙ, γιατί η ίδια η αυτοδιοίκηση δεν ενδιαφέρθηκε ποτέ να τα 
υλοποιήσει.  
• Μεταφορά εµπειρίας από συνεταιρισµό γυναικών Ζαγοράς Αν. Πηλίου (Ιούνιος 99). 
Επρόκειτο για ανταλλαγή φιλοξενίας γυναικών µεταξύ Ικαρίας και Ζαγοράς, αλλά δεν έγινε 
ποτέ, γιατί η αυτοδιοίκηση αδιαφόρησε και δεν υποστήριξε αυτή τη δράση της ΑΝΕΤΕΙ. 
• Ηµέρα πληροφόρησης (Ικαρία, Καλοκαίρι 99). Έγινε κανονικά από την ΑΝΕΤΕΙ, µε 
τη συµµετοχή πλήθους κόσµου. Η αυτοδιοίκηση ήταν εντελώς απούσα.  
 

2. Προτάσεις στη ΓΓΝΓ. 
• Το 1997 έγινε ενηµέρωση του Συλλόγου Νεολαίας Ικαρίας (ΣΝΙ) από εµάς για τις 
δυνατότητες υποβολής προτάσεων. Τεθήκαµε στη διάθεση του ΣΝΙ για να βοηθήσουµε. Ο 
ΣΝΙ επέλεξε να υποβάλει πρόταση µόνος του. Εγκρίθηκαν 300 χιλ. δρχ. αλλά δεν τα πήρε ο 
Σύλλογος λόγω διαχειριστικής ανεπάρκειας. Εκείνη την περίοδο, την ίδια στάση µε την 
αυτοδιοίκηση είχε και ο ΣΝΙ απέναντι στην ΑΝΕΤΕΙ. Εκείνη η χρηµατοδότηση, που την 



έχασε ο ΣΝΙ λόγω ανικανότητας, θα µπορούσε να ανοίξει µια σειρά νέων χρηµατοδοτήσεων 
που θα διευκόλυναν και το έργο του ΣΝΙ. Κρίµα! 
• Η πρόταση που υποβάλαµε ως Επαρχείο Ικαρίας για τα µονοπάτια της Ικαρίας δεν 
εγκρίθηκε γιατί δεν υποβλήθηκε από νεολαιίστικο φορέα. Άλλο ένα παράδειγµα της τότε 
στάσης του ΣΝΙ.  
• Τον Ιανουάριο 1998 υποβάλλαµε αίτηση για τη δηµιουργία ενός Σηµείου 
Πληροφόρησης Νέων στον Εύδηλο. Η Πρόταση εγκρίθηκε. Η ΓΓΝΓ έχει καθυστερήσει το 
διαγωνισµό. Αναµένεται ο εξοπλισµός στους επόµενους µήνες. Ο εξοπλισµός ήρθε (γραφεία, 
τραπέζι συσκέψεων, βιβλιοθήκες, άλλα έπιπλα, Ηλεκτρονικού Υπολογιστές µε δίκτυο HUB) 
και εγκαταστάθηκε από τη ΓΓΝΓ σε αίθουσα στο Κατσούλειο. Ο ∆ήµος Ευδήλου, έκανε 
παρέµβαση στον τοπικό ΟΤΕ και καθυστέρησε ακόµη και η εγκατάσταση τηλεφώνου! Το 
κέντρο ποτέ δεν λειτούργησε. Την αίθουσα χρησιµοποιούσαν για τις συνεδριάσεις του 
Αναπτυξιακού Συνδέσµου.    
• Τον επόµενο µήνα θα υποβάλουµε νέα πρόταση για χρηµατοδότηση στη ΓΓΝΓ για 
υποστήριξη προγραµµάτων εθελοντικής προσφοράς στην Ικαρία. Καλό είναι να συµµετέχει 
νεολαιίστικος φορέας. Μετά την αποµάκρυνση του γράφοντος από την ΑΝΕΤΕΙ, η ίδια η 
αυτοδιοίκηση και ο ΣΝΙ δεν ενδιαφέρθηκαν να υποβάλουν πρόταση. Θα µπορούσαν να είχαν 
από τότε υλοποιηθεί πολλά χρηµατοδοτούµενα έργα εθελοντικής εργασίας, σαν και αυτά που 
γίνονται σε πάρα πολλές περιοχές της χώρας (πυροφύλαξη, κατασκήνωση οµογενών, 
συντήρηση µονοπατιών, καθαρισµός ακτών κλπ). 
 

3. Πρόγραµµα European Voluntary Service (EVS) 

• Υποβάλαµε αίτηση ώστε ο Αναπτυξιακός Σύνδεσµος να συµµετέχει στο Πρόγραµµα της 
EVS ως φορέας υποδοχής και αποστολής εθελοντών.  
• Αποστολέας Εθελοντών: Μέχρι σήµερα έχουν αποσταλεί 2 εθελοντές (∆ανία). Η εµπειρία 
τους είναι πολύτιµη για τη συνέχεια. Σήµερα συνεργαζόµαστε µαζί τους για ανάπτυξη και 
άλλων δράσεων για την Ικαρία. Μετά την αποµάκρυνση του γράφοντος από την ΑΝΕΤΕΙ, η 
ίδια η αυτοδιοίκηση δεν συνέχισε το πρόγραµµα αποστολής των ενδιαφεροµένων νεολαίων 
ως εθελοντών σε ευρωπαϊκές χώρες.  
• Υποδοχέας εθελοντών: Φιλοξενήθηκαν 4 εθελοντές από Γαλλία, Λουξεµβούργο, Αυστρία 
για 6 µήνες για καταγραφή των κεντρικών µονοπατιών του Αθέρα. Για την εκτέλεση κάναµε 
Προγραµµατική Σύµβαση ο Αναπτ. Συνδ. µε το Κέντρο Ελλην. Πολιτισµού και τη ΓΓΝΓ. 
Τον Αύγουστο 98 έγινε έκθεση της δουλειάς τους στον Εύδηλο, όπου παρουσιάστηκαν 19 
διαδροµές, φωτογραφίες, χάρτες, παρατηρήσεις, φυτολόγιο. Όλη εκείνη η δουλειά των 
εθελοντών «σάπισε στα ντουλάπια της ΑΝΕΤΕΙ. Η αυτοδιοίκηση πολτέ δεν ενδιαφέρθηκε να 
την αξιοποιήσει. Κανένας δήµαρχος δεν εµφανίστηκε στην έκθεση της δουλειάς των 
φιλοξενούµενων ευρωπαίων εθελοντών. 
• Υποβάλαµε αίτηση για δύο ακόµη εθελοντικές υποδοχές: 4 εθελοντές για ένα χρόνο για 
την Τρίτη ηλικία, 1 εθελοντής για ένα χρόνο για το σηµείο πληροφόρησης Νεολαίας. Ο 
εθελοντής για το σηµείο πληροφόρησης Νεολαίας έχει ήδη έλθει. Οι άλλοι 4 ελπίζουµε να 
έλθουν µέσα στον Ιούνιο 99. Το πρόγραµµα της Τρίτης ηλικίας δεν υποστηρίχθηκε από την 
αυτοδιοίκηση, και οι εθελοντές που ήρθαν απασχολήθηκαν για ένα εξάµηνο στο γηροκοµείο 
Ικαρίας. Μετά την αποµάκρυνση του γράφοντος από την ΑΝΕΤΕΙ εµφανίστηκαν 
διαχειριστικές αδυναµίες, η ΑΝΕΤΕΙ δεν εκπλήρωσε τις υποχρεώσεις της, µε αποτέλεσµα το 
έργο να µην ολοκληρωθεί και να επιστραφούν χρήµατα που είχαν εισπραχθεί και υπήρχαν 
στο ταµείο της ΑΝΕΤΕΙ, όπως είχε γίνει και µε τα προηγούµενα προγράµµατα εθελοντισµού. 
Περισσότερα στο http://www.asda.gr/ikariaka/hlekd5.htm#εθελοντισµός.    
 

4. Μελέτη για τα µονοπάτια της Ικαρίας 
Το καλοκαίρι 96 φιλοξενήσαµε ειδικούς για µονοπάτια, ο Σύµβουλος του Έπαρχου Νίκος 
Φίλιππας και ο γράφων, στο Καρκινάγρι και Καραβόσταµο. Περπάτησαν τα µονοπάτια και 
έκαναν προµελέτη. Με αυτή την προµελέτη ζητήθηκαν χρήµατα από Υπ. Αιγαίου. 
Εγκρίθηκαν 6,5 εκατ. Έγινε προκήρυξη. Το Επαρχείο ακύρωσε το διαγωνισµό και πρόκειται 
να επαναπροκηρυχθεί η µελέτη µέσα στο 1999. Μετά την αποµάκρυνση του γράφοντος από 
την ΑΝΕΤΕΙ το έργο δεν υποποιήθηκε. 
 



5. LEADER 

• Η ΑΝΕΤΕΙ ζήτησε να αναλάβει το LEADER για την Ικαρία. Η ΕΤΑΣ (Νοµαρχιακή 
Αναπτυξιακή Εταιρεία) αρνήθηκε. Η αυτοδιοίκηση δεν παρακολούθησε και δεν στάθηκε στο 
πλευρό της ΑΝΕΤΕΙ ώστε να έρθει η διαχείριση του LEADER από τη Σάµο στην Ικαρία. 
• Ο Αναπτυξ. Σύνδεσµος µου ανέθεσε να διατυπώσω πρόταση για 15 εκ. για την ανάδειξη 
των µονοπατιών της Ικαρίας. Η Πρόταση υποβλήθηκε και εγκρίθηκε για 11 εκατ. στην 
ΕΤΑΣ. Ο ∆ήµος Ευδήλου ανέλαβε να αναµορφώσει την εγκριθείσα πρόταση και να 
προχωρήσει τις διαδικασίες για την υλοποίησή της στο ∆ήµο Ευδήλου. Μετά την 
αποµάκρυνση του γράφοντος από την ΑΝΕΤΕΙ το έργο περιορίστηκε στην συντήρηση του 
µονοπατιού από τον Άρη Ποταµό µέχρι το Καψαλινό κάστρο. Καµία άλλη πρόταση δεν 
υποβλήθηκε για το σύνολο των µονοπατιών της Ικαρίας από την ΑΝΕΤΕΙ ή από την 
αυτοδιοίκηση. 
 

6. Σύνδεσµος Φίλων του Νησιού και της Θάλασσας 

• Έγινε έκθεση Παιδικής Ζωγραφικής σε όλη την Ικαρία (Μαρτ-Απρ. 97)  
• Έγινε Σεµινάριο για τους εκπαιδευτικούς της Επαρχίας (Μάϊος 97)  
• ∆ιτέθηκαν περί τις 4 Κούτες βιβλία σε Καραβόσταµο, ∆άφνη. ∆όθηκαν 4 κούτες στο ΣΝΙ 
(Σεπτ.98) για διάθεση στο Καρκινάγρι, Κάµπο, Βρακάδες. ∆εν έχω ενηµέρωση για την 
παράδοση.  
• ∆ωρήθηκαν 500.000 δρχ στο Σύλλογο Κάµπου (Μάιος 97)  
• Προτίθενται να χρηµατοδοτήσουν το µισό κόστος µιάς καριώτικης λύρας και µιάς 
τσαµπουνοφυλάκας, και να πληρώνουν τα ναύλα για δάσκαλο µουσικής κάθε 15 ηµέρες από 
Αθήνα για Λαούτο, Λύρα. Αναµένουν απάντηση από την Άνοιξη 98. Η Ικαριακή 
αυτοδιοίκηση δεν υποστήριξε τότε τη δηµιουργία µουσικού τµήµατος. Η ευκαιρία χάθηκε και 
ο Σύνδεσµος έκανε το µουσικό τµήµα σε άλλο νησί.  
 

7. Ικαριακά και Φουρνιώτικα Νέα 

• Εκδόθηκαν 2 τεύχη. Συνεχώς βελτιωνόµαστε. Σύντοµα θα κυκλοφορήσει το επόµενο 
(διπλό) τεύχος.  
• Αναζητούνται εθελοντές, ανταποκριτές.  
• Αναζητείται άτοµο που θα τρέχει για διαφηµίσεις και συνδροµές.  
Το περιοδικό (32 σελίδων) είχε πάρει ατέλεια από το Υπ. Τύπου αλλά διέκοψε την έντυπη 
έκδοσή του γιατί η αυτοδιοίκηση δεν πλήρωνε τα ελάχιστα χρήµατα των τιµολογίων, αφού το 
περιοδικό ήταν χαµηλού κόστους και εκδιδόταν µε την εθελοντική συµµετοχή του 
γράφοντος. Έκτοτε, η ΑΝΕΤΕΙ δεν έχει κάνει καµία ενηµερωτική έκδοση. Σήµερα, η µόνη 
αυτοδιοικητική ενηµέρωση που παρέχεται είναι από ένα ολιγοσέλιδο έντυπο που εκδίδει ο 
∆ήµος Ευδήλου. Ο γράφων συνεχίζει εθελοντικά εκείνη την προσφορά, µε το παρόν 
ηλεκτρονικό περιοδικό, σε προσωπικό επίπεδο, για λόγους αναπτυξιακής ενηµέρωσης, που 
τόσο λείπει επί δεκαετίες από την Επαρχία Ικαρίας.   
 

8. Ικαριακή Ραδιοφωνία 
Το Σεπτ 98 έγινε κίνηση να αγοραστεί η Ικαριακή Ραδιοφωνία από µη-ικάριο. Τον Οκτ. 98 
εγώ και ο ∆. Σύριγγας υποβάλλαµε οικονοµική-τεχνική προµελέτη για την αγορά της Ικ. 
Ραδιοφ. από Ικαριακούς φορείς. Είχαµε θετικές απαντήσεις (ΠΆΠΑΣ, Σύλ. Καµπιωτών 
Αθήνας, διάφοροι ΟΤΑ). Στις αρχές Μαϊου 99 θα συναντηθεί η διαδηµοτική επιτροπή στην 
Ικαρία για διαµόρφωση τελικής πρότασης. Η Ικαριακή αυτοδιοίκηση, µετά την αποµάκρυνση 
του γράφοντος από την ΑΝΕΤΕΙ, δεν ενδιαφέρθηκε ώστε να αποκτήσει η ίδια µια φωνή, µε 
εκείνα τα ελάχιστα χρήµατα, χάνοντας και την ευκαιρία της ενηµέρωσης αλλά και της 
κατοχής µιας συχνότητας, που σήµερα είναι µεγάλης αξίας.  
 

9. Συνέδριο για την Ανεργία και την Απασχόληση,  
Ικαρία 23/1/99. Χρηµατοδοτήθηκε από ΓΓΕΤ, Περιφ. Αιγαίου, Υπ. Αιγαίου, LORE. Έγινε µε 
επιτυχία. Πρέπει να αποµαγνητοφωνηθούν τα Πρακτικά και να εκδοθεί.  
Στα πλαίσια του Συνεδρίου έγινε δηµοσκόπηση για την κατάσταση της Ικαριακής Νεολαίας 
σε Αθήνα και Ικαρία. Βρίσκεται σε επεξεργασία και θα δηµοσιευτεί σύντοµα. Έγινε κανονικά 
ο απολογισµός της χρηµατοδότησης στη ΓΓΕΤ. Μετά την αποµάκρυνση του γράφοντος από 



την ΑΝΕΤΕΙ τα πορίσµατα εκείνου του συνεδρίου που δηµοσιοποιήθηκαν,  δεν 
αξιοποιήθηκαν από την αυτοδιοίκηση ή από κάποιον άλλο φορέα. Ορισµένα χαρακτηριστικά 
ευρήµατα της δηµοσκόπησης για την ανεργία στην Ικαρία δηµοσιεύτηκαν στο περιοδικό 
ΙΚΑΡΙΑΚΑ ΚΑΙ ΦΟΥΡΝΙΩΤΙΚΑ ΝΕΑ. Η έρευνα ποτέ δεν δηµοσιεύτηκε ολόκληρη. 
Περισσότερα στο http://www.asda.gr/ikariaka/hlekd2.htm . 
 

10. Συνέδριο για Ιδιαιτερότητες Ικαρίας. 
Έχει εγκριθεί 1 εκατ. ∆ρχ. από Υπ. Αιγαίου. Εκκρεµεί η διοργάνωση. Στα πλαίσια του 
LORE. Θα επιδιωχθεί να γίνει ευρύτερο αναπτυξιακό µε τη συµβολή του ΤΕΕ. Μετά την 
αποµάκρυνση του γράφοντος από την ΑΝΕΤΕΙ η αυτοδιοίκηση δεν ενδιαφέρθηκε να 
διοργανώσει εκείνο το Συνέδριο. Η χρηµατοδότηση χάθηκε. 
 

11. Αναγνώριση προϊστορικών τόπων Ικαρίας 
Έχει εγκριθεί 300.000 δρχ. Θα γίνει σε συνεργασία µε το Παν/µιο Θράκης. Εκκρεµεί η 
διοργάνωση. Μετά την αποµάκρυνση του γράφοντος από την ΑΝΕΤΕΙ η αυτοδιοίκηση δεν 
ενδιαφέρθηκε να υλοποιήσει το έργο. Η χρηµατοδότηση χάθηκε. 
 

12 Σεµινάριο Βιολογικών Καλλιεργειών 
Έγινε ενηµέρωση ελαιοκαλλιεργητών στο καφενείο Χρυσοστόµου (Νοέµβρ. 98) 
Θα γίνει σεµινάριο τριήµερο 7,8,9 Μαϊου στην Ακαµάτρα. Στα πλαίσια του LORE. 
Συνχρηµατοδότηση από Υπ. Αιγαίου. Θα συνταχθεί τεύχος µε οδηγίες για βιοκαλλιεργητές. 
(Βλέπε παραπάνω) 
 

13. Σεµινάριο Τοπικών ∆οµικών Υλικών 
Τριήµερο. Εκκρεµεί η διοργάνωση. Στα πλαίσια του LORE.  
 

14. ΕΠΤΑ 
Η ΑΝΕΤΕΙ υποστήριξε τους ∆ήµους στη σύνταξη των προτάσεών τους. Έγινε εκτεταµένη 
συνεργασία µε το ∆ήµο Ευδήλου (Φεβ-Μαρτ. 99). 
 

15. Επιχειρησιακό Πρόγραµµα Περιβάλλοντος του Γ’ ΚΠΣ 
Η ΑΝΕΤΕΙ διαµόρφωσε και υπέβαλε τις προτάσεις της Επαρχίας, σε συνεργασία µε την 
ΕΤΑΣ (Φεβ. 99). 
 

16. Ενηµερωτικά Σηµειώµατα 
Για το Φράγµα στο Πέζι (Σεπτ. 97) στην Κοινότητα Ραχών και στον Έπαρχο Ικαρίας 
Για την αιολική ενέργεια (Μάρτ. 99) στον Έπαρχο Ικαρίας. 
 

17. Τουριστικές Εκθέσεις 
Έγινε έγκαιρη ενηµέρωση για συµµετοχή σε δύο εκθέσεις εξωτερικού. Η Ικαρία δεν 
αντιπροσωπεύτηκε. 
Η ΑΝΕΤΕΙ πρωτοβουλιακά ανέλαβε τον συντονισµό της προβολής της Ικαρίας στην Έκθεση 
ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΟ ΠΑΝΟΡΑΜΑ 5-9 Μαϊου, σε συνεργασία µε τον ΕΟΤ Σάµου. Χρειάζονται 
εθελοντές. Χρειάζονται χορευτικό συγκρότηµα. 
 

18. Προτάσεις στο ΤΕΕ Τµήµα Β. Αιγαίου. ∆ιατυπώθηκαν 4 προτάσεις (καταγραφή 
σχολείων, µύλων, εκκλησιών). Καµία δεν προωθήθηκε και δεν υλοποιήθηκε. Περισσότερα 
στο http://www.asda.gr/ikariaka/hlekd5.htm#τεε 
  
Νέες προτάσεις 

• Παιδικοί Σταθµοί ∆ήµων (Υπ. Εργασίας) Υποβλήθηκε (Ιαν 99). Προχώρησε σε δεύτερη 
φάση για έγκριση (Απρ. 99)  
• ∆ίκτυο Ο∆ΥΣΣΕΙΑ (Πράµνιος Οίνος): Θα γίνει πρώτη συνάντηση 27/4/99:  
• ΓΓΝΓ για υποστήριξη Εθελοντισµού: Μάϊος-Ιούνιος 99:  
• ΓΓΑΕ για κατασκήνωση απόδηµου ελληνισµού: Πρέπει να συγκεντρωθεί ενηµερωτικό 
υλικό:  
• ∆ηµιουργία Πολιτιστικής Εταιρείας: Πρέπει να αναλάβει κάποιος. Έχει συγκεντρωθεί 
υλικό: Τότε είχαν υποβληθεί και προτάσεις σε διάφορους φορείς: Περισσότερα στα 



http://www.asda.gr/ikariaka/hlekd5.htm#ΥπΑιγαιου και 
http://www.asda.gr/ikariaka/hlekd5.htm#εκκλησ 
• 5ο Πρόγραµµα Έρευνας-Τεχνολογίας: Συγκέντρωση Στοιχείων και καθορισµός θέµατος-
Υποβολή Πρότασης-Εκκρεµεί  
• ανάληψη αποµαγνητοφώνησης Συνεδριάσεων των ∆ηµοτ. Συµβουλίων: Πρέπει να βρεθεί 
άτοµο στην Ικαρία:  
• ∆ηµιουργία Ιστοσελίδας για Ικαρία στο ∆ιαδίκτυο  
• ∆ηµιουργία ΚΕΚ στην Ικαρία  
 
Τρόπος ∆ιαχείρισης 
Σε πρώτη φάση δεν θα πρέπει να γίνει καµία πρόσληψη για εξαρτηµένη σχέση εργασίας. 
Για Λογιστικά έγινε ανάθεση έργου ενός χρόνου. 
Όλοι όσοι αναλαβαίνουν έργο πληρώνονται από τον προϋπολογισµό του κάθε έργου που 
υπηρετούν. 
Σε δεύτερη φάση θα γίνουν συµβάσεις εργασίας ορισµένου χρόνου. 

Ηλίας Γιαννίρης 
∆ιευθύνων Σύµβουλος 

της Αναπτυξιακής Εταιρείας Επαρχίας Ικαρίας 
 

Μετά από αυτή την ανασκόπηση, και επειδή είναι έτος αυτοδιοικητικών εκλογών, εύχοµαι η 
Επαρχία Ικαρίας να κάνει έναν καλό απολογισµό, να δει τον εαυτό της καλά στον καθρέφτη, 
και να βρει τις δυνάµεις να προχωρήσει σε µια αναπτυξιακή πορεία που να της ταιριάζει. ΗΓ 
 

επιστροφή 
 

Μαθήµατα ελληνικής γλώσσας στην Ικαρία-Στείλτε το σε όσους ενδιαφέρονται 
 

Αν ωστόσο και εσείς δεν ξέρετε να διαβάσετε το κείμενο που ακολουθεί, γιατί δεν ξέρετε 

αγγλικά, μήπως ήρθε η ώρα να τα παρακολουθήσετε και εσείς; Αν είστε από την Ικαρία 

γλυτώνετε και τα έξοδα διαμονής. Αν είστε φοιτητές ή εκπαιδευτικοί έχετε και χαμηλότερα 

δίδακτρα. 
 

Summer Greek language courses in Ikaria (NEW COURSES HAS BEEN ADDED): 

5-16/7, 19-30/7, 16-27/8, 1-11/9 
 

LOW FEES FOR TEACHERS, STUDENTS AND YOUNG PEOPLE (age:18-33): 350€/2weeks 
(include tuition and accommodation in dormitory) 
Fees for the rest of the students: 590€ 
For GROUPS (3 or more persons): 290€/person 
 

Each course lasts for 2 weeks and includes 30 hours of tutoring, 10hours of workshop + 10 
hours of lectures, films, conversation classes, cooking lessons and other activities. Additional 
hours of private tutoring (1 additional hour per day) may be offered to those who wish a more 
intensive course.  
 

The environment of the Centre in Ikaria is ideal for concentration and study. The Center’s 
facilities include a small library, fast Internet and wi-fi. Although the Centre’s location is 
remote, students have the opportunity to explore the island using a car which is provided by 
the Center. 
 

More info 
http://www.greekingreece.gr/?page_id=38 
 

Tandem with a Greek and private Greek language courses in Ikaria 
Summer - Autumn 2010 
 

Private or group lessons, flexible schedule (from 2 hours/day up to 4 hours/day, for 1 or more 
weeks), conversation meetings with a Greece who is learning your language + optional 
accommodation with him / her. 



Minimum: 1 week (2h daily) 
Fees 340€/week (10h of tuition and accommodation with another student) 
For Greeks: Free! (however accommodation cost is applied starting from 115€/week in a 
room with roommate) 
If you are a Greek, bring your car to Ikaria and stay at the Centre's campus for free! 
More info:  
http://www.greekingreece.gr/?page_id=1624 
 

How to get to Ikaria: Via the island of Samos or via Athens. You can find a cheap charter 
flight to Samos from many European cities. 
More info: http://www.greekingreece.gr/?page_id=43 
 

Register: http://www.greekingreece.gr/?page_id=1091 
 

επιστροφή 
 

Ο Βούδας στον Αρµενιστή! 
 

BUDDHA PLAY GROUND 
 ΕΚΘΕΣΗ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑΣ ΤΟΥ ΗΛΙΑ ΣΤΑΡΗ 
Σας προσκαλουµε στην εκθεση φωτογραφιας του Ηλια Σταρη, "Buddha Play Ground"-
"Βουδικη Χαρα", στον Καφενε, στο µπαλκονι του Αρµενιστη-Ικαρια, απο τις 23 Μαιου εως 
τις 30 Ιουνιου. 
 

Το McLeod Ganj, προάστιο της πόλης Dharamsala της βόρειας Ινδίας, έχει γίνει διεθνώς 
γνωστό καθώς είναι το κέντρο της Θιβετάνικης εξόριστης κοινότητας και η κατοικία του 
∆αλά'ι' Λάµα. Την άνοιξη του 2008, ένας Θιβετάνος, θέλωντας να δώσει στους εξόριστους 
συµπατριώτες του µία γεύση από την αθλητική γιορτή των Ολυµπιακών του Πεκίνου, 
οργανώνει αγώνες που τους ονοµάζει Θιβετάνικους Ολυµπιακούς. Έχοντας πρωτοεπισκεπτεί 
το µέρος την δεκαετία του '90 και ακολουθώντας την ταξιδιωτική παροιµία, που λέει πως "αν 
βρέθηκες εκεί µία φορά, 
 σίγουρα θα θελήσεις να ξαναπάς", βρίσκω µια καλή ευκαιρία να ταξιδέψω πάλι σε αυτή την 
γωνιά των Ιµαλα'ί'ων. Για µία εβδοµάδα φωτογραφίζω τους αγώνες και όταν αυτοί 
τελειώνουν, γοητευµένος από την ευγένια και την γαλήνη των ανθρώπων αποφασίζω να 
µείνω και τις υπόλοιπες δύο εβδοµάδες που διαθέτω, στην περιοχή, αντί να περιηγηθώ στα 
βουνά όπως ήταν η αρχική µου ιδέα.  
      Οι εικόνες που παρουσιάζω εδώ είναι το φωτογραφικό απόσταγµα της εµπειρίας µου από 
αυτό το ιδιαίτερο µέρος στο οποίο το Θιβέτ συναντάει την δύση. Η αυστηρή πνευµατική 
παράδοση του Θιβέτ όχι απλώς δεν βρίσκεται αντίθετη µε το τεχνολογικό και πολιτιστικό 
άνοιγµα της Ινδίας αλλά δηµιουργεί µία νέα πνευµατικότητα, γειωµένη µε την 
καθηµερινότητα. Ο τίτλος της έκθεσης Buddha Play Ground, προσπαθεί να εκφράσει αυτό το 
πάντρεµα του διαλογισµού µε το παιχνίδι, της ενδοσκόπησης και εσωστρέφειας µε την 
εξωστρέφεια και το να είναι 
 κανείς κοµµάτι αυτού του διαρκώς µεταβαλόµενου µελισιού στο οποίο ζούµε. Είναι το 
πορτραίτο ενός ανθρώπου που µπορεί να βρει την επαφή µε τον εαυτό του χωρίς να χρειαστεί 
να εγκαταλείψει τους πολύβοους δρόµους του κόσµου. 
       Για την ιστορία, να αναφέρω πως η εργασία µε τους Θιβετάνικους Ολυµπιακούς αγώνες, 
απορίφθηκε από όλα τα µεγάλα και ανεξάρτητα έντυπα της χώρας µας, προφανώς για 
πολιτικούς λόγους. Το ταξιδιωτικό κοµµάτι της εργασίας δηµοσιευθηκε στο Γεωτρόπιο της 
Ελευθεροτυπίας, τευχος 483, 18 Ιουλίου 2009. Οι φωτογραφιες που παρουσιαζω εδω ειναι 
και απο τις δυο εργασιες. 
Περισσοτερες φωτογραφιες µπορειτε να δειτε στο ιστολογιο µου 
www.eliastaris.blogspot.com, στην ιστοσελιδα µου (συντοµα στον αερα) www.eliastaris.com. 
Για επικοινωνια eliastaris@yahoo.gr. 
 

επιστροφή 
 



Αλληλογραφία 
 

1 
Κύριε Ηλία, 
   Θα ήθελα να γνωρίζετε οτι το περιοδικό σας αποτελεί χώρο έκφρασης και προβληµατισµού 
πολύ καιρό τώρα! Επίσης να σας γνωστοποιήσω οτι εδώ και µερικούς µήνες 
δραστηριοποιούµαστε στην ενηµέρωση των Ικαριακών θεµάτων µέσω της σελίδας της 
Ικαριακής Ραδιοφωνίας και του blog µας http://ikariaki.blogspot.com/ .Το περιεχόµενο είναι 
καθαρά ενηµερωτικό(δεν αρθρογραφούµε ακόµα) και θα µας ενδιέφερε κάποια µελλοντική 
συνεργασία, αν φυσικά είναι αρεστό και απο εσάς! 
Με µεγάλη χαρά και πολύ ενδιαφέρον θα διαβάσουµε το νέο σας τεύχος και περιµένουµε και 
την µελλοντική δουλειά σας! 
Φιλικά ∆Φ 
 

Απάντηση: Αγαπητέ ∆Φ (κρατάω την ανωνυµία γιατί δεν πρόλαβα να σας ρωτήσω για την 
δηµοσιοποίηση της επιστολής σας). Ευχαριστώ για τα καλά σας λόγια. Θα πρέπει να 
θεωρείτε τη συνεργασία µου δεδοµένη. Σε κάθε περίπτωση µπορείτε να αναδηµοσιεύετε 
όποιο κείµενο του ηλεκτρονικού περιοδικού ΙΚΑΡΙΑΚΑ ΚΑΙ ΦΟΥΡΝΙΩΤΙΚΑ ΝΕΑ θέλετε. 
Απλά, παρακαλώ να δηµοσιεύετε και την προέλευσή του, δηλαδή το περιοδικό, αναφέροντας 
την ηλεκτρονική διεύθυνση του.  
 

2 
Ακολουθεί ένας ηλεκτρονικός διάλογος που νοµίζω ότι θα βρείτε ενδιαφέροντα. Θα 
µπορούσε να έχει τίτλο «Οι επιδιώξεις του ΥΠΕΚΑ µε απλά λόγια……» 
Ο διάλογος ξεκίνησε όταν έγραψα στο energy-forum@googlegroups.com: 
 

Αντί να φροντίσουν να δουλέψουν τα ναυπηγεία φτιάχνοντας ανεµογεννήτριες 
για να µη φεύγει συνάλλαγµα και για να παράγουµε κάτι και για να µην αυξηθεί τόσο η 
ανεργία, τα ξεπουλάνε στους Γερµανούς. 
Αντί να προωθήσουν τα οικιακά φωτοβολταϊκά (ιδιαίτερα στις εξοχικές κατοικίες), 
τώρα εκβιάζουν µε την πυρηνική ενέργεια. Εκεί θα βρούν υποστήριξη και από το ΚΚΕ που 
είναι υπέρ της ειρηνικής χρήσης της πυρηνικής ενέργειας. 
Το χειρότερο είναι ότι µετά θα ανακαλύψουν και τα κοιτάσµατα ουρανίου της Ελλάδας και 
για πατριωτικούς λόγους θα µας εκβιάζουν δυο φορές. 
Άµα δροµολογήσουν και την εξόρυξη πετρελαίου µέσα στο Αιγαίο, τότε καήκαµε. 
Ένα ερώτηµα προς τη λίστα. Ο Πρωθυπουργός µας µε τον Ερντογάν συζήτησαν 
και για τα ενεργειακά. Ακούσατε τίποτε για την καλωδιακή σύνδεση των νησιών µε την 
Τουρκία, τώρα µε τον Ερντογάν; Τώρα που οι ρώσοι φτιάχονουν πυρηνικό εργοστάσιο στο 
Ακουγιού, απέναντι από την Κύπρο; 
 Ηλίας Γιαννίρης 
 
Ο διάλογος που ακολούθησε είναι πολύ ενηµερωτικός: 
 
Γιατί άραγε δεν µπορέσαµε να συνεργαστούµε, σ αυτό το forum, µε βάση τα 
σηµεία που πολύ απλά και καθαρά περιγράφει ο Ηλίας Γιαννίρης? 
Τα αποτελέσµατα της ανάλυσης και η κριτική στο σ.ν. ,και όχι µόνο, θα ήταν 
καταλυτικά. 
Σ ευχαριστώ Ηλία 
∆.Σ.∆ΑΜΑΣΚΟΣ 
 

∆ηµήτρη, 
διαβάζοντας τα τελευταία µηνύµατά σου, προσπαθώ να καταλάβω ποια θα µπορούσε  
να είναι η διαφορετική τακτική και πολιτική, που υπαινίσσεσαι ότι θα έπρεπε να 
ακολουθήσουµε στο θέµα του ν/σ για τις ΑΠΕ. Ξεκινώντας από αυτά που αντιλαµβάνοµαι, 



ας καταθέσω την ταπεινή µου άποψη: 
- η ανάδειξη του µονόπλευρου προσανατολισµού στις συγκεντρωµένες µεγάλες 
εγκαταστάσεις ΑΠΕ (µε ιδιαίτερη προτίµηση στα αιολικά), σε βάρος των µικρών 
αποκεντρωµένων εγκαταστάσεων (ιδιαίτερα των φωτοβολταϊκών στις κτιριακές 
εγκαταστάσεις) ήταν πάντα βασικό στοιχείο της οποιασδήποτε κριτικής έχει ασκηθεί τα 
τελευταία χρόνια. Όπως, επίσης, και η ανάπτυξη εγχώριας βιοµηχανίας εξοπλισµού ΑΠΕ. 
- αν υπονοείς ότι θα έπρεπε να επικεντρωθούµε, αποκλειστικά, σε αυτά, ας µου επιτραπεί να 
διαφωνήσω. Το συγκεκριµένο ν/σ είχε και πολλές άλλες πλευρές, µε ιδιαίτερη σηµασία και 
για το γενικότερο ενεργειακό σχεδιασµό, αλλά και για τις τοπικές κοινωνίες που δέχονται τη 
µεγαλύτερη πίεση από αυτού του τύπου την ανάπτυξη των ΑΠΕ, τις οποίες θα ήταν σοβαρό 
λάθος να τις αγνοήσουµε και να τις αφήσουµε στο απυρόβλητο. 
- για το αν αυτή ή άλλη στάση θα µπορούσε να έχει καταλυτικό αποτέλεσµα, ας µου 
επιτραπεί να έχω τις επιφυλάξεις µου. Ας δούµε µόνο τη στάση της κυβέρνησης στα µείζονα 
ζητήµατα αυτής της περιόδου. 
Και µε την ευκαιρία: το energy forum είναι ένας χώρος διαλόγου και ανταλλαγής απόψεων, 
δεν είναι ένα ενιαίο σχήµα, ούτε έχει πάντα ενιαία έκφραση. Ανάλογα µε το θέµα, µπορεί να 
αναπτύσσονται κοινές πρωτοβουλίες ή δράσεις, οι οποίες δεσµεύουν και εκφράζουν, 
αποκλειστικά, όσους τις αποδέχονται και όχι, κατ' ανάγκη, όλα τα µέλη του forum. Αύριο 
µπορεί να είναι διαφορετικά, σήµερα όµως έτσι έχουν 
τα πράγµατα. Και, φυσικά, για το αν θα είναι αύριο διαφορετικά τα πράγµατα έχει ιδιαίτερη 
σηµασία ο βαθµός συστράτευσης (µε πρακτικό τρόπο) στις όποιες δράσεις υπάρξουν στο 
µέλλον. Κάτι που δεν είναι προδιαγεγραµµένο. 
Για να µην κουράζω µε άλλο µήνυµα, αξιοποιώ την ευκαιρία να σας µεταφέρω κάποια 
πράγµατα, που ήθελα να κοινοποιήσω στο forum: 
Για το θέµα της απουσίας µακροχρόνιου ενεργειακού έχει "µαλλιάσει" η γλώσσα όλων µας. 
Αφού, παρόλο που έχει κατοχυρωθεί νοµοθετικά (ν. 2773/99) και παρόλο που έχουν, κατά 
καιρούς, έρθει διάφορα σχέδια, ποτέ δεν ολοκληρώθηκε αυτή η διαδικασία, ώστε να υπάρξει 
ένα εγκεκριµένο δεσµευτικό σχέδιο. Το τραγικό αποτέλεσµα αυτής της κατάστασης είναι η 
ανεξέλεγκτη ανάπτυξη των νέων µονάδων 
ηλεκτροπαραγωγής, αλλά και το πιο κραυγαλέο ακόµη: 
Το ρόλο αυτό, να έρχεται, αυτόκλητα, να το καλύψει, ποιος; Ο Μυτιληναίος. ∆ιαβάστε το 
σχετικό δηµοσίευµα και στη συνέχεια .... βρίστε όσο θέλετε: 
http://www.energypress.gr/portal/resource/contentObject/id/062cc5b9-c31a-4030-884a-
46c90fcd78d2 
 

Τάσο, 
Ποτέ δεν υπαινίσσοµαι, αντίθετα είναι µόνιµο µέληµά µου να εκφράζοµαι µε τρόπο απόλυτα 
κατανοητό , όπως π.χ. έκανε στο σχόλιό του ο φίλος µας Ηλίας Γιαννίρης . 
Αν έχεις διαβάσει όσα (λίγα) έχω στείλει στο forum θα συµφωνήσεις. 
Φυσικά και δεν ήταν λάθος η υπεράσπιση των τοπικών κοινωνιών που δέχονται πιέσεις για 
εγκατάσταση µεγάλων αιολικών πάρκων (αυτό υπονοείς?) 
Έπρεπε όµως, για να µην «τους αφήσουµε στο απυρόβλητο», να γίνει παράλληλα µε 
αναλυτικές ξεκάθαρες αντιπροτάσεις συνοδευόµενες από ταυτόχρονη κριτική µε στόχο την 
αποκάλυψη της διαφθοράς πίσω από τις δικές τους προτάσεις και αυτό, κατά κανόνα, δεν 
έγινε. 
Λυπάµαι που διαφωνείς µαζί µου επιφυλασσόµενος αν αυτή η «άλλη στάση» , όπως 
αναφέρεις την πρότασή µου, θα είχε καταλυτικό αποτέλεσµα. 
Αυτή την επιφύλαξη την βασίζεις στην στάση της κυβέρνησης στα µείζονα προβλήµατα 
αυτής της περιόδου. 
Μα …..ο στόχος δεν ήταν ποτέ να συνεργαστούµε µε την κυβέρνηση. 
Θα ήταν µόνο αν υπήρχε ειλικρινές αίτηµα από πλευράς τους για διαβούλευση. 
Κατά συνέπεια ένας τρόπος που µπορούµε να αντισταθµίσουµε το θράσος (και όχι µόνο) του 
ΥΠΕΚΑ είναι κάνοντάς τους να φοβηθούν ότι θα εκτεθούν στον κόσµο…. 
……το κάναµε? 
 ∆ηµήτρης ∆αµάσκος  



 

Προσπαθώ να καταλάβω αλλά δεν βρίσκω το έδαφος της διαφωνίας σας. 
Μήπως δεν υπάρχει διαφωνία; 
Είναι βαρύ να χρεωνόµαστε όλο το "αντιπολιτευτικό" βάρος. 
Μια καλή λύση θα ήταν να µπορούσαµε να βγάζαµε συχνά κάποια δελτία τύπου, µε αφορµή 
τις πολλές ευκαιρίες που µας δίνει το ΥΠΕΚΑ και άλλοι φορείς ώστε να κάναµε σιγά-σιγά 
περισσότερο "λιανά" αυτά που γράφουµε στα µακροσκελή κείµενά µας. 
Η κυβέρνηση τα γυρίζει γρήγορα και κυρίως άλλα λέει και άλλα κάνει. Ο κόσµος όµως δεν 
το ξέρει.  
Χρειάζεται συντονισµός, µια γραµµατεία και συναντήσεις σε "ολοµέλεια" µια φορά το µήνα 
ή το δίµηνο. 
Τώρα, θα µου πείτε, "εσύ που δεν συµµετέχεις σχεδόν ποτέ µας µιλάς για συναντήσεις". 
Η αλήθεια είναι ότι παρακολουθώ µε πολύ ενδιαφέρον τη λίστα, πληροφορούµαι και 
µαθαίνω συνεχώς από εσάς τους υπόλοιπους. ∆εν είναι όµως άµεσα της ειδικότητάς µου, 
οπότε προτιµώ να ακούω και να µαθαίνω αντί να συµµετέχω ενεργά, για πράγµατα στα οποία 
είµαι "ηµιµαθής". Εποµένως, µήπως υπάρχουν δυό υποοµάδες στη λίστα; Κάποιοι σαν και 
εµένα και άλλοι, πιο ειδικοί και φυσικά περισσότερο "εµπλεκόµενοι" και πιο γνώστες; Αν 
είναι έτσι, µήπως πρέπει να γίνει ένας "γνωστικός" πυρήνας και µια κινηµατική στεφάνη 
υποστήριξης, στην οποία µε βλέπω να ανήκω; 
Το βέβαιο είναι ότι όλοι αναγνωρίζουµε ότι τα ενεργειακά µας ενώνουν και ότι έχει 
υπόσταση η επικοινωνία µεταξύ µας. 
Ηλίας Γιαννίρης 
 

Αυτό που επιδιώκει το ν.σ. του ΥΠΕΚΑ είναι να δώσει το 95% της απαιτούµενης από Α.Π.Ε. 
παραγωγής ηλ.ενέργειας σε µεγάλους επενδυτές. 
(αιολικά πάρκα, φωτοβολταικά πάρκα…….ακόµα και καύση σκουπιδιών βαφτίζοντάς τα 
βιοµάζα….)   
Για την χώρα µας έως και το 30% της εθνικής ζήτησης ηλεκτροδότησης θα µπορούσε να 
καλυφτεί από µικρά φωτοβολταικά κύρια στις στέγες κτιρίων αλλά και κατοικιών πράγµα 
που παράλληλα θα ενίσχυε το πολύπαθο εισόδηµα των πολιτών.(αυτό σηµαίνει πάνω από το 
100% της απαιτούµενης παραγωγής από ΑΠΕ). 
Αν αυτό δεν είναι ένδειξη απάτης ή (και) ανεπάρκειας ή (και) διαπλοκής-διαφθοράς…..τότε 
τι είναι? 
Αν δεν είναι αυτό η αιχµή του δόρατος της κριτικής µας και η βάση των προτάσεών µας 
……τότε τι είναι?  
Το έχουµε καταλάβει? 
 ∆.Σ.∆ΑΜΑΣΚΟΣ 
επιστροφή 

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

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


