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Περιεχόμενα 

 

Σημείωμα της σύνταξης 

 

Επίκαιρα θέματα:  

 

Αλματώδης η ανεργία στο Β. Αιγαίο  

Πώς γίνεται να καταρρεύσουν δυο τραπεζικοί κολοσσοί όταν οι καταθέσεις, η καταθετική βάση 

που δηλώνουν είναι σχεδόν 2 φορές του ΑΕΠ της Κύπρου; Του Δημήτρη Καζάκη 

Reuters: Πώς μια ελληνική τράπεζα «μόλυνε» την Κύπρο  

ΚΥΠΡΙΑΚΕΣ, ΑΓΓΛΙΚΕΣ ΚΑΙ ΜΑΛΤΕΖΙΚΕΣ ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ - ΝΕΕΣ ΝΟΜΙΜΕΣ 

ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΕΣ ΛΥΣΕΙΣ  

Μόλις 965 offshore από τις 21.065 πληρώνουν φόρο ακινήτων  

Ελεύθερη η πρόσβαση σε αποφάσεις που αφορούν εγκαταστάσεις με σημαντικές περιβαλλοντικές 

επιπτώσεις  

Ειδικά μέτρα για γεωργία στα μικρά νησιά του Αιγαίου  

Παρατηρητήριο για τα οικονομικά των Δήμων  

1
ο
 ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΟ ΦΕΣΤΙΒΑΛ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΑΣ & ΣΥΝΕΡΓΑΤΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ -

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΣΥΝΑΝΤΗΣΗΣ 

Μεθοδική αποδόμηση του νόμου για την Κοινωνική Οικονομία; 

Αποδυνάμωση της Κοινωνικής Οικονομίας και των Οργανώσεων της Κοινωνίας των Πολιτών  

Μια ΠΡΟΤΑΣΗ από τη Λαμία για τη σύσταση Εταιρείας Διαχείρισης των Αποβλήτων των 

Ελαιοτριβείων 

 

Αφιέρωμα: Νερό, ιαματικές πηγές και Ικαρία 

 

Προς Μπαρόζο: επιστολή κατά της ιδιωτικοποίησης του νερού στην Ελλάδα Ενωση Γερμανικών 

Δημοσίων Υπηρεσιών Υδρευσης 

«Το νερό είναι δημόσιο αγαθό, δεν είναι εμπόρευμα!», Ομοσπονδία Ευρωπαίων Πράσινων 

Πωλητηριο για τους ΥΔΑΤΙΝΟΥΣ πόρους –Οικολόγοι Πράσινοι  

Ο άλλος δρόμος για το νερό- Εκδήλωση του Οικολογικού Άνεμου στη Χίο (20-3-2013), Ηλίας 

Γιαννίρης  

Να διατηρήσουμε το νερό  σαν το αναπαλλοτρίωτο δικαίωμα μας, ΕΛΙΚΑΣ-Γιούλα Αργυρούδη 

Βίντεο: Η ιστορία του εμφιαλωμένου νερού  

Τα φίλτρα μεμβρανών αποτελούν φυσική μέθοδο καθαρισμού του νερού  

ΥΠΕΚΑ: Δημιουργία Εθνικού Μητρώου Υδρογεωτρήσεων 
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Δίκτυο Υδρο-οικολογικών σχολείων: Η ισχύς εν τη ενώσει 

Ιστοσελίδα με άρθρα για τη μη ιδιωτικοποίηση του νερού 

Δημόσια διαβούλευση στο σχέδιο νόμου «Αναδιάρθρωση Ελληνικού Οργανισμού Τουρισμού, 

μείωση διοικητικών βαρών, απλούστευση διαδικασιών για την ενίσχυση της τουριστικής 

επιχειρηματικότητας 

 

Αφιέρωμα: Περιβάλλον, δημόσια υγεία και πολιτικές στην εποχή του Μνημονίου 

 

Το Περιβάλλον στην εποχή του Μνημονίου. Όνειρο ήταν και πάει; Της Μαρίας Καραμανώφ 

Ανάπτυξη για πόσους (και για ποιους); Του Νίκου Χαραλαμπίδη 

ΛΗΜΝΟΣ : ΣΧΕΔΙΟ ΕΚΚΕΝΩΣΗΣ  

Αυτός είναι ο νέος αναπτυξιακός νόμος Της Δήμητρας Καδδά  

Τα 12 βασικότερα σημεία του νέου επενδυτικού νόμου  

Νέα παραπομπή στο Ευρωδικαστήριο και πρόστιμα για τις χωματερές  

Με ΚΥΑ και χωρίς Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων τα έργα στον Τουρισμό! 

Από το 2010 εκκρεμεί η δικογραφία: Πού πήγαν τα λεφτά για τα δάση; 

Ο Γ. Παπακωνσταντίνου εξυπηρετούσε συγκεκριμένα συμφέροντα!!!! 

Θεσμοθετεί τη διαπλοκή στις Υδατοκαλλιέργειες η Κυβέρνηση  

Η λίστα της Greenpeace μεταλλαγμένων τροφίμων στα Ελληνικά Σούπερ Μάρκετ  

Σιωπηρή απόρριψη: ένας νέος νομικός όρος του Τάσου Κεφαλά 

ΕΕ: Κοινή Αγροτική Πολιτική  χωρίς περιβάλλον  

Οι κυβερνήσεις αδυνατούν να προστατέψουν το δημόσιο συμφέρον, τις μέλισσες και τους 

μελισσοκόμους! 

Η Μάχη της απαγόρευσης των δολοφόνων των μελισσών The battle to ban bee killers  

ΒΟΗΘΕΙΣΤΕ ΣΩΣΤΕ ΤΙΣ ΜΕΛΙΣΣΕΣ-HEPL SAVE THE BEES. ΤΙ ΜΠΟΡΕΙΤΕ ΝΑ 

ΚΑΝΕΤΕ!! 

Σε κόκκινο συναγερμό η Ελλάδα εντός του 21ου αιώνα λόγω κλιματικής αλλαγής  

Λάμπες φθορίου; Στον ειδικό κάδο ανακύκλωσης 

Όχι στη επιλογή των ΣΔΙΤ για τη διαχείριση απορριμμάτων της Πελοποννήσου- Να δοθεί λύση 

προς όφελος της κοινωνίας και του φυσικού περιβάλλοντος 

Σκέψεις και σχόλια πάνω στο κείμενο των επιτροπών αγώνα Φυλής-Γραμματικού-Κερατέας 

 

Η Ικαριακή Επανάσταση του 1912 

 

Ικαριακή Επανάσταση 1912: το πριν, τα γιατί & το μετά του Σήφη Στενού 

100 Χρόνια μετά την Ικαριακή Επανάσταση: Γράμμα στον Χαράλαμπο Παμφίλη της Μαρίας 

Μπαρέλη-Γαγλία  

 

Ενημερωτικά κείμενα - Χρήσιμες πληροφορίες 

 

Από πού κρατάει η σκούφια σου; Του Ηλία Γιαννίρη 

Βιοντήζελ από τηγανόλαδα- φτιάξτο μόνος σου! Του Ηλία Γιαννίρη 

Ενίσχυση μικρομεσαίων επιχειρήσεων- Παράταση ως τις 15-5-2013 

Ανεμογεννήτριες και πουλιά  

Αυτή τη Λακωνία Θέλουμε; Μια Λακωνία λαβωμένη; Μια Λακωνία πολύμπριζο; 

Ελπιδοφόρο το διαδραστικό εργαστήριο για τις κοινωνικές συνεταιριστικές επιχειρήσεις  

Κοινωνικές Συνεταιριστικές Επιχειρήσεις (ΚΟΙΝΣΕΠ): Η κερκόπορτα της ιδιωτικοποίησης, του 

Σπύρου Τζόκα  

ΔΑΣΙΚΕΣ ΠΥΡΚΑΓΙΕΣ –τι κάνουμε πριν , στη διάρκεια και μετά τη φωτιά  

Ποιος χρειάζεται την παραδοσιακή μουσική; Του Κώστα Γιανννίρη 

Oσία Θεοκτίστη η Λεσβία - Ο Pοβινσώνας της Oρθοδοξίας. Κόντογλου Φώτης  

Τα κουτσομπολιά και το σοφό τεστ του Σωκράτη 

Εσύ ξέρεις ποια είναι η Γκρατσιέλα Γκρόλο της Λίστας Λαγκάρντ ;;!!!! 



Κυριακή της Ορθοδοξίας - Οι κατάρες της Εκκλησίας κατά των Ελλήνων και του ελληνικού 

πνεύματος 

Τεχνολογία και ο ελλαδικός χώρος (Κνωσός, Ακρωτήρι, Μυκήνες, Ο σίδηρος, Οι σκοτεινοί 

αιώνες) 

 

Προτεινόμενα 

 

Η Ικαρία και προστατευόμενες περιοχές της στον επίσημο ιστότοπο της Ευρωπαϊκής Ένωσης  

Προτεινόμενο Βίντεο 2 λεπτών: Πρόεδρος της Ισλανδίας: Οι τράπεζες είναι ιδιωτικοί οργανισμοί 

και πρέπει να πληρώνουν τα λάθη τους και όχι οι λαοί  

Προτεινόμενες πηγές για κινηματική δικτύωση - επικαιροποιημένη καταγραφή των κυριότερων 

ελληνικών πρωτοβουλιών 

Προτεινόμενη έκθεση: Η αρχή της προφύλαξης και παραδείγματα περιβαλλοντικών καταστροφών  

Προτεινόμενο ταινιάκι για την απαγόρευση της παραδοσιακής μουσικής  

Προτεινόμενα Βίντεο: «The Great Pacific Garbage Patch». Δείτε τα και δεν θα ξαναπετάξετε 

σκουπίδι στη θάλασσα 

Προτεινόμενα: Διασυνδέσεις για την ενέργεια (Εκθέσεις, ειδήσεις, παρεμβάσεις) 

Προτεινόμενη εφαρμογή: VATICAN-CAPELLA SISTINA 

Προτεινόμενα βιβλία: Ευγένιος Σπαθάρης  

Προτεινόμενος ιστότοπος για τη Λακωνία 

Προτεινόμενοι σπάνιοι δίσκοι 78 στροφών  

Παπαδιαμάντης Aλέξανδρος: Στιχάκια από το «O Έρωτας στα χιόνια» 

Συνιστώμενο μπλόγκ: Άρωμα Ικαρίας 

 

Ειδήσεις από τη γειτονιά μας 

 

Εναλλαγή εκπροσώπων της παράταξης «Οικολογικός Άνεμος στο Βόρειο Αιγαίο» 

Προσφυγόπουλα πνίγονται στα νερά του Αιγαίου χωρίς να διαταράσσεται η απάθεια των 

ευρωπαϊκών αρχών  

Ινστιτούτο Ελληνικών Μύλων: Δραστηριότητες  2012 και μελλοντικές ενέργειες  

Διατήρηση της Κληρονομιάς των Φάρων, Αθήνα, Ιούνιος 2013 

Κι άλλο λογοτεχνικό βραβείο για την Έλενα Χουσνή  

Η ΚΥΡΙΑ ΤΩΝ ΒΕΛΑΝΙΔΙΩΝ ΣΤΗ ΤΖΙΑ 

Για τη ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ ΒΟΡΕΙΟΥ 

ΑΙΓΑΙΟΥ Α. Η Πρόσκληση της Περιφέρειας Β. Η θέση του Οικολογικού Ανέμου 

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο Ψήφισε Υπέρ της Αποκατάστασης των Ευρωπαϊκών 

Ιχθυαποθεμάτων  

Η ναυπηγική τέχνη στη Σάμο 

 

Ειδήσεις από την Επαρχία Ικαρίας 

 

Υπερβόσκηση και Ερημοποίηση της Ικαρίας ΙΚΑΡΙΑΚΟΙ ΣΥΛΛΟΓΟΙ  

Τι έχει το ψηφιακό αρχείο της ΕΡΤ για την Ικαρία (εκτός των δελτίων ειδήσεων) 

ΒΡΕΘΗΚΕ Ο ΚΡΥΜΜΕΝΟΣ  ΘΗΣΑΥΡΟΣ ΤΗΣ  ΙΚΑΡΙΑΣ !! ΚΑΙ ΤΩΡΑ ΤΙ ΚΑΝΟΥΜΕ? 

ΜΠΟΡΟΎΜΕ ΝΑ ΤΟΝ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΟΥΜΕ ? του Κώστα Γαγλία 

Δυο ταινίες μυθοπλασίας έκαναν οι μικροί δημιουργοί της Ικαρίας  

Ντοκιμαντέρ για τους Φούρνους  

ντοκιμαντέρ  από το ΦΕΣΤΙΒΑΛ ΙΚΑΡΙΑΣ  

Απολογισμός της παρουσίασης "Μια Ιστορία Γραμμένη στα Βουνά", Άγγελος Καλοκαιρινός 

Η Λαϊκή Συσπείρωση Ικαρίας για την εγκατάσταση ανεμογεννήτριας στη θέση Φυρή Άσπα  

Ένταση ανέμου και υπερένταση  

Πάρτυ από τους Μοτοσικλετιστές Καραβοστάμου 

ΘΕΑΤΡΙΚΗ  ΠΑΡΑΣΤΑΣΗ σε σκηνοθεσία του συμπατριώτη μας Κώστα Γάκη 

http://sfrang.com/historia/selida104.htm#2
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Φούρνοι Ικαρίας 

 

αλληλογραφία 

 

Ένα Μπράβο από τον Πάνο Γράφο  

ΕΠΙΤΕΛΟΥΣ Ο  ΙΣΤΟΤΟΠΟΣ ΤΗΣ ΑΣΠΙ ΕΙΝΑΙ ΓΕΓΟΝΟΣ  

Λαθροϋλοτομία, αιωνόβιες ελιές, βελανιδιές  

Δεν είναι γράμμα που μας στάλθηκε. Είναι γράμματα που γράφονται στους τοίχους, και εμείς τα 

…παραλάβαμε και σας τα δημοσιεύουμε 

 

 

 

Σημείωμα της σύνταξης 
 

Αγαπητοί αναγνώστες 

 

Εφτά χρόνια συμπληρώνει αυτή η ηλεκτρονική έκδοση. Το πρώτο τεύχος είχε αναρτηθεί το Φεβρουάριο 

2006.   

Είχε προηγηθεί η έντυπη ομότιτλη έκδοση από το Νοέμβριο 1998 μέχρι τον Απρίλη του 2000. Από 

εκείνο το Νοέμβρη του ‘98 μέχρι σήμερα μας χωρίζουν 15 ολόκληρα χρόνια.  

 

Το παρόν τεύχος (Ιανουάριος-Μάρτιος 2013) έφτασε τις 149 σελίδες (!) κάτι που αποτελεί ρεκόρ για 

αυτή την έκδοση. Ελπίζουμε να βρείτε χρήσιμη την ύλη μας.  

 

Ενημερωθείτε για την επικαιρότητα. Για την ανεργία στο Β. Αιγαίο, τις εξελίξεις στην Κύπρο, 

ευρωπαϊκά νομοθετικά νέα, την αλληλέγγυα-συνεργατική οικονομία.  

Διαβάστε τα δυό ΑΦΙΕΡΩΜΑΤΑ για το νερό (11 κείμενα) και για το περιβάλλον την εποχή του 

Μνημονίου (20 κείμενα) καθώς και δυο κείμενα που ξεχωρίσαμε από τον προβληματισμό για την 

Ικαριακή Επανάσταση του Ιουλίου 2012.  

Ενημερωθείτε και διαβάστε χρήσιμες πληροφορίες για βιοντήζελ (φτιάξτο μόνος σου), για τη μείωση 

των μελισσών, για την Οσία Θεοκτίστη και διάφορες άλλες χρήσιμες πληροφορίες και 

προβληματισμούς. Ψάξτε να βρείτε εύκολα από πού κρατάει η σκούφια σας.  

Δείτε τα προτεινόμενα βίντεο, ιστοσελίδες, μπλόγκ, εκθέσεις, πηγές για κοινωνική δικτύωση, βιβλία, 

δίσκους, μέχρι και στιχάκια του Παπαδιαμάντη.   

Διαβάστε ειδήσεις από τη γειτονιά μας και για την Επαρχία Ικαρίας (υπερβόσκηση, ψηφιακό αρχείο της 

ΕΡΤ για την Ικαρία, ορειβασία, θέατρο, μότο-κρος κλπ).    

 

Παρακολουθώντας τις εξελίξεις στην Ικαρία και στους Φούρνους εκτιμούμε ότι αυτά που ακολουθούν, 

μέσα από το δυναμισμό της ίδιας της κοινωνίας και ιδιαίτερα των νέων, θα ξεπεράσουν κάθε εκτίμηση. 

Έρχεται μια θερμή Άνοιξη και ένα ακόμη θερμότερο Καλοκαίρι. Ας είμαστε σε ετοιμότητα. Χωρίς 

άγχος όμως, για να μη χάσουμε το βασικό συντελεστή της μακροζωίας μας.  

 

Και μην ξεχνάτε να υπογράφετε, εσείς και οι γνωστοί σας, κατά των 110 καταστροφικών 

ανεμογεννητριών που θέλουν να βάλουν στο βουνό μας, ερήμην της κοινωνίας. 

 http://www.gopetition.com/petitions/%CE%B9%CE%BA%CE%B1%CF%81%CE%B9%CE%B1-

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

CE%B5-%CE%BA%CE%B1%CF%84%CE%B1-%CF%84%CF%89%CE%BD-11.html.  

Ας εκφράσουμε από τώρα δυναμικά την αντίθεσή μας πριν να είναι πολύ αργά. 

   

Καλό Πάσχα.    

 

Η σύνταξη  

επιστροφή 

  

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

Αλματώδης η ανεργία στο Β. Αιγαίο 

 
Η μεγαλύτερη ποσοστιαία αύξηση μεταξύ των Περιφερειών στους ανέργους αναζητούντες 

εργασία από τον αντίστοιχο μήνα του προηγούμενου έτους εμφανίζεται στην  Περιφέρεια  

Βορείου Αιγαίου (13,29%), στην Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας (12,52%), στην Περιφέρεια 

Πελοποννήσου (12,22%),  στην Περιφέρεια Αττικής (11,41%), στην Περιφέρεια  Θεσσαλίας 

(11,16%) και στην Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας  (10,97%).  Ποσοστιαία μείωση εμφανίζει η 

Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου (-4,22). 

 

ΜΕΤΑΒΟΛΕΣ  ΑΝΕΡΓΩΝ ΑΝΑΖΗΤΟΥΝΤΩΝ  ΕΡΓΑΣΙΑ ΑΝΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ 

 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ 2012-ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ 2013 

 

ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ 

2012 

ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ 

2013 

ΑΠΟΛΥΤΗ 

ΜΕΤΑΒΟΛΗ 

ΠΟΣΟΣΤΙΑΙΑ 

ΜΕΤΑΒΟΛΗ 

ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ 

ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ ΚΑΙ 

ΘΡΑΚΗ 51.578 54.739 3.161 6,13% 

ΚΕΝΤΡΙΚΗ 

ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ 151.775 161.270 9.495 6,26% 

ΔΥΤΙΚΗ 

ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ 25.158 26.376 1.218 4,84% 

ΗΠΕΙΡΟΣ 25.293 26.374 1.081 4,27% 

ΘΕΣΣΑΛΙΑ  49.935 55.509 5.574 11,16% 

ΙΟΝΙΑ ΝΗΣΙΑ 12.520 13.373 853 6,81% 

ΔΥΤΙΚΗ ΕΛΛΑΔΑ 51.636 58.102 6.466 12,52% 

ΣΤΕΡΕΑ ΕΛΛΑΔΑ 35.104 38.955 3.851 10,97% 

ΑΤΤΙΚΗ 268.273 298.875 30.602 11,41% 

ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ 29.155 32.719 3.564 12,22% 

ΒΟΡΕΙΟ ΑΙΓΑΙΟ 9.890 11.204 1.314 13,29% 

ΝΟΤΙΟ ΑΙΓΑΙΟ 17.021 16.302 -719 -4,22% 

ΚΡΗΤΗ 34.431 35.989 1.558 4,52% 

ΣΥΝΟΛΟ 761.769 829.787 68.018 8,93% 

 

Στο σύνολο της χώρας παρατηρείται αύξηση των ανέργων αναζητούντων εργασία από τον 

προηγούμενο μήνα σε 32.209 άτομα και με ποσοστιαία μεταβολή 4,04%. Η μεγαλύτερη 

ποσοστιαία αύξηση μεταξύ των Περιφερειών στους ανέργους αναζητούντες εργασία από τον 

προηγούμενο μήνα εμφανίζεται στην  Περιφέρεια  Νοτίου Αιγαίου (10,59%), στην Περιφέρεια 

Βορείου  Αιγαίου (6,60%), στην Περιφέρεια Ιόνιων Νήσων (6,52%), στην Περιφέρεια 

Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης (6,37%) και στην Περιφέρεια Πελοποννήσου (6,09%). 

 

ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΝΕΡΓΩΝ ΑΝΑΖΗΤΟΥΝΤΩΝ ΕΡΓΑΣΙΑ ΑΝΑ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΑΝΕΡΓΙΑΣ:  

ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ 2013 

  ΑΡΙΘΜΟΣ 

ΑΝΕΡΓΩΝ >=12 

ΜΗΝΕΣ 

ΑΡΙΘΜΟΣ 

ΑΝΕΡΓΩΝ <12 

ΜΗΝΕΣ 

ΣΥΝΟΛΟ 

ΑΝΕΡΓΩΝ 

ΒΟΡΕΙΟ ΑΙΓΑΙΟ 3.880 7.324 11.204 

 



 

ΜΕΤΑΒΟΛΕΣ   ΑΝΕΡΓΩΝ ΑΝΑΖΗΤΟΥΝΤΩΝ ΕΡΓΑΣΙΑ ΜΕ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΑΝΕΡΓΙΑΣ>=12 ΜΗΝΩΝ 

[ΜΑΚΡΟΧΡΟΝΙΑ ΑΝΕΡΓΟΙ] ΑΝΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ  

ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2012 –ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ 2013 

 

  

ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 

2012 

ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ 

2013 

ΑΠΟΛΥΤΗ 

ΜΕΤΑΒΟΛΗ 

ΠΟΣΟΣΤΙΑΙΑ 

ΜΕΤΑΒΟΛΗ 

ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ ΚΑΙ 

ΘΡΑΚΗ 20.971 21.629 658 3,14% 

ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ 73.969 76.544 2.575 3,48% 

ΔΥΤΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ 12.167 12.438 271 2,23% 

ΗΠΕΙΡΟΣ 10.991 11.493 502 4,57% 

ΘΕΣΣΑΛΙΑ  23.374 24.385 1.011 4,33% 

ΙΟΝΙΑ ΝΗΣΙΑ 2.925 3.031 106 3,62% 

ΔΥΤΙΚΗ ΕΛΛΑΔΑ 24.707 25.697 990 4,01% 

ΣΤΕΡΕΑ ΕΛΛΑΔΑ 16.896 17.651 755 4,47% 

ΑΤΤΙΚΗ 121.363 127.280 5.917 4,88% 

ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ 11.266 11.809 543 4,82% 

ΒΟΡΕΙΟ ΑΙΓΑΙΟ 3.685 3.880 195 5,29% 

ΝΟΤΙΟ ΑΙΓΑΙΟ 3.339 3.601 262 7,85% 

ΚΡΗΤΗ 11.447 12.183 736 6,43% 

ΣΥΝΟΛΟ 337.100 351.621 14.521 4,31% 

 

ΜΕΤΑΒΟΛΕΣ   ΑΝΕΡΓΩΝ ΑΝΑΖΗΤΟΥΝΤΩΝ ΕΡΓΑΣΙΑ ΜΕ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΑΝΕΡΓΙΑΣ>=12 

ΜΗΝΩΝ [ΜΑΚΡΟΧΡΟΝΙΑ ΑΝΕΡΓΟΙ] ΑΝΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ  

ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2012 –ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ 2013στο σύνολο της χώρας παρατηρείται αύξηση των 

ανέργων αναζητούντων εργασία με διάρκεια ανεργίας μεγαλύτερη ή ίση των 12 μηνών από τον 

προηγούμενο μήνα σε 14.521 άτομα και με ποσοστιαία μεταβολή 4,31%. Η μεγαλύτερη 

ποσοστιαία αύξηση μεταξύ των Περιφερειών στους ανέργους αναζητούντες εργασία με διάρκεια 

ανεργίας μεγαλύτερη ή ίση των 12 μηνών  από τον προηγούμενο μήνα εμφανίζεται στην  

Περιφέρεια  Νοτίου Αιγαίου (7,85%), στην Περιφέρεια Κρήτης (6,43%) και στην Περιφέρεια 

Βορείου Αιγαίου (5,29%). 

 

διάρκεια ανεργίας μικρότερη των 12 μηνών  

ΠΟΣΟΣΤΙΑΙΑ ΜΕΤΑΒΟΛΗ ΑΠΟ ΔΕΚΕΜΒΡΙΟ 2012 

 

 

Όπως προκύπτει από τον πίνακα 6 καθώς και από το διάγραμμα 5 στο σύνολο της χώρας 

παρατηρείται αύξηση των ανέργων αναζητούντων εργασία με διάρκεια ανεργίας μικρότερη των 

12 μηνών από τον προηγούμενο μήνα σε 17.688 άτομα και με ποσοστιαία μεταβολή 3,84%. Η 

μεγαλύτερη ποσοστιαία αύξηση μεταξύ των Περιφερειών στους ανέργους αναζητούντες εργασία 

με διάρκεια ανεργίας μικρότερη των 12 μηνών από τον προηγούμενο μήνα εμφανίζεται στην  

Περιφέρεια  Νοτίου Αιγαίου (11,39%), στην Περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης 

(8,59%), στην Περιφέρεια Ιόνιων Νήσων (7,40%) και στην Περιφέρεια Βορείου Αιγαίου (7,31%).  

 

διάρκεια ανεργίας μικρότερη των 12 μηνών  

ΠΟΣΟΣΤΙΑΙΑ ΜΕΤΑΒΟΛΗ ΑΠΟ ΙΑΝΟΥΑΡΙΟ 2012 

 

 

Όπως προκύπτει από τον πίνακα 6α καθώς και από το διάγραμμα 5α στο σύνολο της χώρας 

παρατηρείται αύξηση των ανέργων αναζητούντων εργασία με διάρκεια ανεργίας μικρότερη των 

12 μηνών από τον αντίστοιχο μήνα του προηγούμενου έτους σε 22.481 άτομα και με ποσοστιαία 

μεταβολή 4,93%. Η μεγαλύτερη ποσοστιαία αύξηση μεταξύ των Περιφερειών στους ανέργους 

αναζητούντες εργασία με διάρκεια ανεργίας μικρότερη των 12 μηνών από τον αντίστοιχο μήνα 



του προηγούμενου έτους εμφανίζεται στην  Περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης 

(18,16%), στην Περιφέρεια Βορείου Αιγαίου (16,87%), στην Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας 

(14,23%), στην Περιφέρεια Θεσσαλίας (14,07%) και στην Περιφέρεια  Πελοποννήσου (12,12%). 

Ποσοστιαία μείωση εμφανίζει η Περιφέρεια  Νοτίου Αιγαίου (-6,29%)  και η Περιφέρεια Κρήτης 

(-1,57%). 

 

7. Αριθμός εγγεγραμμένων λοιπών μη αναζητούντων εργασία ανά Περιφέρεια 

 

 

  

ΛΟΙΠΟΙ ΜΗ 

ΑΝΑΖΗΤΟΥΝΤΕΣ 

ΕΡΓΑΣΙΑ 

>=12 ΜΗΝΕΣ 

ΛΟΙΠΟΙ ΜΗ 

ΑΝΑΖΗΤΟΥΝΤΕΣ 

ΕΡΓΑΣΙΑ 

<12 ΜΗΝΕΣ 

ΣΥΝΟΛΟ 
ΠΟΣΟΣΤΙΑΙΑ 

ΚΑΤΑΝΟΜΗ  

ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ 

ΚΑΙ ΘΡΑΚΗ 1.580 3.887 5.467 2,79% 

ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ 17.547 29.762 47.309 24,12% 

ΔΥΤΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ 879 1.912 2.791 1,42% 

ΗΠΕΙΡΟΣ 527 3.272 3.799 1,94% 

ΘΕΣΣΑΛΙΑ  2.207 4.164 6.371 3,25% 

ΙΟΝΙΑ ΝΗΣΙΑ 648 13.687 14.335 7,31% 

ΔΥΤΙΚΗ ΕΛΛΑΔΑ 1.884 3.978 5.862 2,99% 

ΣΤΕΡΕΑ ΕΛΛΑΔΑ 1.002 1.944 2.946 1,50% 

ΑΤΤΙΚΗ 12.445 24.994 37.439 19,09% 

ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ 1.509 4.855 6.364 3,24% 

ΒΟΡΕΙΟ ΑΙΓΑΙΟ 418 3.297 3.715 1,89% 

ΝΟΤΙΟ ΑΙΓΑΙΟ 1.264 26.684 27.948 14,25% 

ΚΡΗΤΗ 2.493 29.328 31.821 16,22% 

ΣΥΝΟΛΟ 44.403 151.764 196.167 100,00% 

Πίνακας 7: Λοιποί μη αναζητούντες εργασία ανά Περιφέρεια:  

Ιανουάριος 2013 

 

Πηγή: http://www.oaed.gr/el/2012-01-11-08-43-33/2012-06-22-10-39-05/anergokt12012-281 .  
 
επιστροφή 
 

Πώς γίνεται να καταρρεύσουν δυο τραπεζικοί κολοσσοί όταν οι καταθέσεις, η καταθετική 

βάση που δηλώνουν είναι σχεδόν 2 φορές του ΑΕΠ της Κύπρου;  

Τι αντιπροσωπεύει στ’ αλήθεια το «όχι» της Κυπριακής Βουλής; 

 

Δημήτρης Καζάκης 

Μάρτιος 22, 2013 

Είναι πολύ όμορφο και ρομαντικό να ονειρεύεται κανείς ότι στην εσχατιά του ελληνισμού, 

κάποιοι πατριώτες πολιτικοί είπαν «όχι» στον πρόσωπο του νέου κατακτητή. Ωραίο θα ήταν, μόνο 

αν ήταν αληθινό. Και δεν είναι. Το «όχι» της Κυπριακής Βουλής αφορά μόνο στο «κούρεμα» των 

καταθέσεων και όχι την υποταγή της Κύπρου στην αποικιοκρατική κηδεμονία της τρόικας και των 

Ευρωπαίων (βλέπε κυρίως Γερμανών). Πρόκειται για ένα «όχι» εντελώς προσχηματικό μιας και 

δεν πρόκειται να σώσει ούτε καν τις καταθέσεις. Κυρίως τις λαϊκές αποταμιεύσεις των 

νοικοκυρών της Κύπρου. 

Καταρχάς για να το ξεκαθαρίσουμε, το όλο παιχνίδι που παίζεται είναι στημένο και από τις δυο 

πλευρές. Τόσο από την σκοπιά της Ευρωζώνης, όσο και από τη σκοπιά των Κυπρίων κυβερνητών. 

Το πρόβλημα της Κύπρου προέκυψε όχι λόγω μεγάλης κρίσης στην οικονομία της Κύπρου. Η 

οικονομία της Κύπρου δεν είναι από τις χειρότερες περιπτώσεις, ούτε ήταν στο χείλος της 

χρεωκοπίας. Το πρόβλημα της Κύπρου προέκυψε από τις τράπεζές της. Πρωτίστως από την 

Τράπεζα της Κύπρου και την Λαϊκή, πρώην Μαρφίν. Πώς γίνεται να καταρρεύσουν δυο 

http://www.oaed.gr/el/2012-01-11-08-43-33/2012-06-22-10-39-05/anergokt12012-281


τραπεζικοί κολοσσοί όταν οι καταθέσεις, η καταθετική βάση που δηλώνουν είναι σχεδόν 2 

φορές του ΑΕΠ της Κύπρου; Μόνο στην περίπτωση που οι τραπεζίτες κατασπατάλησαν τα 

χρήματα των καταθέσεων σε μαύρα δάνεια και χορηγήσεις, σε επενδύσεις κερδοσκοπίας και 

ευκαιρίας και σε λεηλασία γενικά. Αυτό ακριβώς συνέβη με τις Κυπριακές τράπεζες. Οι 

τραπεζίτες, ή μεγαλοκαρχαρίες που το έπαιζαν εθνικοί επενδυτές και μεγαλοπαράγοντες της 

οικονομίας λεηλάτησαν κυριολεκτικά διαμέσου των τραπεζών τους το χρήμα που υπήρχε σ’ αυτές 

– κυρίως σε καταθέσεις – μαζί με τα πολιτικά κόμματα και τις κυβερνήσεις Ελλάδας και Κύπρου. 

Σήμερα οι καταθέσεις αυτών των τραπεζών υπάρχουν μόνο σε κομματικά ταμεία, λογαριασμούς 

παράκτιων εταιρειών ανά τον κόσμο, σε ομόλογα και παράγωγα του εξωτερικού και σε άλλες 

σκιώδεις τραπεζικές επενδύσεις κρυμμένες στις διεθνείς αγορές κεφαλαίου. 

Ποιος θυμάται σήμερα τον κ. Βγενόπουλο και τον όμιλο Marfin Investment Group; Ποιος θυμάται 

τους εκάστοτε κυβερνητικούς να τον πλασάρουν ανοιχτά σαν εθνικό επενδυτή, ο οποίος 

εξαγόραζε τα πάντα με ξένα κεφάλαια διαμέσου ενός fund, όπως ήταν η MIG; Με την κρίση οι 

τράπεζες της Κύπρου άρχισαν να αντλούν αυξημένη ρευστότητα από το ευρωσύστημα. Αυτό ήταν 

το πρώτο καμπανάκι. Όμως και αυτή την αυξημένη ρευστότητα οι Κύπριοι και μη τραπεζίτες την 

σπατάλησαν σε κερδοσκοπικές τοποθετήσεις σε ελληνικά και άλλα ομόλογα ποντάροντας στην 

χρεοκοπία της Ελλάδας. Έτσι όταν ήρθε το PSI, δηλαδή η αναδιάρθρωση του χρέους στην 

Ελλάδα, οι Κύπριοι και μη τραπεζίτες εισέπραξαν τα πλούσια ανταλλάγματα που προσφέρθηκαν 

στις τράπεζες που θα έβαζαν τα ομόλογά τους στο «κούρεμα». Να θυμίσουμε εδώ ότι το 

τραπεζικό λόμπι του κ. Νταλάρα – στο οποίο ανήκαν και οι κυπριακές τράπεζες κάτοχοι 

ελληνικών ομολόγων – πήρε αποζημίωση για την συμμετοχή του στο PSI, 30 δις ευρώ μετρητά 

για λογιστικές ζημιές που δεν ξεπερνούσαν τα 18 δις ευρώ. Ανάμεσα στους ωφελημένους ήταν 

και οι τράπεζες της Κύπρου, που εκτιμάται ότι για 5 δις ευρώ λογιστική ζημιά λόγω ελληνικών 

ομολόγων, εισέπραξαν γύρω στα 7 δις ευρώ αποζημίωση ως μετρητά φορτώνοντας πρόσθετο 

χρέος στον Έλληνα φορολογούμενο. 

Αν προσθέσουμε σ’ αυτά και την μετανάστευση καταθέσεων και κεφαλαίων από την Ελλάδα στην 

Κύπρο, που ανήλθαν τουλάχιστον σε άλλα 5 δις ευρώ, οι κυπριακές τράπεζες βγήκαν ωφελημένες 

από την χρεοκοπία της Ελλάδας. Γι’ αυτό και είναι εντελώς πρόστυχη η προσπάθεια να 

φορτώσουν την κατάρρευση των κυπριακών τραπεζών στην Ελλάδα. Είναι καθαρό ψέμα και 

μπορεί να το ισχυριστεί μόνο όποιος δεν ξέρει, ή είναι τόσο απατεώνας που ενώ ξέρει τι έχει 

συμβεί, το παπαγαλίζει από σκοπιμότητα. 

Όταν το 2012 οι κυπριακές τράπεζες δεν άντεξαν άλλο και προσέφυγαν στον ELA (στον 

μηχανισμό έκτακτης ρευστότητας) προκειμένου να μην καταρρεύσουν, οι ευρωπαίοι και κυρίως οι 

Γερμανοί έθεσαν θέμα ανταλλαγμάτων, δηλαδή αποικιακής κατοχής του νησιού διαμέσου της 

τρόικας. Η κυβέρνηση Χριστόφια, προκειμένου να καλύψει την ληστεία των κυπριακών τραπεζών 

από τους ολιγάρχες της οικονομίας και της πολιτικής, δέχτηκε με ιταμό τρόπο να πουληθεί το νησί 

σε τιμή ευκαιρίας. Κι έτσι υπέγραψε μαζί με τις υπόλοιπες δυνάμεις τη σύμβαση εκχώρησης του 

νησιού στην τρόικα. Η προδοσία του Χριστόφια είναι τέτοια που θέλησε ο ίδιος να υπογράψει την 

θανατική καταδίκη του νησιού, χωρίς καν να πάρει την πρωτοβουλία ενός δημοψηφίσματος 

προκειμένου έστω να έχει το άλλοθι της ετυμηγορίας ενός «ναι». Η οργανική διαπλοκή στην 

Κύπρο των μεγάλων κομμάτων και των επικεφαλής τους με τις τράπεζες και τους ολιγάρχες του 

χρήματος είναι τέτοια, που και μόνο η σκέψη ότι ένα πιθανό δημοψήφισμα θα έφερνε στην 

επιφάνεια το αληθινό πρόβλημα, δηλαδή εκείνο της διαπλοκής πολιτικής και χρήματος, απέτρεψε 

τον Χριστόφια ακόμη κι από το να το σκεφτεί. Επιδόθηκε απλά σε κροκοδείλια δάκρυα μπροστά 

στην τηλεόραση καθώς ανακοίνωνε την θανατική καταδίκη του νησιού. Οι δικαιολογίες είναι 

πολύ γνωστές και από την δική μας περίπτωση. 

Οι ευρωπαίοι και κυρίως οι Γερμανοί γνώριζαν πολύ καλά ότι ένα τραπεζικό σύστημα που 

εμφανίζει περί τα 68 δις ευρώ καταθετική βάση, εκ των οποίων πάνω από τα 26 δις ευρώ είναι των 

νοικοκυριών που κατοικούν στο νησί, είναι αδύνατον να καταρρεύσει, είναι αδύνατον να έχει 

ανάγκη για έκτακτη χρηματοδότηση. Εκτός κι αν οι καταθέσεις είναι απλές εγγραφές, δηλαδή 

φούμαρα. Κι έτσι άρπαξαν την ευκαιρία. Ζήτησαν τα 5,8 δις ευρώ, δηλαδή περί το μεσοσταθμικό 

8% της εικονικής καταθετικής βάσης νοικοκυριών και επιχειρήσεων, από το «κούρεμα» των 

καταθέσεων. Αυτό είχε τεθεί πολύ πριν τις εκλογές της Κύπρου. Για να προχωρήσει έπρεπε να 



ξεγελαστεί ο λαός και να έρθει ο οικονομικός δολοφόνος που θα το προωθούσε. Κι αυτός ήταν ο 

Αναστασιάδης. 

Το ζήτημα ήταν όμως ευθύς εξαρχής ότι οι καταθέσεις αυτές δεν υπάρχουν και επομένως τα 5,8 

δις ευρώ δεν θα μπορούσαν να αντληθούν από τις κυπριακές τράπεζες. Το γεγονός αυτό το 

γνώριζαν όλοι. Ευρωπαίοι, Γερμανοί και Κύπριοι. Κι έτσι στήθηκε το παιχνίδι που παίχτηκε σε 

βάρος της Κύπρου το προηγούμενο σαββατοκύριακο. 

Ας δούμε τα γεγονότα. Έχουμε μια απόφαση του Eurogroup της 15/3 που ανάμεσα στα άλλα θέλει 

«κούρεμα» των καταθέσεων της Κύπρου. Αν ήθελαν όντως οι Γερμανοί και οι άλλοι να το 

εφαρμόσουν, τι θα έκαναν; Δεν θα το ανακοίνωναν αμέσως. Ούτε θα επέτρεπαν στον 

Αναστασιάδη να το κάνει, αν πρώτα δεν εξασφαλίσει με εκβιασμούς, πιέσεις, εξαγορές – κατά τα 

γνωστά συνήθη – την πολιτική στήριξη στο νησί. Αν το πετύχαινε αυτό, τότε θα έβγαινε και θα 

έθετε όπως το έθεσε, ή «κούρεμα» καταθέσεων, ή άτακτη χρεοκοπία. Διαφορετικά θα υπήρχε 

περιθώριο να τροποποιηθεί το μέτρο και να βρεθούν εναλλακτικοί τρόποι. 

Αντί γι’ αυτό έχουμε τα εξής κωμικοτραγικά, που ούτε ο πιο ανόητος δεν θα τολμούσε να κάνει. 

ΤοEurogroup ανακοινώνει την επομένη το «κούρεμα». Βγαίνει και ο Αναστασιάδης το Σάββατο 

και θέτει ευθέως το δίλλημα: ή «κούρεμα», όπως διατάζουν οι Ευρωπαίοι, ή άτακτη χρεοκοπία. 

Βεβαίως, ο Ααναστασιάδης – όπως και τα επιτελεία της ευρωζώνης – ήξεραν πολύ καλά δυο 

πράγματα: Αφενός, ο Αναστασιάδης δεν είχε την πολιτική συγκατάθεση των άλλων κομμάτων και 

τα δικά του «κουκιά» δεν φτάνουν για να περάσει το μέτρο. Αφετέρου, η προκαταβολική 

ανακοίνωση του «κουρέματος» θα έπληγε ανεπανόρθωτα την αξιοπιστία του τραπεζικού 

συστήματος και θα συνέτριβε την οικονομία του νησιού, η οποία εξαρτάται σε πολύ μεγάλο 

βαθμό από τις τράπεζές του. Κι αυτό θα συνέβαινε ανεξάρτητα πολιτικών εξελίξεων, ανεξάρτητα 

από το αν θα αποδεχόταν η Κυπριακή Βουλή το «κούρεμα», ή θα ψήφιζε «όχι». 

Τελικά ο Αναστασιάδης δεν πήρε ούτε τις ψήφους του κόμματός του υπέρ του «κουρέματος». Δεν 

μπορεί να μην το γνώριζε αυτό. Δεν μπορεί να μην το γνώριζαν οι Ευρωπαίοι και οι Γερμανοί. 

Σας θυμίζω ότι η πρόταση του «κουρέματος» έχει τεθεί στο τραπέζι εδώ και μήνες και όλοι την 

γνώριζαν. Τότε γιατί έγινε όλο αυτό; 

Από την μεριά των Γερμανών και των Ευρωπαίων η ενέργεια αυτή ήταν ανοιχτή «πολεμική 

ενέργεια της ΕΕ εναντίον ανεξάρτητου κράτους-μέλους της», όπως σωστά αναφέρει η 

ανακοίνωση της Πολιτικής Γραμματείας του ΕΠΑΜ. Ήξεραν πολύ καλά ότι ακόμη κι αν πέρναγε 

το «κούρεμα», τα 5,8 δις ευρώ που ζητούσαν από την Κύπρο δεν υπάρχουν στα ταμεία των 

τραπεζών. Οπότε επέλεξαν μια προβούν μια ενέργεια – την προκαταβολική ανακοίνωση του 

«κουρέματος» – που γνώριζαν πολύ καλά ότι θα σακάτευε ανεπανόρθωτα την οικονομία του 

νησιού. Το τσάκισμα το επέτειναν και με τις δηλώσεις τους οι Μέρκελ και Σόιμπλε 

στιγματίζοντας την βιομηχανία κεφαλαίων του νησιού και λέγοντας ανοιχτά ότι κανείς που 

αναζητά καταφύγιο στην Κύπρο δεν πρέπει να αισθάνεται ασφαλής. Με λίγα λόγια επέτειναν την 

κατάσταση πανικού υπό συνθήκες κλειστών τραπεζών. Ότι χειρότερο. 

Σ’ αυτό συνέργησε και ο «δικός μας» υπουργός οικονομικών κ. Σουρνάρας, ο οποίος στις 18/3 

δήλωσε: «Όσον αφορά εμάς, τόνισα στο Eurogroup ότι είμαστε έτοιμοι να αποκτήσουμε το 

ενεργητικό και το παθητικό των κυπριακών καταστημάτων στην Ελλάδα. Θέλω να πω ότι τα 

καταστήματα αυτά θα παραμείνουν κλειστά σύμφωνα με την απόφαση των κυπριακών αρχών και 

εκ περισσού λέω ότι όλα τα άλλα καταστήματα ελληνικών ή ξένων τραπεζών στην Ελλάδα θα 

λειτουργήσουν κανονικότατα.» Προσέξτε αυτό το «αποκτήσουμε το ενεργητικό και το παθητικό 

των κυπριακών καταστημάτων στην Ελλάδα». Τι σημαίνει αυτό; Ότι το τραπεζικό κυπριακό 

σύστημα είναι τόσο χρεοκοπημένο και υπό κατάρρευση που δεν μπορεί ούτε καν να συντηρήσει 

τα υποκαταστήματά του και έτσι θα απορροφηθούν από την Ελλάδα. Το πώς και το τι θα επιφέρει 

θα το δούμε εν καιρώ. Κι εγώ ρωτώ; Υπάρχει καλύτερη ομολογία χρεοκοπίας και κατάρρευσης 

τραπεζικού συστήματος; Όχι βέβαια. Και πότε γίνεται αυτή η δήλωση; Πριν καν αποφανθεί η 

Κυπριακή Βουλή για το «κούρεμα». 

Με άλλα λόγια το Eurogroup ήξερε πολύ καλά ότι η ενέργεια αυτή, την ανακοίνωση του 

«κουρέματος», ισοδυναμεί με de facto χρεοκοπία για τις τράπεζες της Κύπρου και γι’ αυτό 

κανόνισε να απορροφηθούν οι θυγατρικές από την Ελλάδα. Κι αυτό ανεξάρτητα από το 

αποτέλεσμα της Κυπριακής Βουλής. Μάλιστα με κινήσεις και δηλώσεις τους φρόντισαν να 



επιτείνουν όσο μπορούν την σύγχυση και τον πανικό ώστε να εξασφαλίσουν την κατάρρευση της 

τραπεζικής οικονομίας του νησιού. 

Ο λόγος που έγινε έτσι ήταν για να χτυπηθεί μοιραία η κυπριακή οικονομία, αφ' ενός για να 

εξυπηρετηθούν τα γερμανικά συμφέροντα και να πατήσουν στο νησί ώστε να διεκδικήσουν 

γεωστρατηγική επιρροή. Οι Γερμανοί κατόρθωσαν με τον τρόπο αυτό να πατήσουν στην 

Ανατολική λεκάνη της Μεσογείου. Κάτι που δεν το κατόρθωσαν ούτε στον 2
ο
 παγκόσμιο πόλεμο. 

Όπως επίσης και να διεκδικήσουν μερίδιο από το σύνολο των ενεργειακών πηγών της Κύπρο, κάτι 

που έχει υπογράψει ήδη ο Χριστόφιας με το μνημόνιο και τη δανειακή σύμβαση. Βλέπετε 

γνωρίζουν πολύ καλά ότι εντός του ευρώ και με διαλυμένη την οικονομία του το νησί δεν μπορεί 

παρά να εξαρτηθεί από τις χρηματοδοτήσεις του ευρωσυστήματος με όλα τα αποικιοκρατικά 

ανταλλάγματα που επιβάλει πρώτα και κύρια η Γερμανία. 

Αφετέρου, εξυπηρετούνται και οι ολιγάρχες του νησιού για την λεηλασία των τραπεζών τους. 

Ποιος θα τους ζητήσει τον λόγο τώρα; Η κατάρρευση των τραπεζών – ήδη έχει ανακοινωθεί ότι η 

Λαϊκή Τράπεζα της Κύπρου, η δεύτερη μεγαλύτερη τράπεζα του νησιού, δεν πρόκειται να 

ξανανοίξει – δεν φαίνεται να την χρεώνονται, μιας και οφείλεται στην κατάσταση που 

δημιουργήθηκε από την ανακοίνωση του «κουρέματος». Ούτε πρόκειται να δώσουν λόγο για το 

που πήγαν τα λεφτά των καταθετών, μιας και δεν θα χρειαστεί να καταβάλουν τα 5,8 δις ευρώ από 

τα ταμεία τους και έτσι δεν θα αποκαλυφθεί ότι τα ταμεία είναι άδεια και ότι οι καταθέσεις είναι 

απλές εγγραφές χωρίς κανένα αντίκρισμα. 

Αυτό αντιπροσωπεύει το «όχι» των πολιτικών κομμάτων της Κυπριακής Βουλής. Είπαν «όχι» σε 

κάτι που θα εξέθετε την λεηλασία των χρημάτων του κυπριακού λαού από μια συμπαιγνία 

ολιγαρχών της τραπεζικής οικονομίας και της πολιτικής. Και με την τήβεννο του δήθεν πατριώτη, 

με φανφάρες πατριδοκάπηλου στόμφου, αυτοί που έχουν υπογράψει προκαταβολικά το 

ξεπούλημα του νησιού, ετοιμάζονται να φορτώσουν τα 5,8 δις ευρώ στις πλάτες των νοικοκυριών 

και των εργαζομένων της Κύπρου. Άλλωστε, ακούσατε κανέναν από δαύτους να αξιώνει την μη 

πληρωμή των λύτρων που επέβαλε το Eurogroup; Όχι βέβαια. Όλοι τους εμφανίζονται τώρα να 

αγωνιούν για το που θα βρεθούν τα 5,8 δις ευρώ για να παραμείνει η Κύπρος στην ευρωζώνη. 

Ξεχνούν ότι η ανακοίνωση του Eurogourp απαιτεί κι άλλα εκτός από το «κούρεμα». Δείτε τι 

αναφέρει η σχετική ανακοίνωση που εκδόθηκε πολύ νωρίς το πρωί της 16
ης

 Μαρτίου: «Το 

Eurogroup χαιρετίζει τις κυπριακές αρχές σχετικά με τα μέτρα που έχουν ήδη ληφθεί για να 

υιοθετήσει φορολογικά μέτρα που συμφωνήθηκαν με την Επιτροπή, σε συνεργασία με την ΕΚΤ 

και το ΔΝΤ. Αυτό αφορά κυρίως την υιοθέτηση των μέτρων εξυγίανσης ύψους 4 ½% του ΑΕΠ. 

Το Eurogroup χαιρετίζει τη δέσμευση των κυπριακών αρχών να εντείνουν τις προσπάθειές τους 

στον τομέα των ιδιωτικοποιήσεων. Το Eurogroup χαιρετίζει περαιτέρω τη δέσμευση των 

κυπριακών αρχών να λάβουν περαιτέρω μέτρα για την κινητοποίηση των εσωτερικών πόρων, 

προκειμένου να περιοριστεί το μέγεθος της οικονομικής βοήθειας που συνδέεται με το πρόγραμμα 

προσαρμογής. Τα μέτρα αυτά περιλαμβάνουν την καθιέρωση μιας εκ των προτέρων εφάπαξ 

εισφοράς σταθερότητας που ισχύει για κατοίκους και μη κατοίκους καταθέτες. Περαιτέρω μέτρα 

αφορούν την αύξηση της παρακράτησης φόρου επί των εισοδημάτων του κεφαλαίου, την 

αναδιάρθρωση και την ανακεφαλαιοποίηση των τραπεζών, η αύξηση του συντελεστή φορολογίας 

εισοδήματος και τη διάσωση των μικροομολογιούχων. Η Ευρωομάδα προσβλέπει στην επίτευξη 

συμφωνίας μεταξύ Κύπρου και της Ρωσικής Ομοσπονδίας σχετικά με τη χρηματοδοτική 

συμμετοχή.» 

Με άλλα λόγια το Eurogroup απαιτεί πάνω από 800 εκατ. ευρώ πρόσθετους φόρους στους 

Κύπριους, ιδιωτικοποιήσεις δημοσίων αγαθών και υπηρεσιών (υγεία, παιδεία, ενέργεια, κοκ), 

αλλά και «την κινητοποίηση των εσωτερικών πόρων» που μέρους τους είναι το «κούρεμα» των 

καταθέσεων. Κινητοποίηση των εσωτερικών πόρων είναι και το να βάλουν χέρι στα ασφαλιστικά 

ταμεία και γενικά όπου υπάρχει δημόσιο αποθεματικό. Και πάμε βλέποντας και κάνοντας κατά τα 

ειωθότα των αξιωματούχων της αρπαχτής που λέγεται ευρώ. Όσο για τους Ρώσους μην 

ανησυχείτε. Αυτοί θα τα βρουν και με Ευρωπαίους και με Αμερικανούς. Θα τα σώσουν τα 

κεφάλαιά τους που κυρίως αποτελούνται από πιστωτικούς τίτλους και είναι άμεσα μεταβιβάσιμοι. 

Το ίδιο θα γίνει και με όλους τους άλλους μεγαλοκεφαλαιούχους, που στην χειρότερη θα 

αποζημιωθούν με μεταβιβάσιμους τίτλους εγγυημένους από το ευρωσύστημα. 



Αυτοί που πρέπει να κλαίνε είναι τα νοικοκυριά. Οι δικές τους καταθέσεις έχουν μπει στον 

ντορβά. Έτσι οι πολιτικοί της Κύπρου, συνεπικουρούμενοι από τους «δικούς μας» που ξαφνικά 

βγήκαν να γιορτάσουν την «εθνική επιτυχία» των Κυπρίων, το «μεγάλο όχι» του Ελληνισμού και 

του Κυπρικού λαού, πουλάνε ψεύτικο πατριωτισμό για να συγκαλύψουν την μεγάλη ληστεία των 

καταθέσεων και κυρίως των λαϊκών αποταμιεύσεων. Ο εκβιασμός είναι απλός: προκειμένου να 

είμαστε σε θέση να σου αποδώσουμε τις αποταμιεύσεις σου, θα πρέπει το ευρωσύστημα να μας 

χρηματοδοτεί. Και για να μας χρηματοδοτεί, θα πρέπει να χαιρετήσουν οι εργαζόμενοι τα 

εργατικά τους δικαιώματα, να χαιρετίσουν τα ασφαλιστικά ταμεία, να πουν μπάι-μπάι στις 

αμοιβές τους και να αγκαλιστούν με την μιζέρια, την ανεργία και την εξαθλίωση. Και μιας θα 

πρέπει οι Κύπριοι εργαζόμενοι, ο απλός λαός να τα δώσει όλα, ας πάει και το παλιάμπελο, δηλαδή 

το ίδιο το νησί τους το οποίο θα μεταβληθεί σε προτεκτοράτο χειρότερο από την εποχή της 

Αγγλικής κατοχής. 

Βεβαίως, αυτό έχει παρενέργειες στην Ευρωζώνη. Ήδη έχουμε φαινόμενα πανικού στις τράπεζες 

σε Ιταλία και Ισπανία. Είναι σίγουρο ότι οι τράπεζες στην Κύπρο έχουν πλέον τελειώσει. Με τον 

τρόπο αυτό οι τραπεζίτες αθωώνονται. Και αθωώνονται με τον ίδιο τρόπο και τα πολιτικά 

κόμματα που μαζί με τους τραπεζίτες λεηλάτησαν τα λεφτά. Την ίδια ώρα, η Κύπρος 

μετατρέπεται σε αποικία των Γερμανών και της ευρωζώνης, μάλιστα με δικαίωμα ζωής, ή 

θανάτου πάνω στο νησί. Το πλήγμα λοιπόν που δέχεται σήμερα η Κύπρος ουσιαστικά είναι πολύ 

χειρότερο από αυτό που δέχθηκε με την εισβολή του Αττίλα 1 και Αττίλα 2. 

Τίθεται ξεκάθαρα σοβαρό θέμα για την ίδια την εθνική αυτοδιάθεση του νησιού. Η ίδια η ύπαρξη 

του νησιού τίθεται εν αμφιβόλο αυτή τη στιγμή. Ειδικά μετά την εξέλιξη της καταψήφισης. Ειδικά 

από την στιγμή που ο μόνος τρόπος για να μπορέσει να ανακάμψει η Κύπρος, να βγει δηλαδή από 

αυτό το αδιέξοδο, είναι η Κυπριακή λίρα. Δηλαδή το Εθνικό νόμισμα, η κρατικοποίηση των 

τραπεζών έτσι ώστε να γίνει η εκκαθάρισή τους και να δουν όλοι που πήγαν καταθέσεις, 

αποταμιεύσεις και δάνεια, ώστε να λογοδοτήσουν πολιτικοί και τραπεζίτες που κατακλέψανε τον 

κόσμο διαμέσου των τραπεζών και φυσικά η ανοικοδόμηση της οικονομίας από μηδενικής βάσης, 

όπως τουλάχιστον προσπάθησαν να το κάνουν οι Κύπριοι από το 1975 και μετά. Αυτή είναι η 

μόνη λύση. Η μόνη αληθινά πατριωτική και συνάμα δημοκρατική, φιλολαϊκή λύση του 

προβλήματος. Οτιδήποτε άλλο θα οδηγήσει την Κύπρο σε ακόμη χειρότερες και μεγαλύτερες 

περιπέτειες. 

Αναρτήθηκε από ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΚΑΖΑΚΗΣ .  

 
επιστροφή 
 

Reuters: Πώς μια ελληνική τράπεζα «μόλυνε» την Κύπρο 

 

13 Ιουν 2012  

Ιδιαίτερα επικριτικό απέναντι στον Ανδρέα Βγενόπουλο, τη θητεία του στη Marfin Popular Bank και 

την επίδραση των πολιτικών της τράπεζας στην κυπριακή οικονομία είναι δημοσίευμα του 

πρακτορείου Reuters. 

  

Με τίτλο «Πώς μία ελληνική τράπεζα ‘μόλυνε’ την Κύπρο», το άρθρο των Stephen Grey, Michele 

Kambas και Nikolas Leontopoulos, περιγράφει τον κ. Βγενόπουλο ως έναν αυτοδημιούργητο 

επιχειρηματία που «έχτισε» ένα επιχειρηματικό γίγαντα, τα αρχικά του οποίου (MIG) έφτασαν 

στη συνέχεια να γίνονται αντικείμενο λογοπαιγνίων (Money Is Gone). 

Όπως αναφέρει το πρακτορείο, η Marfin Popular Bank υπήρξε ένα από τα «διαμάντια» του 

ομίλου. Στη συνέχεια όμως τη συσχετίζει με χρηματοδοτήσεις προς το Άγιο Όρος και με το 

σκάνδαλο του Βατοπεδίου, καταλήγοντας στις πιέσεις τις οποίες φέρεται να δέχθηκε ο Α. 

Βγενόπουλος προκειμένου να παραδώσει την προεδρία της τράπεζας, η οποία στο μεταξύ τέθηκε 

υπό τον έλεγχο του κυπριακού Δημοσίου και μετονομάστηκε σε Cyprus Popular Bank. 

Η νέα διοίκηση αποκάλυψε, όπως αναφέρει το Reuters, μεγάλη έκθεση της τράπεζας σε 

επενδύσεις υψηλού ρίσκου, μεταξύ των οποίων και δάνεια προς επενδυτές οι οποίοι αγόρασαν 

μετοχές του ομίλου MIG. Κάτι που κατέστησε την τράπεζα εξαιρετικά ευάλωτη απέναντι στη 

«μοίρα» της MIG. 

http://www.blogger.com/profile/16753309610446533704


«Νομίζω ότι υπήρξαν ξεκάθαρα πολλές αποφάσεις, οι οποίες εκ των υστέρων αποδείχθηκαν μη 

συνετές», δηλώνει στο πρακτορείο ο Μ. Σαρρής, σημερινός πρόεδρος της Cyprus Popular Bank 

και πρώην υπουργός Οικονομικών της Κύπρου. Σύμφωνα με το Reuters, που επικαλείται 

ανώνυμες πληροφορίες, η Κεντρική Τράπεζα της Κύπρου ετοιμάζεται να ζητήσει λεπτομερή 

έρευνα «για το τι πήγε στραβά με τη Marfin και για τις παραλείψεις των κυπριακών εποπτικών 

αρχών». 

Από την πλευρά του, ο κ. Βγενόπουλος με δηλώσεις του στο Reuters απορρίπτει όλες τις αιτιάσεις 

εναντίον του, λέγοντας ότι οι εποπτικές αρχές της Κύπρου επιδόθηκαν σε μία εκστρατεία 

σπίλωσής του, ότι η αποχώρησή του από τη Marfin δεν υπήρξε αποτέλεσμα πιέσεων αλλά δική 

του απόφαση και ότι ο ίδιος ενεπλάκη σε ένα «πραξικόπημα» που οργάνωσε ο τότε διοικητής της 

Κεντρικής Τράπεζας της Κύπρου, κ. Αθανάσιος Ορφανίδης. Μάλιστα, ο κ. Βγενόπουλος 

χαρακτηρίζει ως το μεγαλύτερο λάθος της καριέρας του το γεγονός ότι κράτησε την τράπεζα στη 

Κύπρο, και τελικά έπεσε σε παγίδα. 

Όπως αναφέρει το ίδιο δημοσίευμα, ο κ. Ορφανίδης αρνήθηκε να κάνει οποιοδήποτε σχετικό 

σχόλιο στο πρακτορείο Reuters, ενώ από την πλευρά της η Τράπεζα της Ελλάδος σχολιάζει ότι 

έχουν καταστεί διαθέσιμες στο ελληνικό κοινοβούλιο «όλες οι σχετικές πληροφορίες» και ότι από 

νομικής πλευράς δεν επιτρέπεται να δοθούν στη δημοσιότητα περισσότερες λεπτομέρειες. 
http://tvxs.gr/news/ellada/reuters-pos-mia-elliniki-trapeza-molyne-tin-kypro .  
 
επιστροφή 
 
 

ΚΥΠΡΙΑΚΕΣ, ΑΓΓΛΙΚΕΣ ΚΑΙ ΜΑΛΤΕΖΙΚΕΣ ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ - ΝΕΕΣ ΝΟΜΙΜΕΣ 

ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΕΣ ΛΥΣΕΙΣ 
 
Ελήφθη Ιανουάριος 4, 2013 
 
Μετά τις εξελίξεις στην Κύπρο θεωρούμε ότι είναι επίκαιρο το μήνυμα λάβαμε μέσω διαδικτύου 
για τη σύσταση εταιρείας. Δημοσιεύουμε αποσπάσματα. Οι Εταιρείες Διεθνών Επιχειρήσεων δεν 
θεωρούνται Εξωχώριες Εταιρείες (Offshore Companies), μας διευκρινίζουν. Δείχνει την ευκολία 
με την οποία μπορεί να συσταθεί μια τέτοια εταιρεία. Διαβάστε και θαυμάστε την ευελιξία των 
κεφαλαιοκρατών και γιατί Ρώσοι, Ανατολικοί, Άραβες κλπ προτιμούν την Κύπρο. Το κεφάλαιο 
είναι πλήρως απελευθερωμένο. Πριν κλείσει η ύλη του περιοδικού, στις 4 Απριλίου 2013 λάβαμε 
ένα μήνυμα που ανέφερε: «Από χτες έχει γίνει μια γιγάντια αποκάλυψη των ιδιοκτητών 120000 
ofshore από μια συμμαχία ερευνητών δημοσιογράφων  http://www.icij.org/offshore/secret-files-
expose-offshores-global-impact. Κατ'αρχήν τα ευρήματα για τους έλληνες ιδιοκτήτες αφήνουν 
περισσότερα ερωτηματικά από ότι απαντούν. http://www.icij.org/offshore/greek-tax-authorities-
have-little-clue-about-offshore-companies-owned-citizens»  
Βρε σε τι κόσμο ζούμε!  
Ηλίας Γιαννίρης 
    
Σύσταση Κυπριακής και Μαλτέζικης εταιρείας (στα 345 ΕΥΡΩ) για μείωση φορολογίας και 
προστασίας περιουσιακών στοιχείων με πλήρη ανωνυμία. 
Κυπριακές και Μαλτέζικες πλεονεκτικές φορολογικές εταιρικές διαρθρώσεις για νόμιμη μείωση 
της φορολογίας (τα φορολογικά καθεστώτα της Κύπρου και της Μάλτας είναι εγκεκριμένα ως 
νόμιμα από την ΕΕ και τον ΟΟΣΑ) – για όλες τις μορφές επιχειρηματικών δραστηριοτήτων με 
πλήρη εμπιστευτικότητα. 
Τιμή Σύστασης στα 345 ΕΥΡΩ («πακέτο» σύστασης + άνοιγμα τραπεζικού λογαριασμού + 
εγγραφή σε ΦΠΑ και VIES + εγγραφή στα φορολογικά μητρώα - έναρξη).  
Τιμές ετήσιας συντήρησης και λογιστικής παρακολούθησης στα πιο ανταγωνιστικά επίπεδα της 
αγοράς χωρίς διακρίσεις στην τιμή για ξένους πελάτες. Χωρίς κρυμμένες χρεώσεις ή εκπλήξεις. 
Από τον πιο γνωστό Όμιλο Διεθνών Επαγγελματικών Υπηρεσιών σε Κύπρο και Μάλτα που 
παρέχει 100% των υπηρεσιών που χρειάζεται μια εταιρεία για λειτουργία και πλήρη συμμόρφωση 
με όλες τις νομοθεσίες και κανονισμούς. Ο Όμιλος της FBS είναι πρώτος σε αριθμό συστάσεων 
εταιρειών σε Κύπρο και Μάλτα και διαθέτει πλήρως στελεχωμένα γραφεία και 75 έμπειρους 
επαγγελματίες σε αυτές τις χώρες. 
Επισκεφθείτε την Κυπριακή και Μαλτέζικη ιστοσελίδα μας (γραμμένη σε 12 γλώσσες!) 
ακολουθώντας τους παρακάτω συνδέσμους.  
…  
Συνδέσεις στις ιστοσελίδες μας 
Focus Business Services - Κυπριακή Ιστοσελίδα  
Focus Business Services - Μαλτέζικη Ιστοσελίδα  
Γραφειακός Χώρος στη Λευκωσία - Ιστοσελίδα Κυπριακού Officespace  
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1) ΔΕΔΟΜΕΝΟ: ΟΙ ΚΥΠΡΙΑΚΕΣ ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ ΕΙΝΑΙ ΚΑΛΟ ΠΛΕΟΝ ΝΑ ΑΠΟΚΤΟΥΝ 

«ΟΝΤΟΤΗΤΑ» ΓΙΑ ΝΑ ΜΠΟΡΟΥΝ ΝΑ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΗΘΟΥΝ ΣΕ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΟ 

ΣΧΕΔΙΑΣΜΟ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΜΕΤΑ ΤΟ ΝΕΟ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΟ ΝΟΜΟ ΝΕΑ ΛΥΣΗ: 

ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΟΝΤΟΤΗΤΑΣ / ΚΥΡΟΥΣ ΚΥΠΡΙΑΚΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ - ΑΠΟ 37,50 ΕΥΡΩ ΤΟ 

ΜΗΝΑ 

2) ΝΕΕΣ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΕΣ ΛΥΣΕΙΣ - ΕΠΙΛΟΓΕΣ ΣΕ ΚΥΠΡΟ ΚΑΙ ΑΛΛΕΣ ΠΑΡΟΜΟΙΕΣ 

ΔΙΚΑΙΟΔΟΣΙΕΣ «ΑΓΓΛΟΣΑΞΟΝΙΚΗΣ ΝΟΜΙΚΗΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ» ΟΠΩΣ ΜΑΛΤΑ ΚΑΙ 

ΑΓΓΛΙΑ - Ο ΝΕΟΣ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΟΣ ΝΟΜΟΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ - Η ΕΠΟΜΕΝΗ ΜΕΡΑ, ΤΑ 

ΕΠΟΜΕΝΑ ΣΑΣ ΒΗΜΑΤΑ...  

(3) ΝΟΜΙΜΕΣ ΚΑΙ ΑΠΛΕΣ ΛΥΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΕΛΛΗΝΑ ΠΟΥ ΔΕΝ ΕΠΗΡΕΑΖΟΝΤΑΙ 

ΑΡΝΗΤΙΚΑ ΑΠΟ ΤΟ ΝΕΟ ΝΟΜΟΣΧΕΔΙΟ ΚΑΙ ΜΕΙΩΝΟΥΝ ΣΗΜΑΝΤΙΚΑ ΚΑΙ 

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΙΚΑ ΤΗΝ ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΚΑΙ ΠΡΟΣΩΠΙΚΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ ΚΑΙ 

ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΟΥΝ ΝΟΜΙΜΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑ ΚΑΙ ΤΗΝ ΑΝΩΝΥΜΙΑ ΣΑΣ  

- ΙΣΧΥΡΗ ΑΜΥΝΑ / ΑΣΠΙΔΑ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΓΙΑ ΤΟ ΝΕΟ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΟ 

ΝΟΜΟΣΧΕΔΙΟ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ***  
Ο ΝΕΟΣ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΟΣ ΝΟΜΟΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ - Η ΕΠΟΜΕΝΗ ΜΕΡΑ, ΤΑ 
ΕΠΟΜΕΝΑ ΣΑΣ ΒΗΜΑΤΑ... και οι επικίνδυνες παγίδες στην ερμηνεία του περίφημου 
«άρθρου 78» της νέας φορολογικής νομοθεσίας για την καταπολέμηση των εταιρειών - χωρών 
με προνομιακό φορολογικό καθεστώς (με εταιρικό φόρο κάτω του 20%), όπως η Κύπρος ή 
άλλες χώρες με φορολογία ΚΑΤΩ του «ήμισυ του Ελληνικού φόρου που θα ίσχυε βάσει της 
Ελληνικής νομοθεσίας εάν το εισόδημα λαμβανόταν στην Ελλάδα» 
Οι νόμιμες χρήσεις Εταιρειών Διεθνών Επιχειρήσεων και οι λόγοι που τις προτιμούν οι Έλληνες.  
Οι Εταιρείες Διεθνών Επιχειρήσεων αποτελούν σήμερα μία από τις καλύτερες διαθέσιμες και 
υψηλού επιπέδου επιλογές για τη νόμιμη διεξαγωγή διεθνών επιχειρήσεων με πολύ χαμηλούς 
αποτελεσματικούς φορολογικούς συντελεστές.  
Επιπρόσθετα, με τον κατάλληλο φορολογικό προγραμματισμό μπορεί να επιτευχθούν 
αποτελεσματικοί φορολογικοί συντελεστές που είναι σημαντικά χαμηλότεροι, σε ορισμένες 
δε περιπτώσεις ακόμα και 0%.  
«Για ποιές δραστηριότητες - χρήσεις προσφέρoνται οι Εταιρείες Διεθνών Επιχειρήσεων;»  
Οι ΕΔΕ είναι ένα πολύτιμο εργαλείο στον φορολογικό προγραμματισμό στην Ελλάδα και 
προσφέρεται για ένα ευρύ φάσμα οικονομικών δραστηριοτήτων / χρήσεων πχ.: 
- Εργασίες Ιθύνουσας (Holding Company) Εταιρείας 
- Εταιρείας Συμμετοχών / Επενδυτικής Εταιρείας  
- Εισαγωγές - Εξαγωγές - (& τριγωνικό εμπόριο)- Είσπραξη προμηθειών  
- Παροχή πάσης φύσεως Υπηρεσιών 
- Ιδιοκτησία ακίνητης και κινητής περιουσίας & προστασία περιουσίας 
- Ιδιοκτησία και εκμετάλλευση πνευματικών δικαιωμάτων / εμπορικών σημάτων 
- Ναυτιλιακά 
- Χρηματοοικονομικές - χρηματιστηριακές εργασίες 
Η Focus Business Services είναι στη διάθεση σας για να συζητήσει εμπιστευτικά τη δική σας 
περίπτωση και τις δικές σας ανάγκες και να εξετάσει νόμιμες και αποτελεσματικές λύσεις.  
 
«Γιατί οι Έλληνες Συστήνουν μία ΕΔΕ;»  
Εκτός από πολύ χαμηλούς φορολογικούς συντελεστές σημειώνουμε και τα πιο κάτω κίνητρα 
που χιλιάδες Ελληνικές επιχειρήσεις και φυσικά πρόσωπα θεώρησαν πολύ σημαντικά στην 
απόφαση τους να ιδρύσουν Εταιρείες Διεθνών Επιχειρήσεων: 
 ΤΕΛΕΥΤΑΙΕΣ ΕΞΕΛΙΞΕΙΣ: Το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο ("European Courts of Justice") έχει 

σε πρόσφατες αποφάσεις του ("Cadbury - Schweppes" - Σεπτέμβριος 2006, και άλλες) 
υπερασπιστεί σθεναρά την ελευθερία εγκατάστασης, παροχής υπηρεσιών και κίνησης 
κεφαλαίου και πληρωμών εταιρειών που εδρεύουν σε χώρες υψηλής φορολογίας όπως η 
Αγγλία ή η Ελλάδα και που χρησιμοποιούν ευρωπαϊκές εταιρείες που εδρεύουν σε χώρες 
χαμηλής φορολογίας, όπως η Μάλτα ή η Ιρλανδία, ακόμα και εάν ο λόγος εγκατάστασης τους 
είναι η αποφυγή φορολογίας.  

 Οι Εταιρείες Διεθνών Επιχειρήσεων δεν θεωρούνται Εξωχώριες Εταιρείες (Offshore 
Companies). Είναι ευρωπαϊκές εγχώριες εταιρείες που δεν τελούν υπό οποιοδήποτε καθεστώς 
καταπολέμησης από την Ελλάδα, την ΕΕ ή τον ΟΟΣΑ.  

 Τιμολόγια δαπανών και εξόδων από Εταιρείες Διεθνών Επιχειρήσεων αναγνωρίζονται στα 
Ελληνικά βιβλία και εκπίπτονται από τα έσοδα των Ελληνικών επιχειρήσεων (αποφεύγονται 
δηλαδή οι περιπλοκές των «offshore» / εξωχώριων τιμολογίων - ν. 3091/2002 - που δεν 
εκπίπτονται).  

 Ισχυρό τραπεζικό απόρρητο (ακρογωνιαίος λίθος της ΕΔΕ κρατικής πολιτικής).  
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 Πλήρης κατοχύρωση της ιδιοκτησίας & της ανωνυμίας των δικαιούχων (προαιρετική 
ανωνυμία για κάθε μέτοχο ξεχωριστά) - τα στοιχεία των ιδιοκτητών Εταιρειών Διεθνών 
Επιχειρήσεων δεν καταχωρούνται / δηλώνονται σε καμία κρατική αρχή - δημόσιο αρχείο. 

 Φορολογικές Αρχές που είναι πάντα εξαιρετικά συνεργάσιμες και φιλικές προς τους ξένους 
επενδυτές. 

 Απαλλάσσονται του εταιρικού φόρου, κέρδη που προέρχονται από τη διάθεση τίτλων ή κέρδη 
από μόνιμη εγκατάσταση στο εξωτερικό ή μερίσματα από το εσωτερικό ή το εξωτερικό. 

 Οι αλλοδαποί δικαιούχοι των ΕΔΕ Eταιρειών δεν επιβαρύνονται με επιπλέον φόρους ή τέλη 
πέραν της εταιρικής φορολογίας επί των φορολογητέων κερδών της εταιρείας. 

 Η δυνατότητα πραγματοποίησης πληρωμών, μερισμάτων, τόκων και δικαιωμάτων στο 
εξωτερικό χωρίς καμία φορολογική επιβάρυνση σε συνδυασμό με το ευρύ Δίκτυο Συμβάσεων 
Αποφυγής Διπλής Φορολογίας παραμένουν ένα πολύ δυνατό ατού για τον Κυπριακό τομέα 
διεθνών δραστηριοτήτων. 

 Επιτρέπονται οι χωρίς φορολογική επίπτωση αναδιοργανώσεις, ενοποιήσεις και συγχωνεύσεις 
εταιρειών. 

 Πρόσβαση & χρήση των Ευρωπαϊκών Κοινοτικών οδηγιών και των 40 (& άλλες 39! υπό 
διαπραγμάτευση στο παρόν στάδιο) διακρατικών συμβάσεων αποφυγής διπλής φορολογίας, εκ 
των οποίων ιδιαίτερα επωφελείς είναι αυτές που έχουν συναφθεί με την Ρωσία, την Ανατολική 
Ευρώπη & τις χώρες της Μέση Ανατολής. 

 Πλήρης απελευθέρωση συναλλάγματος - κανένας περιορισμός στην διακίνηση κεφαλαίων και 
πληρωμών. · Δυνατότητα εγγραφής στο Ευρωπαϊκό Μητρώο ΦΠΑ - σύστημα VIES.  

 Δυνατότητα ανοίγματος γραφείου-εγκατάστασης (και για διενέργεια επιτόπιων συναλλαγών) 
για άμεσες επενδύσεις ή/και για να δοθεί αυξημένη «αξιοπιστία» στο φορολογικό 
προγραμματισμό του πελάτη που παρουσιάζει ιδιαίτερα υψηλά επίπεδα κερδών της ΕΔΕ 
Εταιρείας.  

 
επιστροφή 
 

Μόλις 965 offshore από τις 21.065 πληρώνουν φόρο ακινήτων  

 

Του Σπύρου Δημητρέλη 

9/11/2012 

Στο απυρόβλητο παραμένουν οι περισσότερες offshore εταιρείες στην Ελλάδα, οι οποίες έχουν 

συσταθεί κατά κύριο λόγο για την απόκρυψη ακινήτων μεγάλης αξίας. Αν και σύμφωνα με 

εκτιμήσεις παραγόντων του υπουργείου Οικονομικών οι offshore που κατέχουν ακίνητα στην 

Ελλάδα είναι χιλιάδες, τα επίσημα στοιχεία δείχνουν ότι μόλις περίπου 1.000 καταβάλλουν τον 

ειδικό φόρο επί των ακινήτων που κατέχουν.  

Τα παραπάνω προκύπτουν από έγγραφο που διαβίβασε στη Βουλή ο υφυπουργός Οικονομικών, 

Γιώργος Μαυραγάνης, απαντώντας σε ερώτηση του βουλευτή της Δημοκρατικής Αριστεράς, Ν. 

Τσούκαλη. Στο έγγραφο σημειώνεται ότι στην Ελλάδα υπάρχουν 21.065   αλλοδαπές εταιρείες, εκ 

των οποίων είναι ενεργές οι 16.580. Οι αλλοδαπές εταιρείες που κατέχουν ακίνητα (πλην 

ορισμένων εξαιρέσεων) είναι υποχρεωμένες να καταβάλλουν κάθε χρόνο ετήσιο φόρο, ο οποίος 

ανέρχεται στο 15% της αντικειμενικής αξίας των ακινήτων που κατέχουν.  

Από το έγγραφο προκύπτει ότι το 2010 επέβαλαν τη σχετική δήλωση απόδοσης του φόρου 1.177 

offshore εταιρείες, το 2011 υπέβαλαν δήλωση οι 998 και το 2012 μέχρι στιγμής έχουν υποβληθεί 

965 δηλώσεις. Πριν το 2010 οι εταιρείες που υπέβαλλαν κατ’ έτος τη σχετική δήλωση 

κυμαίνονταν από 201 έως 411. Από το 2003 που επιβλήθηκε ο φόρος επί των ακινήτων που 

ανήκουν σε offshore, έχουν συνολικά εισπραχθεί 28,8 εκατ. ευρώ, με τα έσοδα να έχουν μειωθεί 

δραστικά τα τελευταία δύο χρόνια. Η μείωση αυτή οφείλεται κατά κύριο λόγο στο γεγονός ότι 

αυξήθηκε σημαντικά ο συντελεστής του φόρου ακινήτων (από το 3% στο 15%), οδηγώντας 

προφανώς πολλούς στην απόφαση να μην υποβάλουν δήλωση ή να μεταβιβάσουν τα ακίνητά από 

την offshore στο όνομά τους. 

Οι παραπάνω αριθμοί -σύμφωνα με στελέχη των ελεγκτικών υπηρεσιών- είναι ελάχιστοι σε σχέση 

με τον πραγματικό αριθμό των offshore εταιρειών που διαθέτουν ακίνητα στην Ελλάδα. Η 

ιδιοκτησία offshore στην οποία ανήκουν ακίνητα είναι ο πιο διαδεδομένος τρόπος στην Ελλάδα 

προκειμένου οι πραγματικοί ιδιοκτήτες των ακινήτων να αποκρύψουν την ταυτότητά τους από τις 

φορολογικές αρχές, αλλά και να γλιτώσουν μια σειρά από φόρους κατά τις μεταβιβάσεις των 

ακινήτων (πχ κληρονομιές, δωρεές, πώληση).  

http://www.capital.gr/tax/gmessages/showTopic.asp?id=3407374.  

http://www.capital.gr/tax/gmessages/showTopic.asp?id=3407374


 

επιστροφή 

 

Ελεύθερη η πρόσβαση σε αποφάσεις που αφορούν εγκαταστάσεις με σημαντικές 

περιβαλλοντικές επιπτώσεις 

 

16 Ιανουάριος 2013 

 

Λάβαμε από τον φίλο Tasos Krommydas  την εξής σύνδεση  

http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:62010CJ0416:EL:HTML 

http://curia.europa.eu/jcms/upload/docs/application/pdf/2013-01/cp130001el.pdf 

http://www.tovima.gr/society/article/?aid=493204 με μια σημαντική πληροφορία για τα κινήματα 

πολιτών.  

ΗΓ  

 

Το ευρωπαϊκό δικαστήριο «σπάει» το επιχειρηματικό απόρρητο 

Ελεύθερη η πρόσβαση σε αποφάσεις που αφορούν εγκαταστάσεις με σημαντικές 

περιβαλλοντικές επιπτώσεις 

Το κοινό πρέπει να έχει πρόσβαση σε πολεοδομικές αποφάσεις οι οποίες αφορούν  κατασκευή 

εγκαταστάσεων που έχουν σημαντικές περιβαλλοντικές επιπτώσεις. Μάλιστα, δεν δύναται να 

γίνει επίκληση της προστασίας του επιχειρηματικού απορρήτου προκειμένου να μη παρασχεθεί η 

πρόσβαση στις αποφάσεις αυτές. 

Αυτό υπογραμμίζει το Δικαστήριο της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΔΕΕ) απαντώντας σε προδικαστικό 

ερώτημα του Ανώτατου Δικαστηρίου της Δημοκρατίας της Σλοβακίας - δημουργώντας 

"δεδικασμένο" για όλες τις ευρωπαϊκές χώρες και για την Ελλάδα. 

Η υπόθεση ξεκινά το 2006, όταν η Περιφερειακή Αρχή Πολεοδομικού Σχεδιασμού της 

Μπρατισλάβα εξέδωσε πολεοδομική απόφαση σχετικά με τη δημιουργία χώρου  υγειονομικής 

ταφής απορριμμάτων σε λάκκο εξορύξεως γης για πλινθοποιεία, ο  οποίος αποκαλείται «Nová 

jama» (νέο όρυγμα). 

Στη συνέχεια, η σλοβακική επιθεώρηση περιβάλλοντος κίνησε ολοκληρωμένη  διαδικασία στο 

πλαίσιο της οποίας ιδιώτες, κάτοικοι του Δήμου του Pezinok, ζήτησαν να δημοσιευθεί η 

πολεοδομική απόφαση. Το όργανο αυτό αδειοδότησε τη δημιουργία και εκμετάλλευση του χώρου 

υγειονομικής ταφής απορριμμάτων χωρίς όμως  προηγουμένως να δημοσιεύσει την εν λόγω 

απόφαση. 

Κατόπιν διοικητικής προσφυγής, το δευτεροβάθμιο όργανο προστασίας του  περιβάλλοντος 

επικύρωσε την απόφαση αυτή, αφότου είχε δημοσιεύσει την πολεοδομική απόφαση. 

Οι ενδιαφερόμενοι προσέφυγαν στα σλοβακικά δικαστήρια και το Ανώτατο  Δικαστήριο της 

Δημοκρατίας της Σλοβακίας ζήτησε από το Δικαστήριο της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΔΕΕ) να 

διευκρινίσει το περιεχόμενο του δικαιώματος του κοινού να μετέχει στις διαδικασίες 

αδειοδοτήσεως σχεδίων τα οποία έχουν σημαντικές περιβαλλοντικές επιπτώσεις. 

Με σημερινή απόφασή του, το ΔΕΕ  διαπιστώνει ότι η πολεοδομική απόφαση  σχετικά με τη 

δημιουργία του ΧΥΤΑ είναι ένα από τα μέτρα βάσει των οποίων θα ληφθεί η τελική απόφαση 

αδειοδοτήσεως ή μη αδειοδοτήσεως της συγκεκριμένης εγκατάστασης. Σε αυτήν, μεταξύ άλλων 

περιέχονται πληροφορίες σχετικά με τις περιβαλλοντικές επιπτώσεις του σχεδίου, τους όρους που 

τίθενται στον φορέα εκμεταλλεύσεως για να περιορίσει τις επιπτώσεις αυτές κλπ. 

Κατά συνέπεια, σύμφωνα με το ΔΕΕ,  περιέχει πληροφορίες σχετικές με τη διαδικασία 

αδειοδοτήσεως στις οποίες το ενδιαφερόμενο κοινό πρέπει να μπορεί να έχει πρόσβαση. 

Στο πλαίσιο αυτό, το ευρωπαϊκό δικαστήριο διευκρινίζει ότι η άρνηση να τεθεί στη διάθεση του 

ενδιαφερόμενου κοινού η πολεοδομική απόφαση δεν δύναται να  δικαιολογηθεί με επίκληση της 

προστασίας της εμπιστευτικότητας εμπορικών ή βιομηχανικών πληροφοριών. 

Το Δικαστήριο υπογραμμίζει ακόμη ότι το ενδιαφερόμενο κοινό πρέπει να διαθέτει  το σύνολο 

των σχετικών πληροφοριών ήδη από το στάδιο της πρωτοβάθμιας διοικητικής διαδικασίας, πριν 

ληφθεί μια πρώτη απόφαση, αρκεί οι πληροφορίες αυτές να είναι διαθέσιμες σε αυτό το στάδιο 

της διαδικασίας. 

http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:62010CJ0416:EL:HTML
http://curia.europa.eu/jcms/upload/docs/application/pdf/2013-01/cp130001el.pdf
http://www.tovima.gr/society/article/?aid=493204


 
επιστροφή 
 

Ειδικά μέτρα για γεωργία στα μικρά νησιά του Αιγαίου 

 

Τρίτη, 05 Φεβ. 2013  

Υιοθέτηση Kανονισμού από το Ευρωκοινοβούλιο - Παρέμβαση του Νίκου Χρυσόγελου 

Το Ευρωκοινοβούλιο υπερψήφισε τον νέο Κανονισμό σχετικά με τον καθορισμό ειδικών μέτρων 

για τη γεωργία στα μικρά νησιά του Αιγαίου (COM(2010)0767 - C7-0003/2011 - 2010/0370 

(COD)) (έκθεση Παπαστάμκου) κατά την Ολομέλειά του την Τρίτη 5 Φεβρουαρίου 2013. Το 

ύψος των πόρων του συγκεκριμένου Κανονισμού που προβλέπονται στα κεφάλαια ΙΙΙ και ΙV 

ανέρχεται μέχρι ανώτατου ετήσιου ποσού 31,1 εκατ. Ευρώ, από τα οποία για τη χρηματοδότηση 

του ειδικού καθεστώτος εφοδιασμού που προβλέπεται στο κεφάλαιο ΙΙΙ δεν μπορεί να υπερβαίνει 

τα 7,11 εκατ. Ευρώ. Διαβάστε περισσότερα... .  
 
επιστροφή 
 

Παρατηρητήριο για τα οικονομικά των Δήμων 

Το υπουργείο Εσωτερικών παρουσίασε τη λειτουργία Κόμβου Διαλειτουργικότητας των 

οικονομικών στοιχείων των Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης. 

 

Μάλλον θα μπούν τα δυο πόδια σε ένα παπούτσι. ΗΓ 
 

Πηγή: http://www.skai.gr/news/finance/article/226943/paratiritirio-gia-ta-oikonomika-ton-

dimon/#ixzz2O5v9LkSZ  

 

Τη λειτουργία του Κόμβου Διαλειτουργικότητας, του Οικονομικού Παρατηρητηρίου που ελέγχει 

τα οικονομικά στοιχεία των Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης παρουσίασε η ηγεσία του 

υπουργείου Εσωτερικών. 

Στόχος του είναι η ορθή δημοσιονομική διαχείριση των δήμων και των νομικών τους προσώπων, 

η διασφάλιση της βιωσιμότητάς τους και η παροχή οδηγιών για βελτιωτικές παρεμβάσεις στους 

δήμους που παρουσιάζουν πρόβλημα. 

Πρόκειται για ένα απαραίτητο εργαλείο στην κατάρτιση και υλοποίηση ρεαλιστικών 

προϋπολογισμών τόνισε ο υπουργός Εσωτερικών Ευριπίδης Στυλιανίδης. Τόνισε πως το 

Παρατηρητήριο λειτουργεί ως μηχανισμός στήριξης της αυτοτέλειας των δήμων.  

Η Γεωργία Μαραγκού, μέλος της Επιτροπής Παρατηρητηρίου και σύμβουλος του Ελεγκτικού 

Συνεδρίου τόνισε ότι «η υπαγωγή ενός δήμου σε πρόγραμμα εξυγίανσης θα αποτελέσει το ύστατο 

καταφύγιο», αφού θα έχουν αποτύχει όλες οι προσπάθειες για ισοσκέλιση του προϋπολογισμού. 

Στον Κόμβο Διαλειτουργικότητας θα συγκεντρώνονται και θα αναλύονται όλα τα οικονομικά 

στοιχεία και των 325 δήμων της χώρας. Ήδη έχει καταχωρηθεί το 70% των στοιχείων και η 

συγκέντρωση του υπόλοιπου 30% προχωρά με γοργούς ρυθμούς. Αφού ολοκληρωθεί η 

διαδικασία για τα οικονομικά στοιχεία των δήμων, θα ακολουθήσει η ένταξη των οικονομικών 

στοιχείων των νομικών προσώπων των δήμων. 

Ολοκληρωμένη εικόνα αναμένεται έως τα τέλη Ιουνίου, όπως ανακοινώθηκε. Μέχρι στιγμής, 

μόνον 13 δήμοι δεν έχουν αποστείλει προϋπολογισμούς στις Αποκεντρωμένες Διοικήσεις, οι 

οποίες τους ελέγχουν και σε ορισμένες περιπτώσεις έχουν στείλει πίσω στους δήμους τους 

προϋπολογισμούς για διόρθωση.  

Το Παρατηρητήριο θα παρακολουθεί την εκτέλεση των εγκεκριμένων προϋπολογισμών. Στην 

περίπτωση που ένας δήμος παρουσιάσει έναν μήνα απόκλιση κατά 10%, θα κληθεί από το 

Παρατηρητήριο για διαβούλευση και θα του υποδειχθούν τρόποι απάλειψης της απόκλισης. Εάν 

ένας δήμος παρουσιάσει απόκλιση για ένα εξάμηνο και πάλι θα γίνουν προσπάθειες να εξευρεθεί 

λύση, αλλά εάν αυτό σταθεί αδύνατο τότε θα ενεργοποιηθούν τα αυστηρά μέτρα που προβλέπει η 

Πράξη Νομοθετικού Περιεχομένου. Όπως σημείωσε ο κ. Στυλιανίδης, «το υπουργείο θα ελέγχει 

τη συνέπεια στον προϋπολογισμό για να μη δημιουργηθούν χρέη στο κεντρικό κράτος». 

https://webmail.tee.gr/webmail/images/blank.png
http://www.skai.gr/news/finance/article/226943/paratiritirio-gia-ta-oikonomika-ton-dimon/#ixzz2O5v9LkSZ
http://www.skai.gr/news/finance/article/226943/paratiritirio-gia-ta-oikonomika-ton-dimon/#ixzz2O5v9LkSZ


Σημειώνεται ότι το υπουργείο Εσωτερικών έχει δεσμευτεί για εξοικονόμηση 175 εκατομμύρια 

ευρώ, το 2013, από τους ΟΤΑ. 

(ελήφθη 20-3-2013) 
 
επιστροφή 
 

1
ο
 ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΟ ΦΕΣΤΙΒΑΛ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΑΣ & ΣΥΝΕΡΓΑΤΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ  

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΣΥΝΑΝΤΗΣΗΣ  

 

Δείτε τα συνοπτικά αποτελέσματα της συνάντησης του "Φεστιβάλ για την αλληλέγγυα & 

συνεργατική οικονομία " που πραγματοποιήθηκε στο αυτοδιαχειριζόμενο θέατρο "Εμπρός" στις 

23/2/2013, με τη διαδικασία του open space. 

   Σύμφωνα με τα όσα συζητήθηκαν & συμφωνήθηκαν στο "Εμπρός": 

1. Δημιουργήθηκαν 9 όμάδες εργασίας 

2. Οι ομάδες έχουν χρονικό περιθώριο 1,5 μήνα να συναντηθούν και να δουλέψουν πάνω 

στους τρόπους υλοποίησης των προτάσεων,       όπως καταγράφηκαν από τους συντονιστές 

(βλ.συνημένο αναλυτικό αρχείο). 

3. Επομένως οι συντονιστές είναι υπεύθυνοι για επιμέρους συναντήσεις και εργασία των 

ομάδων τους. Αν θέλει κάποιος/α να συμμετάχει σε κάποια ομάδα, ας απευθυνθεί στον 

συντονιστή της ομάδας 

 

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΣΥΝΑΝΤΗΣΗΣ OPEN SPACE 

23-2-2013, ΕΛΕΥΘΕΡΟ ΑΥΤΟΔΙΑΧΕΙΡΙΖΟΜΕΝΟ ΘΕΑΤΡΟ ΕΜΠΡΟΣ 

ΔΙΟΡΓΑΝΩΣΗ: 1
Ο

 ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΟ ΦΕΣΤΙΒΑΛ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΑΣ & ΣΥΝΕΡΓΑΤΙΚΗΣ 

ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ 

 

Το Σάββατο 23 Φεβρουαρίου 2013 πραγματοποιήθηκε, με πρωτοβουλία της Συνέλευσης του 1
ου

 

Εναλλακτικού Φεστιβάλ Αλληλέγγυας & Συνεργατικής Οικονομίας, στο Ελεύθερο 

Αυτοδιαχειριζόμενο Θέατρο Εμπρός, η 1 Συνάντηση Open Space με σκοπό τη δικτύωση των 

διάφορων ομάδων που δραστηριοποιούνται στον τομέα της αλληλέγγυας και συνεργατικής 

οικονομίας. 

 

Το ερώτημα που κλήθηκαν να απαντήσουν οι συμμετέχοντες ήταν: «Αυτοοργάνωση-

Αυτοδιαχείριση-Αυτοδιάθεση στην Αλληλέγγυα & Συνεργατική Οικονομία: Πως μπορούμε 

να τα πετύχουμε;» 

Οι ομάδες που δημιουργήθηκαν προκειμένου να απαντηθεί το ερώτημα κλήθηκαν να συζητήσουν 

τις προτάσεις τους με βάση τις παρακάτω θεματικές ενότητες: 

• Δικτύωση ομάδων 

• Κοινές δράσεις 

• Διοργάνωση επόμενου φεστιβάλ 

Οι προτάσεις που τελικά προέκυψαν ανά θεματική ενότητα και ανά ομάδα παρουσιάζονται 

παρακάτω: 

 

Α. ΔΙΚΤΥΩΣΗ ΟΜΑΔΩΝ 

1. Θέμα Συζήτησης Ομάδας: Στρατηγική Αλληλέγγυας και Συνεργατικής Οικονομίας 

Συντονιστής: Μπέρντυ – Μέλος Ομάδας «Οικοδίκτυο» (www.oikodiktyo.espivblogs.net) & Τρ. 

Χρόνου Πλ. Συντάγματος (www.time-exchange.gr) 

Στοιχεία επικοινωνίας: e-mail:  birdy@gmail.com"com – τηλ.: 6930676970 

Κεντρικά Σημεία Συζήτησης: 

Διατύπωση Οράματος: Η δημιουργία μιας, παράλληλης και αντιθετικής με το υπάρχον 

σύστημα εκμετάλλευσης και καταπίεσης, αυτοδιαχειριζόμενης και αμεσοδημοκρατικής 

κοινωνίας που θα στηρίζεται σε ένα δίκτυο αλληλέγγυων και συνεργατικών οικονομικών 

μονάδων 

Στόχοι – Προτάσεις – Τρόποι επίτευξης: 

http://www.oikodiktyo.espivblogs.net/
http://www.time-exchange.gr/
mailto:birdy@gmail.com%22com


• Αλλαγή νοοτροπίας: Να προωθήσουμε μια κουλτούρα συνεργασίας 

• Αποδοτική αξιοποίηση ανεκμετάλλευτων παραγωγικών πόρων προς όφελος του ανθρώπου 

και του περιβάλλοντος 

• Δημιουργία ενιαίου εναλλακτικού νομίσματος για την επανεκκίνηση της παραγωγικής 

διαδικασίας και τη μείωση της ανεργίας 

• Δημιουργία Κοινωνικών Συνεταιριστικών Επιχειρήσεων τόσο από εμάς τους ίδιους αλλά 

και να βοηθήσουμε όσους θέλουν να δημιουργήσουν 

• Ομαδοποίηση και δικτύωση επαγγελματικών δεξιοτήτων σε επιχειρηματικές συστάδες, με 

μαζική απεύθυνση στο ευρύ κοινό: αυτές οι επιχειρηματικές συστάδες δεν θα έχουν σκοπό 

το κέρδος αλλά την ικανοποίηση των αναγκών των ανθρώπων, θα έχουν δηλαδή κοινωνικό 

και συνεργατικό χαρακτήρα. Ετσι θα δημιουργηθούν θέσεις εργασίας από ανθρώπους που 

παραμένουν αδρανείς, θα καλυφθούν κοινωνικές ανάγκες, θα επεκταθεί ένα δίκτυο 

κοινωνικής οικονομίας.  

• Δικτύωση των ήδη υπαρχόντων συνεταιρισμών – κολλεκτίβων εργασίας - ομάδων 

ανταλλακτικής και συνεργατικής οικονομίας: αυτό θα πρέπει να γίνει με οργανωμένο τρόπο 

& να να επιδιωχθεί ο συντονισμός τους. 

• Δημιουργία Ενιαίας Συντονιστικής Επιτροπής για την Αλληλέγγυα & Συνεργατική 

Οικονομία: καλό θα ήταν να γίνει ένα συντονιστικό όλων αυτών των συλλογικοτήτων το 

οποίο, μεταξύ άλλων θα αναλάβει και τη διοργάνωση του επόμενου φεστιβάλ. Αμεσα θα 

πρέπει να δημιουργηθεί μια ομάδα εργασίας για τη μελέτη και τη διερεύνηση της 

δυνατότητας δημιουργίας αυτού του συντονιστικού 

• Δημιουργία ενιαίας ηλεκτρονικής πλατφόρμας για τη δικτύωση – προβολή –πληροφόρηση – 

ενημέρωση για οτιδήποτε αφορά τον τομέα της Συνεργατικής & Αλληλέγγυας οικονομίας 

• Δημιουργία ομάδας Δικτύου  Logistics (μεταφορές - διαμονή - διακίνηση ανθρώπων και 

αγαθών) 

• Δημιουργία ομάδας Δικτύου Νομικής Υποστήριξης 

• Δημιουργία ομάδας Επικοινωνίας για τη ροή και τη διαχείρηση της πληροφόρησης  

• Διασύνδεση με αντίστοιχα κινήματα του εξωτερικού 

 

2. Θέμα Συζήτησης Ομάδας: Δίκτυο Ομάδων Αλληλέγγυας και Συνεργατικής Οικονομίας 

Συντονίστρια:   Άννα – Μέλος ομάδας «Οικοδίκτυο»  (www.oikodiktyo.espivblogs.net) 

Στοιχεία επικοινωνίας: e-mail: a_kritamo@hotmail.com  -  τηλ: 2108610084, 6947443082 

Κεντρικά Σημεία Συζήτησης: 

Στη διάρκεια της μιας ώρας είχαμε την ευκαιρία να καταλήξουμε στις κάτωθι προτάσεις που 

θα τις επικοινωνήσουμε και στις ομάδες που ανήκουμε: 

• Οι άνθρωποι που παράγουν πρώτες ύλες και ιδίως οι αγρότες να συνεργαστούν με τα 

υπάρχοντα δίκτυα - ομάδες με ανταλλαγές όπως προϊόντα - εργάτες γης - μεταφορικά, 

κ.λ.π 

• Να δημιουργηθεί ένα κοινό νόμισμα μεταξύ δικτύων - ομάδων 

• Να πάρουμε μέτρα προφύλαξης για την ασφάλεια των δικτύων μας 

• Να διαφυλάττουμε και να προωθούμε την ποιότητα των προϊόντων μας με όλον τον 

σεβασμό στην φύση και τον άνθρωπο 

• Να κάνουμε ανοικτό κάλεσμα σε όλες τις ομάδες 

Έλαβαν μέρος μέλη από τις ομάδες Δίκτυο Οικοκοινότητα, Βότσαλο (Κορυδαλλός - 

ανταλλακτική ομάδα), Τράπεζα Αλληλέγγυου Χρόνου Χολαργού (Δίκτυο Πολιτών 

Χολαργού), Σανό -Σύρου (Τράπεζα Χρόνου), Τράπεζα Χρόνου Πλατείας Συντάγματος, 

Ελεύθερο Αυτοδιαχειριζόμενο Θέατρο «Εμπρός», SaveGreekWater, Οικοκοινότητα Σπιθάρι 

Μαραθώνα, Ομάδα Οικοχωριά (Global Ecovillages), Δίκτυο Γυναικών Ευρώπης καθώς και 

μεμονωμένα άτομα 

  

3. Θέμα Συζήτησης Ομάδας: Αστικοί Καταναλωτικοί Συνεταιρισμοί Μη Κερδοσκοπικού 

Χαρακτήρα 

Συντονιστής:  Θοδωρής – Μέλος Ομάδας «Συνεταιριστές Ζωγράφου ΑΜΚΣ 

(www.synzo.blogspot.gr) 

http://www.oikodiktyo.espivblogs.net/
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Στοιχεία επικοινωνίας: e-mail: paladis67@gmail.com  - τηλ.: 6942025521 

Κεντρικά Σημεία Συζήτησης: 

Το θέμα αφορά τη δημιουργία και ανάπτυξη αυτόνομων οργανώσεων στα μεγάλα αστικά 

κέντρα με οικονομική ανεξαρτησία και νομότυπη λειτουργία. Οι συνεταιρισμοί αναπτύσσουν 

αρχικά εμπορική δραστηριότητα ανάμεσα στα μέλη τους -και μόνο σ'αυτά- με σκοπό την 

εξυπηρέτησή των σε βασικά αγαθά και κοινωνικές υπηρεσίες εφαρμόζοντας την αρχή της 

αλληλοβοήθειας και συνεργατικής αλληλεγγύης.  

Η έννοια του κέρδους δεν υφίσταται σαν αυτοσκοπός, αλλά τα έσοδα - συνδρομές των 

συνεταιριστών επενδύονται σε :  

• Κοινωνικές υπηρεσίες μέσα στη γειτονιά για τα ίδια τα μέλη, αλλά και τους συμπολίτες 

μας όπως π.χ. Σεμινάρια, κοινωνικά ιατρεία, παιδικοί σταθμοί, συλλογικές κουζίνες, 

πολιτιστικές εκδηλώσεις, κ.λπ. 

• Ενίσχυση της πρωτογενούς παραγωγής- μικροκαλλιεργητές, αγροτικές κοινότητες, δίκτυα 

παραδοσιακής καλλιέργειας, κοινωνικοί συνεταιρισμοί κ.α.  

• Έλεγχος της ποιότητας αγαθών και υπηρεσιών (βιο-καλλιέργειες, μεταποιητική 

δραστηριότητα) 

• οικονομική σταθερότητα στο εμπόριο με τιμές προσιτές για τον καταναλωτή και 

αξιοπρεπείς στον παραγωγό. 

Τα τελευταία χρόνια και δη αυτά της “κρίσης”  εμφανίζονται πολλές μορφές αλληλέγγυου 

εμπορίου και συνεργατικής οικονομίας, καθεμία προσπαθώντας να πετύχει τους παραπάνω 

στόχους από την δική της πλευρά. Δίκτυα χωρίς μεσάζοντες, κοινωνικά παντοπωλεία, 

συνεταιρισμοί, κοοπερατίβες, αυτοδιαχειριζόμενοι χώροι, οικο-κοινότητες , τράπεζες χρόνου-

εργασίας, όλοι επιθυμούν μια ελεύθερη κοινωνία με οικονομική ανεξαρτησία, βασισμένη 

στην επάρκεια και όχι στην αφθονία, ποιότητα ζωής, αγαθά και υπηρεσίες από όλους για 

όλους. 

Κάθε εγχείρημα έχει κάνει ένα μικρό βήμα, όλα μαζί θα ανοίξουν τον δρόμο, γι αυτό και η 

κεντρική πρόταση είναι: Δημιουργία Συνεταιριστικού – Συνεργατικού Κινήματος 

Η δράση μας λοιπόν θα επικεντρωθεί στα εξής: 

• Δημιουργία βάσης δεδομένων με όλα τα υπάρχοντα δίκτυα, συνεταιρισμούς , 

αυτοδιαχειριζόμενους χώρους, παραγωγούς και αγροτικές κοινότητες. 

• Επικοινωνία και επαφές με κάθε ομάδα με ανάπτυξη της κεντρικής πρότασης. 

• Δημιουργία κοινών εκδηλώσεων και δράσεων που η συμμετοχή της κάθε ομάδας 

συμπληρώνει την άλλη. π.χ. Ένας συνεταιρισμός+ ένας αυτοδιαχειριζόμενος χώρος + μια 

ομάδα πολιτισμού= συλλογική κουζίνα, θεατρική παράσταση, σεμινάρια, ανταλλακτικό 

παζάρι, κ.λπ.  Κάθε ομάδα μπορεί από την πλευρά της να συνεισφέρει σε μια κοινωνική 

δραστηριότητα, και στόχος μας είναι οι κοινές δράσεις όλων των μορφών αλληλέγγυας 

οικονομίας.  

Όταν το συνεταιριστικό-συνεργατικό κίνημα αρχίσει να παίρνει μορφή, τότε θα μιλήσουμε 

πια σοβαρά για τους όρους μιας οικονομικής  επανάστασης,  με αυτονομία σε μέσο 

συναλλαγής, κοινό ταμείο, κοινή πολιτική. Τα συνεταιριστικά κινήματα στην Ευρώπη 

αποτελούν τους κυματοθραύστες στις πολιτικές των μονοπωλίων -έτσι γίνονται τα περίφημα 

μποϊκοτάζ τιμών- ενώ ολόκληρες αυτοδιοικούμενες περιοχές όπως η Μαριναλέδα στην 

Ισπανία δείχνουν πως η συνεργατική οικονομία μπορεί να αποτελέσει εναλλακτική λύση. 

 

4. Θέμα Συζήτησης Ομάδας: Αγροτικές Κολεκτίβες - Αγροτικοί Κοινωνικοί Συνεταιρισμοί 

Συντονιστής:  Βασίλης - Μέλος Ομάδας Αλληλεγγύης Λόφου Αξιωματικών Περιστερίου 

(www.katoikoilofou.blogspot.gr) 

 Στοιχεία επικοινωνίας: e-mail: vckatsik@yahoo.gr  -  τηλ. επικοινωνίας 6977319993    

Κεντρικά Σημεία Συζήτησης: 

Τι σημαίνει και ποιες οι γενικές διαφορές Κολεκτίβας και Κοινωνικού Συνεταιρισμού: 

Α. Ως αγροτική κολεκτίβα, εννοείται η κοινή ιδιοκτησία στα μέσα παραγωγής 

(καλλιεργήσιμη γη και εργαλεία). Παραθέτω την εξής ιστορική μελέτη για όποιον επιθυμεί να 

εμβαθύνει περισσότερο http://gregorisioannou.blogspot.gr/2012/11/2006.html. 
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Β. Στους Αγροτικούς Κοινωνικούς Συνεταιρισμούς, εξακολουθεί να ισχύει η ατομική 

ιδιοκτησία στα μέσα παραγωγής (κυρίως όσον αφορά την καλλιεργήσιμη γη). Στόχος 

αποτελεί η συνεργασία καθώς και η επίτευξη συνέργειας μεταξύ των παραγωγών, μέσω 

δημιουργίας εθελοντικών δομών και δράσεων, που δεν λειτουργούν κερδοσκοπικά αλλά 

συνεισφέρουν στην τοπική ανάπτυξη της οικονομίας, διαμέσου μίας οπτικής που έχει σαφή 

κοινωνικό προσανατολισμό. Συνδετικό ιστό των μελών, αποτελεί είτε μία τοπική γεωγραφική 

περιοχή (πχ. κοινωνικός συνεταιρισμός Κορινθίας, που παράγει τοπικά γεωργικά προϊόντα), 

είτε το κοινό παραγόμενο προϊόν (πχ. μικροί παραγωγοί συγκεκριμένου προϊόντος, όπως τα 

σύκα). 

(Τα παραπάνω αναφέρονται για να γίνει περισσότερο κατανοητή η συγκεκριμένη θεματική 

και όχι ως προσπάθεια θεωρητικού ορισμού της κάθε περίπτωσης)   

Κοινά επιθυμητά κεντρικά σημεία των δύο τύπων αγροτικών ομάδων: (δηλ. τι κολεκτίβες 

ή κοινωνικούς συνεταιρισμούς θέλουμε)     

• Συμμετοχική αυτοδιοίκηση - μη ιεραρχική δομή λειτουργίας 

• Ορθολογική καλλιέργεια (σεβασμός στην βιοποικιλότητα και στο περιβάλλον) 

• Σταδιακή μετάβαση σε μικρής κλίμακας μεταποιητική οικονομία (επεξεργασία, 

τυποποίηση, προώθηση) 

• Κοινωνική συνεισφορά με στόχο όχι το κέρδος (συνεργασία με αλληλέγγυες αγορές χωρίς 

μεσάζοντες κτλ).            

Προς προβληματισμό και διερεύνηση : 

Το φεστιβάλ που θα διεξαχθεί, βάσει της συγκεκριμένης θεματικής, θα πρέπει να φωτίσει τις 

εξής πτυχές. 

1. Παρουσίαση σύγχρονων τέτοιων ομάδων (εν Ελλάδι, είτε από το εξωτερικό). Ανάλυση του 

τρόπου λειτουργίας και της προοπτικής που έχει δημιουργηθεί από την συνέργεια τέτοιων 

σχημάτων. Πως τέτοια σχήματα μπορούν να αντέξουν σε περίοδο παρατεταμένης ευρύτερης 

οικονομικής κρίσης.  

2. Πως μπορεί ένας νέος αγρότης, να ενταχθεί, είτε να δημιουργήσει ένα σχήμα κολεκτίβας ή 

Κοινωνικού Αγροτικού Συνεταιρισμού. Πλεονεκτήματα και μειονεκτήματα ενός τέτοιου 

εγχειρήματος. Τρόποι προσέλκυσης νέων αγροτών, αξιοποίηση υπάρχοντος δυναμικού.  

3. Τεχνολογία, υποδομή και εναλλακτικοί τρόποι καλλιέργειας 

4. Επαφή και δημιουργία δικτύων επικοινωνίας μεταξύ παραγωγών και καταναλωτών     

Πιστεύω ότι η τελευταία ενότητα, θα εμπλουτίζεται μέχρι την πορεία προς την διεξαγωγή του 

φεστιβάλ, όλο και περισσότερο. Ο στόχος είναι να καλύψουμε σφαιρικά την συγκεκριμένη 

θεματική ενότητα, δεδομένου ότι οι περισσότεροι ενδιαφερόμενοι είναι κάτοικοι των 

μεγάλων αστικών κέντρων και όχι κατ’ ανάγκη παραγωγοί-αγρότες. 

 

Β. ΚΟΙΝΕΣ ΔΡΑΣΕΙΣ 

1. Θέμα Συζήτησης Ομάδας: Συμμετοχή στη Διοργάνωση της Διημερίδας OpenSpace για 

τις Οικοκοινότητες 
Συντονιστής: Θωμάς –  Μέλος Ομάδας «Οικοχωριά» (www.oikologika-horia.net & 

www.oikokoinotita.blogspot.gr)  

Στοιχεία επικοινωνίας: e-mail: thomas_anemos@yahoo.com - τηλ.: 6977-503503 

Κεντρικά Σημεία Συζήτησης: 
Παρόλο που η πρόσκληση ήταν για τη συμμετοχή και οργάνωση του Open Space για τις 

Οικοκοινοτητες, που έχει προγραμματιστεί να γίνει για δεύτερη χρονιά φέτος στο πολιτιστικό 

κέντρο του Ελληνικού (πρώην αμερικανική βάση) στις 6 και 7 Απριλίου 2013, το μεγαλύτερο 

μέρος της συζήτησης είχε να κάνει με τα παρακάτω ερωτήματα : 

 Τι είναι οι Οικοκοινότητες; 

 Πως συνδέονται με την κοινωνία και τους άλλους ανθρώπους; 

 Να δοθεί η δυνατότητα στους συμμετέχοντες να ξεκινήσουν να μαθαίνουν πρακτικά 

πράγματα 

 Πως ενισχύομε την παροχή εργασίας σε άτομα που θέλουν να ζήσουν σε οικοκοινότητες; 

Πως στηρίζουμε την εργασία ατόμων που είναι  «τεχνίτες ή τεχνικοί» και ζουν σε μια 

οικοκοινότητα;  Ποιες είναι πιθανές μορφές «συνεργατικής βιοτεχνίας»; 

http://www.oikologika-horia.net/
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Στο τέλος του χρόνου μας τουλάχιστον ένα άτομο έδειξε πολύ αποφασισμένο για την 

συμμετοχή στην ομάδα του Open Space για τις Οικοκοινοτητες 

 

2. Θέμα Συζήτησης Ομάδας: Ομάδα συμβούλων για όσους θέλουν να σταδιοδρομήσουν 

οικονομικά στην επαρχία, σε χαμηλής κλίμακας οικοτεχνίες, με μεθόδους αεικαλλιέργειας 

Συντονιστής: Δημήτρης –  Μέλος Ομάδας «Οικοχωριά» (www.oikologika-horia.net & 

www.oikokoinotita.blogspot.gr)  & Τρ. Χρόνου Πλ. Συντάγματος (www.time-exchange.gr) 

Στοιχεία επικοινωνίας: e-mail: imidnairt@gmail.com – τηλ. επικοινωνίας: 2108324342 & 

2742025663 

Κεντρικά Σημεία Συζήτησης: 

 Σύσταση ομάδας συμβούλων και όχι απαραίτητα τεχνοκρατών, για περίπου 1.500.000 

κατοίκους, που θέλουν να δραστηριοποιηθούν οικονομικά στην επαρχία, σε επίπεδο 

επιβίωσης - αυτάρκειας - ευημερίας, και να μην πέσουν θύματα διαφόρων αετονύχηδων από 

τις γνωστές διαφημίσεις σχετικά με τις "νέες κερδοφόρες δυναμικές καλλιέργειες". Το 

αντικείμενο εργασίας θα είναι χαμηλής κλίμακας οικοτεχνίες, με μεθόδους αεικαλλιέργειας 

και δεν περιορίζεται σε αγροτικά προϊόντα αλλά σε παντός είδους υλικά ή άϋλα αγαθά. 

 Δικτύωση εθελοντών - παραγωγών αγροτικών προϊόντων, για εργασία σε αγροκτήματα. 

Προσπάθεια σχεδιασμού σχετικής διαδικυακής εφαρμογής 

 Το ίδιο θέμα θα ξαναπαρουσιαστεί σε οποιαδήποτε ανάλογη περίπτωση π.χ. Open space 

οικολογικών χωριών αρχές Απριλίου κ.λ.π. Διευκρινιστικές απορίες και ερωτήσεις ΜΟΝΟ 

σε ανάλογες εκδηλώσεις, και σε ομάδες με ΦΥΣΙΚΗ παρουσία (όχι διαδικτυακή). Στο e-

mail μπορεί να απευθυνθεί ΜΟΝΟ όποιος είναι αποφασισμένος γιακάτι τέτοιο. (δηλαδή 

συμμετοχή στην ομάδα συμβούλων ή στην ομάδα αυτών που θέλουν να σταδιοδρομήσουν 

στην επαρχία)  

 

3.  Θέμα Συζήτησης Ομάδας: Σύσταση ομάδας εργασίας για τα Δικαιώματα της Μάνας Γης 
Συντονιστής: Μάκης – Μέλος Ομάδας «Εναλλακτική Δράση» (www.enallaktiki-drasi.gr)  

Στοιχεία επικοινωνίας: e-mail: stavroumakis@gmail.com  - τηλ. επικοινωνίας: 6977990887 

Κεντρικά Σημεία Συζήτησης: 

 Παρουσίαση της εμπειρίας της Εναλλακτικής Δράσης από  την  Παγκόσμια Συνδιάσκεψη 

για τα Δικαιώματα της Μάνας Γης που έγινε στη Κοταμπάμπα της Βολιβίας τον Απρίλιο του 

2010 και της συνεργασίας που αναπτύχθηκε με την Επιτροπή Αλληλεγγύης στους Λαούς 

της Λατινικής Αμερικής (Alianza Bolivariana para los Pueblos de Nuestra América). Με 

βάση την εμπειρία αυτή και τη συνεργασία με την Επιτροπή Αλληλεγγύης προτείνουμε τη 

διοργάνωση μιας αντίστοιχης Διεθνούς Συνδιάσκεψης στην Αθήνα Επειδή οι θεματικές 

ομάδες εκείνης της συνδιάσκεψης ήταν πολλές (συνολικά 17) οι συζητήσεις 

επικεντρώθηκαν κυρίως στα θέματα για το νερό, τα δάση,  την αγροτική παραγωγή & τη 

διατροφή και τη μετανάστευση, με έμφαση στους κλιματικούς μετανάστες που προκαλούν 

μεγάλη ανησυχία  στους ιθαγενείς της Λατινικής Αμερικής. 

 Συζήτηση για το νερό: συμφωνήσαμε ότι το νερό είναι κοινό αγαθό και ότι το μεγάλο  

πρόβλημα σήμερα σε όλο τον κόσμο είναι η εμπορευματοποίηση και η ιδιωτικοποίησή του 

που επιδιώκει ο καπιταλισμός. Όλοι επίσης συμφωνήσαμε ότι πρώτη προτεραιότητα σήμερα 

είναι η οργάνωση της αντίστασης ενάντια στην ιδιωτικοποίηση του νερού σε συντονισμό με 

όσο γίνεται περισσότερες συλλογικότητες και σε τοπικό και εθνικό επίπεδο, αλλά και με 

διεθνή συντονισμό. Για το λόγο αυτό προτείνουμε τη διοργάνωση μιας ακτιβίστικης δράσης 

για τις 22 Μαρτίου ενάντια στο ξεπούλημα της ΕΥΔΑΠ και της ΕΥΔΑΘ που έχει ξεκινήσει 

η κυβέρνηση, η προετοιμασία της οποίας βρίσκεται σε εξέλιξη. Καλούμε και τις υπόλοιπες 

ομάδες να συμμετέχουν, σε ανοιχτή συνάντηση στις 14 Μαρτίου, η οποία θα κοινοποιηθεί 

εντός των ημερών. 

 Συζήτηση για τα δάση: Μεταφέρθηκαν οι εμπειρίες από τους αγώνες των ιθαγενών της 

Λατινικής Αμερικής  κυρίως ενάντια στην καταστροφή για κερδοσκοπικούς λόγους της 

ζούγκλας του Αμαζονίου, αλλά και των άλλων μικρότερων δασών και με αφορμή αυτές τις 

εμπειρίες συζητήσαμε τις δυνατότητες ανάπτυξης και στη χώρα μας ενός κινήματος ενάντια 

στην εκποίηση του δασικού πλούτου που επιβάλει η τρόϊκα εξωτερικού και υλοποιεί η 
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τρόϊκα εσωτερικού. Στον αγώνα αυτό μπορούμε να αξιοποιήσουμε τις εμπειρίες από τις 

κινητοποιήσεις & τους αγώνες  στις Σκουριές της Χαλκιδικής. 

 Συζήτηση για τα δικαιώματα της Μάνας Γης: δηλ. η παραγωγή, εμπορία και κατανάλωση 

της τροφής. Η βιομηχανοποίηση της παραγωγής των αγροτικών προϊόντων που προωθούν οι 

βιομηχανίες τροφίμων, όχι μόνο απειλεί με αφανισμό τους μικρούς καλλιεργητές, αλλά 

δημιουργεί τεράστιους κινδύνους για το περιβάλλον και την υγεία των πολιτών. Με αφορμή 

μάλιστα τις κινητοποιήσεις των αγροτών στη χώρα μας , όπως και με την αποκάλυψη του 

διατροφικού σκανδάλου με το αλογίσιο κρέας συμφωνήσαμε να αναδείξουμε, όσο 

μπορούμε, και το θέμα της διατροφής με όλες τις παραμέτρους που έχει.  

 Συζήτηση για τους μετανάστες: σύνδεση του «μεταναστευτικού» με τα δικαιώματα της 

Μάνας Γης και της κλιματικής αλλαγής, όπως προσεγγίζεται και στα κείμενα της 

Συνδιάσκεψης της Κοτσαμπάμπα. Από τη συζήτηση έγινε φανερό ότι οι μετανάστες 

αναγκάζονται να εγκαταλείψουν τις χώρες τους από αιτίες που προκαλούν για να 

κατοχυρώσουν τα συμφέροντά τους οι αναπτυγμένες καπιταλιστικές χώρες και που εκτός 

της κλιματικής αλλαγής είναι οι πόλεμοι, οι δικτατορίες, τα πραξικοπήματα, οι τοπικές 

συγκρούσεις και άλλες.  

Με αυτά τα θέματα άλλα και με όσα άλλα τεθούν που αφορούν τα Δικαιώματα της Μάνας Γης 

θα ασχοληθούμε στην 1
η
 ανοιχτή συνάντηση της ομάδας που θα γίνει στις 14 Μαρτίου στις 

7.00 μ.μ. στο χώρο «ΟPEN SPACE», Πανεπιστημίου 64, Ομόνοια (6
ος

 ορ.) 

 

4. Θέμα Συζήτησης Ομάδας: Αυτο-οργανωμένα σεμινάρια για τη συνεργατική και 

αλληλέγγυα οικονομία 
Συντονιστής:  Χρυσόστομος – Μέλος Αυτοδιαχειριζόμενου Καφενείου Ακ. Πλάτωνος 

(www.european-village.org)  

  Στοιχεία επικοινωνίας: e-mail: chrysostomos.galanos@gmail.com  -  τηλ.: 6949981705 

Κεντρικά Σημεία Συζήτησης: 

 Συμφωνήσαμε ότι το θέμα καλύπτει μια υπαρκτή ανάγκη καθώς είναι πολύς ο κόσμος 

που, είτε λόγω συνείδησης είτε λόγω συνθηκών, ενδιαφέρεται να προχωρήσει σε κάποια 

συνεργατική επιχειρηματική δραστηριότητα αλλά έχει κενά σε σχετικές εξειδικευμένες 

γνώσεις. Επαγγελματίες όπως οι λογιστές ή οι δικηγόροι πολλές φορές δυσκολεύονται 

να βοηθήσουν καθώς τα θέματα είναι αρκετά σύγχρονα. 

 Δημιουργία των γενικών θεματικών πάνω στις οποίες θα βασίζονται τα σεμινάρια (για 

παράδειγμα αναφέραμε: προσωπικές σχέσεις, τεχνοκρατικά θέματα, θέματα ιστορικά - 

αποσαφήνιση εννοιών - ιδεολογικά κτλ.) 

 Επικοινωνία με διάφορους σχετικούς χώρους στην Αθήνα που θα μπορούσαν να 

φιλοξενήσουν ένα κύκλο σεμιναρίων χωρίς χρέωση & δημιουργία σχετικής λίστας 

υποψήφιων χώρων   

 Επικοινωνία με άτομα ή συλλογικότητες με σχετική γνώση που θα μπορούσαν να 

παρουσιάσουν εισηγήσεις & να υλοποιήσουν τα σεμινάρια 

 Δημιουργία δίμηνου προγράμματος ενός κύκλου σεμιναρίων με συγκεκριμένο 

περιεχόμενο και δομή, στα πρότυπα του Λαϊκού Πανεπιστήμιου Κοινωνικής & 

Αλληλέγγυας Οικονομίας (http://univsse.blogspot.gr/) 

 

5. Θέμα Συζήτησης Ομάδας: Δράσεις αλληλεγγύης και υποστήριξης της αυτοδιαχείρισης 

στη ΒΙΟ.ΜΕ. 

Συντονιστής: Κώστας - Εφημερίδα Δράση www.efimeridadrasi.blogspot.com  

  Στοιχεία επικοινωνίας: e-mail: kxaritak@gmail.com – τηλ.: 6980290981 
Το αντικείμενο της ομάδας είναι οι κοινές δράσεις αλληλεγγύης και υποστήριξης της 

αυτοδιαχείρισης στη ΒΙΟ.ΜΕ., το πρώτο αυτοδιαχειριζόμενο εργοστάσιο στην Ελλάδα 

που λειτουργεί με εργατική αυτοδιεύθυνση. 

Μια πρόταση είναι η συνδιοργάνωση από εργασιακές κολλεκτίβες, αυτοδιαχειριζόμενα 

εγχειρήματα και δομές αλληλέγγυας οικονομίας μιας εκδήλωσης για την ανάδειξη της 

σημασίας αυτού του εγχειρήματος αλλά και για την πρακτική υποστήριξή του. 

 

http://www.european-village.org/
mailto:chrysostomos.galanos@gmail.com
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επιστροφή 

 

Μεθοδική αποδόμηση του νόμου για την Κοινωνική Οικονομία;  
Υπό κατάργηση και η Ειδική Υπηρεσία Κοινωνικής Ένταξης και Κοινωνικής Οικονομίας 

 

Αθήνα , 21.02.2013 

 

Ερώτηση του Νίκου Χρυσόγελου στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή 

 

Το ζήτημα της κατάργησης της Ειδικής Υπηρεσίας για την Κοινωνική Ένταξη και την Κοινωνική 

Οικονομία (ΕΥΚΕΚΟ) του Υπουργείου Εργασίας φέρνει στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή με ερώτησή 

του, ο Νίκος Χρυσόγελος, ευρωβουλευτής των Οικολόγων Πράσινων / Ομάδα των Πράσινων στο 

Ευρωκοινοβούλιο. 

 

Ο Νόμος για την Κοινωνική Οικονομία μεθοδικά αποδομείται. Πρώτα, με το φορολογικό νόμο 

που ψηφίστηκε αρχές Ιανουαρίου 2013 από την ελληνική Βουλή, καταργήθηκε «η παράγραφος 3 

του άρθρου 10 του ν.4019/2011 (Α’ 216)» που θέσπιζε ειδικές φορολογικές ελαφρύνσεις για τις 

Κοινωνικές Συνεταιριστικές Επιχειρήσεις σε μια προσπάθεια ενθάρρυνσης τέτοιων οικονομικών 

δραστηριοτήτων. Τώρα ήρθε και η σειρά της υπηρεσίας που “τρέχει” την κοινωνική οικονομία και 

κοινωνική επιχειρηματικότητα στην Ελλάδα. Την Παρασκευή 15/2/2013 ανακοινώθηκε και η 

κατάργηση της Ειδικής Υπηρεσίας του Υπουργείου Εργασίας για την Κοινωνική Ένταξη και την 

Κοινωνική Οικονομία (ΕΥΚΕΚΟ), στο πλαίσιο της “δραστικής μείωσης του δημόσιου τομέα”. 

Σύμφωνα με πληροφορίες, οι αρμοδιότητές της μεταφέρονται εξ ολοκλήρου στην κεντρική 

υπηρεσία του Υπουργείου.  

 

Η ΕΥΚΕΚΟ είναι η υπηρεσία που έχει αναλάβει την διαχείριση των σχετικών δράσεων, όπως 

ορίζεται  στο νόμο 4019/2011, κατόπιν σχετικής συμφωνίας με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, καθώς 

είχε κριθεί πως η εμπειρία που διαθέτει το προσωπικό της, εξαιτίας της προηγούμενης 

ενασχόλησης με τις δράσεις EQUAL, είναι απαραίτητη για τον επιτυχή και ολοκληρωμένο 

σχεδιασμό των σχετικών δράσεων και την άρση των εμποδίων που υπάρχουν. Η συγκεκριμένη 

υπηρεσία έχει εκπονήσει το στρατηγικό σχέδιο για την ανάπτυξη της κοινωνικής οικονομίας και 

προσπαθούσε να λύσει σειρά γραφειοκρατικών εμποδίων και προβλημάτων που αντιμετωπίζουν 

ήδη από το ξεκίνημά τους πολλές πρωτοβουλίες κοινωνικών επιχειρήσεων (σχετικά με το μητρώο, 

αποσαφήνιση ασφαλιστικού και φορολογικού καθεστώτος, προϋποθέσεις έναρξης, 

χρηματοδοτήσεις κα).  

 

Η Ειδική Υπηρεσία καταργείται την στιγμή που επρόκειτο να ξετυλιχθεί ένα μενού 

συγχρηματοδοτούμενων δράσεων ώστε να ενισχυθούν  άμεσα και για τα επόμενα χρόνια η 

κοινωνική επιχειρηματικότητα και η κοινωνική οικονομία γενικότερα, κι ενώ είχαν  ξεκινήσει 

ενημερωτικές δράσεις σε όλη τη χώρα αποσκοπώντας στην πληρέστερη ενημέρωση κάθε 

δυνητικά ενδιαφερόμενου. Όλα αυτά κινδυνεύουν να καθυστερήσουν σημαντικά, αν όχι να 

ματαιωθούν οριστικά, με την συγκεκριμένη απόφαση κατάργησης. 

 

Σχετικά ο Νίκος Χρυσόγελος δήλωσε: «Ο τρίτος τομέας της οικονομίας αποτελεί μέρος της 

επόμενης μέρας για την οικονομία της χώρας, μέρος της λύσης του προβλήματος. Οι Πράσινοι στο 

Ευρωκοινοβούλιο και εγώ προσωπικά στηρίζουμε πολύ έντονα τις προσπάθειες που γίνονται σε 

θεσμικό επίπεδο αλλά και με πρωτοβουλία πολιτών, προκειμένου να αναπτυχθεί ο χώρος και στην 

Ελλάδα.  

 

Έχουμε καταγράψει κενά που έχει ο νόμος 4019/2011 αλλά και τη δυσκολία συνεργασίας μεταξύ 

των υπουργείων και των υπηρεσιών, με αποτέλεσμα οι προσπάθειες για τη δημιουργία Κοινωνικών 

Συνεταιριστικών Επιχειρήσεων να αντιμετωπίζουν διαρθρωτικά προβλήματα και εμπόδια ήδη στο 

ξεκίνημά τους. Παρόλα αυτά, όμως, ο Νόμος αποτελεί ένα πολύ σημαντικό πρώτο βήμα, έχει 

ψηφιστεί, όπως υπάρχει και μία υπηρεσία στο υπουργείο εργασίας που διαχειρίζεται τα των 



χρηματοδοτήσεων και ανάπτυξης του χώρου και κυρίως προσπαθεί να επιλύσει προβλήματα. Και 

τώρα, λίγο πριν τη δημοσίευση των δράσεων χρηματοδότησης και δικτύωσης, λίγο μετά την επίλυση 

κάποιων σημαντικών προβλημάτων, η κυβέρνηση αποφασίζει τη διάλυση της υπηρεσίας. Παρά την 

κρίση η χώρα και η διοίκηση δεν έχει διδαχθεί ακόμα από τα λάθη της. Κάποια στιγμή αποφασίζει 

να ενισχύσει την κοινωνική οικονομία – έστω και υπό την πίεση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής – αλλά 

δεν μπορεί να ακολουθήσει με συνέπεια αυτό το σχέδιο, και πριν ακόμα εφαρμοστεί αρχίζει και το 

ξηλώνει. Κάθε υπουργείο αυτοσχεδιάζει, δεν λαμβάνει υπόψη τις απόψεις των κοινωνικών φορέων, 

δεν τους ρωτάει καν. Δεν είναι να απορεί λοιπόν κάποιος γιατί βυθιζόμαστε όλο και περισσότερο 

στην κρίση. 

 

Τώρα, που οι δεσμευμένοι πόροι πρόκειται να απελευθερωθούν και να ενισχύσουν τις προσπάθειες 

κοινωνικής επιχειρηματικότητας σε όλη τη χώρα, η Κυβέρνηση προτιμά απλώς να προκαλέσει 

καθυστερήσεις, ρισκάροντας ή προκαλώντας το να έχουν οι πόροι της κοινωνικής οικονομίας την 

ίδια κατάληξη και τύχη που είχαν οι πόροι για την ψυχική υγεία ή άλλες σημαντικές κοινωνικές 

πολιτικές. 

 

Με την ερώτησή μου καλώ την Επιτροπή να επιβεβαιώσει πως αποτελεί και δική της επιλογή η 

συγκεκριμένη υπηρεσία, να αναγνωρίσει τις μέχρι τώρα προσπάθειες και να ζητήσει να προχωρήσει 

το σχέδιο δράσεων –  στην ολοκλήρωση άλλωστε των οποίων συμμετέχει με πολλά στελέχη της. Να 

βοηθήσει ώστε το στρατηγικό σχέδιο για την ανάπτυξη της κοινωνικής οικονομίας να δημοσιευτεί 

εγκαίρως και εντός χρονοδιαγραμμάτων και κυρίως να φέρει αποτελέσματα.   

 

Καλώ την Ελληνική Κυβέρνηση να μην εμποδίζει, τουλάχιστον, οτιδήποτε δημιουργικό γεννιέται 

επικαλούμενη απίθανες δικαιολογίες που δείχνουν έλλειψη σχεδίου. Επιτέλους, ας επιτραπεί σε 

όσους και όσες θέλουν να προχωρήσουν στην κοινωνική επιχειρηματικότητα να προχωρήσουν και 

σε αυτούς/ες που εργάζονται στις αρμόδιες υπηρεσίες να κάνουν σωστά τη δουλειά τους. Σε μια 

εποχή ανεργίας μεταξύ των νέων 59%, μεταξύ του γενικού πληθυσμού 27%  και έκρηξης του 

αριθμού των φτωχών, είναι εγκληματικό η κυβέρνηση να ακολουθεί πολιτική ράβε-ξήλωνε, ακριβώς 

σε έναν τομέα που μπορεί να συμβάλει στην άμεση δημιουργία θέσεων εργασίας, στην κοινωνική και 

περιβαλλοντική επιχειρηματικότητα και στην σύνδεση των οικονομικών δραστηριοτήτων με την 

κοινωνική υπευθυνότητα και την δημοκρατία» 

 

 

(Ακολουθεί ολόκληρη η ερώτηση του Ν. Χρυσόγελου) 

 

Θέμα: «Κατάργηση της Ειδικής υπηρεσίας για την Κοινωνική Ένταξη και την Κοινωνική 

Οικονομία στο Υπουργείο Εργασίας» 

Μετά από συνεργασία της τότε ελληνικής κυβέρνησης με την Κομισιόν θεσπίστηκε ο νόμος 

4019/2011 για την κοινωνική οικονομία, που γέννησε προσδοκίες κι επιτάχυνε τις προσπάθειες 

δημιουργίας κοινωνικών συνεταιριστικών επιχειρήσεων. Όμως, με το φορολογικό που ψηφίστηκε 

αρχές Ιανουαρίου 2013 από την ελληνική Βουλή, καταργήθηκε «η παράγραφος 3 του άρθρου 10 

του ν.4019/2011 (Α’ 216)» που θέσπιζε ειδικές φορολογικές ελαφρύνσεις για τις Κοινωνικές 

Συνεταιριστικές Επιχειρήσεις σε μια προσπάθεια ενθάρρυνσης τέτοιων οικονομικών 

δραστηριοτήτων. Την Παρασκευή 15/2/2013 ανακοινώθηκε και η κατάργηση της Ειδικής 

Υπηρεσίας του Υπουργείου Εργασίας για την Κοινωνική Ένταξη και την Κοινωνική Οικονομία 

(ΕΥΚΕΚΟ), στο πλαίσιο της δραστικής μείωσης του δημόσιου τομέα. Σύμφωνα με πληροφορίες, 

οι αρμοδιότητές της μεταφέρονται εξ ολοκλήρου στην κεντρική υπηρεσία του Υπουργείου. Η 

ΕΥΚΕΚΟ σχεδίαζε σειρά ενημερωτικών δράσεων, ενώ προσπαθούσε να επιλύσει γραφειοκρατικά 

εμπόδια και προβλήματα που αντιμετωπίζουν ήδη από το ξεκίνημά τους πολλές πρωτοβουλίες 

κοινωνικών επιχειρήσεων (δημιουργία μητρώου, αποσαφήνιση ασφαλιστικού και φορολογικού 

καθεστώτος, προϋποθέσεις έναρξης, χρηματοδοτήσεις κα).    

Ερωτάται η Επιτροπή: 

 Είναι σε γνώση της οι επιλογές αυτές της κυβέρνησης;  Συμφωνεί ο εκπρόσωπός της στην 

τρόικα με την κατάργηση της Ειδικής αυτής Υπηρεσίας;  



 Κρίνει ότι η κατάργηση της υπηρεσίας συνεισφέρει στην ενίσχυση της 

αποτελεσματικότητας της διοίκησης και των αναγκαίων μεταρρυθμίσεων την στιγμή που η 

Ειδική αυτή Υπηρεσία είχε ως αντικείμενο την ανάπτυξη της κοινωνικής οικονομίας και 

της κοινωνικής επιχειρηματικότητας και προσπαθούσε να άρει τα εμπόδια και να 

περιορίσει την έλλειψη συνεννόησης μεταξύ των υπουργείων και υπηρεσιών που 

εμπλέκονται;  

 Ποιο είναι το μέχρι τώρα ποσοστό απορρόφησης των ευρωπαϊκών πόρων που έχουν 

δεσμευτεί για την ενίσχυση της κοινωνικής οικονομίας στην Ελλάδα;  

  

Για περισσότερες πληροφορίες :  6937324780 

 

επιστροφή 

 

Αποδυνάμωση της Κοινωνικής Οικονομίας και των Οργανώσεων της Κοινωνίας των 

Πολιτών  

 

Ωραία! Εσείς που ασχολείστε με τα κοινά μάθατε και την ΠΕΣΚΟ. Για ότι θέλετε επικοινωνήστε 

μαζί της. Θα σας φανεί χρήσιμη. ΗΓ 

 

ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ ΕΝΩΣΗ ΣΥΜΠΡΑΞΕΩΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ «Π.Ε.Σ.Κ.Ο» 

Φειδίου 7 Τ.Κ  Αθήνα 10678  Τηλ.: 210-3300080, Φαξ : 210-3300081 

e-mail: pesko.info@gmail.com , url: www.pesko.eu 

Προς :  

1. Πρωθυπουργό της Ελλάδας κ. Αντώνη Σαμαρά 

2. Πρόεδρο ΠΑΣΟΚ κ. Β. Βενιζέλο 

3. Πρόεδρο ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΚΗ ΑΡΙΣΤΕΡΑ κ. Φ. Κουβέλη 

4. Επικεφαλής των Κομμάτων του Ελληνικού Κοινοβουλίου 

5. Μέλη Υπουργικού Συμβουλίου 

6. Πρόεδρο και Μέλη Ελληνικού Κοινοβουλίου 

7. Έλληνες Ευρωβουλευτές 

Κοιν : 

1. Αθηναϊκό Πρακτορείο Ειδήσεων  

2. Αθηναϊκό και Περιφερειακό Τύπο – Μ.Μ.Ε. 

3. Μέλη ΠΕΣΚΟ 

 

Θέμα: Ενδυνάμωση της Κοινωνικής Οικονομίας και των Οργανώσεων της Κοινωνίας 

των Πολιτών 

Αρ. Πρωτ. 133 Αθήνα, 4 Φεβρουαρίου 2013 

 

Κύριε Πρωθυπουργέ, Κυρίες / Κύριοι,  

Είναι κοινώς αποδεκτό και τεκμηριωμένο ότι, η ανάπτυξη της Κοινωνικής Οικονομίας στην 

Ελλάδα έχει καθυστερήσει σημαντικά συγκριτικά με τα υπόλοιπα Κράτη – Μέλη της 

Ευρωπαϊκής Ένωσης (Ε.Ε.), κυρίως λόγω νομικών εμποδίων και έλλειψης πολιτικής βούλησης. 

Η ΠΕΣΚΟ με την υπ’ αρ. πρωτ. 128/16-1-2013 επιστολή της, πρότεινε συγκεκριμένες και 

άμεσες ενέργειες, που πρέπει να αναληφθούν από την Κυβέρνηση, ώστε να αναπτυχθεί και να 

ενδυναμωθεί ο Τομέας της Κοινωνικής Οικονομίας, στο πλαίσιο και του Ν. 4019/2011 

(Κοινωνική Οικονομία και Κοινωνική Επιχειρηματικότητα και λοιπές διατάξεις) αλλά και της 

διαρκούς πολιτικής στόχευσης της Ε.Ε. για την κοινωνική και οικονομική επανένταξη 

αποκλεισμένων και ευπαθών κοινωνικών ομάδων. 

Διαπιστώνουμε όμως, ότι η πολιτική βούληση στη χώρα μας για την ουσιαστική ενίσχυση του 

Τομέα της Κοινωνικής Οικονομίας, παραμένει ακόμη ασθενής. 

Και εξηγούμε: 

mailto:pesko.info@gmail.com
http://www.pesko.eu/


 Στο Ν. 4019/2011(άρθρο 10, παρ. 3), έστω και με μεγάλη καθυστέρηση σε σύγκριση με τα 

κράτη μέλη της Ε.Ε., προβλέπονταν ορισμένα μικρά φορολογικά κίνητρα για τις 

Κοινωνικές Συνεταιριστικές Επιχειρήσεις (Κοιν.Σ.Επ.). 

 Όμως, πριν αλέκτορα φωνήσαι τρις, η παραπάνω διάταξη καταργήθηκε (!) με τον πρόσφατο 

φορολογικό νόμο 4110/2013 (άρθρο 10, παρ. 2), περιορίζοντας έτσι, για τους ανέργους των 

ευάλωτων και ειδικών ομάδων του πληθυσμού, τις ευκαιρίες να  δημιουργήσουν (και να 

εργασθούν σ’ αυτές), βιώσιμες Κοινωνικές Συνεταιριστικές  Επιχειρήσεις. 

Σήμερα. που οι προοπτικές εργασίας στον Δημόσιο και στον Ιδιωτικό τομέα έχουν συρρικνωθεί 

σε τεράστιο βαθμό και που η ανεργία σκιαγραφεί με τα πιο μελανά χρώματα την κρίση που 

περνά η χώρα μας, ο προαναφερθείς νόμος για την κοινωνική οικονομία, με τα κίνητρα που 

παρείχε, έδινε κάποιες ελπίδες σε σημαντικό αριθμό ανέργων, να απασχοληθούν σε δικές τους 

επιχειρήσεις, με τη δημιουργία Κοινωνικών Συνεταιρισμών.  

Το μέτρο αυτό που εφαρμόσθηκε στις περισσότερες Ευρωπαϊκές χώρες είχε τεράστια επιτυχία 

και προσέφερε τη δυνατότητα σε αξιοσημείωτο ποσοστό ατόμων να απασχοληθούν, 

συμβάλλοντας σημαντικά στη μείωση της ανεργίας.  

Παρ’ όλα αυτά η Κυβέρνηση κατάφερε ένα «κτύπημα» στην  Κοινωνική Οικονομία, διότι, αντί 

να σχεδιάσει την επέκταση των υφιστάμενων κινήτρων για την ενίσχυση της κοινωνικής 

οικονομίας στην Ελλάδα, καταργεί και τα ελάχιστα υπάρχοντα κίνητρα των προβλεπόμενων 

ευνοϊκών φορολογικών ρυθμίσεων, παρά το γεγονός ότι το αναμενόμενο, οικονομικό όφελος 

από πλευράς εσόδων του Κράτους δεν τεκμηριώνεται σε καμιά οικονομική μελέτη. 

Πέραν όμως από τα προεκτεθέντα, οι κοινωνικές επιχειρήσεις και γενικότερα η Κοινωνική 

Οικονομία και οι Οργανώσεις της Κοινωνίας των Πολιτών, συνεχίζουν να δέχονται 

πλήγματα και ειδικότερα: 

 Με ευθύνη των αρμοδίων αρχών καθυστερεί αδικαιολόγητα ακόμα, η πληρωμή 

εργαζομένων σε πολλές από τις μη κερδοσκοπικές οργανώσεις που διαχειρίζονται 

προγράμματα και πόρους του ΕΣΠΑ και του Ευρωπαϊκού Κοινωνικού Ταμείου 

(ΕΚΤ), με ό,τι αυτό συνεπάγεται και για τους εργαζόμενους σε αυτές, από οικονομική 

και ψυχολογική άποψη, και για τις ίδιες τις οργανώσεις, οι οποίες στα μάτια των 

εργαζομένων τους, εμφανίζονται ως υπαίτιες αυτών των καταστάσεων, εισπράττοντας 

αδίκως τις όποιες αντιδράσεις τους,  και βέβαια για την έκβαση των προγραμμάτων 

αυτών.  

 Συνεχίζεται ο διασυρμός και η κατασυκοφάντηση συλλήβδην όλων αυτών των μη 

κερδοσκοπικών οργανώσεων που δραστηριοποιούνται στον Τομέα της Κοινωνικής 

Οικονομίας διότι η Πολιτεία καθυστερεί αδικαιολόγητα να αποδώσει ευθύνες, σε όσες 

από τις οργανώσεις λειτούργησαν στο χώρο της Κοινωνικής Οικονομίας παράτυπα – 

παράνομα, εις βάρος του κοινωνικού συνόλου. 

 

Κύριε Πρωθυπουργέ, Κυρίες / Κύριοι,  

Η Πανελλήνια Ένωση Συμπράξεων Κοινωνικής Οικονομίας (ΠΕΣΚΟ) με μέλη της, 

Οργανώσεις της Κοινωνίας των Πολιτών που εκπονούν Προγράμματα Κοινωφελούς Εργασίας, 

μπροστά στα προβλήματα αυτά δεν μπορεί να παραμένει αδιάφορη και δηλώνει ότι: 

- Θα διεκδικήσει με κάθε νόμιμο τρόπο από την Πολιτεία, τα αρμόδια Κοινοτικά Όργανα με 

τα οποία βρίσκεται σε συνεχή επαφή και συνεργασία και βέβαια με τη βοήθεια και 

συμπαράσταση της Εθνικής μας Αντιπροσωπείας στην Ε.Ε., την επαναφορά των ευνοϊκών 

φορολογικών ρυθμίσεων για τις Κοινωνικές Συνεταιριστικές Επιχειρήσεις. 

- Συμπαραστέκεται σε όλους τους εργαζόμενους που έχουν προσληφθεί στα Προγράμματα 

Κοινωφελούς Εργασίας, η καταβολή των δεδουλευμένων των οποίων καθυστερεί 

αδικαιολόγητα από τις αρμόδιες αρχές, και δηλώνει ότι θα καταβάλει κάθε προσπάθεια, 

ώστε οι εργαζόμενοι αυτοί να διασφαλίσουν τα νόμιμα δικαιώματά τους. 

- Θα καταβάλει, επίσης, κάθε δυνατή προσπάθεια παρέμβασης προς τις αρμόδιες αρχές για 

ορθολογική διαχείριση του Προγράμματος Κοινωφελούς Απασχόλησης, που προσφέρει 

πεντάμηνη ή επτάμηνη εργασία σε 57.000 περίπου νέους ή μακροχρόνια ανέργους, 

επιδιώκοντας ταυτόχρονα ένα εποικοδομητικό διάλογο με την πολιτεία, για τη βελτίωση, τη 

συμπλήρωση και τον εκσυγχρονισμό του Νόμου για την Κοινωνική Οικονομία. 



- Καταγγέλλει ως απαράδεκτες και συκοφαντικές συμπεριφορές και ενέργειες που 

παρατηρήθηκαν προσφάτως εις βάρος ορισμένων Οργανώσεων της Κοινωνίας των 

Πολιτών, από οπουδήποτε και αν προέρχονται. Τέτοιου είδους συμπεριφορές αποσκοπούν 

στη διακοπή των κονδυλίων του ΕΣΠΑ και του ΕΚΤ προς όλες τις Οργανώσεις, 

αποδυναμώνοντας κατ’ αυτό τον τρόπο τον τομέα της Κοινωνικής Οικονομίας και 

αφήνοντας περιθώρια για επαναφορά αποτυχημένων πρακτικών ενός συγκεντρωτικού 

Κράτους διαχειριστή των πάντων. 

- Θα διασφαλίσει με κάθε νόμιμο μέσο την προστασία κάθε Οργάνωσης και Κοινωνικής 

Συνεταιριστικής Επιχείρησης, που λειτουργεί νόμιμα και στο πλαίσιο των αρχών της 

Κοινωνικής Οικονομίας, διεκδικώντας από τη δικαιοσύνη, την παραδειγματική απόδοση 

ευθυνών στους ενόχους συκοφαντικής δυσφήμισης. 

- Τέλος, απευθύνει προς κάθε φορέα που διατείνεται ότι ο ρόλος της Κοινωνίας των Πολιτών 

και η διαχείριση των κονδυλίων του ΕΣΠΑ και του ΕΚΤ για την Κοινωνική Εργασία, 

ανήκει αποκλειστικά στο Κράτος, τα εξής ερωτήματα :  

- εάν αυτό συνάδει με την Κοινοτική νομοθεσία και την Ευρωπαϊκή ιδέα για την 

Κοινωνική Οικονομία   

- εάν θα βελτίωνε και θα αύξανε το όφελος του σκοπού για τον οποίο τα κονδύλια αυτά 

χορηγούνται στη χώρα μας  

- εάν με την ανάληψη της αποκλειστικής διαχείρισης των κονδυλίων αυτών από το 

Κράτος και τον αποκλεισμό των Οργανώσεων από αυτή τη διαδικασία, τα κονδύλια 

αυτά θα εξακολουθούσαν να χορηγούνται στη χώρα μας, σύμφωνα πάντα με Κοινοτικές 

αποφάσεις που συνυπέγραψε και η Ελλάδα.   

 

Για την ΠΕΣΚΟ 

               Θανάσης Κατερινόπουλος                                                         Βούλα Λάμπρου  

             Συντονιστής – Διαχειριστής                                                          Γραμματέας 

 

επιστροφή 

 

Μια ΠΡΟΤΑΣΗ από τη Λαμία για τη σύσταση Εταιρείας Διαχείρισης των Αποβλήτων των 

Ελαιοτριβείων  

 
Αναδημοσιεύουμε μια εξαιρετική πρόταση από τη Λαμία για τη συλλογική αντιμετώπιση των 
αποβλήτων των ελαιοτριβείων. Θα μπορούσε αυτή η πρόταση να προσαρμοστεί και να υλοποιηθεί 
στα νησιά μας. Η.Γ. 
 
Του Στέφανου Σταμέλλου 

Ιανουάριος 4, 2013  
 
Η πρόταση έχει ως σκοπό την αντιμετώπιση του χρόνιου προβλήματος της διαχείρισης των 
αποβλήτων των ελαιοτριβείων. Ένα πρόβλημα που αποκτά επικίνδυνο χαρακτήρα, γιατί αφορά 
άμεσα την ποιότητα των νερών του Μαλιακού και του Σπερχειού, ενοχοποιεί τις επιχειρήσεις των 
ελαιοτριβείων και έχει δημιουργήσει ένα κλίμα ανασφάλειας σε ό,τι αφορά στο περιβάλλον. 
Συσχετίζεται επίσης άμεσα με την ανασυγκρότηση του πρωτογενούς τομέα και την ελιά, που 
μπορεί να αποτελέσει πόλο βιώσιμης ανάπτυξης για την περιοχή της Φθιώτιδας.  
Είναι ένα φιλόδοξο εγχείρημα για την Περιφέρεια, εφόσον υιοθετηθεί,  διότι θα κληθεί να 
διαχειριστεί ένα θέμα «ταμπού» για την ελαιοπαραγωγό Φθιώτιδα. Κινείται στα πλαίσια της 
κοινωνικής οικονομίας και των εταιρειών «λαϊκής βάσης», δεν στοχεύει στη δημιουργία κερδών, 
αλλά μόνο στην αντιμετώπιση του συγκεκριμένου προβλήματος με όρους αυτοδιαχείρισης. 
 
Αναλυτικότερα η πρόταση: 
Στόχος : Σύσταση - υπό όρους και προϋποθέσεις - μιας Σύμπραξης φορέων της Περιφέρειας με τη 
συμμετοχή της ίδιας της Περιφέρειας, των ελαιοτριβέων και άλλων επιχειρηματιών και με 
δραστηριότητα την περιβαλλοντική διαχείριση και αξιοποίηση των αποβλήτων των ελαιοτριβείων 
της ευρύτερης περιοχής της Περιφερειακής Ενότητας Φθιώτιδας. 
Στην Αναπτυξιακή  Σύμπραξη, με νομική μορφή Αστικής μη Κερδοσκοπικής Εταιρείας, η  
ποσοστιαία συμμετοχή της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας δεν επιτρέπεται, με βάση το νομοθετικό 
πλαίσιο, να υπερβαίνει το 49%. Το υπόλοιπο 51% θα καλύπτεται από τους ιδιώτες της περιοχής 



μετά από δημόσια διαβούλευση (ελαιοτριβείς, Συνεταιρισμούς, Συλλόγους και άλλους τοπικούς 
φορείς).  
Η επωνυμία της εταιρείας μπορεί να είναι «Εταιρεία Διαχείρισης Αποβλήτων των Ελαιοτριβείων 
Φθιώτιδας». 
 
Τα βήματα που προτείνουμε για τη διερεύνηση και την επίτευξη του ως άνω στόχου συγκρότησης 
της Αναπτυξιακής Σύμπραξης είναι τα εξής : 
1. Απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου. Το Περιφερειακό Συμβούλιο εκφράζει το κατ’ 
αρχήν ενδιαφέρον της Περιφέρειας για την υλοποίηση του παραπάνω στόχου. Η Περιφέρεια 
δηλώνει ότι προτίθεται να καλύψει το 49% από το απαιτούμενο για τη σύσταση ΑΣ αρχικό 
μετοχικό κεφάλαιο των 100.000 €, ήτοι περίπου 50.000 €. 
Στην αρχική απόφαση διατυπώνεται με σαφήνεια ότι το βασικό περιεχόμενο της δραστηριότητας 
αφορά στην συλλογή, επεξεργασία και αξιοποίηση/διάθεση των αποβλήτων των ελαιοτριβείων. 
Αν από την τεχνικοοικονομική μελέτη προκύψει η δυνατότητα ή η ανάγκη και δευτερευόντων 
δραστηριοτήτων, θα αποφασιστεί ανάλογα 
2. Η Περιφέρεια αναθέτει σε προσωρινή Επιτροπή την πρωτοβουλία για την συγκρότηση της 
Αναπτυξιακής Σύμπραξης. Η προσωρινή αυτή Επιτροπή θα αναζητήσει τους φορείς και θα 
συντάξει τις νόμιμες διαδικασίες σύστασης και συμβουλευτικής υποστήριξης και θα αναθέσει την 
εκπόνηση τεχνικοοικονομικής μελέτης βιωσιμότητας του εγχειρήματος με έξοδα της 
Περιφέρειας(*). Η μελέτη διερευνά και προσδιορίζει τα κατ’ αρχήν απαιτούμενα έργα, επομένως 
και το κόστος για την υλοποίησή τους. Εφόσον το αποτέλεσμα της μελέτης είναι θετικό, και 
μόνον τότε, η Περιφέρεια προχωρά στα επόμενα βήματα. Είναι απαραίτητο στο σημείο αυτό να 
αναφερθεί και να υπογραμμιστεί ότι, η εταιρεία θα πρέπει – από τις δραστηριότητες που θα 
αναπτύσσει – να έχει έσοδα και κέρδη, ώστε να μπορεί να σταθεί στα πόδια της χωρίς κρατικά ή 
οποιαδήποτε άλλα «δεκανίκια» καθ’ όλη τη διάρκεια λειτουργίας της.  
(*): Αν το κόστος της μελέτης υπερβαίνει τα 20.000 €, τότε η Περιφέρεια θα πρέπει να αναζητήσει 
συγχρηματοδότες ή χορηγούς που θα καλύπτουν το επιπλέον κόστος. Αν δεν βρεθούν τέτοιοι, τότε το 
εγχείρημα σταματάει. Βλ. και παρακάτω στο σημείο 3). 
3.  Η  Επιτροπή  ενημερώνει, αναζητά και συζητά με τους ιδιώτες επιχειρηματίες της 
περιοχής, ενδιαφερόμενους να συμμετέχουν στην ως άνω Σύμπραξη. Εφόσον βρεθούν αυτοί, 
είναι απαραίτητη ανάλογη με αυτή του Περιφερειακού Συμβουλίου δέσμευσή τους, ώστε να 
καλυφθεί το αρχικό μετοχικό κεφάλαιο των 100.000 € (Εάν τα ευθύς εξ αρχής αναγκαία έργα 
απαιτούν και άλλα κεφάλαια πέραν των 100.000 €, τότε η Περιφέρεια και ιδιώτες συμμέτοχοι 
γνωρίζουν εξ αρχής τις απαιτήσεις στις οποίες οφείλουν να ανταποκριθούν). Είναι αυτονόητο ότι, 
εάν δεν εξευρεθούν ενδιαφερόμενοι για συμμετοχή στη Σύμπραξη ιδιώτες, τότε ολόκληρη η 
πρωτοβουλία εκ μέρους της Περιφέρειας σταματάει στο σημείο αυτό χωρίς καμία άλλη συνέχεια. 
4. Σύνταξη καταστατικού και σύσταση της εταιρείας 
Το Καταστατικό ψηφίζεται από τους εταίρους της Αναπτυξιακής Σύμπραξης και εκλέγονται τα 
όργανα διοίκησης  
5. Καταβολή του αρχικού μετοχικού κεφαλαίου, έναρξη λειτουργίας της εταιρείας και έναρξη 
υλοποίησης των πρώτων δράσεων ή και έργων με βάση το Επιχειρηματικό Σχέδιο της Σύμπραξης. 
 
Σκοποί της Εταιρείας 
• Συγκέντρωση και επεξεργασία των αποβλήτων των ελαιοτριβείων και διάθεση του τελικού 
προϊόντος 
• Συνεργασία με φορείς (Πανεπιστήμια, επιμελητήρια, οργανισμούς κλπ) για την από κοινού 
προώθηση των κοινών στόχων και προγραμμάτων 
• Αξιοποίηση εθνικών και κοινοτικών πόρων και συμμετοχή της εταιρείας σε εθνικά και 
ευρωπαϊκά προγράμματα μέσω κατάστρωσης, υλοποίησης και διαχείρισης κατάλληλων 
επιχειρησιακών πλάνων.  
• Διμερείς επαφές σε εθνικό επίπεδο με αντίστοιχους φορείς και επιχειρήσεις για τη διάθεση του 
τελικού προϊόντος  
 
Διοικητικό συμβούλιο 
Εκλέγεται επταμελές Διοικητικό Συμβούλιο με τρεις εκπροσώπους της Περιφέρειας και τέσσερεις 
εκπροσώπους εκ των συμμετεχόντων ιδιωτών - ένας από κάθε ελαιοπαραγωγό Δήμο(Λαμίας, 
Στυλίδας, Μώλου – Αγίου Κωνσταντίνου, Λοκρών). 
 
Η Περιφέρεια έχει καθήκον να υποστηρίξει την παραγωγή της ελιάς στην Περιφερειακή Ενότητα 
Φθιώτιδας και να βοηθήσει στην αποτελεσματική αντιμετώπιση του τεράστιου οικονομικού και 
περιβαλλοντικού ζητήματος της διαχείρισης των αποβλήτων των ελαιοτριβείων.   
 
Στέφανος Σταμέλλος, Μέλος των Οικολόγων Πράσινων 
 
επιστροφή 
  



 

Αφιέρωμα: Νερό, ιαματικές πηγές και Ικαρία 
 

Ο κύκλος προστασίας του νερού έχει μεγαλώσει πολύ και η πίεση που ασκείται αρχίζει να 

ακουμπάει και τον σκληρό πυρήνα της Ε.Ε.  

Πρέπει να νοιώσουμε ότι αυτό το αγαθό είναι ΔΙΚΟ ΜΑΣ, και πρέπει να παλέψουμε για να μη 

μας το πάρουν. Μέχρι σήμερα όμως, αυτό δεν έχει κατακτηθεί.  

Ήδη, η επίσκεψη του Γάλλου προέδρου Ολάντ στην Ελλάδα, και τα παζάρια των γάλλων 

επιχειρηματιών με την ελληνική τρικομματική κυβέρνηση, συνδέθηκαν με το ξεπούλημα της 

ΕΥΑΘ και της ΕΥΔΑΠ.  

Συμβάλουμε και εμείς με τις μικρές μας δυνάμεις στην προσπάθεια ενημέρωσης της 

SAVEGREEKWATER.  

Διαβάστε το τελευταίο κείμενο (Διαβούλευση ΕΟΤ) που αναφέρεται στις ιαματικές πηγές για να 

καταλάβετε τι γίνεται με την ιδιωτικοποίηση. Αν μια δημοτική ή άλλη ιαματική πηγή μείνει 

αναξιοποίητη τότε προβλέπεται μετά από λίγο καιρό να περνάει στην ιδιοκτησία του ΤΑΙΠΕΔ 

προκειμένου να εκποιηθεί σε ιδιώτες! 

 

Παλιότερα σχετικά δημοσιεύματά μας θα βρείτε: 

Στο τεύχος Νο 32 (Ιούλιος-Αύγουστος-Σεπτέμβριος 2012):  

Το Ευρωκοινοβούλιο καλεί για καλύτερη εφαρμογή της νομοθεσίας για τα νερά 

Διαγωνισμό για την ανάπτυξη του γεωθερμικού πεδίου της Ικαρίας προκηρύσσει το ΥΠΕΚΑ 

Στο τεύχος Νο 30 (Ιανουάριος 2012): 

Εξασθενές χρώμιο σε εμφιαλωμένα νερά ευρείας κατανάλωσης 

Στο τεύχος Νο 29 (Οκτώβριος-Δεκέμβριος 2011): 

ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΥΔΑΤΙΝΩΝ ΠΟΡΩΝ & ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΣΤΑ ΝΗΣΙΑ ΤΟΥ 

ΒΟΡΕΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ – ΕΚΧΩΡΗΣΗ των νερών  (;) ΣΤΗΝ ΕΥΔΑΠ ΝΗΣΩΝ 

 

επιστροφή 

 

Προς Μπαρόζο: επιστολή κατά της ιδιωτικοποίησης του νερού στην Ελλάδα  

Ενωση Γερμανικών Δημοσίων Υπηρεσιών Υδρευσης  

 
 Η ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΠΟΥ ΑΚΟΛΟΥΘΕΙ ΠΡΈΠΕΙ ΝΑ ΠΕΡΑΣΕΙ ΚΑΙ ΣΤΟΥΣ ΦΙΛΟΥΣ ΣΑΣ ΚΑΙ 
ΝΑ ΑΝΕΒΕΙ ΑΠΟ ΟΣΟ ΤΟ ΔΥΝΑΤΟΝ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ BLOGS. ΗΓ  
 
Επιστολή έστειλε στον κ. Μπαρόζο ο Πρόεδρος του Ένωσης των Γερμανικών Δημοσίων 

Υπηρεσιών Ύδρευσης στηρίζοντας τη θέση μας ενάντια στην ιδιωτικοποίηση του νερού στην 

Ελλάδα. Στην επιστολή του, ο Πρόεδρος Δρ Jochen Stemplewski αναφέρεται λεπτομερώς στην 

«ουδετερότητα» που θα έπρεπε να είναι η πολιτική της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, όταν πρόκειται 

για δημόσια ή ιδιωτική διαχείριση των υπηρεσιών ύδρευσης, ένα σημαντικό νομικό επιχείρημα 

που τονίστηκε επίσης από το Ευρωπαϊκό Κίνημα Νερού στην επιστολή τους προς τονΌλι Ρεν που 

συνυπέγραψε η πρωτοβουλία SAVEGREEKWATER. 

Προς τον Κύριο Χοσέ Μανουέλ Μπαρόζο 

Πρόεδρο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, 1049, Βρυξέλλες, Βέλγιο 

 
Αγαπητέ κύριε πρόεδρε, 
Σας γράφω σήμερα ως πρόεδρος της Ομοσπονδίας Δημοσίων Υπηρεσιών Υδρευσης (AöW) και 
ως εκ τούτου εκ μέρους των Γερμανικών εταιρειών προμηθευτών νερού και επεξεργασίας 
λυμάτων. Μάθαμε πως η Γενική Διεύθυνση Εμπορίου και Χρηματοδοτικών Υποθέσεων (DG 
ECFIN) δήλωσε στις 26 Σεπτεμβρίου του 2012 πως αναμένουν την ιδιωτικοποίηση των δημόσιων 
αγαθών, συμπεριλαμβανομένης της παροχής και διανομής ύδατος στην Ελλάδα. 
Η οδηγία πλαίσιο για το νερό 2000/60/EC (WRRL) αναφέρει ξεκάθαρα ότι «το νερό δεν είναι ένα 
κοινό εμπορεύσιμο είδος, αλλά ένα αγαθό κληρονομιάς που πρέπει να προστατευτεί και να τύχει 
κατάλληλης μεταχείρισης». Έτσι όπως το αντιλαμβανόμαστε εμείς, αυτό σημαίνει ότι η 
προμήθεια νερού, η διαχείριση των λυμάτων και η διαχείριση του νερού δεν μπορεί να 
ιδιωτικοποιηθεί. 



Με βάση δημοσκοπήσεις που έγιναν σε όλη την Ευρώπη τα τελευταία χρόνια, αυτή η αρχή του 
WRRL είναι μια δέσμευση με ευρεία αποδοχή στον κόσμο. Τέλος, εξίσου σημαντικό είναι ότι 
αυτή την στιγμή λαμβάνει χώρα μια από τις πρώτες πρωτοβουλίες πολιτών της Ευρωπαϊκής 
Ένωσης για το θέμα του νερού η οποία εναντιώνεται στην απορρύθμιση των υπηρεσιών 
προμήθειας και  διανομής  νερού. Στο AEUV και στο συνοδευτικό πρωτόκολλο για τις παροχές 
κοινής ωφέλειας (νούμερο 26) και υπό τη σκέψη του άρθρου 36 του κεφαλαίου περί βασικών 
δικαιωμάτων της ΕΕ και σε συνδυασμό με το άρθρο 6 ρήτρα 1 του AEUV για το δικαίωμα των 
κρατών μελών στην αυτοδιαχείριση των περιφερειών και των δήμων (άρθρο 4 ρήτρα 2 AEUV) 
και την αναγνώριση του σεβασμού της ιδιοκτησίας στα κράτη μέλη (άρθρο 345 AEUV). 
Συνεπώς, τα κράτη μέλη είναι ελεύθερα να αποφασίσουν μέσα από δημοκρατικές διαδικασίες αν 
και σε ποιο βαθμό θέλουν να διαχειρίζονται μόνα τους δημόσιες υπηρεσίες (όπως παροχή και 
διανομή νερού καθώς και η διαχείριση υδατολυμάτων). Η προαναφερθείσα δήλωση του DG 
ECFIN και οι πράξεις της Ευρωπαϊκής Επιτροπής ως μέλους της Τρόϊκα να δώσει εντολές για την 
ιδιωτικοποίηση του νερού στην Ελλάδα, έρχονται σε αντίθεση με αυτό. Πιστεύουμε πως τέτοιες 
εντολές θα ήταν λανθασμένες και για άλλες χώρες της ΕΕ. Η αύξηση της αποδοτικότητας μέσω 
της ιδιωτικοποίησης όπως αναφέρθηκε στη DG ECFIN δεν είναι καθόλου αποδεδειγμένη. 
Φοβούμαστε δε, την παραμέληση συντήρησης των  υποδομών, όπως δείχνουν τα αποτελέσματα 
της ιδιωτικοποίησης στο Ηνωμένο Βασίλειο. 
Η πρωτέρα εμπειρία της ιδιωτικοποίησης του νερού σε παγκόσμιο επίπεδο, έχει δείξει μια αύξηση 
των τιμών και συνεπώς επιπλέον χρεώσεις για τους πολίτες και τις επιχειρήσεις που εξαρτώνται 
από το καθαρό νερό. Οδηγώντας έτσι σε αυτούς τους τομείς, σε χειρότερα οικονομικά 
αποτελέσματα. 
Το νερό σε δημόσια ιδιοκτησία είναι η καλύτερη προϋπόθεση για τη δημοκρατική επιρροή στις 
δομές που έχουν να κάνουν με την παροχή υπηρεσιών γενικού οικονομικού συμφέροντος και της 
συμμετοχής των πολιτών σε αυτές. Με την ιδιωτικοποίηση, αυτά τα καθήκοντα και οι ευθύνες θα 
αναιρεθούν. Η οικονομική κρίση και η κρίση του Ευρώ δεν πρέπει να χρησιμοποιηθεί για την 
απορρύθμιση της διαχείρισης του νερού. 
Σας καλούμε να ανακαλέσετε την δήλωση του DG EFCIN και να εξασφαλίσετε πως η παροχή 
καθαρού νερού στον κόσμο, καθώς και η καθαρή και υγιεινή διαχειριση της αποχέτευσης θα 
παραμείνει σε δημόσια χέρια. 
Με φιλικούς χαιρετισμούς, 
Dr Jochen Stemplewski 
Πρόεδρος 
Die Allianz der öffentlichen Wasserwirtschaft (AöW) e.V. 
Η επιστολή κοινοποιήθηκε επίσης στους: 
Κα Viviane Reding, Αντιπρόεδρο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής 
Κο Olli Rehn, Αντιπρόεδρο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής 
Κο Joaquín Almunia, Αντιπρόεδρο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής 
Κο Janez Potočnik, Μέλους της Ευρωπαϊκής Επιτροπής 
Κο Maroš Šefčovič, Μέλους της Ευρωπαϊκής Επιτροπής 
Κο Michel Barnier, Μέλους της Ευρωπαϊκής Επιτροπής 
Κα Dr. Angela Merkel, Καγκελάριο της Γερμανίας 
η επιστολή στα γερμανικά 
ΠΗΓΗ :  SAVEGREEKWATER 
Πηγή: http://ouranitsa.blogspot.gr/2012/12/blog-post_20.html .  
 
επιστροφή 
 

«Το νερό είναι δημόσιο αγαθό, δεν είναι εμπόρευμα!» 

 

Κοινή ανακοίνωση της Ομοσπονδίας Ευρωπαίων Πράσινων και των οργανώσεων-μελών της  

17/12/2012 

 

Εκστρατεία για την υποστήριξη της Πρωτοβουλίας Ευρωπαίων Πολιτών «Το νερό και η υγιεινή 

είναι ανθρώπινα δικαιώματα. Το νερό είναι δημόσιο αγαθό, όχι εμπόρευμα!», η οποία 

οργανώνεται από την Ευρωπαϊκή Ομοσπονδία των Ενώσεων Δημοσίων Υπηρεσιών και άλλους 

φορείς, προωθεί η Ομοσπονδία των Νέων Ευρωπαίων Πρασίνων (FYEG). 

Η εκστρατεία της FYEG, που υποστηρίζεται από μέλη-οργανώσεις από 13 Ευρωπαϊκές χώρες, θα 

επιδιώξει τη διάδοση της Πρωτοβουλίας μέσω του διαδικτύου και των μέσων κοινωνικής 

δικτύωσης, συλλέγοντας ηλεκτρονικές υπογραφές. Επιπροσθέτως, στο πλαίσιο της εκστρατείας, 

θα πραγματοποιηθούν δράσεις έξω-διαδικτυακής συλλογής υπογραφών και παρουσιάσεις της 

Πρωτοβουλίας σε τοπικές συναντήσεις. Εφόσον ένα εκατομμύριο Ευρωπαίοι πολίτες υπογράψουν 

μία πρωτοβουλία εντός δώδεκα μηνών, οι οργανωτές έχουν το δικαίωμα να την παρουσιάσουν σε 

http://savegreekwater.org/wp-content/uploads/2012/12/2012-11-28_Anschreiben-Barroso.pdf
http://ouranitsa.blogspot.gr/2012/12/blog-post_20.html


ακρόαση ενώπιον του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και της Επιτροπής, η οποία είναι υποχρεωμένη 

να την εξετάσει. 

Ο Ορέστης Κολοκούρης, εκπρόσωπος των Νέων Πράσινων για την κοινή εκστρατεία, 

σημείωσε: «Σήμερα στην Ελλάδα μια σειρά μέτρων με κυριότερο την ιδιωτικοποίηση ακόμα και 

βασικών υπηρεσιών, όπως η παροχή νερό, συνοδευόμενα από αντιδημοκρατικές πρακτικές, 

απειλούν το μέλλον της χώρας μας ως ευνομούμενης αντιπροσωπευτικής δημοκρατίας και 

κοινωνίας «δυτικού τύπου». 

Η Terry Reibtke, συν-εκπρόσωπος της FYEG, δήλωσε: 

«Η πρόσβαση σε καθαρό νερό είναι ανθρώπινο δικαίωμα. Η παροχή νερού οφείλει να μείνει εκτός 

των πολιτικών ιδιωτικοποίησης, ώστε να διασφαλιστεί επαρκές και καθαρό πόσιμο νερό και 

υγιεινή για όλους με ένα ανεκτό κόστος. Ιδιαιτέρως η ιδιωτικοποίηση της παροχής του νερού της 

Ελλάδας εν μέσω κρίσης απαιτεί συγκεκριμένα μέτρα.» 

Ο Jacob Schwarz, συν-εκπρόσωπος του FYEG, πρόσθεσε: 

«Η πρωτοβουλία Ευρωπαίων πολιτών αποτελεί το πρώτο υπερεθνικό εργαλείο για την 

συμμετοχική δημοκρατία.. Σε μία εποχή που η Ευρω-κρίση απειλεί με τη δημιουργία νέων 

ανισοτήτων μεταξύ εθνών, η Πρωτοβουλία των Ευρωπαίων πολιτών είναι μία μοναδική ευκαιρία 

για την ενδυνάμωση μίας ενιαίας Ευρωπαϊκής δημόσιας σφαίρας και κοινωνίας των πολιτών 

(ενδεχομένως αντί για κοινωνία των πολιτών μία διασυνοριακή αλληλεγγύη).  

Το σύστημα συλλογής ηλεκτρονικών υπογραφών στο www.rigth2water.eu επιτρέπει την διάδοση 

της δημόσιας συζήτησης μέσω του νέου μέσου.» 

Ομοσπονδία Ευρωπαίων Νέων Πράσινων 

Νέοι Πράσινοι 

Περισσότερες πληροφορίες: Ορέστης Κολοκούρης, τηλ 6974263563 

Πηγή: http://neoiprasinoi.blogspot.gr/2012/12/blog-post_19.html .  
 
επιστροφή 
 

Πωλητηριο για τους ΥΔΑΤΙΝΟΥΣ πόρους –Οικολόγοι Πράσινοι 

 

Οικολόγοι Πράσινοι 

ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΟΜΑΔΑ ΓΙΑ ΤΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ 

20.03.2013 

Παρασκευή 22 Μαρτίου: Παγκόσμια Ημέρα Νερού 

Η φετινή Παγκόσμια Ημέρα για τα Νερά βρίσκει τη χώρα μας στη διαδικασία ξεπουλήματος των 

δύο μεγαλύτερων εταιριών ύδρευσης της ΕΥΔΑΠ και της ΕΥΑΘ που συνολικά προσφέρουν 

υπηρεσίες ύδρευσης σε περίπου 6 εκατομμύρια πολίτες στην Αττική και τη Θεσσαλονίκη 

αντίστοιχα. Η αρχή έγινε με την πρόσκληση για την υποβολή εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την 

απόκτηση του 51% της ΕΥΑΘ, που ανακοινώθηκε στις 21 Φεβρουαρίου από το Ταμείο 

Αξιοποίησης Ιδιωτικής Περιουσίας του Δημοσίου (ΤΑΙΠΕΔ) και η οποία αναμένεται να 

ολοκληρωθεί μέχρι το τέλος του έτους. Και έρχεται η σειρά της ΕΥΔΑΠ. 

Οι Οικολόγοι Πράσινοι πιστεύουμε ότι το νερό είναι αναπαλλοτρίωτο δημόσιο αγαθό απαραίτητο 

για τη ζωή, στο οποίο πρέπει να έχουν πρόσβαση όλοι οι πολίτες ανεξαρτήτως της οικονομικής 

τους κατάστασης και δεν πρέπει να στοχεύει στη μεγιστοποίηση των κερδών. Όπως έχει δείξει και 

η διεθνής εμπειρία, η σχεδιαζόμενη ιδιωτικοποίηση του νερού, θα έχει ως αποτέλεσμα: 

 Την παράλογη και δυσανάλογη -σε σχέση με τις επενδύσεις- αύξηση των τιμών 

 Την εγκατάλειψη των υποδομών διανομής η οποία σε συνδυασμό με την έλλειψη 

πρακτικών εξοικονόμησης οδηγεί σε αλόγιστη σπατάλη, πράγμα που αντίκειται στο 

πνεύμα της ευρωπαϊκής Οδηγίας Πλαίσιο για τα νερά 2000/60 

 Τη χειροτέρευση της ασφάλειας και της ποιότητας του αγαθού με προφανείς αρνητικές 

επιπτώσεις στην υγεία των πολιτών.  

Υποστηρίζουμε ότι οι εταιρείες ύδρευσης πρέπει να περάσουν υπό κοινωνικό έλεγχο, μέσω 

κοινωνικών συνεταιρισμών, στη βάση των προτάσεων της Κίνησης Πολιτών 136, με κύριο στόχο 

την παροχή ασφαλούς ποιοτικά νερού για όλους με μια δίκαιη και βιώσιμη τιμολογιακή πολιτική, 

με παράλληλη όμως προώθηση πολιτικών για την ποσοτική και ποιοτική προστασία του πόρου, με 

http://mass.ecogreens.gr/cgi-bin/dada/mail.cgi/r/mme/637169913306/
https://webmail.tee.gr/webmail/images/blank.png
http://neoiprasinoi.blogspot.gr/2012/12/blog-post_19.html


στόχο τη αειφορική διαχείρισή του. Πρέπει να δοθούν οικονομικά κίνητρα για μείωση της 

κατανάλωσης σε νοικοκυριά και επιχειρήσεις, να εφαρμοστούν προγράμματα ανακύκλωσης και 

επαναχρησιμοποίησης του νερού με αξιοποίηση του βρόχινου νερού, και περιορισμού των 

απωλειών νερού στα δίκτυα διανομής. 

Σε αυτό το πλαίσιο οι Οικολόγοι Πράσινοι υποστηρίζουμε την Ευρωπαϊκή Πρωτοβουλία Πολιτών 

«Η ύδρευση και η αποχέτευση είναι ανθρώπινο δικαίωμα!» www.right2water.eu/el που διεκδικεί 

από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή τη θέσπιση σχετικής ευρωπαϊκής νομοθεσίας που να υλοποιεί το 

ανθρώπινο δικαίωμα πρόσβασης σε ύδρευση και αποχέτευση και να προωθεί την παροχή 

ύδρευσης και αποχέτευσης ως απαραίτητων δημόσιων υπηρεσιών για όλους. Ήδη έχουν 

συγκεντρωθεί 1.285.000 υπογραφές, πάνω από το όριο του ενός εκατομμυρίου υπογραφών που 

απαιτούνται για να τεθεί το θέμα στην αρμόδια Ευρωπαϊκή Επιτροπή, όμως στην Ελλάδα 

βρισκόμαστε πολύ πίσω με μόλις 4.725 έναντι των 16.500 απαιτούμενων από τη χώρα μας 

υπογραφών. 

Και ενώ το κράτος σκοπεύει να παραχωρήσει σε ιδιωτικά συμφέροντα τη διαχείριση πολύτιμων 

φυσικών πόρων που χρησιμοποιούνται για υδρευτικούς σκοπούς, με ότι συνεπάγεται αυτό για την 

αειφορική χρήση τους, παράλληλα δεν φροντίζει συνολικά τους υδατικούς της πόρους. Τα σχέδια 

διαχείρισης των Λεκανών Απορροής Ποταμών των 14 Υδατικών Διαμερισμάτων της χώρας, που 

αποτελούν το βασικότερο εργαλείο διαχείρισης σύμφωνα με την Ευρωπαϊκή Οδηγία Πλαίσιο 

2000/60 για τα νερά, μπαίνουν τώρα πια στην τελική φάση ολοκλήρωσής τους, με τη διαδικασία 

διαβούλευσης να έχει περάσει στα «ψιλά», χωρίς να έχουν συσταθεί τα Περιφερειακά Συμβούλια 

Υδάτων και ενώ όλη η διαδικασία θα έπρεπε να έχει ολοκληρωθεί μέχρι το Δεκέμβριο του 2009, 

με αποτέλεσμα - εκτός από την αδυναμία επίτευξης καλής οικολογικής κατάστασης των υδάτινων 

συστημάτων - η χώρα μας να απειλείται με βαρύτατα πρόστιμα. Με δικαιολογία δε την 

καταγραφή των υφιστάμενων χρήσεων ύδατος είναι σε ισχύ από τον Ιούνιο του 2011 κοινή 

υπουργική απόφαση που επιτρέπει ουσιαστικά την αδειοδότηση όλων των παράνομων έως 

σήμερα υδροληψιών νερού, την πλειοψηφία των οποίων αποτελούν ιδιωτικές γεωτρήσεις. Την 

ίδια ώρα μεγάλο ποσοστό των επιφανειακών και υπόγειων νερών της χώρας μας υφίσταται 

εντονότατες πιέσεις που επηρεάζουν τόσο την ποσοτική όσο και την ποιοτική τους κατάσταση. 

Αυτό που, σε κάθε περίπτωση, ζητάμε είναι η τήρηση της ευρωπαϊκής νομοθεσίας για τα νερά, 

της κοινής λογικής αλλά και η υπεράσπιση των συλλογικών αγαθών. 

 

Η Ομάδα Περιβάλλοντος των Οικολόγων Πράσινων 

Στα πλαίσια της Παγκόσμιας ημέρας νερού: 

 Οι Οικολόγοι Πράσινοι Χίου, το Πράσινο Ινστιτούτο, και ο Οικολογικός Άνεμος στο Β. 

Αιγαίο διοργάνωσαν στο Ομήρειο Πνευματικό Κέντρο Δήμου Χίου συνάντηση–συζήτηση με 

θέμα «Διαχείριση Υδατικών Πόρων στη Χίο», την Τετάρτη 20 Μαρτίου, ώρα 6 μ.μ. 

 Οι Οικολόγοι Πράσινοι Θεσσαλονίκης διοργανώνουν δρώμενο ενημέρωσης κατά της 

ιδιωτικοποίησης της ΕΥΑΘ την Παρασκευή 22 Μαρτίου, ώρα 4 μ.μ. στο Σιντριβάνι μπροστά 

στη ΔΕΘ. 

 Οι Νέοι Πράσινοι διοργανώνουν ενημερωτική εξόρμηση κατά της ιδιωτικοποίησης του 

νερού την Παρασκευή 22 Μαρτίου, ώρα 4 μ.μ. στην οδό Ερμού στο ύψος της Καπνικαρέας.  

 Η Περιφερειακή Γραμματεία Αττικής των Οικολόγων Πράσινων διοργανώνει εξόρμηση στην 

πλατεία Συντάγματος, μπροστά από την είσοδο του Metro στα πλαίσια της ενημερωτικής 

καμπάνιας κατά της ιδιωτικοποίησης της ΕΥΔΑΠ, το Σάββατο 23 Μαρτίου, ώρα 12 π.μ. 

 Το Πράσινο Ινστιτούτο διοργανώνει ενημερωτική εκδήλωση με θέμα: «Πρωτοβουλίες 

Πολιτών κατά της Ιδιωτικοποίησης του Νερού: Η Ελληνική και Ευρωπαϊκή διάσταση» την 

Τετάρτη 26 Μαρτίου, ώρα 6.30 μ.μ., στο κτήριο της ΕΣΗΕΑ, Ακαδημίας 20 στην Αθήνα με 

ομιλητές:  

- Όλγα Κήκου, Πράσινο Ινστιτούτο 

- Pablo Sanchez Centellas, εκπρόσωπος right2water ECI 

- Έφη Σπυροπούλου, εκπρόσωπος της Πρωτοβουλίας Πολιτών Savegreekwater 

- Αθανάσιος Τζάκρης, εκπρόσωπος της Πρωτοβουλίας Πολιτών Κίνηση 136 από τη 

Θεσσαλονίκη 

http://www.right2water.eu/el
http://oikoanemos.wordpress.com/2013/03/14/%CE%B4%CE%B9%CE%B1%CF%87%CE%B5%CE%B9%CF%81%CE%B9%CF%83%CE%B7-%CF%85%CE%B4%CE%B1%CF%84%CE%B9%CE%BA%CF%89%CE%BD-%CF%80%CE%BF%CF%81%CF%89%CE%BD-%CF%83%CF%84%CE%B7-%CF%87%CE%B9%CE%BF/
http://oikoanemos.wordpress.com/2013/03/14/%CE%B4%CE%B9%CE%B1%CF%87%CE%B5%CE%B9%CF%81%CE%B9%CF%83%CE%B7-%CF%85%CE%B4%CE%B1%CF%84%CE%B9%CE%BA%CF%89%CE%BD-%CF%80%CE%BF%CF%81%CF%89%CE%BD-%CF%83%CF%84%CE%B7-%CF%87%CE%B9%CE%BF/
http://ecogreensalonika.wordpress.com/2013/03/20/informative-performance-against-privatization-of-eyath/
http://ecogreensalonika.wordpress.com/2013/03/20/informative-performance-against-privatization-of-eyath/
http://www.ecogreens-gr.org/cms/index.php?option=com_content&view=article&id=4165:2013-02-15-13-44-02&catid=21:attica&Itemid=103
http://www.ecogreens-gr.org/cms/index.php?option=com_content&view=article&id=4165:2013-02-15-13-44-02&catid=21:attica&Itemid=103


- Πάνος Βερβενιώτης, Συντονιστής της Περιφερειακής Γραμματείας Αττικής των Οικολόγων 

Πράσινων 

 

Για τις αναλυτικότερες θέσεις των Οικολόγων Πράσινων για την ιδιωτικοποίηση του νερού, αλλά 

και γενικότερα για θέματα διαχείρισης υδατικών πόρων μπορείτε να ενημερώνεστε από τη σελίδα 

μας στο facebook: http://www.facebook.com/nera.oikologoi.prasinoi .  
 
επιστροφή 
 

Ο άλλος δρόμος για το νερό- Εκδήλωση του Οικολογικού Άνεμου στη Χίο (20-3-2013) 

 
Ηλίας Γιαννίρης  
Περιφερειακός σύμβουλος του συνδυασμού «Οικολογικός Άνεμος στο Βόρειο Αιγαίο» 

 
Στη Χίο εκδηλώνεται καθημερινά η αγωνία των πολιτών για το νερό που χρησιμοποιούν και 
πίνουν. Εδώ έγιναν τραγικά λάθη επί δεκαετίες, λανθασμένες πολιτικές επιλογές χωρίς 
μελέτη και μεγάλα έργα «εργολαβικής» λογικής που αποδείχτηκαν άχρηστα ή έμειναν 
ημιτελή.  

 
Όλοι ξέρουμε ότι το νερό είναι θεμελιώδης όρος για την επιβίωση. Οι τόποι που είχαν νερό ήταν ο 
λόγος για να δημιουργηθούν εκεί οικισμοί και πόλεις. Συχνά οι κοινωνίες κατασκεύαζαν 
«θεάρεστα» έργα μεταφοράς νερού στις αυξανόμενες πόλεις. Ο δημιουργός ενός υδροφόρου 
καναλιού-υδραγωγείου, όπως και ο δημιουργός ακόμη και μιας βρύσης στο χωριό, πάντα 
μνημονεύονται γιατί έδωσαν ένα κοινό αγαθό, «κοινώνησαν» το νερό, στις κοινωνίες τους.  
Πολλοί αυτοκράτορες, σουλτάνοι, πασάδες, αγάδες, προεστοί έμειναν στην ιστορία για τα 
υδραυλικά τους έργα. 
Σήμερα, ο άνθρωπος της πόλης θεωρεί εντελώς φυσικό αυτό το δημόσιο αγαθό να τρέχει στις 
βρύσες του σπιτιού του. Θεωρούμε φυσικό και αυτονόητο το γεγονός ότι έχουμε επαρκές, καθαρό 
νερό. Δεν σκεφτόμαστε ότι στο μέλλον μπορεί να μην είναι έτσι. 
Ο Οικολογικός Άνεμος στο Βόρειο Αιγαίο το έχει επισημάνει αυτό και διατύπωσε προτάσεις και 
για το νερό στο 50σέλιδο πρόγραμμα των περιφερειακών εκλογών του 2010. Περιμέναμε και οι 
άλλες πολιτικές δυνάμεις της Περιφέρειας να έχουν κάνει το ίδιο, για να συναντηθούμε, να 
συμφωνήσουμε, να σχεδιάσουμε για το μέλλον. Δυστυχώς καμιά άλλη παράταξη δεν έδωσε 
σημασία σε λεπτομερείς προγραμματικές θέσεις.   
Εμείς επιμένουμε. Μαζί με το Πράσινο Ινστιτούτο και τους Οικολόγους Πράσινους 
διοργανώνουμε την ανοιχτή, δημόσια συνάντηση – συζήτηση « ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΥΔΑΤΙΚΩΝ 
ΠΟΡΩΝ ΣΤΗ ΧΙΟ» την Τέταρτη 20/3/2013 στις 18:00   στο Ομήρειο Πνευματικό Κέντρο Δήμου 
Χίου. 
Απευθυνόμαστε στους πολίτες, στους αιρετούς, σε κάθε συλλογικότητα. Θέλουμε να βρεθούμε 
όλοι μαζί, να ανταλλάξουμε απόψεις, να συζητήσουμε, να διαμορφώσουμε προτάσεις. Τα 
προβλήματα που έρχονται από το …μέλλον πρέπει τώρα να σκεφτούμε πώς θα τα 
αντιμετωπίσουμε.  
Επιλέξαμε τη Χίο γιατί εδώ εκδηλώνεται οξύτατο το πρόβλημα του νερού, περισσότερο από 
οποιοδήποτε άλλο νησί της περιφέρειάς μας. Εδώ έγιναν τραγικά λάθη επί δεκαετίες, λανθασμένες 
πολιτικές επιλογές χωρίς μελέτη και μεγάλα έργα «εργολαβικής» λογικής που αποδείχτηκαν 
άχρηστα ή έμειναν ημιτελή. Εδώ εκδηλώνεται καθημερινά η αγωνία των πολιτών για το νερό που 
χρησιμοποιούν και πίνουν. Εδώ απειλείται καθημερινά το ιστορικό-παραγωγικό σύστημα του 
πλουτοπαραγωγικού και χρυσοφόρου Κάμπου από υφαλμύρωση. 
Δεν υπήρχε άλλος δρόμος; Φυσικά και υπήρχε. Το επισήμαιναν μικρές τοπικές δυνάμεις εδώ και 
δεκαετίες  αλλά δεν ζύγιζαν περισσότερο από τις δυνάμεις της διαπλοκής στα αυτιά των 
κυβερνητών, που, σήμερα, θέλουν να μας πείσουν ότι είναι μονόδρομος να γίνει εμπόρευμα το 
νερό.   Να πάψει να είναι ένα κατακτημένο δημόσιο αγαθό.  
Εμείς επιμένουμε. Ακόμη και σήμερα υπάρχει άλλος δρόμος. Αρκεί να συνειδητοποιήσουμε τι 
συμβαίνει με το νερό, την επάρκεια και τη διαχείρισή του. Να καταλάβουμε ότι με την κλιματική 
αλλαγή το πρώτο που απειλείται είναι το νερό. Και να ενεργοποιηθούμε. Να σχεδιάσουμε 
κατάλληλα τη διαχείριση του νερού ώστε να μπορούμε να αντεπεξερχόμαστε τις δυσκολίες  και 
να μειώσουμε την τρωτότητα των κοινωνιών μας.  
Να αλλάξουμε ακόμη και τον τρόπο που λειτουργούμε. Τα σκληρά, κλειστά διοικητικά 
συστήματα κυβερνητισμού, που κυριαρχούν ακόμη και σήμερα στη χώρα μας, πρέπει να σπάσουν. 
Να κυριαρχήσει μια λογική διακυβέρνησης με τους πολίτες στο προσκήνιο και όχι στο περιθώριο. 
Ας είναι το νερό, αυτός ο ζωτικός παράγων, η αφορμή για αλλαγές τόσο στον καθένα από εμάς 
όσο και στον τρόπο συνοχής μας ως κοινωνία. Πριν να είναι αργά, και αρχίσουμε να 
τσακωνόμαστε μεταξύ μας για μερικές γουλιές νερό.  
 
επιστροφή 
 

http://www.facebook.com/nera.oikologoi.prasinoi


Να διατηρήσουμε το νερό  σαν το αναπαλλοτρίωτο δικαίωμα μας  
 
Η παρουσίαση που έκανε η Πρόεδρος του Έλικα κ. Γιούλα Αργυρούδη στην εκδήλωση: 
"Διαχείριση υδατικών πόρων στη Χίο", στις 20  Μαρτίου 2013, στο ΟΜΗΡΕΙΟ ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΟ 
ΚΕΝΤΡΟ ΔΗΜΟΥ ΧΙΟΥ.   
 
Νερό το ύψιστο αγαθό το πλέον θεμελιώδες για τη ζωή , την ανθρώπινη κοινωνία αλλά και τα 
οικοσυστήματα. Αξία ανυπολόγιστη και αναπαλλοτρίωτη θα θέλαμε να πιστεύουμε. Ωστόσο η 
χρόνια ποιοτική και ποσοτική υποβάθμιση του ειδικά στο νησί μας, οι κίνδυνοι που αυτές 
συνεπάγονται για την υγεία και για το περιβάλλον, ακόμα και για την παραμονή και την 
απασχόληση στη Χίο, η σωστή διαχείριση του και ο σχεδιασμός σε βάθος χρόνου είναι τα θέματα 
που επιτακτικά μας απασχολούν, η αιτία που γίνεται η αποψινή παρουσίαση από τους 
διακεκριμένους ομιλητές. 
Είναι κοινή αντίληψη πλέον ότι το νερό , αφενός πρέπει να είναι  προσβάσιμο σε όλους τους 
πολίτες με δίκαιο τρόπο, αφετέρου όμως θα πρέπει να υπάρχει μέριμνα ώστε αυτό να μην 
υποβαθμίζεται και παράλληλα να μην καταστρέφονται τα οικοσυστήματα. Η διαχείρισή του 
επομένως, οφείλει να γίνεται με γνώμονα τη βιωσιμότητα και όχι την λογική της μεγιστοποίησης 
του όποιου κέρδους. 
Η ολοκληρωμένη διαχείριση του νερού, περισσότερο από ποτέ αναγκαία , θα πρέπει σίγουρα να 
λειτουργεί με άξονες την επάρκεια, την προστασία και τη διατήρηση των υδατικών πόρων και των 
υδάτινων οικοσυστημάτων . Ολοκληρωμένη διαχείριση όμως χωρίς την μέριμνα για μείωση της 
κατανάλωσης και της ενέργειας που τη συνοδεύει, δεν νοείται. Στο θέμα της ενέργειας, η 
προμήθεια, επεξεργασία και διανομή νερού συντελούν σε υψηλά ποσά . Ενώ σε ότι αφορά στην 
κατανάλωση και δη στην υπερκατανάλωση ενός αγαθού που δεν είναι ανεξάντλητο, έμφαση θα 
πρέπει να δοθεί και στη μείωση της σπατάλης. Κι αυτό γιατί πρέπει να γίνει αντιληπτό ότι ,το 
πρόβλημα του νερού δεν είναι ένα ισοζύγιο "ζήτησης και προσφοράς" το οποίο λύνεται με νέα 
έργα. Το θέμα είναι, ότι θέλουμε όλο και περισσότερο από τον πολυτιμότερο φυσικό πόρο. 
Τα προβλήματα του νερού , επομένως στη Χίο, όπως και παντού, είναι άρρηκτα συνδεδεμένα με 
την κοινωνία μας, τις καταναλωτικές συνήθειες και πρότυπά που υιοθετούμε και έχουν να κάνουν 
εν τέλει με τις επιλογές μας για τον κόσμο τον οποίο θέλουμε να φτιάξουμε. Γι' αυτό το λόγο , 
εμείς στον Έλικα θεωρούμε ότι, δεν πρέπει να αντιμετωπίζεται το ζήτημα του νερού 
απομονωμένα ως ένα τεχνικό θέμα, αλλά σε συνδυασμό με τις ευρύτερες αναπτυξιακές επιλογές, 
καθώς και τις οικονομικές, περιφερειακές, χωροταξικές και κοινωνικές πολιτικές, οι οποίες τις 
καθορίζουν. Παράδειγμα στη Χίο το φράγμα Κόρης Γεφύρι με σχεδιασμό δεκαετιών, παραμένει 
ημιτελές,  και έξω από την εποπτεία και τον σχεδιασμό της καθ' ύλη υπεύθυνης για τη υδατική 
διαχείριση υπηρεσίας της ΔΕΥΑΧ. 
 
ΕΙΝΑΙ ΠΡΑΓΜΑΤΙ ΤΟ ΝΕΡΟ ΣΕ ΑΝΕΠΑΡΚΕΙΑ; 
Σε πολλές περιπτώσεις, αναγνωρίζεται ότι το πρόβλημα προκύπτει από την κακοδιαχείριση των 
υδάτινων πόρων και την κακή αξιολόγηση των αναγκών, και όχι από την πραγματική του 
ανεπάρκεια. Χαρακτηριστική και εδώ, είναι η περίπτωση του νησιού όμως, με την υπεράντληση, 
το πλήθος των ανεξέλεγκτων γεωτρήσεων, την κατασπατάληση του, την χρόνια διαρροή από το 
δίκτυο διανομής, παράγοντες που σε συνδυασμό με την χαμηλή βροχόπτωση (συγκριτικά με τα 
παρελθόντα έτη), οδήγησαν την παρουσία στο πόσιμο νερό, τοξικών βαρέων μετάλλων , σε 
συγκεντρώσεις που υπερβαίνουν κατά πολύ τα ανώτατα επιτρεπτά όρια που έχει θέσει η Ε.Ε. ή σε 
τιμές δυνητικά επικίνδυνες για την ανθρώπινη υγεία, όμως ανιχνεύτηκαν σε όμως περιοχές του 
νησιού. Κι αν υπάρχουν διαβεβαιώσεις από όμως τοπικούς φορείς για χαμηλά όρια , όμως μην 
ξεχνάμε ότι οι επιστήμονες προειδοποιούν ότι : 
«Μπορεί οι συγκεντρώσεις να είναι χαμηλές και να μην υπερβαίνουν τα όρια, όμως τα βαρέα 
μέταλλα όταν εισέλθουν στον οργανισμό δρουν σωρευτικά». 
Μία άλλη παράμετρος που χαρακτηρίζει την ιδιαιτερότητα του θέματος της διαχείρισης των 
υδάτινων αποθεμάτων στον νησί της Χίου, είναι και η πρόσφατη μεγάλη πυρκαγιά σε δασικές 
εκτάσεις που αποτελούσαν πολύτιμη πηγή εμπλουτισμού του υδροφόρου ορίζοντα του νησιού 
μας. Το δάσος ως γνωστό , συγκρατεί το νερό της βροχής και βοηθάει να περάσει σιγά-σιγά στο 
υπέδαφος και να εμπλουτίσει τα υπόγεια νερά. Επίσης, κάνει πιο ήπιο το κλίμα και περιορίζει τα 
ακραία καιρικά φαινόμενα. Η καταστροφή του δάσους επομένως προκαλεί ένα ακόμα πρόβλημα 
στο υδατικό δυναμικό, καθώς αυξάνει τον κίνδυνο πλημμυρών και απώλειας γόνιμου εδάφους 
(διάβρωση).  
Ωστόσο και ενώ η θεματική του νερού απασχολεί εδώ και δεκαετίες την διοίκηση και τον 
πληθυσμό της Χίου, η ιστορική αναδρομή στους τρόπους αντιμετώπισης του προβλήματος βρίθει 
από σκάνδαλα και ημιτελή έργα. Στο σημερινό σχεδιασμό όπως πληροφορηθήκαμε έχουν 
καταγραφεί αρκετά έργα που βρίσκονται στο δρόμο υλοποίησης, μένει να αποδειχθεί και από την 
αποψινή ενημέρωση ότι αυτά θα είναι ικανά να καλύψουν τις ανάγκες του πληθυσμού, σε ένα 
ικανό βάθος χρόνου και να δώσουν τη δυνατότητα επανεμπλουτισμού των πηγών. 
Αυτά σε μια εποχή, που το νερό κοστίζει ούτως ή άλλως , είτε δηλαδή το αγοράζουμε από τον 
Δήμο, είτε πίνουμε το «ασφαλές¨» πόσιμο εμφιαλωμένο νερό, ενώ τριγύρω μας ανθίζει και 
οργανώνεται ένα νέο εμπόριο. Αυτό του νερού! Πρόσφατα μάλιστα ανακοινώθηκε ότι , σε 



παγκόσμιο επίπεδο ,η αγορά νερού-από την συλλογή υδάτινων πόρων έως την προμήθεια ύδατος-
αναμένεται σύμφωνα με έκθεση της επιθεώρησης "Global Water Intelligence" να αγγίξει τα 545 
δις δολάρια το 2016. 
Οι επόμενοι αγώνες πολιτών και κυβερνήσεων όπως προδιαγράφεται, θα είναι εκείνοι που θα 
επιτρέψουν να διατηρήσουμε αυτό το αγαθό σαν το αναπαλλοτρίωτο δικαίωμα μας.  
 
επιστροφή 
 

Βίντεο: Η ιστορία του εμφιαλωμένου νερού 

 

Το βιντεάκι για το εμφιαλωμένο νερό πριν λίγο καιρό το μετέφρασε  και το ανέβασε στο youtube 

ένας συμπατριώτης μας ο Μιχάλης Φωτιάδης, με το ψευδώνυμο nicomidis (στην Ικαρία τους λένε 

Νικομηδειώτες λόγω καταγωγής του παπού). Στο ΚΠΕ της Αργυρούπολης που εργάζεται, το 

χρησιμοποιούν στο πρόγραμμα για τα ρέματα. Μου γράφει ότι εντύπωση του προκαλεί το γεγονός 

ότι σε πολύ μικρό διάστημα το έχουν δει περίπου 20.000 επισκέπτες. Και συνεχίζει: «Πρόκειται 

για μια πολύ σοβαρή δουλειά που με το γενικό τίτλο "The story of stuff" κάνει η ομάδα της Annie 

Leonard στην Αμερική. Έχουν δημιουργήσει μια σειρά από βίντεο με σχετικά θέματα. Η 

ιστοσελίδα τους είναι http://www.storyofstuff.org/ αξίζει να ρίξεις μια ματιά.».  

Ηλίας Γιαννίρης 

 

Το 8λεπτο βίντεο «Η ιστορία του εμφιαλωμένου νερού» αντικρούει πολλά από τα ψέματα που 

αυτή η επιβλαβής βιομηχανία διαδίδει τις τελευταίες δεκαετίες. Διηγείται το πώς μέσα από τη 

διαφήμιση έχει κατασκευαστεί μία  ανάγκη που κάνει τους πολίτες να αγοράζουν  δισεκατομμύρια 

μπουκάλια νερού κάθε εβδομάδα, όταν αυτό ήδη ρέει από τη βρύση. Δείτε το εδώ υποτιτλισμένο 

στα Ελληνικά και διαδώστε την πληροφορία! 

http://www.youtube.com/watch?feature=player_embedded&v=DmPDC2exvPM  

Τις τελευταίες δεκαετίες, η Coca-Cola, η Pepsi, η Nestle και οι άλλες μεγάλες εταιρείες ποτών 

έχουν δαπανήσει αμέτρητα εκατομμύρια για να μας κάνουν να φοβόμαστε το νερό της βρύσης. 

Μας λένε ότι αν θέλουμε να είμαστε σίγουροι ότι αυτό που πίνουμε είναι αγνό και καθαρό – και 

βέβαια για να είμαστε μέσα στη μόδα - θα πρέπει να αγοράζουμε εμφιαλωμένο νερό. 

Το πρόβλημα είναι ότι υπάρχουν πολλές ενοχλητικές αλήθειες που οι διαφημίσεις του 

εμφιαλωμένου νερού δεν αναφέρουν: 

 

• Το εμφιαλωμένο νερό υπόκειται σε λιγότερους υγειονομικούς κανονισμούς από ό, τι το νερό της 

βρύσης. Στις περισσότερες περιπτώσεις που οι εταιρίες διαφημίζουν το προϊόν τους ως 

ασφαλέστερο από το νερό της βρύσης, κλινικές έρευνες αποδεικνύουν  ότι το πρώτο είναι πολύ 

χαμηλότερης ποιότητας από το δεύτερο. 

 

• Έως και 40% του εμφιαλωμένου νερού στην αγορά είναι φιλτραρισμένο νερό βρύσης. Με άλλα 

λόγια, αν πραγματικά ανησυχείτε για την ποιότητα του νερού που φτάνει στη βρύση σας, απλά 

παρακάμψτε το μεσάζοντα και αγοράσετε ένα φίλτρο νερού για το σπίτι. 

 

• Κάθε χρόνο, η παρασκευή των πλαστικών μπουκαλιών νερού που χρησιμοποιούνται μόνο στις 

ΗΠΑ απαιτεί πετρέλαιο και ενέργεια αρκετό για να τροφοδοτήσει ένα εκατομμύριο αυτοκίνητα. 

Και αυτό δεν περιλαμβάνει και το καύσιμο που απαιτείται για την μεταφορά του νερού σε άλλες 

χώρες ή ηπείρους. 

• Τα τρία τέταρτα από το μισό δισεκατομμύριο πλαστικά μπουκάλια νερού που πωλούνται στις 

ΗΠΑ κάθε εβδομάδα καταλήγουν σε χωματερές ή σε εργοστάσια καύσης. Η διαχείριση αυτών 

των απορριμμάτων κοστίζει στις πόλεις περισσότερο από 70 εκατομμύρια δολάρια κάθε χρόνο. 

Πηγή: http://www.136.gr/article/%CE%B2%CE%AF%CE%BD%CF%84%CE%B5%CE%BF-

%CE%B7-%CE%B9%CF%83%CF%84%CE%BF%CF%81%CE%AF%CE%B1-

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

%CE%B5%CE%BC%CF%86%CE%B9%CE%B1%CE%BB%CF%89%CE%BC%CE%AD%CE

%BD%CE%BF%CF%85-%CE%BD%CE%B5%CF%81%CE%BF%CF%8D .  
 

http://www.storyofstuff.org/
http://www.youtube.com/watch?feature=player_embedded&v=DmPDC2exvPM
http://www.136.gr/article/%CE%B2%CE%AF%CE%BD%CF%84%CE%B5%CE%BF-%CE%B7-%CE%B9%CF%83%CF%84%CE%BF%CF%81%CE%AF%CE%B1-%CF%84%CE%BF%CF%85-%CE%B5%CE%BC%CF%86%CE%B9%CE%B1%CE%BB%CF%89%CE%BC%CE%AD%CE%BD%CE%BF%CF%85-%CE%BD%CE%B5%CF%81%CE%BF%CF%8D
http://www.136.gr/article/%CE%B2%CE%AF%CE%BD%CF%84%CE%B5%CE%BF-%CE%B7-%CE%B9%CF%83%CF%84%CE%BF%CF%81%CE%AF%CE%B1-%CF%84%CE%BF%CF%85-%CE%B5%CE%BC%CF%86%CE%B9%CE%B1%CE%BB%CF%89%CE%BC%CE%AD%CE%BD%CE%BF%CF%85-%CE%BD%CE%B5%CF%81%CE%BF%CF%8D
http://www.136.gr/article/%CE%B2%CE%AF%CE%BD%CF%84%CE%B5%CE%BF-%CE%B7-%CE%B9%CF%83%CF%84%CE%BF%CF%81%CE%AF%CE%B1-%CF%84%CE%BF%CF%85-%CE%B5%CE%BC%CF%86%CE%B9%CE%B1%CE%BB%CF%89%CE%BC%CE%AD%CE%BD%CE%BF%CF%85-%CE%BD%CE%B5%CF%81%CE%BF%CF%8D
http://www.136.gr/article/%CE%B2%CE%AF%CE%BD%CF%84%CE%B5%CE%BF-%CE%B7-%CE%B9%CF%83%CF%84%CE%BF%CF%81%CE%AF%CE%B1-%CF%84%CE%BF%CF%85-%CE%B5%CE%BC%CF%86%CE%B9%CE%B1%CE%BB%CF%89%CE%BC%CE%AD%CE%BD%CE%BF%CF%85-%CE%BD%CE%B5%CF%81%CE%BF%CF%8D
http://www.136.gr/article/%CE%B2%CE%AF%CE%BD%CF%84%CE%B5%CE%BF-%CE%B7-%CE%B9%CF%83%CF%84%CE%BF%CF%81%CE%AF%CE%B1-%CF%84%CE%BF%CF%85-%CE%B5%CE%BC%CF%86%CE%B9%CE%B1%CE%BB%CF%89%CE%BC%CE%AD%CE%BD%CE%BF%CF%85-%CE%BD%CE%B5%CF%81%CE%BF%CF%8D


επιστροφή 
 

Τα φίλτρα μεμβρανών αποτελούν φυσική μέθοδο καθαρισμού του νερού 

 
Η αρχή λειτουργίας τους βασίζεται στην κοσκίνιση των ακαθαρσιών  μέσω μικρο(σκοπικών) 
πόρων (διαμέτρου από 0.0001 έως 0.00001 χιλιοστών!!!). 
 Η τροφοδοσία του νερού απαιτεί τη χρήση αντλίας (πίεσης),  ενώ σε οικιακό επίπεδο αυτό γίνεται 
με την πίεση του δικτύου. 
 Εξαιτίας του μικρού μεγέθους πόρων, τα φίλτρα αυτά επιτυγχάνουν  πλήρη κατακράτηση 
σωματιδίων (στερεών) και θολότητας,  προσδίδοντας στο νερό υψηλή διαύγεια και καθαρότητα. 
 Επίσης, απομακρύνονται παθογόνοι μικροοργανισμοί,  όπως Giardia και Cryptosporidium, χωρίς 
τη χρήση χημικών. 
 Τα φίλτρα μεμβρανών είναι ιδιαίτερα δημοφιλή  και για την επεξεργασία χρησιμοποιημένων 
νερών. 
 Γκρίζα νερά, από ντουζιέρες και νεροχύτες, μπορούν να  επαναχρησιμοποιηθούν  μετά από απλή 
φίλτρανση, για το πότισμα κήπου και λουλουδιών,  για το καζανάκι ή το πλύσιμο του 
αυτοκινήτου. 
 
επιστροφή 
 

ΥΠΕΚΑ: Δημιουργία Εθνικού Μητρώου Υδρογεωτρήσεων 

 
http://www.ypeka.gr/Default.aspx?tabid=785&sni[524]=2200&language=el-GR .  

 

επιστροφή 

 

Δίκτυο Υδρο-οικολογικών σχολείων: Η ισχύς εν τη ενώσει   

 

Οι δράσεις Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης για τη νέα χρονιά ξεκίνησαν με την υλοποίηση της 

πρώτης συνάντησης των εκπαιδευτικών – εκπροσώπων των σχολείων που συμμετέχουν στο 

Δίκτυο Υδρο-οικολογικών σχολείων, την Τετάρτη 9 Ιανουαρίου 2013. Το, διευρυμένο από τη 

σχολική χρονιά 2012-2013, Δίκτυο Υδρο-οικολογικών σχολείων, έχει ως στόχο την 

ευαισθητοποίηση των μαθητών όσον αφορά την αξία του νερού αλλά και την μείωση της 

κατανάλωσης στην εκάστοτε σχολική μονάδα και θα βασίζεται στην ανταλλαγή πληροφοριών και 

καλών πρακτικών ανάμεσα σε μαθητές και εκπαιδευτικούς των συμμετεχόντων σχολείων με τη 

χρήση νέων τεχνολογιών.  

Διαβάστε περισσότερα .  

 

επιστροφή 

 

Ιστοσελίδα με άρθρα για τη μη ιδιωτικοποίηση του νερού  

 

θα βρείτε πολλά άρθρα στο  http://www.savegreekwater.org/?page_id=2  .  

επιστροφή 

 

Δημόσια διαβούλευση στο σχέδιο νόμου «Αναδιάρθρωση Ελληνικού Οργανισμού 

Τουρισμού, μείωση διοικητικών βαρών, απλούστευση διαδικασιών για την ενίσχυση της 

τουριστικής επιχειρηματικότητας και λοιπές διατάξεις». 

 

Αναδημοσιεύουμε μερικά κρίσιμα άρθρα του νομοσχεδίου για τον τουρισμό καθώς και μερικούς 

προβληματισμούς που διατυπώθηκαν στο opengov από πολίτες για να γίνει αντιληπτή η λαίλαπα 

που έρχεται για το περιβάλλον, το οποίο και χαρακτηρίζεται ως «χρόνιες αγκυλώσεις».  Ο 

νεοφιλελευθερισμός σε όλο του το μεγαλείο. Έχουμε υπογραμμίσει με κίτρινο χρώμα ορισμένα 

επίμαχα σημεία. Φαίνεται ότι έρχεται το πάνω-κάτω σε σχέση με αυτά που ξέραμε. Το βασικό 

http://www.ypeka.gr/Default.aspx?tabid=785&sni%5b524%5d=2200&language=el-GR
http://medsos.gr/medsos/2010-02-04-19-14-14/1444-2013-02-01-09-31-16.html
http://www.savegreekwater.org/?page_id=2


κριτήριο που κυριαρχεί είναι αυτό της υποταγής των πάντων στο ιδιωτικό κεφάλαιο. Ιδιαίτερα 

επισημαίνουμε τον κίνδυνο να περάσουν τα ιαματικά νερά στο Ταμείο Ιδιωτικοποίησης της 

Περιουσίας του Δημοσίου, για ξεπούλημα σε ιδιώτες. Αύριο δεν αποκλείεται η Ικαρία και άλλα 

νησιά να χάσουν ακόμη και τα ιαματικά τους νερά! 

Ηλίας Γιαννίρης 

 
Εισάγουμε από σήμερα Τετάρτη 16 Ιανουαρίου 2013 σε δημόσια διαβούλευση το σχέδιο νόμου με 
τίτλο «Αναδιάρθρωση Ελληνικού Οργανισμού Τουρισμού, μείωση διοικητικών βαρών, απλούστευση 
διαδικασιών για την ενίσχυση της τουριστικής επιχειρηματικότητας και λοιπές διατάξεις». 
Με το σχέδιο νόμου επιδιώκεται ο εξορθολογισμός και η ποιοτική αναβάθμιση των υπηρεσιών του 
Υπουργείου Τουρισμού και των εποπτευόμενων από αυτό φορέων με γνώμονα το εθνικό συμφέρον, 
την διευκόλυνση των επενδύσεων και της επιχειρηματικότητας στον τουρισμό, την εξοικονόμηση 
πόρων και την ανάδειξη των συγκριτικών πλεονεκτημάτων την χώρας στον τομέα αυτό. Εν συνεχεία 
ρυθμίζονται ζητήματα που αίρουν χρόνιες αγκυλώσεις που επέβαλλαν αναχρονιστικοί νόμοι οι οποίοι 
εμπόδιζαν την τουριστική οικονομία να προσαρμοστεί στα σύγχρονα δεδομένα της παγκόσμιας 
τουριστικής αγοράς και να καταστεί ανταγωνιστική στο διεθνές περιβάλλον.  
Δεδομένης της αναπτυξιακής σημασίας του τουρισμού στην προσπάθεια ανασυγκρότησης της εθνικής 
οικονομίας, σας καλούμε να συμμετέχετε στη δημόσια αυτή διαβούλευση, διατυπώνοντας τις απόψεις 
και τις παρατηρήσεις σας στις προτεινόμενες ρυθμίσεις. 
Το Υπουργείο Τουρισμού αναμένει τις σχετικές εισηγήσεις όλων των εμπλεκομένων μερών. 
Η δημόσια διαβούλευση θα ολοκληρωθεί την Τρίτη 29 Ιανουαρίου 2013 και ώρα 3 μ.μ. και αφού 
ληφθούν υπόψη τα αποτελέσματά της, το σχέδιο νόμου θα κατατεθεί προς ψήφιση στη Βουλή των 
Ελλήνων. 
Σας ευχαριστώ εκ των προτέρων για την συμμετοχή σας στην διαδικασία. 
Όλγα Κεφαλογιάννη 
http://www.opengov.gr/yppol/?p=628 
 
Άρθρο 10: Ιαματικός τουρισμός 
1.Στον ν.3498/2006 «Ανάπτυξη ιαματικού τουρισμού, θέματα Ε.Ο.Τ. και άλλες διατάξεις» ΦΕΚ (Α 
230) προστίθεται άρθρο 1Α με τίτλο «Ορισμοί» ως εξής: 
«1. Για τους σκοπούς του παρόντος νόμου ισχύουν οι ακόλουθοι ορισμοί: 
α. Ιαματικοί φυσικοί πόροι είναι φυσικά νερά ψυχρά ή θερμά, ατμοί φυσικά αέρια, καθώς και πηλοί, 
που συνδέονται με συγκεκριμένο γεωγραφικό χώρο και έχουν ιαματικές ιδιότητες, 
β. Ιαματική πηγή είναι φυσική ανάβλυση ή άντληση ιαματικού φυσικού πόρου με τεχνικό έργο 
υδροληψίας ή φυσική δημιουργία πηλού 
γ. Θερμαλιστικός-ιαματικός τουρισμός: είναι μια μορφή τουρισμού ειδικού ενδιαφέροντος, η οποία 
περιλαμβάνει το σύνολο των σχέσεων και δραστηριοτήτων, οι οποίες είναι αποτέλεσμα της 
προσωρινής μετακίνησης και διαμονής ανθρώπων που επιθυμούν να βελτιώσουν, να 
σταθεροποιήσουν ή να επαναφέρουν την σωματική και ψυχική τους υγεία μέσα από την χρήση 
ιαματικών φυσικών πόρων. Η ανωτέρω μορφή βασίζεται στην παροχή υπηρεσιών σε περιοχές- κέντρα 
των οποίων κύριο χαρακτηριστικό αποτελεί η χρήση αναγνωρισμένων ιαματικών φυσικών πόρων σε 
ειδικές εγκαταστάσεις και στόχο έχει την πρόληψη, διατήρηση και αποκατάσταση της σωματικής και 
ψυχικής υγείας και ευεξίας του ατόμου. 
δ. θερμαλισμός: αφορά ένα ευρύ πεδίο προληπτικών και θεραπευτικών εφαρμογών για την σωματική, 
ψυχική και πνευματική υγεία του ανθρώπου οι οποίες πραγματοποιούνται με την χρήση ιαματικών 
φυσικών πόρων σε χώρους με ιδιαίτερα περιβαλλοντικά και πολιτιστικά χαρακτηριστικά και με 
εξειδικευμένες εγκαταστάσεις. 
ε. Κέντρο θερμαλιστικού-ιαματικού τουρισμού: αποτελεί ένα εξειδικευμένο και ειδικώς εξοπλισμένο 
κέντρο όπου η πρόληψη και η αποκατάσταση της υγείας του χρήστη των υπηρεσιών του κέντρου ή η 
αναζωογόνηση γίνεται με υδροθεραπεία, ποσιθεραπεία, εισπνοθεραπεία, ρινοπλύσεις, κατιονισμούς, 
ατμόλουτρα, πηλοθεραπεία και άλλες μεθόδους. Στα κέντρα θερμαλιστικού τουρισμού παρέχονται 
υπηρεσίες ιαματικής θεραπείας, ευεξίας και θαλασσοθεραπείας, όπου γίνεται χρήση θερμαινόμενου 
θαλασσινού νερού, άμμου, λάσπης, φυκιών και άλλων θαλασσίων υλικών για προληπτικούς ή 
θεραπευτικούς λόγους υγείας, υπό ιατρική παρακολούθηση και σε συνδυασμό με το θαλάσσιο 
περιβάλλον. 
2. Στο άρθρο 8 του ν. 3498/2006 προστίθεται παράγραφος 4 που έχει ως εξής: 
«4. Εάν εκλείψουν οι λόγοι που προκάλεσαν την άρση της αναγνώρισης ενός φυσικού πόρου ως 
ιαματικού μπορεί να υποβληθεί νέα αίτηση για αναγνώριση αυτού σύμφωνα με την διαδικασία που 
προβλέπεται στο άρθρο 4 του παρόντος νόμου.» 
3. Η παράγραφος 3 του άρθρου 10 του ν. 3498/2006 τροποποιείται ως εξής: 
«3. Η Επιτροπή Προστασίας Ιαματικών Φυσικών Πόρων υπάγεται στο Υπουργείο Τουρισμού και 
υποστηρίζεται στο έργο της από μόνιμη γραμματεία και προσωπικό που διαθέτει η Διεύθυνση 
τουριστικής πολιτικής του Υπουργείου Τουρισμού.» 
4. Στο τέλος της παραγράφου 2 του άρθρου 11 του ν. 3498/2006 προστίθεται εδάφιο ως εξής: 
« Οι φορείς οι οποίοι αναλαμβάνουν την διανομή του ιαματικού πόρου έναντι οικονομικού 
ανταλλάγματος βαρύνονται με: 

http://www.opengov.gr/yppol/?p=628


α) την κατασκευή των αναγκαίων τεχνικών έργων για την άντληση ή την διατήρηση ή βελτίωση της 
απόδοσης και διατήρηση της ποιότητας των ιαματικών φυσικών πόρων ή την προστασία αυτών, 
β) την κατασκευή του δικτύου και των εγκαταστάσεων διανομής 
γ) την εγκατάσταση μετρητών διανομής του ιαματικού φυσικού πόρου στα κέντρα θερμαλιστικού-
ιαματικού τουρισμού» 
5. Στο τέλος του πρώτου εδαφίου της παραγράφου (2) του άρθρου 39 του ν. 4049/2012 (ΦΕΚ Α’ 35), 
προστίθενται εδάφια ως ακολούθως: 
«Εντός προθεσμίας τριών (3) ετών από την δημοσίευση της κανονιστικής πράξης του άρθρου 16 του 
ν. 3498/2006, όπως ισχύει, οι ως άνω αναφερόμενοι Οργανισμοί Τοπικής Αυτοδιοίκησης ή οι 
αναπτυξιακές εταιρείες αυτών, υποβάλουν για έγκριση στον Ε.Ο.Τ. οικονομοτεχνική μελέτη 
επενδυτικού σχεδίου του ιαματικού φυσικού πόρου, στην οποία περιγράφεται αναλυτικά το 
πρόγραμμα της επένδυσης, δίνονται στοιχεία για την τουριστική κίνηση της περιοχής και 
παρατίθενται οι προοπτικές βιωσιμότητας της επένδυσης. Η οικονομοτεχνική μελέτη εγκρίνεται με 
απόφαση του Υπουργού Τουρισμού, μετά από σχετική εισήγηση του Ε.Ο.Τ.. Τα έργα αξιοποίησης 
ολοκληρώνονται μέσα σε προθεσμία τεσσάρων (4) ετών από την έκδοση της ως άνω αναφερόμενης 
απόφασης. Σε περίπτωση άπρακτης παρέλευσης των ως άνω αναφερομένων προθεσμιών, οι 
διοικητικές πράξεις παραχώρησης ή μίσθωσης ανακαλούνται αυτοδίκαια. Ο Ε.Ο.Τ. εκδίδει 
διαπιστωτική πράξη για την αυτοδίκαιη ανάκληση των πράξεων παραχώρησης ή μίσθωσης και 
αποβάλει τους κατόχους από τους χώρους και εγκαταστάσεις τους.» 
6. Με απόφαση του Υπουργού Τουρισμού ρυθμίζονται ειδικότερα θέματα που αφορούν την 
πιστοποίηση των εργαστηρίων τα οποία χορηγούν τις προβλεπόμενες από τον ν.3498/2006 αναλύσεις 
για την αναγνώριση ιαματικών φυσικών πόρων. 
7. Οι υφιστάμενες κατά την δημοσίευση του ν. 3498/2006 επιχειρήσεις υδροθεραπευτηρίων 
εξακολουθούν να λειτουργούν, με τις σχετικές βεβαιώσεις που τους έχουν χορηγηθεί από τον Ε.Ο.Τ., 
για δεκαοκτώ (18) μήνες από την εκπνοή της προθεσμίας της παράγραφος 1 του άρθρου 39 του ν. 
4049/2012. 
Για τις επιχειρήσεις, οι οποίες δεν έχουν υποβάλει τα δικαιολογητικά που προβλέπονται από την 
παράγραφο 3 του άρθρου 39 του ν. 4049/2012, δίδεται προθεσμία έξι (6) μηνών από την δημοσίευση 
του παρόντος, για την υποβολή τους. Μετά το πέρας της προθεσμίας αυτής σφραγίζονται οριστικά και 
η αξιοποίηση της ιαματικής πηγής μεταφέρεται στο ΤΑΙΠΕΔ. 
http://www.opengov.gr/yppol/?p=618  
 
Άρθρο 11: Οργανωμένοι υποδοχείς τουριστικών δραστηριοτήτων 
1. α. Ως «Οργανωμένος υποδοχέας τουριστικών δραστηριοτήτων» ορίζεται η περιοχή που 
αναπτύσσεται σύμφωνα με τις ισχύουσες οικείες διατάξεις, προκειμένου να λειτουργήσει κατά κύρια 
χρήση ως χώρος ανάπτυξης δραστηριοτήτων τουρισμού-αναψυχής και άλλων συνοδευτικών του 
τουρισμού δραστηριοτήτων. 
β. Ως οργανωμένοι Υποδοχείς τουριστικών δραστηριοτήτων νοούνται ιδίως: 
βα) Οι Περιοχές Ολοκληρωμένης Τουριστικής Ανάπτυξης (ΠΟΤΑ) του άρθρου 29 του ν. 2545/1997. 
ββ) Οι Περιοχές Οργανωμένης Ανάπτυξης Παραγωγικών Δραστηριοτήτων τουρισμού (ΠΟΑΠΔ) του 
άρθρου 10 του ν. 2742/1999, στις οποίες η αποκλειστική ή η κύρια χρήση είναι η χρήση τουρισμού-
αναψυχής. 
βγ) Οι Περιοχές Ειδικά Ρυθμιζόμενης Πολεοδόμησης (ΠΕΡΠΟ) του άρθρου 24 του ν. 2508/1997, στις 
οποίες επιτρέπονται χρήσεις τουρισμού-αναψυχής. 
βδ) Τα Δημόσια Ακίνητα, των οποίων ο γενικός προορισμός σύμφωνα με τα οικεία εγκεκριμένα 
Ειδικά Σχέδια Χωρικής Ανάπτυξης Δημοσίων Ακινήτων (ΕΣΧΑΔΑ) του άρθρου 12 του ν. 3986/2011 
είναι ο τουρισμός – αναψυχή ή η δημιουργία παραθεριστικού –τουριστικού χωριού. 
βε) Περιοχές, για τις οποίες εκδίδονται Ειδικά Σχέδια Ολοκληρωμένης Ανάπτυξης Περιοχών 
Εγκατάστασης Στρατηγικών Επενδύσεων του άρθρου 24 του ν. 3894/2010 (Α’ 204) για επενδύσεις 
στον τομέα του τουρισμού. 
2. Οι προϋποθέσεις, η διαδικασία και η ελάχιστη απαιτούμενη επιφάνεια για τον χαρακτηρισμό, τον 
καθορισμό ή τη δημιουργία των υποδοχέων της παραγράφου 1 ορίζονται από τις οικείες για κάθε 
υποδοχέα διατάξεις. 
3. α. Επιτρέπεται η δημιουργία οργανωμένων υποδοχέων τουριστικών δραστηριοτήτων στο σύνολο 
των περιοχών που υπάγονται στις κατηγορίες Α, Β και Δ του άρθρου 4 της υπ’ αριθμ. 24208/4.6.2009 
κοινής απόφασης των Υπουργών Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημοσίων Έργων, Εσωτερικών, 
Οικονομίας και Οικονομικών, Ανάπτυξης, Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, Πολιτισμού, 
Τουριστικής Ανάπτυξης, Μεταφορών και Επικοινωνιών και Εμπορικής Ναυτιλίας, Αιγαίου και 
Νησιωτικής Πολιτικής (Β΄ 1138) με ανώτατο επιτρεπόμενο συντελεστή δόμησης τον προβλεπόμενο 
από την εκάστοτε ισχύουσα νομοθεσία για κάθε κατηγορία οργανωμένου υποδοχέα. 
4. α. Επιτρέπεται η δημιουργία οργανωμένων υποδοχέων τουριστικών δραστηριοτήτων στις ορεινές 
περιοχές της κατηγορίας ΣΤ και στο σύνολο των νησιών της Ομάδας ΙΙ της κατηγορίας Ε με επιφάνεια 
μεγαλύτερη των 90 τ.χλμ. της υπ’ αριθμ. 24208/4.6.2009 κοινής απόφασης των Υπουργών 
Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημοσίων Έργων, Εσωτερικών, Οικονομίας και Οικονομικών, 
Ανάπτυξης, Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, Πολιτισμού, Τουριστικής Ανάπτυξης, Μεταφορών 
και Επικοινωνιών και Εμπορικής Ναυτιλίας, Αιγαίου και Νησιωτικής Πολιτικής με ανώτατο 
επιτρεπόμενο μικτό συντελεστή δόμησης το 0,05. Ο περιορισμός αυτός δεν εφαρμόζεται για την 
Κρήτη, την Ρόδο, την Κέρκυρα και την Εύβοια. Οι οργανωμένοι υποδοχείς τουριστικών 
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δραστηριοτήτων της περίπτωσης αυτής πρέπει να συνδέονται λειτουργικά με εγκαταστάσεις και 
υποδομές ανάδειξης και αξιοποίησης περιβαλλοντικών, γεωλογικών, γεωμορφολογικών, 
αρχιτεκτονικών, ιστορικών, θρησκευτικών ή πολιτιστικών στοιχείων της περιοχής, οι οποίες είτε 
βρίσκονται στο γήπεδο εκμετάλλευσης του υποδοχέα είτε και στην ευρύτερη περιοχή αυτού. 
β. Στα νησιά της περίπτωσης α της παραγράφου αυτής δεν εφαρμόζονται οι περιορισμοί της 
παραγράφου Ε του άρθρου 9 της υπ’ αριθμ. 24208/4.6.2009 κοινής απόφασης των Υπουργών 
Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημοσίων Έργων, Εσωτερικών, Οικονομίας και Οικονομικών, 
Ανάπτυξης, Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, Πολιτισμού, Τουριστικής Ανάπτυξης, Μεταφορών 
και Επικοινωνιών και Εμπορικής Ναυτιλίας, Αιγαίου και Νησιωτικής Πολιτικής (Β΄ 1138). 
γ. Εφόσον στα γήπεδα εκμετάλλευσης των οργανωμένων υποδοχέων περιλαμβάνονται και εκτάσεις 
που υπάγονται σε ειδικά καθεστώτα προστασίας, όπως ιδίως χώροι αρχαιολογικού ή ιστορικού 
ενδιαφέροντος, δάση και δασικές εκτάσεις, καθώς και περιοχές υπαγόμενες στο εθνικό σύστημα 
προστατευόμενων περιοχών του ν. 3937/2011 (Α’ 60), πρέπει, στην οικεία πράξη χωροθέτησης, να 
αξιολογούνται ειδικώς οι συνέπειες από τη δημιουργία και λειτουργία των οργανωμένων υποδοχέων 
τουριστικών δραστηριοτήτων στις εν λόγω περιοχές και οι επιπτώσεις στο τοπίο από τις 
προτεινόμενες παρεμβάσεις, και να τεκμηριώνεται η συμβατότητα του υπό ίδρυση υποδοχέα με τα 
ειδικά χαρακτηριστικά και τους στόχους διατήρησης, προστασίας και ανάδειξης των εν λόγω 
περιοχών.  
5. Οι διατάξεις των παραγράφων 3 και 4 εφαρμόζονται και για τα σύνθετα τουριστικά καταλύματα 
των άρθρων 8 και 9 του ν. 4002/2011 (Α’ 180). 
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 28 Ιανουαρίου 2013, 14:49 | Στάθης Τζέμος  
Για τα νησιά της Ομάδας ΙΙ κατηγ. Ε της ΚΥΑ 24208/4.6.2009 επιφάνειας μεγαλύτερη 90 τ.χλμ. 
αίρονται οι περιορισμοί της παρ. Ε, άρθρου 9 ΚΥΑ 24208/4.6.200. Οι περιορισμοί – που πλέον 
αίρονται – αφορούν στις σύνθετες ολοκληρωμένες τουριστικές υποδομές μικτής χρήσης και 
προέβλεπαν: 
(α). Νησιά επιφάνειας 90-100 τ.χλμ., η έκταση για ανάπτυξη υποδομών να μην υπερβαίνει το 2 τοις 
χιλίοις της επιφάνειάς τους 
(β). Νησιά 100-150 τ.χλμ να μην υπερβαίνει 1,5 τοις χιλίοι 
(γ). Νησιά ˃150 τ.χλμ. να μην υπερβαίνει 1 τοις χιλίοις 
(δ). Για τα νησιά αυτά και ορεινές περιοχές κατηγ. ΣΤ τίθεται ανώτατος συντελεστής δόμησης 0,05. 
Με ποια λογική γίνεται αυτή η άρση των περιορισμών? Είναι δυνατόν να νομοθετείτε χωρίς να 
αιτιολογείτε τι κάνετε και γιατί το κάνετε? Τι νόημα έχει η διαβούλευση εάν δεν παρουσιάζετε τις 
προτάσεις σας με εξηγήσεις? Αποτελεί δείγμα προχειρότητας τουλάχιστον…. 
 
 28 Ιανουαρίου 2013, 14:18 | Στάθης Τζέμος  
Δίνετε τη δυνατότητα δημιουργίας οργανωμένων υποδοχέων τουριστικών δραστηριοτήτων και στο 
σύνολο των νησιών της Ομάδας ΙΙ κατηγ., δηλαδή για 47 νησιά με σημαντική τουριστική 
δραστηριότητα (Μύκονος, Πάρος, Νάξος, Θήρα κλπ.) επιφάνειας άνω των 90 τ.χλμ, με ανώτατο 
επιτρεπόμενο μικρό συντελεστή δόμησης 0,05. Με ποια λογική προέκυψε αυτό το ποσοστό; Και γιατι 
να μην υπάρχει κλιμάκωση με βάση την έκταση από 90 τ.χλμ και πάνω? 
 
 28 Ιανουαρίου 2013, 14:46 | Στάθης Τζέμος  
Ως γενικό σχόλιο, έρχεστε – όπως και οι προηγούμενες πολιτικές ηγεσίες – και αγγίζετε ένα από τα 
πλέον ευαίσθητα ζητήματα που αφορούν τον τουριστικό κλάδο, τη ραχοκοκαλιά της οικονομίας, με 
πρωτοφανή προχειρότητα. Μας παρουσιάζετε ένα σχέδιο νόμου που παραπέμπει σε άλλους νόμους, 
σε ΠΔ και σε ΚΥΑ, στα οποία δεν έχουμε εύκολη πρόσβαση. Η διαβούλευση δεν πρέπει να γίνεται 
για τους τύπους αλλά για την ουσία. Να παρατείνετε τη διαβούλευση για ένα μήνα! Να αναρτήσετε 
αιτιολογική έκθεση, ώστε να μας εξηγήσετε τη σκοπιμότητα όσων κάνετε και όσων αλλάζετε! Το 
θέμα δεν είναι να τα καταλαβαίνουν μόνο τα νομικά γραφεία. Βρίθει ασαφειών το νομοσχέδιο. 
 
Άρθρο 12: Σύνθετα τουριστικά καταλύματα 
1. Στο τέλος της περίπτωσης Γ της παραγράφου 1 του άρθρου 2 του ν. 2160/1993 (Α΄ 118), που 
προστέθηκε με την παράγραφο 1 του άρθρου 8 του ν. 4002/2011 (Α΄ 180), προστίθενται νέα εδάφια 
ως εξής: 
«Για την εφαρμογή του νόμου αυτού ως εγκαταστάσεις ειδικής τουριστικής υποδομής νοούνται και 
εγκαταστάσεις ειδικών μορφών τουρισμού, όπως μονάδες ιαματικής θεραπείας, κέντρα ιαματικού 
τουρισμού-θερμαλισμού, κέντρα αναζωογόνησης, κέντρα ευεξίας και αισθητικής και κέντρα 
καταδυτικού τουρισμού, καθώς και εγκαταστάσεις και υποδομές ανάδειξης και αξιοποίησης 
περιβαλλοντικών, γεωλογικών, γεωμορφολογικών, αρχιτεκτονικών, ιστορικών, θρησκευτικών ή 
πολιτιστικών στοιχείων της περιοχής, οι οποίες βρίσκονται είτε στο γήπεδο εκμετάλλευσης του 
σύνθετου τουριστικού καταλύματος είτε και στην ευρύτερη περιοχή αυτού, εφόσον ενσωματώνονται 
λειτουργικώς στο σύνθετο τουριστικό κατάλυμα. Η ειδική τουριστική υποδομή ως μέρος σύνθετου 
τουριστικού καταλύματος είναι προαιρετική, εφόσον ποσοστό 15 % τουλάχιστον της συνολικής 
δόμησης του σύνθετου τουριστικού καταλύματος αποτελείται από τμήματα εγκαταλελειμμένων 
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οικισμών ή κτίρια και εγκαταστάσεις της ευρύτερης περιοχής, που έχουν χαρακτηρισθεί μνημεία ή 
διατηρητέα, αποκαθίστανται με δαπάνες του ιδιοκτήτη του σύνθετου τουριστικού καταλύματος και 
ενσωματώνονται λειτουργικώς στο σύνθετο τουριστικό κατάλυμα.» 
2. Στο τέλος της περίπτωσης β΄ της παραγράφου 3 του άρθρου 9 του ν. 4002/2011, προστίθεται 
τελευταίο εδάφιο ως εξής: 
«Εφόσον στα σύνθετα τουριστικά καταλύματα περιλαμβάνεται γήπεδο γκολφ 18 οπών τουλάχιστον, 
το ποσοστό των δυνάμενων να πωληθούν ή εκμισθωθούν μακροχρονίως τουριστικών επιπλωμένων 
κατοικιών προσαυξάνεται σε 60% της συνολικώς δομούμενης επιφάνειας του σύνθετου τουριστικού 
καταλύματος εφόσον ο συντελεστής δόμησης που πραγματοποιείται δεν υπερβαίνει το 0,10 και σε 
75% αντίστοιχα εφόσον ο συντελεστής δόμησης δεν υπερβαίνει το 0,05». 
3. Τα ξενοδοχειακά καταλύματα, τα οποία αποτελούν τμήμα σύνθετου τουριστικού καταλύματος των 
άρθρων 8 και 9 του ν. 4002/2011, μπορεί να υπάγονται σε καθεστώς χρονομεριστικής μίσθωσης του ν. 
1652/1986 (Α΄ 167). Το ποσοστό του ανωτέρω ξενοδοχείου το οποίο επιτρέπεται να υπάγεται σε 
καθεστώς χρονομεριστικής μίσθωσης δεν μπορεί να υπερβαίνει το 70% της συνολικής σε κλίνες 
δυναμικότητάς του προκειμένου περί νέου σύνθετου τουριστικού καταλύματος. Στην περίπτωση 
υφιστάμενου ξενοδοχειακού καταλύματος που μετατρέπεται σε σύνθετο τουριστικό κατάλυμα το 
ανωτέρω ποσοστό προσδιορίζεται από τις διατάξεις του ν. 1652/86 και της υπ’ αριθμ. Α.9953/ 
ΔΙΟΝΟΣΕ/1789/11.12.1987 απόφασης του υφυπουργού Εθνικής Οικονομίας (Β’ 719/1987). 
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 8 Ιανουαρίου 2013, 16:17 | Spyros Athanassiou  
Η αύξηση των ποσοστών σε 60% της συνολικώς δομούμενης επιφάνειας του σύνθετου τουριστικού 
καταλύματος εφόσον ο συντελεστής δόμησης που πραγματοποιείται δεν υπερβαίνει το 0,10 και σε 
75% αντίστοιχα εφόσον ο συντελεστής δόμησης δεν υπερβαίνει το 0,05, όταν δημιουργείται γήπεδο 
γκολφ, είναι πολύ μεγάλη. Επιπλέον, έχετε αναλογιστεί τι μπορεί να συμβεί εάν κάποιος δεν 
λειτουργήσει γήπεδο γκολφ? Δεν θα υπάρχει πρόστιμο ? 
 28 Ιανουαρίου 2013, 14:04 | Στάθης Τζέμος  
Η προσαύξηση των ποσοστών σε 65% από 40% που ισχύει και σε 75% από 60% που ισχύει όταν 
κατασκευάζεται γηπεδο γκολφ είναι υπερβολική. Πρέπει να μειωθούν. Πολλοί που έχουν τεράστιες 
εκτάσεις θα προφασισθούν ότι θα κάνουν γκολφ, θα χτίσουν καταλύματα και τουριστικές κατοικίες με 
τις ευεργετικές διατάξεις του νόμου τα οποία θα μπορούν να πουλήσουν. Ποιος ελέγχει εάν όντως θα 
λειτουργήσει γήπεδο γκολφ? Και τι ποινές προβλέπονται αν λειτουργήσει για 1-2 χρόνια και μετά 
κλείσει και μείνουν μόνο οι τουριστικές κατοικίες? 
Χρειάζεται πολύ προσοχή και αναθεώρηση αυτής της διάταξης!! 
 28 Ιανουαρίου 2013, 14:05 | Στέφανος Πούλιος  
Ο ν. 4002/2011 ορίζει (παρ. 6 , άρθρο για την υπαγωγή υφιστάμενων ξενοδοχειακών μονάδων στην 
κατηγορία «Σύνθετα Τουριστικά Καταλύματα» να έχουν κατασκευασθεί σε γήπεδο με ελάχιστο 
εμβαδό γηπέδων 50.000 τ.μ. Ο περιορισμός αυτός είναι «ασφυκτικός» και εξαιρετικά περιοριστικός. 
Πρέπει να δοθεί ένα περιθώριο και σε υφιστάμενες ξενοδοχειακές μονάδες, που αποδειγμένα έχουν 
ρίξει τεράστια κεφάλαια στην αγορά, να μπορέσουν να αξιοποιήσουν την κατηγορία των σύνθετων 
τουριστικών καταλυμάτων, να κάνουν επενδύσεις, να δημιουργήσουν θέσεις εργασίας. Με τη 
στενότητα πόρων και την έλλειψη ρευστότητας δεν υπάρχει περίπτωση να έρθουν – άμεσα 
τουλάχιστον – νέοι επενδυτές. Ο περιορισμός των 50.000 τ.μ. να μειωθεί – ακόμα και στα 20.000 τ.μ. 
– για υφιστάμενες ξενοδοχειακές μονάδες, μήπως και γίνουν επενδύσεις. 

 28 Ιανουαρίου 2013, 02:13 | Μαργαρίτα Καραβασίλη  
Η διατήρηση και αναζωογόνηση των παραδοσιακών οικισμών της χώρας είναι απαραίτητη 
προϋπόθεση για την ανάδειξη της πολιτιστικής – πολιτισμικής κληρονομιάς. Σήμερα όλο και 
περισσότερα κτίρια (τμήματα εγκαταλελειμμένων οικισμών ή παραδοσιακών οικισμών ή κτίρια και 
εγκαταστάσεις της ευρύτερης περιοχής, που έχουν χαρακτηρισθεί μνημεία ή διατηρητέα) 
εγκαταλείπονται και σταδιακά καταστρέφονται, ενώ σημαντικοί παραδοσιακοί οικισμοί της χώρας 
χάνουν τον πληθυσμό τους και σταδικά ερημώνονται! 
Είναι ιδιαίτερα κρίσιμο να θεσπιστούν διατάξεις που να δίνουν τη δυνατότητα για την ουσιαστική 
αναζωογόνηση ευρύτερων περιοχών και παραδοσιακών οικισμών, αλλά και για την ανάδειξη των 
συγκριτικών πλεονεκτημάτων τους, μέσω της επαναχρησιμοποίησής τους ως σύνθετα τουριστικά 
καταλύματα με τον όρο της ήπιας, βιώσιμης ανάπτυξης (πολιτιστικός τουρισμός σε συνδυασμό με 
οικοτουρισμό), ως εξής: 
«Όλα τα εγκαταλειμμένα ή και μη συντηρούμενα κτίρια, που βρίσκονται εντός χαρακτηρισμένων 
παραδοσιακών οικισμών της χώρας, ή σε τμήματα εγκαταλελειμμένων οικισμών ή κτίρια και 
εγκαταστάσεις της ευρύτερης περιοχής, που έχουν χαρακτηρισθεί μνημεία ή διατηρητέα, μπορεί να 
χρησιμοποιηθούν ως σύνθετα τουριστικά καταλύματα, χωρίς να είναι υποχρεωτική ειδική τουριστική 
υποδομή. 
Στην περίπτωση αυτή μπορεί να συσταθεί νομικό πρόσωπο, είτε αποκλειστικά από τος ιδιοκτήτες 
αυτών είτε σε σύμπραξη με τρίτο επενδυτή με σκοπό την διατήρηση, αποκατάσταση και ανακαίνιση 
των κτιρίων αυτών και την μετατροπή τους σε τουριστικά καταλύματα, με την τήρηση των όρων και 
προϋποθέσεων δόμησης που επιβάλλονται για την περιοχή από τα εκάστοτε σχετικά π. δ/γματα.  
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Τα κτίρια αυτά αποκαθίστανται με δαπάνες του νομικού προσώπου – φορέα εκμετάλλευσης του 
σύνθετου τουριστικού καταλύματος. 
Σε περίπτωση εμπλοκής υλοποίησης μεταβίβασης λόγω πολλαπλών κληρονομικών μεριδίων οι 
κληρονόμοι συμμετέχουν ως μέτοχοι του νομικού προσώπου κατά την αναλογία ποσοστού που 
προκύπτει από τα κληρονομικά δικαιώματά τους, χωρίς ειδική απόφαση των αρμόδιων δικαστηρίων. 
 23 Ιανουαρίου 2013, 21:41 | Τάσος Παπαδόπουλος  

Δεν γίνεται καμία αναφορά σε δημιουργία και λειτουργία Ξενώνων (Hostels) προβλέπονταν στον 
νόμο του 87 αφαιρέθηκαν στον νόμο του 2002. Παντού σε όλον τον κόσμο τα Hostel αποτελούν 
σημαντικό θεσμό. Γιατί όχι και στην Ελλάδα; 
Υπάρχει κάποιος λόγος; 
 
Άρθρο 15: ΠΕΡΙΟΧΕΣ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΗΣ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ (ΠΟΤΑ) 
Στο άρθρο 9 του άρθρου 29 του ν. 2545/1997 (Α’ 254) επέρχονται οι ακόλουθες τροποποιήσεις: 
α. Στην παράγραφο 1 προστίθεται νέο εδάφιο γ ως εξής: 
«Δρόμοι ή άλλα φυσικά και άλλα τεχνητά έργα, καθώς και ρέματα που διαπερνούν εκτάσεις που 
χρησιμοποιούνται για τη δημιουργία Π.Ο.Τ.Α. δεν συνιστούν κατάτμηση αυτών, ούτε 
προσμετρούνται για τον υπολογισμό του ελάχιστου εμβαδού των ιδιοκτησιών. Για τη διατήρηση του 
ενιαίου της έκτασης πρέπει να εξασφαλίζεται η δυνατότητα λειτουργικής ενοποίησης του/των 
γηπέδου/ων μέσω γεφύρωσης του ρέματος ή του δρόμου ή ενοποίησης του/των γηπέδου/ων με 
τεχνικό έργο. Με το προεδρικό διάταγμα της παραγράφου 3 καθορίζονται τα αναγκαία για την 
αποκατάσταση της λειτουργικής ενοποίησης του γηπέδου τεχνικά έργα. Με το ίδιο προεδρικό 
διάταγμα μπορούν να καταργούνται και να ενσωματώνονται στην έκταση της Π.Ο.Τ.Α. ή να 
μετατοπίζονται αγροτικές οδοί που την διασχίζουν, καθώς και να καθορίζονται τα απαραίτητα έργα 
για την εξασφάλιση της πρόσβασης τρίτων ιδιοκτητών και άλλων χρηστών, που εξυπηρετούνταν από 
τις καταργούμενες αγροτικές οδούς. Στην περίπτωση κατάργησης δημόσιων αγροτικών οδών το 
προεδρικό διάταγμα της παραγράφου 3 εκδίδεται ύστερα από πρόταση και του Υπουργού Ανάπτυξης, 
Ανταγωνιστικότητας, Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων.» 
β. Η παράγραφος 2 αντικαθίσταται ως εξής: 
«2. α. Οι Π.Ο.Τ.Α. αναπτύσσονται, από τον ίδιο Φορέα ίδρυσης και εκμετάλλευσης, σε ένα ή 
περισσότερα τμήματα εντός της ίδιας γεωγραφικής ενότητας (Περιφερειακή Ενότητα). Η έκταση της 
Π.Ο.Τ.Α. ή του κυρίου τμήματος αυτής θα πρέπει να υπερβαίνει τα 800 στρέμματα και να είναι 
ιδιόκτητη κατά 85% τουλάχιστον. 
β. Οι Π.Ο.Τ.Α., αποτελούν οργανωμένο υποδοχέα τουριστικών δραστηριοτήτων οι οποίες πρέπει να 
περιέχουν τουριστικές επενδύσεις προκαθορισμένης κρίσιμης μάζας, ώστε να εξασφαλίζεται η 
βιωσιμότητα του προγράμματος ανάπτυξης, ιδιαίτερα σε τουριστικά μη ανεπτυγμένες περιοχές. Η 
επάρκεια των επενδύσεων αυτών κρίνεται κατά τον έλεγχο της σχετικής προτάσεως για τη δημιουργία 
Π.Ο.Τ.Α.. 
γ. Στις Π.Ο.Τ.Α. επιτρέπεται να περιλαμβάνονται όλες οι χρήσεις του άρθρου 8 του από 23.2.87 
π.δ/τος (Δ’ 166). Εκ των ως άνω χρήσεων η χρήση κατοικία επιτρέπεται εντός ΠΟΤΑ μόνον υπό τις 
ακόλουθες πρόσθετες προϋποθέσεις: 
Το πρόγραμμα τουριστικής ανάπτυξης της Π.Ο.Τ.Α. να περιλαμβάνει κατ’ ελάχιστο τουριστικά 
καταλύματα τάξεων ΑΑ και Α με συνολική δυναμικότητα 1000 κλινών και δύο τουλάχιστον 
εγκαταστάσεις ειδικής τουριστικής υποδομής. Εγκαταστάσεις ειδικής τουριστικής υποδομής που 
αποτελούν τμήμα Συνθέτων Τουριστικών Καταλυμάτων εντός Π.Ο.Τ.Α. λαμβάνονται υπόψη για την 
ικανοποίηση της προϋπόθεσης αυτής. 
Το ελάχιστο κόστος του προγράμματος ανάπτυξης να υπερβαίνει τα 75 εκ. ευρώ μη 
συμπεριλαμβανομένης της αξίας της γης». 
γ. Στο τέλος του πρώτου εδαφίου της παραγράφου 5α, προστίθενται νέα εδάφια ως εξής: 
«Κατ’ εξαίρεση επιτρέπεται η σύσταση οριζοντίων διηρημένων ιδιοκτησιών και επί των τουριστικών 
εγκαταστάσεων, εφόσον πρόκειται για τμήματα υφισταμένων εντός Π.Ο.Τ.Α. τουριστικών 
εγκαταστάσεων, τα οποία μετατρέπονται βάσει των διατάξεων των άρθρων 8 και 9 του ν. 4002/2011 
σε τουριστικές επιπλωμένες κατοικίες σύνθετων τουριστικών καταλυμάτων και οι οποίες, σύμφωνα 
με τις ειδικές διατάξεις του νόμου αυτού, δύνανται να μεταβιβάζονται ή να εκμισθώνονται 
μακροχρόνια σε τρίτους».  
δ. Το δεύτερο εδάφιο της παραγράφου 5α αντικαθίσταται ως εξής: 
«Προϋπόθεση για τη σύσταση των αυτοτελών κατά τα παραπάνω διηρημένων ιδιοκτησιών ή την 
παραχώρηση σε τρίτους δικαιωμάτων επί αυτών αποτελεί η ολοκλήρωση των βασικών έργων 
υποδομής, την εκτέλεση των οποίων έχει αναλάβει ο φορέας της Π.Ο.Τ.Α., καθώς και η κατάρτιση με 
συμβολαιογραφική πράξη Κανονισμού Συνιδιοκτησίας και Λειτουργίας της Π.Ο.Τ.Α., κατά τα 
πρότυπα του Κανονισμού Συνιδιοκτησίας και Λειτουργίας συνθέτων τουριστικών καταλυμάτων που 
θεσπίστηκε με την υπ’ αριθμ. 125/25.1.2012 Απόφαση του Υπουργού Πολιτισμού και Τουρισμού (Β’ 
195). Ο Κανονισμός αυτός θα ισχύει για το σύνολο των εντός της Π.Ο.Τ.Α. ή του διακεκριμένου 
τμήματος αυτής εκτάσεων και λειτουργιών ανεξάρτητα από τον τυχόν διαχωρισμό τους από φυσικά η 
τεχνητά εμπόδια, δρόμους, ρέματα κ.λπ.» 
 
επιστροφή 
 



Αφιέρωμα:  

Περιβάλλον, δημόσια υγεία και πολιτικές στην εποχή του Μνημονίου  
 
Στο αφιέρωμα αυτό θεωρώ ότι ανήκει και το άρθρο μου του προηγούμενου τεύχους (Νο 33)  Η 

κρίση, οι πολιτικές και ο νησιωτικός χώρος http://www.asda.gr/ikariaka/hlekd33.htm#νησιακρίση  

Η.Γ.  

 

«Το Περιβάλλον στην εποχή του Μνημονίου. Όνειρο ήταν και πάει;» 

 

Μαρία Καραμανώφ 
Σύμβουλος Επικρατείας, Πρόεδρος Επιμελητηρίου Περιβάλλοντος και Βιωσιμότητος 

 

Ομιλία στην Ημερίδα με θέμα: «Το περιβάλλον ως πυλώνας ανάπτυξης. Πράσινη 

Επιχειρηματικότητα - Νομικό Πλαίσιο» 

Διοργάνωση: Ε.Ε.Ν. e-Θέμις, ΕΒΕΑ (Ακαδημίας αρ.7)., Σάββατο 8 Δεκεμβρίου 2012 

 

Ευχαριστώ για την πρόσκληση 

Περιβάλλον και ανάπτυξη.  Δύο λέξεις που βρίσκονται στο προσκήνιο εδώ κι εξήντα χρόνια. 

Πρώτη από τις δύο, έκανε βαρύγδουπα την εμφάνιση της στο διεθνές μεταπολεμικό στερέωμα η 

οικονομική ανάπτυξη, η οποία θεωρήθηκε εν δυνάμει απεριόριστη και εν δυνάμει πανάκεια για 

όλα τα ανθρώπινα δεινά. Σήμερα βιώνουμε πλέον τις καταστροφικές συνέπειες αυτών των 

αντιλήψεων σε όλα τα πεδία.  Από όλες τις, γνωστές πλέον, καταστροφές, πρώτη έκανε αισθητή 

την παρουσία της η παγκόσμια οικολογική κρίση και, για το λόγο αυτό, το περιβάλλον έγινε το 

αγαπημένο παιδί της δεκαετίας του 1990 και του 2000. Επιχειρήθηκε τότε μία διέξοδος από την 

κρίση, η οποία έλαβε το γνωστό όνομα «Βιώσιμη ανάπτυξη» ή «αειφορία» και φιλοδόξησε να 

γίνει το λάβαρο του 21
ου

 αιώνα. Το πρόβλημα είναι ότι την έννοια αυτή την αντιλήφθηκε ο 

καθένας με τον δικό του τρόπο. Μερικοί την πήραν στα σοβαρά και συνειδητοποίησαν ότι η ζωή 

μας πρέπει να αλλάξει προσανατολισμό και να ιεραρχήσουμε διαφορετικά τις αξίες και τις 

επιδιώξεις μας. Άλλοι την ασπάστηκαν προσχηματικά για να κερδίσουν χρόνο και να συνεχίσουν 

με άλλο όνομα τις ίδιες πρακτικές. Οι περισσότεροι, ως συνήθως, υιοθέτησαν απέναντί της μια 

συμβιβαστική στάση, το γνωστό «λίγο απ’ όλα και βλέπουμε...», προσκολλημένοι στα 

αποσπασματικά μέτρα και περιορισμούς που προέβλεπε το περιβαλλοντικό δίκαιο της δεκαετίας 

του ’70 και του ’80.   

 

Εν τω μεταξύ, στη διεθνή οικονομική και πολιτική αρένα γιγαντωνόταν ερήμην όλων αυτών η 

Παγκοσμιοποίηση. Η παλιά γνωστή συνταγή του Ρικάρντο και του Άνταμ Σμιθ, 

αναπαλαιωνόταν από τον Φρίντμαν και την γνωστή Σχολή του Σικάγο, ως ένα οιονεί θρησκευτικό 

δόγμα, με μια όμως πολύ σημαντική διαφορά.  Τώρα πια μετακινούνται ελεύθερα σε όλα τα μήκη 

και πλάτη της γης όχι μόνο τα αγαθά, αλλά και τα μέσα παραγωγής, και ιδίως τα κεφάλαια, με ό,τι 

αυτό συνεπάγεται στο πολιτικό επίπεδο για τον κρατικό έλεγχο και την κρατική κυριαρχία.   

Τα αποτελέσματα μιλούν από μόνα τους. Τα τελευταία ενενήντα χρόνια η οικονομική ανάπτυξη 

έχει πενταπλασιαστεί και το διεθνές εμπόριο δωδεκαπλασιαστεί. Ταυτόχρονα η παγκόσμια 

οικολογική κρίση έχει φτάσει στο κατώφλι της μη αναστρέψιμης καταστροφής και ο αριθμός των 

επί γης ενδεών, αρρώστων, ανέργων, εκπατρισμένων κ.λπ. έχει δραματικά αυξηθεί. Το μόνο που 

ίσως μειώνεται στις μέρες μας είναι το χάσμα που χωρίζει όλους αυτούς από τους μέχρι πρότινος 

προκλητικά ευημερούντες. Μια πολυδιάστατη κρίση έχει ξεσπάσει και αποκαλύψει, εκτός από το 

περιβαλλοντικό, και το κοινωνικό, οικονομικό και πολιτικό της πρόσωπο. Και δυστυχώς η κρίση 

αυτή εξακολουθεί πεισματικά να ερμηνεύεται όχι ως αποτυχία του μοντέλου της απεριόριστης 

ανάπτυξης, αλλά ως απόδειξη για την ανεπαρκή και άτολμη εφαρμογή του.  Κάτω από το πρίσμα 

αυτό υφέρπει η λογική ότι το οικονομικό σύστημα δεν δουλεύει για να εξασφαλίσει σε όλους τους 

ανθρώπους της γης δουλειά, υγεία, πρόνοια, παιδεία, αξιοπρέπεια, πολιτιστική ταυτότητα.  

Αντίθετα, δουλεύει για τον εαυτό του και υποχρεούται να συντηρεί μόνον εκείνους που του 

χρειάζονται για τους σκοπούς του.  Το αόρατο χέρι της αγοράς ξεφορτώνεται, με τον ένα ή άλλο 
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τρόπο, τους ανεπαρκείς και ανεπιθύμητους που εμποδίζουν την ευτυχία των υπολοίπων.  Και 

επειδή το αόρατο χέρι πρέπει να είναι και αποτελεσματικό, οι πάλαι ποτέ Κεϋνσιανοί θεσμοί, 

όπως το Παγκόσμιο Ταμείο, η Παγκόσμια Τράπεζα, και άλλοι νεώτεροι (ΠΟΕ, NAFTA) έχουν 

γίνει πλέον πολύ ορατοί, ώστε το χέρι της αγοράς να αποκτήσει και την σιδηρά πυγμή που του 

χρειάζεται για να επιτευχθούν οι διαρθρωτικές εκείνες αλλαγές που αποκλείουν από τα κράτη 

κάθε δυνατότητα εναλλακτικής πορείας. Όπως είχε παρατηρήσει ήδη από τη δεκαετία του ‘70 ο 

Ralph Nader, διεθνή πρότυπα υπάρχουν, αλλά εξασφαλίζουν μόνο την οροφή κι όχι το πάτωμα 

για την προστασία του περιβάλλοντος, της υγείας και των άλλων κοινωνικών αγαθών. 

 

Σ’ αυτήν την παγκόσμια δίνη και στην αμείλικτη λογική της έχει εμπλακεί και η χώρα μας τα 

τελευταία χρόνια.  Δικαίως και αδίκως ή, για να είμαστε ειλικρινείς, και για τα δύο. Τώρα όμως 

δεν είναι η ώρα για απόδοση ευθυνών, είναι η ώρα για λήψη αποφάσεων. Όχι σπασμωδικών, αλλά 

συνειδητών και υπεύθυνων αποφάσεων.  Για να πάρουμε τέτοιες αποφάσεις, πρέπει να ξέρουμε 

πού ακριβώς βρισκόμαστε, πού ακριβώς θέλουμε να πάμε και αν ο δρόμος που ακολουθούμε μας 

οδηγεί πράγματι εκεί.  

Γιατί στον νομικό κόσμο υπάρχει σήμερα μια διάχυτη αίσθηση, που γίνεται όλο και πιο έντονη, 

ότι άλλα πράγματα ισχύουν στα χαρτιά κι άλλα στην πράξη. Νομίζω ότι οι προηγούμενες ομιλίες 

το κατέδειξαν πάρα πολύ παραστατικά. Θα ξεκινήσω λοιπόν από τα χαρτιά, γιατί είμαστε νομικοί 

και τα χαρτιά, δηλαδή οι νόμοι, είναι αυτοί που διαγράφουν το θεσμικό πλαίσιο μέσα στο οποίο 

υποτίθεται ότι πρέπει να αποφασίζουμε και να ενεργούμε. Θεσμικά λοιπόν, είτε μας αρέσει είτε 

όχι, εξακολουθούμε να βρισκόμαστε 

μέσα στο πλαίσιο της βιώσιμης 

ανάπτυξης που κατοχυρώνεται από το 

άρθ. 24 του Συντάγματος. (1
η
 

Διαφάνεια). 

 

Βιώσιμη Ανάπτυξη! Που σημαίνει με 

δυο λόγια τι; Ότι το Σύνταγμά μας 

κατοχυρώνει το κυρίαρχο Κράτος, το 

οποίο οφείλει να σχεδιάζει και να 

εφαρμόζει αυτόνομη πολιτική, η 

οποία να διαφυλάττει το φυσικό, 

πολιτιστικό και κοινωνικό κεφάλαιο 
της χώρας. Αυτές είναι θεμελιώδεις 

συνταγματικές αρχές που, 

ανεξάρτητα αν τις εφαρμόζουμε ή όχι, 

πάντως ισχύουν. Σημαίνει επίσης ότι 

έχουμε ένα κοινωνικό σύστημα, στο 

οποίο πρέπει να επικρατεί αξιοκρατία, 

κοινωνική αλληλεγγύη και κοινωνική 

συνοχή, ότι η επιστήμη πρέπει να 

προάγει τις αξίες της βιωσιμότητας, 

ότι τα μέσα μαζικής επικοινωνίας 

πρέπει και αυτά να λειτουργούν για την προαγωγή των συνταγματικών αυτών αξιών και να 

διαχέουν αξιόπιστη πληροφορία και όχι να επιτείνουν την σύγχυση. Σημαίνει ότι πρέπει να 

έχουμε επαγγελματική δημόσια διοίκηση, ισχυρή και αποτελεσματική, για να εξασφαλίζεται η 

παρακολούθηση και ο έλεγχος της επιτυχίας ή αποτυχίας των δημοσίων σκοπών που επιδιώκουν 

οι νόμοι, είτε αυτό λέγεται παιδεία, υγεία, προστασία περιβάλλοντος, ανάπτυξη κ.ο.κ. Σημαίνει 

ότι αγορά και κράτος είναι πράγματα διακεκριμένα και πρέπει να παίζει ο καθένας τον ρόλο του 

κι όχι να εμπλέκεται στα χωράφια του άλλου. Σημαίνει ότι η οικονομία πρέπει να είναι βιώσιμη, η 

προστασία του περιβάλλοντος πρέπει να είναι το απαράβατο όριο για κάθε οικονομική 

δραστηριότητα, οι πρωτογενείς ομάδες, από την οικογένεια μέχρι τις τοπικές κοινωνίες, να 

διατηρούν την ταυτότητά τους και να επιτελούν τον ρόλο τους και ο κάθε πολίτης να γνωρίζει ότι 

έχει και υποχρεώσεις και δικαιώματα. Αυτό είναι ένα πολύ γενικό πλαίσιο, και η νομολογία του 

KARAMANOF1.jpg


ΣτΕ, όπως ανέφερε και η κα Σιούτη, συνέβαλε πολύ στην εξειδίκευσή του και στη διατύπωση 

δώδεκα βασικών αρχών (2
η
 Διαφάνεια), οι οποίες έχουν μάλιστα αναγνωρισθεί και από την 

Ευρωπαϊκή Ένωση ως το καλύτερο δείγμα της εφαρμογής των αξιών της βιωσιμότητας στην 

πράξη, και οι οποίες πρέπει να κατευθύνουν όλες τις δημόσιες πολιτικές. Δεν έχουμε τον χρόνο 

για να επιμείνω στην ανάλυσή τους, αλλά σε γενικές γραμμές υποτίθεται ότι κάθε δημόσια 

πολιτική, για να είναι βιώσιμη, οφείλει να τις 

σέβεται. Αυτή είναι η πραγματικότητα στα 

χαρτιά. 

 

Τι γίνεται τώρα στην πράξη;  

Το κράτος, στην πράξη, είτε θέλετε υπό την 

επιρροή του ΣτΕ, είτε υπό τις πιέσεις του 

Ενωσιακού Δικαίου, είτε και υπό την πίεση του 

περιβαλλοντικού κινήματος, που τις δύο 

τελευταίες δεκαετίες ενδυναμώθηκε σημαντικά, 

αναγκάστηκε σιγά-σιγά να συμμορφωθεί.  Έκανε 

λοιπόν τα πρώτα του βήματα, όχι τόσο 

πετυχημένα ίσως, αλλά πάντως έκανε τα πρώτα 

βήματα για να επιχειρήσει έναν χωροταξικό 

σχεδιασμό σε στρατηγικό εθνικό, περιφερειακό 

και τοπικό επίπεδο, να προστατεύσει το τοπίο, τη 

βιοποικιλότητα, υπέγραψε και έθεσε σ’ εφαρμογή 

τις σχετικές συμβάσεις για τα ευαίσθητα 

οικοσυστήματα και άλλα πολλά. Και ενώ όλοι 

εμείς οι νομικοί, από όποια θέση έτυχε να βρισκόμαστε, είμαστε απασχολημένοι με το να 

εξετάζουμε τα διάφορα νομοθετήματα, να επισημαίνουμε τα τρωτά τους και να προσπαθούμε να 

τα διορθώσουμε, ξαφνικά το χαλί τραβήχτηκε κάτω από τα πόδια μας και μείναμε μετέωροι, έως 

και γραφικοί…   

 

 «Εδώ δεν έχουμε να φάμε, βιοποικιλότητα και δάση και οικοσυστήματα για την όρεξη...», είναι η 

απάντηση σε όσους περιβαλλοντικά ευαίσθητους εγείρουν σήμερα τέτοια θέματα. Το μαρτυρούν 

και οι λέξεις «περιβαλλοντική ευαισθησία» με μια χροιά πολυτέλειας από τη μια, «οικονομικός 

ρεαλισμός» από την άλλη.  

Δεν θα το σχολιάσω, αλλά μπαίνω στον πειρασμό να πω ότι ρεαλιστής τελικά θα αποδειχθεί 

εκείνος που θα καταφέρει να επιβιώσει, για να μπορέσει να γελάσει τελευταίος, και αυτός ακόμα 

δεν είναι καθόλου σίγουρο ποιος θα είναι.  

Αλλά ας επανέλθουμε στο κύριο θέμα μας. Ξεκινάμε λοιπόν από την εποχή του Μνημονίου. 

Υπογράφοντας το Μνημόνιο στην πραγματικότητα αποδεχθήκαμε, για να το πω απαλά, να 

νοθεύσουμε την κυριαρχία μας σε θεμελιώδεις δημόσιες πολιτικές, οι οποίες αποτελούν τον 

πυρήνα της εθνικής μας πολιτικής, όπως είναι η δημοσιονομική και φορολογική πολιτική, και 

κατ’ επέκταση σε όλες τις άλλες βασικές πολιτικές.  Βιωσιμότητα, υγεία, παιδεία, πρόνοια, κ.λπ., 

και αν δεν πλήττονται ρητά, εξουδετερώνονται εμμέσως, εφ’ όσον δεν υπάρχουν πλέον πόροι για 

να χρηματοδοτηθούν.  Στο πνεύμα αυτό είναι συντονισμένα όλα τα νομοθετήματα των 

τελευταίων ετών.  Και ταυτόχρονα ο κρατικός μηχανισμός, η Δημόσια Διοίκηση, που είδαμε πόσο 

αναγκαία είναι για να μετατρέπει τους νόμους από χαρτιά σε πραγματικότητα, και αυτή, με 

αλλεπάλληλα νομοθετήματα, για οικονομικούς ή άλλους λόγους, αντί να ενισχύεται, 

συρρικνώνεται δραματικά. 

 

Για να δούμε λοιπόν ποια είναι η σημερινή κατάσταση (3
η
 διαφάνεια) 

Η σημερινή λοιπόν κατάσταση συνοψίζεται στο ότι ο πρωταρχικός δημόσιος σκοπός αυτή την 

στιγμή είναι ένας και μοναδικός, η εξυπηρέτηση του χρέους της Χώρας και η αύξηση των εσόδων 

για να εξυπηρετηθεί το χρέος αυτό. Για να επιτευχθεί αυτό, θυσιάζονται όλα τα άλλα. Η 

κοινωνική συνοχή κι οι θεσμοί αλληλεγγύης καταρρέουν, η Παιδεία σ’ όλες της τις βαθμίδες και 

αυτή υποβαθμίζεται, η Δημόσια Διοίκηση συρρικνώνεται και αδυνατεί να εκπληρώσει τους 
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σκοπούς της, οι έλεγχοι γίνονται λιγότεροι και μη αποτελεσματικοί, υπάρχει κρίση σε όλα τα 

επίπεδα των πρωτογενών ομάδων, τοπικό και οικογενειακό, εγκαταλείπεται η περιβαλλοντική 

προστασία, ο καθένας μας αντί για ενεργός και υπεύθυνος πολίτης μεταβάλλεται σε στυγνό 

ατομιστή που κοιτάζει πώς θα επιβιώσει, ‘ο σώζων εαυτόν σωθήτω’. Αυτή είναι η 

πραγματικότητα. Πώς αποδεικνύεται; Πολύ εύκολα, από τη νομοθεσία η οποία έχει ψηφιστεί τα 

τελευταία χρόνια. Θα εστιάσω σε μια μερικά παραδείγματα, και ιδίως αυτά που άπτονται του 

περιβάλλοντος, αφού αυτό είναι το αντικείμενό μας. 

 

Ας ξεκινήσουμε από τη δημόσια περιουσία.  Η δημόσια κτήση, δηλαδή το φυσικό και 

πολιτιστικό κεφάλαιο της χώρας, το οποίο έχει προορισμό να εξυπηρετεί τους σημαντικότερους 

δημόσιους σκοπούς, δηλ. την άμυνα, την εθνική κυριαρχία, το περιβάλλον, τις συγκοινωνίες 

κ.λπ., κατόπιν προτροπής της Τρόικας, έχει πάρει το δρόμο της καθολικής ιδιωτικοποίησης.  Το 

Δημόσιο τη μεταβιβάζει ήδη 

σταδιακά στο Ταμείο 

Αξιοποίησης Ιδιωτικής 

Περιουσίας του Δημοσίου 

(ΤΑΙΠΕΔ), μια ανώνυμη 

εταιρεία, η οποία, σύμφωνα με 

τον ιδρυτικό της νόμο, τη 

διαχειρίζεται με ένα και 

μοναδικό σκοπό, την 

αποτελεσματική και αποδοτική 

επένδυσή της για την πληρωμή 

του δημοσίου χρέους.  Τα 

πολύτιμα αυτά ακίνητα 

αποκτούν έτσι την λεγόμενη 

«επενδυτική ταυτότητα» και ο 

βέλτιστος χωρικός προορισμός 

τους, δηλ. η  χρήση τους, 

καθορίζεται πλέον με 

αποκλειστικό σκοπό την 

επίτευξη της μεγίστης 

χρηματιστηριακής τους αξίας. 

Για να καταστούν μάλιστα 

ελκυστικά στους επενδυτές, τα 

ακίνητα αυτά δεν υπάγονται 

πλέον στο πάγιο νομικό 

καθεστώς που ισχύει για όλο 

τον άλλο κόσμο όσον αφορά 

τον χωροταξικό σχεδιασμό ή 

την περιβαλλοντική προστασία, αλλά το καθένα αποκτά έναν δικό του, ατομικό σχεδιασμό με 

όρους εξαιρετικά ευνοϊκούς για τον κάθε επενδυτή. Είναι τα λεγόμενα Ε.ΣΧ.Α.Δ.Α., δηλ. τα 

«Ειδικά Σχέδια Χωρικής Αξιοποίησης Δημοσίων Ακινήτων», τα οποία επιτρέπουν, το καθένα 

ανάλογα με τις ανάγκες της επένδυσης, χρήσεις και προορισμούς που αλλιώς θα ήταν 

ανεπίτρεπτοι. Και για να μη νομίζετε ότι μιλάω θεωρητικά, σας αναφέρω χαρακτηριστικά το 

παράδειγμα της περιοχής της Μονής «ΤΟΠΛΟΥ» στην Κρήτη.  Πρόκειται για μια ξενοδοχειακή 

επένδυση η οποία κρίθηκε αντισυνταγματική από το ΣτΕ, ακριβώς επειδή δεν κινείτο μέσα στα 

πλαίσια του χωροταξικού σχεδιασμού της περιοχής, μιας περιοχής εξαιρετικά ευαίσθητου 

φυσικού κεφαλαίου. Αφού λοιπόν ακυρώθηκε από το Ανώτατο Δικαστήριο, πριν λίγο καιρό 

ανακοινώθηκε πανηγυρικά ότι η επένδυση εντάχθηκε στο «fast track» και επομένως όσα δεν 

μπορούσαν να γίνουν με το γενικό καθεστώς που ισχύει για όλους, θα γίνουν με το ειδικό.  

Επιπλέον, οι διαδικασίες περιβαλλοντικής αδειοδότησης σχεδόν εξουδετερώνονται. Το 

Υπουργείο Περιβάλλοντος παραιτείται από την περιβαλλοντική αδειοδότηση σημαντικών για το 

περιβάλλον έργων, όπως ξενοδοχειακές μονάδες, θεματικά πάρκα, δασικά χωριά και αναθέτει την 
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περιβαλλοντική αδειοδότηση στον ΕΟΤ ή στην Περιφέρεια.  Σε πολλές περιπτώσεις, εάν η άδεια 

δεν εκδοθεί μέσα σε ελάχιστο χρονικό διάστημα, το έργο θεωρείται εγκεκριμένο.  Επίσης, τα 

αιολικά πάρκα εγκαθίστανται παντού, παρά το γεγονός ότι η ίδια η στρατηγική μελέτη του 

Ειδικού Χωροταξικού Πλαισίου για τις ΑΠΕ αποκλείει την εγκατάστασή τους στους πυρήνες των 

εθνικών δρυμών, στα αισθητικά δάση, στις περιοχές Natura, στις αξιόλογες ακτές και παραλίες 

κ.ο.κ.  Τα έργα αυτά, σε συνδυασμό με τα υδροηλεκτρικά έργα που τα συνοδεύουν, πρόκειται να 

αλλάξουν τη φυσιογνωμία, το τοπίο και το μικροκλίμα ολόκληρων περιοχών.  Και αυτά είναι ένα 

ελάχιστο δείγμα από όσα συμβαίνουν, και τα οποία θα απαιτούσαν μια ολόκληρη ημερίδα για την 

παρουσίασή τους.  

 

Και αφού έτσι είναι η πραγματικότητα, θα έρθω στο ερώτημα που για μένα τουλάχιστον είναι 

κρίσιμο, με προβληματίζει προσωπικά τον τελευταίο καιρό, και επειδή είστε νέοι νομικοί, θα 

ήθελα να το μοιραστώ μαζί σας. Εάν ένας ιδιώτης δεν πληρώνει τα χρέη του, το ισχύον Δίκαιο 

αποδέχεται, με κάποιες πάντως ασφαλιστικές δικλείδες, ότι μπορεί αυτός να χάσει τα πάντα, το 

σπίτι του, την αξιοπρέπειά του, ακόμη και την προσωπική του ελευθερία, να καταλήξει 

ενδεχομένως να πεθάνει στην φυλακή ή σε κάποιο παγκάκι. Και αυτό γιατί σε ατομικό επίπεδο, ο 

τρόπος που χειρίστηκε τις υποθέσεις του ήταν μια προσωπική του επιλογή και πρέπει να υποστεί 

μια δίκαιη τιμωρία.  

 

Το ερώτημα είναι: Μπορεί να ισχύσει το ίδιο και για μια χώρα; Ίσως για χώρες που η νομική 

τους παράδοση ταυτίζει το δημόσιο με το ιδιωτικό, όπως οι αγγλοσαξονικές, κάτι τέτοιο να 

ήταν και νόμιμο και ηθικά αποδεκτό.  Ισχύει όμως το ίδιο και για μια χώρα που ανήκει στην 

ευρωπαϊκή ηπειρωτική παράδοση, όπου όλο το οικοδόμημα της έννομης τάξης, αρχίζοντας από 

το ίδιο το Σύνταγμα, στηρίζεται πάνω στην έννοια του δημοσίου συμφέροντος; Θεωρώ πως η 

απάντηση είναι αρνητική. Το δημόσιο συμφέρον δεν είναι πότε το ένα και πότε το άλλο, 

ανάλογα με τις περιστάσεις. Το δημόσιο συμφέρον είναι εξ ορισμού πολύπλευρο και 

πολυδιάστατο, έχει πάρα πολλές πτυχές, τις γνωστές μας συνταγματικές αξίες (υγεία, παιδεία, 

ασφάλεια, περιβάλλον, οικονομική ανάπτυξη κ.λπ.), οι οποίες πρέπει πάντοτε να ικανοποιούνται, 

άλλοτε λιγότερο άλλοτε περισσότερο, αλλά πάντως όλες! Δεν μπορεί μόνο μια πτυχή του 

δημοσίου συμφέροντος να τεθεί υπεράνω όλων των άλλων, σε βαθμό που να τις εκμηδενίζει, 

πολύ περισσότερο όταν πρόκειται για μια οικονομική αξία, όπως η εξυπηρέτηση του χρέους. Οι 

αξίες που απαρτίζουν το δημόσιο συμφέρον είναι συνταγματικά ισότιμες, για να μην πω ότι, 

τουλάχιστον κατά την προσωπική μου άποψη, ορισμένες, όπως η βιωσιμότητα (δηλ. η προστασία 

του φυσικού, πολιτιστικού και κοινωνικού κεφαλαίου) και η εθνική κυριαρχία, πρέπει να 

θεωρηθούν πιο θεμελιώδεις από άλλες, αλλά πάντως τουλάχιστον ισότιμες. Κατά συνέπεια, 

δημόσιες πολιτικές που εξουδετερώνουν ή που παραβιάζουν σημαντικά, στον πυρήνα τους, την 

εθνική κυριαρχία, την προστασία του περιβάλλοντος, το δικαίωμα στην εργασία, την κοινωνική 

πρόνοια και την υγεία, ή πλήττουν την οικογένεια και την ανθρώπινη αξιοπρέπεια, είναι αμφίβολο 

αν βρίσκονται εντός της συνταγματικής μας τάξεως.  

Αν εστιαστούμε στο Διάγραμμα Β’, το οποίο απεικονίζει τη σημερινή πραγματικότητα, οφείλουμε 

ως νομικοί να έχουμε την ειλικρίνεια να αποδεχθούμε ότι σιγά-σιγά αρχίζουμε να 

απομακρυνόμαστε από τη συνταγματική μας τάξη. Είμαστε ελεύθεροι να το κάνουμε αυτό; 

Αναμφίβολα κάθε κυρίαρχος λαός μπορεί να κάνει ό,τι θέλει. Όχι όμως μέσα στα πλαίσια της 

ισχύουσας συνταγματικής τάξης. Κάτι τόσο δραστικό, δεν γίνεται ούτε με κοινά νομοθετήματα, 

ούτε καν με απλή συνταγματική αναθεώρηση, αφού πλήττουμε πράγματι στον πυρήνα τους 

τις θεμελιώδεις αξίες του Συντάγματός μας. Πρέπει να έχουμε το θάρρος να δούμε ότι, όπως 

έχουν σήμερα τα πράγματα, συντελείται de facto μια εκ βάθρων συνταγματική αλλαγή!  

Μπορεί η ανατροπή να μη γίνεται με οδοφράγματα, μάχες και συντακτικές συνελεύσεις, όπως 

έχουμε συνηθίσει στην ιστορία, αλλά πάντως γίνεται.  Εκείνο το οποίο δεν πρέπει να γίνεται, είναι 

εμείς ως νομικοί, να νομίζουμε ότι λειτουργούμε κάτω από ένα δεδομένο συνταγματικό πλαίσιο, 

το οποίο εφαρμόζουμε και υπερασπιζόμαστε, ενώ στην πραγματικότητα όλες μας οι αποφάσεις, 

νομοθετικές, εκτελεστικές και δικαστικές, μας απομακρύνουν βήμα-βήμα από το πλαίσιο αυτό!  

 



Και στο σημείο αυτό, ευχαριστώ πολύ την κα Σιούτη που έφερε στο προσκήνιο αυτήν την 

τελευταία απόφαση του Συμβουλίου της Επικρατείας (2499/2012 Ολομέλεια).  Φοβάμαι ότι θα 

διαφωνήσω μαζί της.  Η απόφαση είναι πράγματι «καταπληκτική», όπως τη χαρακτήρισε, αλλά 

για τους ακριβώς αντίθετους λόγους. Για μένα προσωπικά, αποδεικνύει τη σταδιακή 

απομάκρυνση από το σαφές και ρητό συνταγματικό πλαίσιο.  Η απόφαση αυτή κατέδειξε ότι η 

ερμηνεία του Συντάγματος δεν είναι πια ούτε τελεολογική, ούτε συστηματική, ούτε διασταλτική, 

ούτε «δημιουργική», αλλά απομάκρυνση από το αδιάστικτο γράμμα του. Το Σύνταγμα, στο άρθ. 

117 παρ. 3, ορίζει ρητά και κατηγορηματικά ότι απαγορεύεται η διάθεση αναδασωτέας εκτάσεως 

για άλλο προορισμό.  Η απόφαση όμως δέχεται ότι η απαγόρευση αυτή δεν συμπεριλαμβάνει τη 

διάθεση των αναδασωτέων για την εγκατάσταση της βαρειάς δραστηριότητος των αιολικών 

πάρκων.  Και ίσως η προστασία των δασών και αναδασωτέων, σήμερα πλέον, να μην συγκινεί και 

πολλούς.  Σίγουρα όμως, όλοι συγκινούνται μπροστά στην αξία του ανθρώπου, ή το πολίτευμα. 

Σκεφτείτε όμως τι θα μπορούσε να συμβεί αύριο, αν λ.χ., η συνταγματική  διάταξη  για το 

σεβασμό και την προστασία της αξίας του ανθρώπου ερμηνευθεί, για λόγους πάντοτε δημοσίου 

συμφέροντος όπως λ.χ. το οξύ μεταναστευτικό πρόβλημα, ότι εννοεί μόνο τους Έλληνες πολίτες ή 

μόνο όσους ανήκουν στη λευκή φυλή, ή αν η διάταξη που ορίζει ότι το πολίτευμα είναι 

προεδρευομένη κοινοβουλευτική δημοκρατία ερμηνευθεί ότι σε καταστάσεις κρίσεως μπορεί να 

περιλαμβάνει και κάποια άλλη μορφή. Είναι φανερό ότι ανοίγει ένας πολύ ολισθηρός δρόμος, ο 

οποίος μπορεί να μας οδηγήσει σε de facto συνταγματική μεταβολή.  

 

Και κλείνοντας, θέλω να καταλήξω στο εξής:  

Αν η προστασία του περιβάλλοντος και η βιώσιμη ανάπτυξη ήταν πράγματι όνειρο, οφείλουμε να 

ξυπνήσουμε.  Και με τα μάτια ανοιχτά είτε να την εγκαταλείψουμε υπεύθυνα και συνειδητά, είτε 

εξ ίσου υπεύθυνα και συνειδητά να την κάνουμε πραγματικότητα.  Εκείνο που δεν πρέπει σε 

καμμία περίπτωση να κάνουμε, είναι να συνεχίσουμε να υπνοβατούμε, και αλλού να βλέπουμε 

στο όνειρό μας ότι πηγαίνουμε κι αλλού να μας οδηγούν τα βήματά μας.  Γιατί τότε μοιραία θα 

καταλήξουμε εκεί που αργά ή γρήγορα καταλήγει κάθε υπνοβάτης, δηλαδή στον γκρεμό! 

 

επιστροφή 

 

Ανάπτυξη για πόσους (και για ποιους); 

Ο δρόμος για την ανάπτυξη δεν περνά από τις «νέες» εθνικές οδούς 

  

Νίκος Χαραλαμπίδης  

23 Ιανουαρίου 2013  

Και ξαφνικά σαν να άρχισε να φυσάει ένα αεράκι αισιοδοξίας. Με το που μύρισε χρήμα, έσκασαν 

και τα πρώτα χαμόγελα. Τα πρόωρα χαμόγελα συνδυάστηκαν με το ξεμπλοκάρισμα χρημάτων – 7 

δισεκατομμύρια – για μεγάλα έργα. Το κρίσιμο όμως ερώτημα στο οποίο πρέπει να απαντήσουμε 

είναι πόσους τελικά αφορά η όποια ανάπτυξη, μια και μέχρι σήμερα φαίνεται να αφορά λίγους, 

και συχνά τους ίδιους, ενώ αγνοεί τη συντριπτική πλειονότητα της κοινωνίας! 

Ο υπουργός Ανάπτυξης υπόσχεται ότι «οι μπουλντόζες που θα μπουν τον Απρίλιο στους τέσσερις 

αυτοκινητόδρομους θα συμβολίζουν την επανεκκίνηση της ελληνικής οικονομίας» και ο 

υφυπουργός συμπληρώνει ότι η επανέναρξη των μεγάλων οδικών έργων της χώρας, από τον 

Απρίλιο, θα δημιουργήσει άμεσα 30.000 νέες θέσεις εργασίας. 

Έτσι, η Ελλάδα της κρίσης θα βγει από την κρίση με την ίδια λογική που την οδήγησε στην κρίση! 

Δυστυχώς, πριν καλά-καλά κατακαθίσει η κάπνα από τα τζάκια και τα νοθευμένα ή ακατάλληλα 

καύσιμα, αποτέλεσμα παράλογων και αναποτελεσματικών επιλογών (συνδυασμός απουσίας 

σοβαρής πολιτικής για την εξοικονόμηση ενέργειας με αύξηση της τιμής των καυσίμων, στην 

κορύφωση της κρίσης), η κυβέρνηση επιβεβαιώνει ότι δεν το έχει πάρει το μήνυμα. Ανακοινώνει 

για άλλη μια φορά νέα αύξηση στους λογαριασμούς της ΔΕΗ. Εξακολουθεί δηλαδή να 

αναπαράγει την αποτυχημένη συνταγή. 

Ενδεικτικό του αντι-αναπτυξιακού παραλογισμού των ημερών μας, που παρουσιάζεται ως η 

συνταγή για να βγούμε από την κρίση, είναι οι πιο πρόσφατες αποφάσεις του ΥΠΕΚΑ για το 

πάγωμα της ανάπτυξης των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας, με τις οποίες οδηγούνται στην ανεργία 

http://www.greenpeace.org/greece/el/blog/tarazontas_ta_nera_blog_nikos_charalampidis/blog/43559/
http://www.greenpeace.org/greece/el/blog/blog_takis_grigoriou/blog/43605/
http://www.greenpeace.org/greece/el/blog/blog_takis_grigoriou/blog/43605/
http://www.greenpeace.org/greece/el/blog/blog_takis_grigoriou/blog/43676/


μερικές δεκάδες χιλιάδες άνθρωποι που δραστηριοποιούνται σε αυτόν τον χώρο. Οι πιο πολλές 

από αυτές ήταν στον χώρο των φωτοβολταϊκών και αφορούν μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις. Στη 

συνέχεια, η ίδια κυβέρνηση μιλά για την αποδέσμευση 7 δισ. για να (ξανα)φτιάξουμε δρόμους και 

να δημιουργήσουμε άλλες θέσεις εργασίας… 

Αντί για την «ανάπτυξη» από τη ναφθαλίνη, εμείς προτείνουμε λύσεις με καθαρά οφέλη για την 

κοινωνία, την οικονομία και το περιβάλλον. Και δεν θα κουραστούμε να το επαναλαμβάνουμε. Η 

έξοδος από την κρίση περνά μέσα από την πράσινη οικονομία, η οποία και εγγυάται περισσότερες 

και πιο σταθερές θέσεις εργασίας, βέλτιστη αξιοποίηση των λίγων διαθέσιμων πόρων, μείωση των 

περιβαλλοντικών επιπτώσεων από αναπτυξιακές δράσεις. Όλα τα υπόλοιπα βεγγαλικά τα είδαμε, 

μας θάμπωσαν και… μετά πάθαμε κρίση! Τώρα μας λέτε να τα ξαναδοκιμάσουμε. Ευχαριστώ, δεν 

θα πάρουμε. 

Αλήθεια, αν το ποσό των 7 δισ. το χρησιμοποιούσαμε στην ενεργειακή αναβάθμιση κτηρίων (και 

έχουμε πολλά που τη χρειάζονται επειγόντως), ποια θα ήταν τα αντίστοιχα οφέλη; Χμ, η 

απάντηση είναι συγκλονιστική: 

- Έως 70.000 θέσεις εργασίας μοιρασμένες σε όλη τη χώρα για την περίοδο 2013-2016. 

- 300.000 νοικοκυριά που θα παρέχουν πιο ανθρώπινες συνθήκες διαβίωσης και μείωση του 

λογαριασμού θέρμανσης και ψύξης κατά 50% ή ισοδύναμα κατά 150 εκατ. ευρώ σε αντίστοιχες 

χιλιάδες νοικοκυριά. 

- Μείωση εισαγωγών πετρελαίου κατά 100.000 τόνους ετησίως. 

Και για να μην ξεχνιόμαστε, οι θέσεις εργασίας που δημιουργούνται μέσα από την ενεργειακή 

αναβάθμιση των κτηρίων είναι εντελώς αποκεντρωμένες και δεν γίνεται να αφορούν μόνο λίγους! 

Η έξοδος από την κρίση δεν μπορεί να ακολουθήσει τον δρόμο που μας έβαλε σε αυτήν. 

Χρειάζονται αλλαγές στον τρόπο σκέψης. Η λογική των μεγάλων έργων, των εθνικών εργολάβων 

και της «γρήγορης απορρόφησης πόρων», μέχρι σήμερα, όχι μόνο δεν τήρησε τις υποσχέσεις της, 

αλλά άφησε πίσω της ημιτελή, ακριβά, φαραωνικά και αμφίβολης χρηστικότητας έργα που δεν 

απαντούν σε πραγματικές κοινωνικές ανάγκες. Ευτυχώς υπάρχουν λύσεις που εγγυώνται μέγιστα 

κοινωνικά και οικονομικά οφέλη. 

http://topontiki.gr/article/47711/Anaptuksi-gia-posous-kai-gia-poious .  

 

επιστροφή 

 

ΛΗΜΝΟΣ : ΣΧΕΔΙΟ ΕΚΚΕΝΩΣΗΣ  

 

Αυτά που θεωρητικά περιγράφει το προηγούμενο κείμενο της κ. Καραμανώφ επιβεβαιώνονται 

στην πράξη με το κείμενο που ακολουθεί. Ισχύει απολύτως και για την περίπτωση της Ικαρίας. ΗΓ 

 

Ιανουαρίου 28, 2013  

Δημήτρης Σταυρόπουλος 

 
Ο Ήφαιστος, ο πιο έξυπνος και καλλιτέχνης θεός του Ολύμπου, ήταν ο πρώτος εξόριστος στη 
Λήμνο. Εκεί τον έριξε ο Δίας επειδή προσπάθησε να βοηθήσει τη μάνα του την Ήρα. 
Εξαντλημένος και με σπασμένα τα δυο του πόδια κατάφερε, με τη βοήθεια των ντόπιων, να 
θεραπευτεί και να στήσει στο νησί το μόνιμο εργαστήρι του όπου δημιούργησε τα πιο θαυμαστά 
του έργα. 
Στη διάρκεια του πολέμου της Τροίας, στη Λήμνο παράτησαν το Φιλοκτήτη οι συμπολεμιστές του 
άρρωστο μετά από δάγκωμα φιδιού. Όχι μόνο δεν πέθανε, αλλά κατάφερε να θεραπευτεί με τη 
«Λημνία γη» και μετά από χρόνια να βοηθήσει στην άλωση της Τροίας. 
Το 1948 στη Λήμνο εξορίζεται ο ποιητής της Ρωμιοσύνης, ο Γιάννης Ρίτσος. Η ελεύθερη σκέψη 
του, το αγωνιστικό του πνεύμα και η πίστη του στη δημοκρατία τον ρίχνουν, ως άλλο Ήφαιστο, 
στο νησί όπου συνεχίζει το έργο του. 
1970-1990: Η Λήμνος τόπος θητείας για περίπου 15000 φαντάρους «τρίτης κατηγορίας». Τάγμα 
ανεπιθύμητων για τα κακά παιδιά λόγω φρονημάτων, «κακών συνηθειών» ή απλά λόγω έλλειψης 
«μέσου». 
2013: Μπαίνει σε εφαρμογή από την Ελληνική Κυβέρνηση, με την καθοδήγηση και εποπτεία των 
Ε.Ε.-Δ.Ν.Τ., το σχέδιο «ανάπτυξης και ανάκαμψης από την οικονομική κρίση»! Συγκεκριμένα και 
ανά τομείς: 

 ΥΓΕΙΑ: Το Γενικό Νοσοκομείο-Κέντρο Υγείας Λήμνου συνενώνεται με το Νοσοκομείο 
Μυτιλήνης. Μειώνεται η δυναμικότητά του σε κλίνες και προσωπικό κατά 20%. Δεν έχει 

http://topontiki.gr/article/47711/Anaptuksi-gia-posous-kai-gia-poious


δική του Διοίκηση, ΑΦΜ, προϋπολογισμό, σύστημα προμηθειών. Καταργείται κάθε 
κίνητρο (οικονομικό, εξέλιξης, θεσμικό) για γιατρούς και νοσηλευτές που θέλουν να 
δουλέψουν στη Λήμνο.  

 ΠΑΙΔΕΙΑ: Καταργούνται τα Γραφεία Διεύθυνσης σε Πρωτοβάθμια και Δευτεροβάθμια 
Εκπαίδευση. Συγχωνεύονται σχολεία. Καμιά μέριμνα για τη μεταφορά των μαθητών. Το 
μόνο Ειδικό Σχολείο στο νησί, αρχίζει να λειτουργεί τέλος Νοέμβρη. Το ΕΠΑΛ Μούδρου 
(αυτό με τους διαδραστικούς πίνακες που εγκαινίασαν ο Γιωργάκης κι η Αννούλα) τέλη 
Γενάρη δεν έχει τους μισούς καθηγητές.   Το Παράρτημα του Πανεπιστημίου Αιγαίου στη 
Λήμνο ανακοινώνεται ότι κλείνει.  

 ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ: Κλείνει η ΔΟΥ Λήμνου. Κλείνει το Τελωνείο Λήμνου. Η Λήμνος δεν είναι 
πια πύλη εισόδου στην Ελλάδα.  Σταματούν οι επιδοτήσεις σε καλλιέργειες και 
κτηνοτροφία. Καμιά μέριμνα για το πρόβλημα του υπερπληθυσμού των αγριοκούνελων, 
που έχουν αποψιλώσει τη μισή έκταση του νησιού.  

 ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΑ: Η Λήμνος, το 8
ο
 σε έκταση νησί στην Ελλάδα, με 20000 μόνιμους 

κατοίκους, εξυπηρετείται μόνο από δύο καράβια ηλικίας περίπου 40 ετών! Φυσικά η 
συγκοινωνία δεν είναι καθημερινή. Αεροπορικώς συνδέεται με Αθήνα και Θεσσαλονίκη 
με ένα μικρό ελικοφόρο και αυτό όχι κάθε ημέρα. Λόγω της μονοπώλησης της γραμμής 
Αθήνας-Λήμνου, ο ναύλος αυτός είναι ο ακριβότερος στην Ελλάδα.  

Αυτοί είναι οι τέσσερις βασικοί πυλώνες του Κυβερνητικού σχεδίου για τη Λήμνο. 
Είναι όμως αυτό σχέδιο ανάπτυξης; Νομίζω ότι κι ο πιο δύσπιστος θεατής αυτού του έργου έχει 
πλέον πειστεί για το αντίθετο. Αυτό δεν είναι σχέδιο ανάπτυξης. ΕΙΝΑΙ ΣΧΕΔΙΟ ΕΚΚΕΝΩΣΗΣ 
ΤΗΣ ΛΗΜΝΟΥ! 
Γιατί όμως να θέλει η Κυβέρνηση να εκκενώσει τη Λήμνο; Γιατί στο πιο εύφορο και πλούσιο σε 
νερό νησί του Αιγαίου δεν βοηθιέται η Γεωργία κι η Κτηνοτροφία; Γιατί το νησί με τα 260 χλμ 
υπέροχων αμμουδιών δεν έχει συγκοινωνία για τον τουρισμό; Γιατί 20000 έλληνες πολίτες που 
πληρώνουν κανονικά τους φόρους τους, δεν έχουν πρόσβαση σε Δημόσια Υγεία και Παιδεία; 
Γιατί καταργείται κάθε Κρατική Δομή πάνω στο νησί; 
ΓΙΑΤΙ ; 
Γι αυτό : Πρόγραμμα «ΑΙΓΑΙΑ ΖΕΥΞΗ». Ή αλλιώς η επένδυση του ομίλου ΡΟΚΑΣ που 
προβλέπει την τοποθέτηση περίπου 120 ανεμογεννητριών, των 100 μ ύψους, στο χερσαίο κομμάτι 
της Λήμνου. 120 γίγαντες των ΑΠΕ θα στηθούν σε διάφορα μέρη του νησιού. Ακόμα και δίπλα 
στην αρχαία Πολιόχνη (το πρώτο κοινοβούλιο στην Ευρώπη), ακόμα και στις Αμμοθύνες (το 
μοναδικό αυτό παγκόσμιο φυσικό φαινόμενο). 120, τη στιγμή που οι ενεργειακές ανάγκες της 
Λήμνου καλύπτονται με 5 από αυτές! Το αιολικό αυτό πάρκο προορίζεται να καλύψει το 25% των 
ενεργειακών αναγκών της χώρας. 
Ας δούμε όμως τι πρόκειται να συμβεί στη Λήμνο προκειμένου να στηθεί αυτό το αιολικό πάρκο. 
Τέσσερις μεγάλοι κόλποι, ιδιαίτερου κάλους θα μεταβληθούν σε λιμάνια μεταφόρτωσης των 
μηχανημάτων και των ανεμογεννητριών. Τέσσερις μεγάλοι κόλποι θα καταστραφούν! 
Θα ανοιχτούν και θα ασφαλτοστρωθούν  52 χλμ δρόμου 10 μ πλάτους για τη μεταφορά των 
υλικών και των ανεμογεννητριών. Αυτοί οι δρόμοι θα εξυπηρετούν ΜΟΝΟ τις ανεμογεννήτριες. 
Όχι τις συγκοινωνιακές ανάγκες των κατοίκων. 
Θα γίνουν εκσκαφές θεμελίων με ενδεικτικές διαστάσεις 12μ x12μ και βάθος 2-5 μ. Γύρω από τα 
θεμέλια θα γίνει διαμόρφωση πλατειών διαστάσεων 40μ x 40μ, για να πραγματοποιούνται ελιγμοί 
των οχημάτων μεταφοράς του εξοπλισμού και των οχημάτων ανέγερσης καθώς και για τη 
συντήρηση και επισκευή του εξοπλισμού. 
Θα γίνουν εκσκαφές καναλιών καλωδιώσεων μέσης τάσης και σημάτων ελέγχου πλάτους 0,7μ και 
βάθους 1,2μ. 
Κι όταν αρχίσουν να λειτουργούν; 
Η όψη τους θα αλλοιώσει το τοπίο; Ο ήχος τους και η ρυθμικά εναλλασσόμενη σκίασή τους θα 
επηρεάσει την υγεία των κοντινών κατοίκων; Θα επηρεάσει τον προσανατολισμό των μελισσών 
και επομένως τη γονιμοποίηση των φυτών και την ανθοφορία; Τα χιλιάδες αποδημητικά πουλιά 
θα επισκέπτονται τη Λήμνο; 
Λήμνος 2035 : Το συμβόλαιο της ΡΟΚΑΣ έχει πλέον λήξει. Η εταιρεία ότι ήταν να βγάλει το 
΄βγαλε. Ο Παρθενόμυτος και το Γομάτι τσιμενταρισμένα. Πάνω από τις αμμοθύνες χάσκει νεκρή 
μία από τις 120! Άλλες δύο συνεχίζουν να κάνουν αέρα στα φαντάσματα του κοινοβουλίου της 
Πολιόχνης! 
Στον Καραγκιόζη καμιά τριανταριά φαντάροι σερφάρουν στο Internet. Λείπουν οι φοιτήτριες! Ο 
Μάνος αργά σερβίρει τους πέντε Άγγλους που επιμένουν να έρχονται Αυγουστιάτικα στη Λήμνο. 
Το Porto κλειστό! Ο Δημήτρης με τη Μαρία ξαναγύρισαν στην Αθήνα. Τα παιδιά τους για 
διακοπές πάνε στην Κρήτη! 
Ο παπάς, ο γιατρός κι ο δάσκαλος αναβιώνουν την παλιά τους αίγλη! Ελείψη ανταγωνισμού είναι 
και πάλι οι αρχές του νησιού. 
Μόνο το ηλιοβασίλεμα είναι ίδιο υπέροχο! Το ίδιο που έβλεπε ο Ήφαιστος, ο Φιλοκτήτης, ο 
Ρίτσος, ο φαντάρος το΄70, το ίδιο ακριβώς βλέπει κι ο μοναχικός ψαράς ανοιχτά στον Αη-Γιάννη. 
Γυρνά και βλέπει ψηλά πίσω του, στη Βίγλα, όρθιους τους νεκρούς γίγαντες του ΡΟΚΑ! 
Μνημεία της νίκης του κέρδους ! 
Μνημεία της βλακείας μας ! 
Πηγή: http://nosokomeiolimnou.gr/?p=21706 .  

http://nosokomeiolimnou.gr/?p=21706


 

επιστροφή 

 

Αυτός είναι ο νέος αναπτυξιακός νόμος 

 

Αναδημοσιεύουμε από την http://www.capital.gr/NewsTheme.asp?id=1698607 το παρακάτω 

ενημερωτικό κείμενο. ΗΓ 

 

Της Δήμητρας Καδδά  

2 Ιανουαρίου 2013 

 

Αρκετές αλλαγές ενσωματώθηκαν μετά τη δημόσια διαβούλευση στο νομοσχέδιο των 130 και 

πλέον σελίδων που περιλαμβάνει τον νέο αναπτυξιακό νόμο, τις στρατηγικές επενδύσεις, τα 

υδατοδρόμια, τις νέες εταιρείες ειδικού σκοπού αλλά και εγκρίσεις επενδύσεων σε ένα κείμενο.  

Μετά τις τελευταίες αλλαγές, ανοίγουν ξανά οι επιδοτήσεις στον τουρισμό, με έμφαση σε 

θεματικό και υγείας, επιδοτούνται δημόσια πάρκινγκ πλωτές εξέδρες και έργα πολιτικού 

μηχανικού στην ενέργεια. Επίσης, δίδονται άδειες παραμονής για όποιον έχει ακίνητο 300.000 

ευρώ και για στρατηγικούς επενδυτές.  

Το νομοσχέδιο θα τύχει ενδεχομένως και νέων αλλαγών και εν συνεχεία θα πάρει το δρόμο προς 

τη Β ουλή. Εν τω μεταξύ δόθηκε νέα (δεύτερη)παράταση έως τις 15 Ιανουαρίουγια τον παλαιό 

αναπτυξιακό νόμο (καθεστώτα γενικής επιχειρηματικότητας) για να υπάρχει ανοικτός προς 

υποβολές κάποιος νόμος.  

Κυβερνητικά στελέχη πάντως που παρακολουθούν χρόνια το ζήτημα εκφράζουν φόβους για 

στενότητα χρήματος. Το ΠΔΕ ήδη θεωρητικά περιορίζεται σε 6,78 δισ. ευρώ από 10,2 δισ. ευρώ 

το 201) και από το ποσό αυτό τα καθαρά αμιγώς εθνικά έργα είναι 600 εκατ. ευρώ.  

Μάλιστα σήμερα αναμένονται οι ανακοινώσεις από την ηγεσία του υπουργείου Ανάπτυξης για 

το αν το ποσό αυτό αξιοποιήθηκε. Δηλαδή μπορεί να μειωθεί και άλλο όπως συνέβη τα 

προηγούμενα χρόνια λόγω αδυναμίας να φτάσει στην αγορά. Η ηγεσία του υπουργείου όταν είχε 

ερωτηθεί σχετικά με το πρόβλημα είχε εξηγήσει ότι «οι εκταμιεύσεις αυτού του νέου 

αναπτυξιακού θα είναι στο 2014. Αυτή τη στιγμή το 2012 και το 2013 πληρώνουμε και με το νόμο 

αυτό αυξάνουμε την ταχύτητα ολοκλήρωσης για να πληρώσουμε ταχύτερα επενδύσεις που έχουν 

ήδη γίνει».  

 
Οι νέες αλλαγές στο υπό κατάθεση νομοσχέδιο 
Με τις αλλαγές στο, μετά δημόσιας διαβούλευσης, νομοσχέδιο του αναπτυξιακού νόμου, 
εντάσσονται στα κίνητρα και άλλες επενδύσεις που πριν εξαιρούταν:  
- Οι ενισχύσεις στη ναυπηγική βιομηχανία αν πρόκειται για ναυπηγήματα «που προορίζονται για 
σταθερές, μακροχρόνιες πλωτές βιομηχανικές ή και ενεργειακές εγκαταστάσεις»  
- Έργα πολιτικού μηχανικού που υποστηρίζουν την κατασκευή ενεργειακών εγκαταστάσεων και 
υποδομών καθώς και οι δαπάνες κατασκευής έργων σύνδεσης με το Δίκτυο ή το Σύστημα, 
προκειμένου για επενδύσεις παραγωγής ή συμπαραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από Ανανεώσιμες 
Πηγές Ενέργειας (ΑΠΕ), οι οποίες δύνανται να περιλαμβάνονται και στα άυλα περιουσιακά 
στοιχεία, ως δικαίωμα χρήσης.  
- Δραστηριότητες ανθρώπινης υγείας, με στόχο επενδύσεις κέντρων αποκατάστασης, καθώς και 
ολοκληρωμένων σύνθετων επενδυτικών σχεδίων τουρισμού υγείας (θα προσδιοριστούν με ΚΥΑ, 
όπως και οι επιμέρους όροι και κριτήρια επιλεξιμότητας τους).  
- Οι επενδύσεις που αφορούν σε εγκαταστάσεις Ειδικής Τουριστικής Υποδομής (Συνεδριακών 
Κέντρων, Κέντρων Θαλασσοθεραπείας, Θεματικών Πάρκων, Τουριστικών Λιμένων Σκαφών 
Αναψυχή, γηπέδων Γκολφ, Εγκαταστάσεων Τουρισμού Υγείας, εγκαταστάσεων Αξιοποίησης 
Ιαματικών Πηγών, Χιονοδρομικών Κέντρων, Κέντρων Προπονητικού - Αθλητικού Τουρισμού, 
Αυτοκινητοδρομίων). Με κοινή υπουργική απόφαση είναι δυνατό να εισάγονται τεχνικές και 
λειτουργικές προδιαγραφές και για άλλες κατηγορίες εγκαταστάσεων Ειδικής Τουριστικής 
Υποδομής.  
- Οι επενδύσεις που αφορούν οργανωμένους υποδοχείς τουριστικών δραστηριοτήτων και σύνθετα 
τουριστικά καταλύματα, εκτός του μέρους τους που αφορά σε προς μεταβίβαση ή μακροχρόνια 
μίσθωση κτίρια και εγκαταστάσεις.  
- Οι επενδύσεις μετατροπής χαρακτηρισμένων παραδοσιακών ή διατηρητέων κτισμάτων σε 
ξενοδοχειακές μονάδες τουλάχιστον δύο αστέρων (ίσχυε για 3 αστέρων και άνω προηγουμένως) 
καθώς και οι επενδύσεις εκσυγχρονισμού ξενοδοχειακών μονάδων που λειτουργούν σε 

http://www.capital.gr/NewsTheme.asp?id=1698607
http://www.capital.gr/news.asp?id=1631682
http://www.capital.gr/news.asp?id=1696983


χαρακτηρισμένα παραδοσιακά ή διατηρητέα κτίρια και ανήκουν ή αναβαθμίζονται σε κατηγορία 
τουλάχιστον δύο αστέρων.  
- Οι επενδύσεις εκσυγχρονισμού Τουριστικών Οργανωμένων Κατασκηνώσεων (camping) 
κατηγορίας Γ τάξης και άνω.  
- Μειώνεται από 6ετία σε 5ετία από την έναρξη λειτουργίας το όριο για τον εκσυγχρονισμό 
ολοκληρωμένης μορφής ξενοδοχειακών μονάδων. Στην πενταετία περιλαμβάνεται και το 
διάστημα κατά το οποίο η μονάδα λειτουργούσε ως επιχείρηση εκμετάλλευσης ενοικιαζόμενων 
δωματίων ή διαμερισμάτων, προκειμένου για ξενοδοχειακές μονάδες που προέκυψαν από 
υποχρεωτική μετατροπή μονάδας ενοικιαζόμενων δωματίων ή διαμερισμάτων.  
- Στα επενδυτικά σχέδια επιχειρήσεων που πραγματοποιούνται σε ΒΕΠΕ, Επιχειρηματικά Πάρκα, 
Ζώνες Καινοτομίας κλπ. παρέχεται το ανώτατο δυνατό ποσοστό ενίσχυσης. Δεν είναι σαφές αν 
διατηρείται το ανάλογο όριο που υπήρχε για τα επενδυτικά σχέδια που πραγματοποιούνται στα 
νησιά και στις περιφερειακές ενότητες νήσων που ανήκουν διοικητικά στις Περιφέρειες της 
Ηπειρωτικής Ελλάδας.  
- Επιδοτούνται και επενδυτικά σχέδια που πραγματοποιούνται με πρωτοβουλία και για 
λογαριασμό του Δημοσίου από ιδιώτη στην περίπτωση των κλειστών σταθμών δημόσιας χρήσης 
στάθμευσης».  
- Είναι δυνατή η κάλυψη μέρους της απαιτούμενης ίδιας συμμετοχής με έκδοση μετοχών υπέρ το 
άρτιο, δίχως να απαιτείται μετοχοποίησή τους και καταβολή φόρου συγκέντρωσης κεφαλαίων.  
- Παλαιά ημιτελή επενδυτικά σχέδια που παρέμεναν εκκρεμή λόγω δικαστικών διαφορών δίχως 
υπαιτιότητα του επενδυτή, δύνανται να ενεργοποιούνται ξανά.  
Στις στρατηγικές επενδύσεις οι πιο σημαντικές αλλαγές στο νέο νομικό κείμενο είναι:  
- Δίδεται δικαίωμα άδειας παραμονής 10 ατόμων του νομίμου εκπροσώπου του φορέα της 
στρατηγικής επένδυσης. Τα πρόσωπα μπορούν να συνοδεύονται και από τα μέλη των οικογενειών 
τους  
- Χορήγηση αδειών διαμονής θα γίνεται και σε Ιδιοκτήτες Ακινήτων στην Ελλάδα. Η άδεια θα 
είναι 5ετής και θα ανανεώνεται με ελάχιστο ύψος της ακίνητης περιουσίας 300.000 ευρώ.  
- Προσαρμόζεται ο ορισμός των νοούμενων ως «Στρατηγικών» επενδύσεων και τα χρηματικά 
«πλαφόν».  
- Προστίθεται και δικαίωμα -με αιτιολογημένη εισήγηση της «Επενδύστε στην Ελλάδα Α.Ε.»- να 
εισαχθούν στη Δ.Ε.Σ.Ε. και επενδυτικές προτάσεις που δεν πληρούν στο σύνολό τους τους όρους, 
αλλά «κρίνεται ότι θα επιφέρουν σημαντικά ποσοτικά και ποιοτικά αποτελέσματα για τη συνολική 
εθνική οικονομία».  
- Καθορίζεται Διαχειριστική Αμοιβή του Invest In Greece στο 0,2% του συνολικού κόστους της 
επένδυσης, με κατώτατο όριο τις 100.000 ευρώ και ανώτατο όριο τις 300.000 ευρώ.  
 
Οι βασικές αρχές του νέου αναπτυξιακού νόμου  
Ο αναπτυξιακός νόμος συνεχίζει να «προσαρμόζεται» με στόχο να κατατεθεί τις επόμενες ημέρες 
στη Βουλή. Το 130 σελίδων κείμενό του έχει πολλές αναφορές και παραπομπές σε 
προηγούμενους νόμους και προκειμένου να γίνει κατανοητό θα κωδικοποιηθεί από το Invest  In 
Greece όπως έχει ήδη προαναγγείλει η ηγεσία του υπουργείου Ανάπτυξης. Προβλέπει μεταξύ 
άλλων:  
• Θα καταβάλλεται το 100% της επιχορήγησης (50% σήμερα) κατά την έγκριση μίας επένδυσης 
και την προσκόμιση της εγγυητικής επιστολής.  
• Οι αιτήσεις υπαγωγής θα είναι συνεχείς, και οι αξιολογήσεις θα γίνονται 2 φορές το χρόνο (τώρα 
έχουμε 2 κύκλους προκηρύξεων διάρκειας 1 μήνα με… παρατάσεις).  
• Για μεγάλες επενδύσεις (άνω των 50 εκατ. ευρώ δίδεται δικαίωμα επιλογής κινήτρων 
(φοροαπαλλαγές, επιδότηση κλπ). 
• Η χρήση των φοροαπαλλαγών γίνεται εμπροσθοβαρώς.  
• Εισάγεται η δήλωση της ευθύνης του ίδιου του επενδυτή. Οι αιτήσεις και τα στοιχεία φακέλου 
θα θεωρούνται πως ισχύουν κατά τεκμήριο και θα εγκρίνονται με ευθύνη του επενδυτή.  
• Οι εταιρείες μπορούν να καλύπτουν την ίδια συμμετοχή και με άμεσα ρευστοποιήσιμα πάγια 
στοιχεία της επιχείρησής τους.  
• Για τις μεγάλες επενδύσεις μειώνεται το πλαφόν κύρωσης από την Βουλή από τα 150 εκατ. ευρώ 
στα 50 εκατ. ευρώ.  
• Την ίδρυση μίας Κεντρικής Αρχής, για την επιτάχυνση των διαδικασιών αδειοδότησης για τις 
λεγόμενες στρατηγικές (άνω των 2 εκατ. ευρώ) και για μικρότερες επενδύσεις στη Γενική 
Γραμματεία Στρατηγικών και Ιδιωτικών Επενδύσεων (ουσιαστικά ενώνονται οι 2 υπηρεσίες). Το 
Invest In Greece θα λειτουργεί ως μοναδικό σημείο επαφής για τους επενδυτές.  
• Θα υπάρχουν δύο εναλλακτικές διαδικασίες ελέγχου της υλοποίησης των επενδύσεων με 
επιλογή των επενδυτών: ο έλεγχος από νέο Αυτοτελές Τμήμα Επιθεώρησης του Υπουργείου ή από 
ανεξάρτητους πιστοποιημένους φορείς (και Τράπεζες).  
• Σε ξεχωριστό κεφάλαιο λύνονται θεσμικά θέματα για τα υδατοδρόμια. Καθορίζονται οι 
διαδικασίες χορήγησης αδειών και οι κανόνες για τη δημιουργία, τη λειτουργία και την 
εκμετάλλευσή τους.  
•Σε άλλο κεφάλαιο θεσμοθετείται η ίδρυση εταιριών ειδικού σκοπού (SPVs) που προβλέπει το 
μνημόνιο. Ορίζεται μέσα στον νόμο η ίδρυση εταιρείας για το παραλιακό μέτωπο Φαλήρου-
Σουνίου παράλληλη με την Ελληνικό ΑΕ. Η «Παράκτιο Αττικό Μέτωπο» , θα έχει διάρκεια ζωής 



50 έτη με σκοπό τη διοίκηση, διαχείριση και αξιοποίηση εκτάσεων που βρίσκονται στην περιοχή 
μεταξύ Σταδίου Ειρήνης και Φιλίας και ακρωτηρίου Σουνίου.  
•Το Αυτοτελές Τμήμα Στρατηγικών Επενδύσεων (ΤΣΕ) (πρώην Αυτοτελές Γραφείο Ελληνικού), 
μεταφέρεται στο Υπουργείο Ανάπτυξης και αποκτά διευρυμένο ρόλο με στόχο την πολεοδομική 
αδειοδότηση όλων των στρατηγικών επενδύσεων.  
• Εισάγεται ο θεσμός των Ειδικών Σχεδίων Χωρικής Ανάπτυξης Στρατηγικών Επενδύσεων 
(ΕΣΧΑΣΕ), προεδρικών διαταγμάτων για τον χωροταξικό προσδιορισμό, την επενδυτική 
ταυτότητα, τη χρήση γης, τη χωροθέτηση και την παραχώρηση αιγιαλού και παραλίας για τις 
στρατηγικές επενδύσεις. Η έγκριση θα δίνεται από την Διυπουργική Επιτροπή Στρατηγικών 
Επενδύσεων. 
 

επιστροφή 
 

Τα 12 βασικότερα σημεία του νέου επενδυτικού νόμου 

 

Απο το σαιτ real estate and development, RE+D Magazine, 22-02-2013 αναδημοσιεύουμε αυτό το 

άρθρο. Επίσης, ειδικά για τις ΑΠΕ και ειδικότερα για τις ανεμογεννήτριες στα νησιά μας, στο 

νόμο αναφέρεται ότι «3. Εάν διαπιστωθούν ανυπέρβλητα νομικά ή πραγματικά κωλύματα στη 

διαδικασία αδιεοδότησης επενδυτικών σχεδίων παραγωγής ενέργειας από ανανεώσιμες πηγές 

ενέργειας (ΑΠΕ), καθώς και των συνοδών αυτών έργων, που αποτελούν μέρος επενδυτικού σχεδίου, 

το οποίο έχει ενταχθεί στις διατάξεις του ν. 3894/2010, επιτρέπεται η εγκατάστασή τους, σε άλλη 

ανάλογη ή ομοειδή έκταση, τηρουμένων των οικείων περί αδειοδοτήσεως διατάξεων. Προς το 

σκοπό αυτό, ο φορέας της επένδυσης αιτείται την έγκριση της οικείας αναμόρφωσης του 

εγκεκριμένου επενδυτικού του σχεδίου, ως προς το μέρος αυτό, από την «ΕΠΕΝΔΥΣΤΕ ΣΤΗΝ 

ΕΛΛΑΔΑ Α.Ε», χωρίς αυτό να συνιστά ανεπίτρεπτη μεταβολή του επενδυτικού του σχεδίου ή 

μεταβολή που απαιτεί την προηγούμενη έγκριση της Δ.Ε.Σ.Ε.». Δηλαδή, ότι έχει εγκριθεί θα 

πραγματοποιηθεί ο κόσμος να χαλάσει. Αν όμως ο επενδυτής τα παρατήσει στη μέση δεν υπάρχει 

καμία πρόβλεψη. Μάλιστα καταργούνται και οι εγγυητικές επιστολές που πάντα ζητούσε το 

δημόσιο! 

Ηλίας Γιαννίρης 

 

Διαδικασίες - εξπρές για τη χορήγηση άδειας μέσα σε 45 μέρες για μεγάλες επενδύσεις 

στρατηγικού χαρακτήρα, φορολογικά κι άλλα κίνητρα για την προσέλκυση επενδυτών, 

καθιέρωση της «πολυάδειας» αντί για την έκδοση πολλών αδειών για τις επενδύσεις, 

δυνατότητα της 100% προκαταβολής των επιδοτήσεων κατά την έναρξη της επένδυσης και 

άλλες σημαντικές παρεμβάσεις, περιλαμβάνει ο νέος επενδυτικός νόμος που κατατέθηκε 

χθες από την κυβέρνηση. 

Το νομοσχέδιο με τίτλο «Διαμόρφωση Φιλικού Αναπτυξιακού Περιβάλλοντος για τις 

Στρατηγικές και Ιδιωτικές Επενδύσεις», περιέχει ορισμένες ενδιαφέρουσες ρυθμίσεις 

που μπορούν να αλλάξουν το επενδυτικό κλίμα. Οι βασικότερες προβλέψεις του νέου 

νόμου είναι: 

 

1. Εισάγεται ο θεσμός των Ειδικών Σχεδίων Χωρικής Ανάπτυξης Στρατηγικών Επενδύσεων 

(ΕΣΧΑΣΕ), που διέπουν τις στρατηγικές επενδύσεις επί ιδιωτικών ακινήτων αναφορικά με την 

έκδοση προεδρικών διαταγμάτων για το χωροταξικό προορισμό, την επενδυτική ταυτότητα 

ακινήτων, τη χωροθέτηση και την Παραχώρηση Αιγιαλού και Παραλίας και για τα οποία 

προβλέπεται αναλογική εφαρμογή των ΕΣΧΑΔΑ, του ν. 3894/2010, περί δημοσίων Ακινήτων. 

Χρήση των σχετικών πλαισίων μπορεί να γίνεται κατόπιν αιτήματος του επενδυτή. 

2. Βελτιώνεται ο επενδυτικός νόμος και δίνεται η δυνατότητα της 100% προκαταβολής των 

επιδοτήσεων κατά την έναρξη της επένδυσης, ο χρόνος υποβολής αιτήσεων στις διατάξεις του 

θα είναι ανοικτός και οι επενδυτές θα μπορούν να αναθέτουν τα σχέδια τους για έλεγχο σε 

πιστοποιημένους φορείς. 

3. Η εταιρεία«Επενδύστε στην Ελλάδα Α.Ε.» εισηγείται στη διϋπουργική Επιτροπή Στρατηγικών 

Επενδύσεων την υποβολή επενδύσεων που πιθανόν να μην πληρούν κάποια από τα κριτήρια 

που ενδεικτικά έχουν τεθεί από την εν λόγω επιτροπή, πλην όμως κρίνεται ότι θα επιφέρουν 

συνολικά σημαντικά αποτελέσματα για το σύνολο της οικονομίας. 



4. Δημιουργείται υπηρεσία μίας στάσης για τις στρατηγικές επενδύσεις καθώς μαζεύονται όλες 

οι αρμοδιότητες στη γενική γραμματεία Στρατηγικών και Ιδιωτικών Επενδύσεων και 

συγκεκριμένα στη γενική διεύθυνση Στρατηγικών επενδύσεων. Οι ενδιαφερόμενοι για 

ιδιωτικές επενδύσεις θα υποβάλλουν τους φακέλους τους στην Invest In Greece και εκείνοι 

που θέλουν να αναπτύξουν σχέδια δημόσιων επενδύσεων θα στέλνουν τους φακέλους τους 

στη γενική διεύθυνση Στρατηγικών Επενδύσεων. Η υπηρεσία αυτή είναι αρμόδια για να 

συντονίσει όλους τους φορείς προκειμένου να συλλέξει τις άδειες. Αν παρέλθουν 45 μέρες 

χωρίς την έκδοση αδειών από τις αρμόδιες υπηρεσίες τότε η επένδυση αυτόματα 

αδειοδοτείται. 

5. Καταργείται η υποχρέωση κατάθεσης εγγυητικής επιστολής συμμετοχής και προωθείται η 

αύξηση της Διαχειριστικής Αμοιβής η οποία θα καταβάλλεται σε δύο στάδια και σε 

συνάρτηση με την εξέλιξη της επένδυσης. 

6. Καταργείται η ανάγκη έκδοσης πολλαπλών αδειών και αντικαθίσταται με την έκδοση 

«πολυάδειας» για να μειωθεί η γραφειοκρατία. 

7. Διευκολύνονται οι επενδυτές τρίτων κρατών ως προς την παραμονή τους στην Ελλάδα με την 

παροχή διευρυμένων χρονικών ορίων παραμονής για τους εκπροσώπους των επενδυτικών 

φορέων και των συνεργατών τους. Παράλληλα παρέχεται δυνατότητα χορήγησης αδειών 

διαμονής σε πολίτες τρίτων χωρών και σε μέλη οικογενειών τους, που προβαίνουν σε αγορά 

ακίνητης περιουσίας στην Ελλάδα η αξία της οποίας υπερβαίνει τις 300.000 ευρώ. 

8. Προβλέπονται ως κίνητρα ειδικές φορολογικές ρυθμίσεις, όπως η παγιοποίηση του 

φορολογικού καθεστώτος για συγκεκριμένο διάστημα από την έναρξη λειτουργίας της 

στρατηγικής επένδυσης, ο προορισμός του φορολογητέου εισοδήματος με ειδικό τρόπο, η 

διενέργεια αφορολόγητων αποθεματικών, η διαδικασία και ο χρόνος επιστροφής πιστωτικού 

υπολοίπου φόρου προστιθέμενης αξίας, καθώς και η μείωση ή η απαλλαγή από τέλη, ειδικούς 

φόρους και δικαιώματα ή αμοιβές τρίτων». Συγκεκριμένα το νομοσχέδιο αναφέρει: «To ποσόν 

της ενίσχυσης της φορολογικής απαλλαγής διαμορφώνεται κατ' έτος με τους ακόλουθους 

περιορισμούς: Η επιχείρηση έχει το δικαίωμα έναρξης της ωφέλειας του κινήτρου από τη 

διαχειριστική περίοδο κατά την οποία δημοσιεύεται η απόφαση ολοκλήρωσης και έναρξης της 

παραγωγικής λειτουργίας της επένδυσης. Κατά τη διαχειριστική αυτή περίοδο, η μέγιστη 

φορολογική απαλλαγή μπορεί να ανέρχεται μέχρι το ένα δεύτερο (1/2) του εγκεκριμένου 

ποσού ενίσχυσης φορολογικής απαλλαγής. Κατά την αμέσως επόμενη διαχειριστική περίοδο η 

μέγιστη φορολογική απαλλαγή, συνυπολογιζομένης και της ενίσχυσης της πρώτης 

διαχειριστικής περιόδου, μπορεί να ανέρχεται μέχρι και το σύνολο του εγκεκριμένου ποσού 

ενίσχυσης φορολογικής απαλλαγής. Το υπόλοιπο ποσό της εγκεκριμένης ενίσχυσης 

φορολογικής απαλλαγής καλύπτεται από τις νέες επιχειρήσεις εντός δώδεκα (12) 

διαχειριστικών περιόδων και από τις υφιστάμενες επιχειρήσεις εντός δέκα (10) διαχειριστικών 

περιόδων, μετά τη διαχειριστική περίοδο εντός της οποίας δημοσιεύτηκε η απόφαση  

ολοκλήρωσης και έναρξης παραγωγικής λειτουργίας της επένδυσης.» 

9. Εισάγεται διάταξη προκειμένου να παρασχεθεί η δυνατότητα στην Εκκλησία της Ελλάδας να 

κάνει χρήση του θεσμικού πλαισίου περί στρατηγικών επενδύσεων και κατ΄επέκταση και των 

Ειδικών Σχεδίων Χωρικής Ανάπτυξης Στρατηγικών Επενδύσεων (ΕΣΧΑΣΕ). Η υπαγωγή στο 

σχετικό θεσμικό πλαίσιο στοχεύει στην αξιοποίηση της εκκλησιαστικής περιουσίας, έτσι 

ώστε, πέραν των άμεσων και σημαντικών ποιοτικών και ποσοτικών αποτελεσμάτων για τη 

συνολική εθνική οικονομία, να ενισχυθεί το φιλανθρωπικό - κοινωνικό έργο της Εκκλησίας. 

Ουσιαστική κλείνει το μάτι στην Εκκλησία για την έκταση στη Βουλιαγμένη, δίπλα στον 

«Αστέρα». 

10. Καταργείται ο χρονικός περιορισμός υποβολής επενδυτικών σχεδίων, κάθε Απρίλιο και 

Οκτώβριο και παρέχεται δυνατότητα υποβολής επενδυτικών σχεδίων καθ' όλη τη διάρκεια του 

έτους. 

11. Με στόχο την ενίσχυση της διαφάνειας, για τα Μεγάλα Επενδυτικά Σχέδια, το ύψος των 

οποίων καθιερώνεται στο όριο των πενήντα εκατομμυρίων (50.000.000) ευρώ, προβλέπεται 

νομοθετική κύρωση. 

12. Τέλος επιχειρείται να δοθεί μία μόνιμη λύση ως προς την ίδρυση, λειτουργία και 

εκμετάλλευση υδατοδρομίων, έτσι ώστε, εφόσον υπάρξουν ενδιαφερόμενοι πάροχοι τέτοιου 



είδους μεταφορών, να μπορούν να προχωρήσουν απρόσκοπτα στην ανάπτυξη της 

δραστηριότητας. Συγκεκριμένα, τα οφέλη που μπορούν να προκύψουν από ένα ενιαίο, 

ολοκληρωμένο και συνεκτικό νομοθετικό πλαίσιο για την ίδρυση και εκμετάλλευση 

υδατοδρομίων είναι η προσέλκυση επενδύσεων σε αυτόν τον κλάδο, η ανάπτυξη της 

δραστηριότητας των αερομεταφορών τέτοιου τύπου, η τόνωση του τουρισμού, ειδικά στις 

νησιωτικές περιοχές που δεν είναι ευκόλως προσβάσιμες, η ανάπτυξη της περιφέρειας, η 

δημιουργία νέων θέσεων εργασίας και φυσικά η βελτίωση υπηρεσιών μεταφοράς όπου 

αναπτυχθούν υδατοδρόμια. 

 

επιστροφή 

 

Νέα παραπομπή στο Ευρωδικαστήριο και πρόστιμα για τις χωματερές 

 

Παρόμοιο πρόστιμο πληρώνουμε και για τη μη συμμόρφωση της Ελλάδας με την Οδηγία για τα 

νερά, αφού δεν έχουμε ακόμη διαχειριστικά σχέδια νερού ανά περιφέρεια. Οι ανεπάρκειες της 

ελληνικής πολιτείας, που φεσώνουν το λαό είναι λίγο γνωστές στο ευρύ κοινό, και τέτοιες 

ειδήσεις περνάνε στα ψιλά. ΗΓ 

21 Φεβρουαρίου 2013  

Η Κομισιόν παραπέμπει εκ νέου την Ελλάδα στο Δικαστήριο της Ευρωπαϊκής Ένωσης και ζητεί 

την επιβολή οικονομικών κυρώσεων, επειδή η Αθήνα δεν έχει εφαρμόσει προηγούμενη απόφαση 

όσον αφορά τους παράνομους χώρους ανεξέλεγκτης διάθεσης απορριμμάτων (ΧΑΔΑ), όπως 

ανακοινώθηκε την Πέμπτη. 

Το 2005, το Δικαστήριο έκρινε ότι η Ελλάδα δεν είχε λάβει επαρκή μέτρα για την παύση 

λειτουργίας και την αποκατάσταση των παράνομων ΧΥΤΑ, που ήταν εκατοντάδες σε όλη τη 

χώρα.  

Οκτώ χρόνια αργότερα, διαπιστώνοντας ότι δεν σημειώθηκε επαρκής πρόοδος μετά την έκδοση 

της απόφασης, η Επιτροπή παραπέμπει εκ νέου την υπόθεση στο Δικαστήριο. 

Σύμφωνα με την καθιερωμένη πολιτική, προτείνει την επιβολή ημερήσιας χρηματικής ποινής 

ύψους 71.193 ευρώ για κάθε ημέρα που μεσολαβεί από τη δεύτερη απόφαση του Δικαστηρίου 

μέχρις ότου η Ελλάδα συμμορφωθεί με την απόφαση, καθώς και κατʼ αποκοπή προστίμου 7.786 

ευρώ ανά ημέρα για το διάστημα που μεσολαβεί από την πρώτη απόφαση μέχρι την ημέρα 

συμμόρφωσης ή την ημέρα έκδοσης της δεύτερης απόφασης του Δικαστηρίου.  

http://news.in.gr/greece/article/?aid=1231236267 .  

 

επιστροφή 

 

Με ΚΥΑ και χωρίς Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων τα έργα στον Τουρισμό! 

Από το ΥΠΕΚΑ στον ΕΟΤ η αδειοδότηση 

 

Κατερίνα Χριστοφιλίδου 

23/11/2012  

 

Με Κοινή Υπουργική Απόφαση, το υπουργείο Περιβάλλοντος παραιτείται από την 

περιβαλλοντική αδειοδότηση έργων του Τουριστικού τομέα όπως ξενοδοχειακές μονάδες, 

κατασκηνώσεις, θεματικά πάρκα, κλπ, που χαρακτηρίζονται από τοπικές και μη σημαντικές 

επιπτώσεις και ως εκ τούτου υπάγονται στη Β' κατηγορία έργων. 
Για τα έργα αυτά δεν θα απαιτείται Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων, αλλά θα 

υπόκεινται στους περιβαλλοντικούς όρους που καθορίζονται στην υπογραφείσα ΚΥΑ και με αυτό 

τον τρόπο θα απλοποιηθεί και θα επιταχυνθεί η διαδικασία αδειοδότησης από 20 μήνες σε μερικές 

ημέρες. 

Συγκεκριμένα, οι Πρότυπες Περιβαλλοντικές Δεσμεύσεις αφορούν: ξενοδοχειακά καταλύματα σε 

περιοχές εντός και εκτός σχεδίων πόλεων, ξενοδοχειακά καταλύματα σε παραδοσιακούς 

οικισμούς, οργανωμένες τουριστικές κατασκηνώσεις, Συνεδριακά κέντρα, Ξενώνες, γηροκομεία, 

http://news.in.gr/greece/article/?aid=1231236267


δασικά χωριά, θεματικά πάρκα και ζωολογικοί κήποι 

 

Διαδικασία αδειοδότησης 
Αρμοδία υπηρεσία αδειοδότησης ορίζεται ο ΕΟΤ ή κατά περίπτωση η Περιφέρεια. 

Ο επενδυτής φορέας του Έργου ή ο μελετητής του υποβάλει στην αρμόδια υπηρεσία δήλωση 

Υπαγωγής του έργου στις Πρότυπες Περιβαλλοντικές Δεσμεύσεις και η αρμόδια υπηρεσία, με 

βάση τη δήλωση του επενδυτή, υποχρεούται εντός 20 ημερών να εκδώσει την άδεια 

Σε περίπτωση ανακριβούς ή ψευδούς δηλώσεως ο μελετητής ή ο φορέας του έργου υπόκειται σε 

ποινικές, αστικές και διοικητικές κυρώσεις. 

 

Αδειοδότηση έργων σε προστατευόμενες περιοχές 
Αν το έργο πρόκειται να υλοποιηθεί σε περιοχή NATURA, απαιτείται είτε υποβολή Ειδικής 

Οικολογικής Αξιολόγησης, ή σχετική απόφαση του Περιφερειάρχη με τυχόν πρόσθετους όρους. 

Η ρύθμιση αυτή αφορά στο 85% των έργων για τα οποία δεν θα χρειάζεται να υποβληθεί καμία 

μελέτη, ενω για το υπόλοιπο 15% ο χρόνος Έγκρισης Περιβαλλοντικών Όρων καθορίζεται από 6 

έως 8 μήνες. 

Ο υπ. Περιβάλλοντος Ευάγγελος Λιβιεράτος έκανε λόγο για τη διευκόλυνση της επενδυτικής 

δραστηριότητας και εξορθολογισμό της διαδικασίας έκδοσης Περιβαλλοντικής Άδειας, με τρόπο 

που σέβεται απόλυτα το περιβάλλον και τη διασφάλιση της προστασίας του. 

http://www.skai.gr/news/environment/article/217854/aplopoiisi-tis-perivallodikis-nomothesias-

me-kua/ 

 

Κοινή δήλωση του τμήματος Τουρισμού και του τμήματος Περιβάλλοντος του ΣΥΡΙΖΑ - 

ΕΚΜ για την κατάργηση των περιβαλλοντικών όρων στη δόμηση τουριστικών έργων 

27/11/2012 

ΣΥΝΑΣΠΙΣΜΟΣ ΡΙΖΟΣΠΑΣΤΙΚΗΣ ΑΡΙΣΤΕΡΑΣ- ΕΝΩΤΙΚΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΜΕΤΩΠΟ 

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ 

Κοινή δήλωση του τμήματος Τουρισμού και του τμήματος Περιβάλλοντος 

του ΣΥΡΙΖΑ – ΕΚΜ  

για την κατάργηση των περιβαλλοντικών όρων στη δόμηση τουριστικών έργων 

Με πανηγυρικό τρόπο παρουσίασε η υπουργός Τουρισμού, κατά τη διάρκεια της ομιλίας της στην 

έκθεση Philoxenia της Θεσσαλονίκης, τα σχέδια της για την αδειοδότηση έργων του τουριστικού 

τομέα (ξενοδοχεία, κατασκηνώσεις, θεματικά πάρκα, κτλ.). Μάλιστα, η Κοινή Υπουργική 

Απόφαση που υπογράφηκε από την υπουργό Τουρισμού και τον υπουργό Περιβάλλοντος 

επενδύθηκε με την συνηθισμένη θριαμβολογία για παράκαμψη της γραφειοκρατίας και 

επιτάχυνση των επενδυτικών πλάνων που δήθεν θα εκτοξεύσουν την ανάπτυξη στη χώρα. 

Ωστόσο, αυτό που επιτηδευμένα αποσιωπάται τόσο από τους αρμόδιους υπουργούς, όσο και από 

την πλειονότητα των ΜΜΕ, είναι η σκανδαλώδης παράκαμψη των περιβαλλοντικών όρων, αφού 

η υποβολή και αξιολόγηση Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων καθίσταται πλέον αχρείαστη 

και αντικαθίσταται από τους όρους της ΚΥΑ. 

Όσο και να διατείνεται με ασάφεια η υπουργός Τουρισμού για τη στήριξη των μορφών ήπιας 

τουριστικής ανάπτυξης και του πρωτογενούς τομέα, η διατύπωση των θέσεων της ενώπιον των 

εκπροσώπων του μεγάλου εγχώριου και διεθνούς κεφαλαίου δεν αφήνει αμφιβολίες για τις 

πραγματικές θέσεις της κυβέρνησης. 

Προφανώς, τα μεγαλοεπενδυτικά σχέδια και τα φαραωνικά έργα είναι εκ διαμέτρου αντίθετα από 

το σεβασμό προς την περιβαλλοντική ισορροπία και την κοινωνία. Αυτό το αναγνωρίζουν και οι 

αρμόδιοι υπουργοί και γι’ αυτό επιλέγουν να ακυρώσουν στην πράξη το μέχρι τώρα υφιστάμενο 

πλαίσιο. Ο ΣΥΡΙΖΑ – ΕΚΜ θα επιλέξει να κρατήσει την ακριβώς αντίθετη στάση, στο πλάι της 

κοινωνίας, των εργαζόμενων και του περιβάλλοντος και στην ενίσχυση των θεσμικών, πολιτικών 

και αξιακών εργαλείων που τα προστατεύουν. 

Το Γραφείο Τύπου 

26.11.2012 

 

επιστροφή 

http://www.skai.gr/news/environment/article/217854/aplopoiisi-tis-perivallodikis-nomothesias-me-kua/
http://www.skai.gr/news/environment/article/217854/aplopoiisi-tis-perivallodikis-nomothesias-me-kua/


 

Από το 2010 εκκρεμεί η δικογραφία: Πού πήγαν τα λεφτά για τα δάση;  

 

Εμείς ξέρουμε ότι τα κόμματα της ΝΔ και του ΠΑΣΟΚ που κυβερνούν τόσα χρόνια 

αλληλοκαλύπτονται και δεν βγάζει ο ένας τις βρωμιές του άλλου. Τώρα μάλιστα που 

συγκυβερνούν (και με αριστερό μαϊντανό) δεν θα συγκαλύπτουν τις πομπές τους; Υπάρχουν 

επίμονοι πολίτες που επί χρόνια ψάχνουν, δικαιώνονται και ζητούν από τη Βουλή το δίκιο τους.  

Διαβάστε πώς, ακόμη και σήμερα, νοιάζονται για να καλύψουν το λουφέ. Η μεγάλη πυρκαγιά της 

Χίου, οι παλιότερες σε Ηλεία, Πήλιο, Εύβοια κλπ θα μπορούσαν να είχαν λιγότερες επιπτώσεις αν 

τα κονδύλια των δασών δινόνταν για προστασία, πρόληψη, διαχείριση. Αυτά όμως θα έννοιαζαν 

κάποιον που …κυβερνάει, που διαχειρίζεται. Όχι αυτούς τους φιλοτομαριστές που νοιάζονται πώς 

να κοροϊδεύουν, ακόμη και αν υπάρχει δικογραφία. Θα το αφήσουν στο χρόνο μέχρι να 

παραγραφεί το αδίκημα που έκανε η ΝΔ, συγκάλυψε το ΠΑΣΟΚ και τώρα συγκυβερνούν. Δεν 

πρόκειται κανένας χοντρόπετσος να σκεφτεί: Έστω τώρα, να το διορθώσουμε και τα χρήματα 

που μαζεύονται για τα δάση να πηγαίνουν σε αυτά.  

(πω πω! Πώς θα ξεβρωμίσει άραγε αυτός ο τόπος;) 

Η. Γ. 

    

Η δικογραφία για τη σύννομη ή μη διάθεση των 102 εκατ. ευρώ έχει «κολλήσει» από το 2010  
Του Γιαννη Ελαφρου 

21-12-12 

Χωρούν 102 εκατομμύρια ευρώ σε ένα συρτάρι της Βουλής;  

Χωρούν τα δάση της χώρας σε ένα σκονισμένο ντουλάπι του Κοινοβουλίου;  

Είναι άραγε πολυτέλεια η γνώση για το τι απέγιναν 102 εκατομμύρια ευρώ, που προορίζονταν για 

την προστασία των δασών και κατέληξαν αλλού;  

Δεν μας ενδιαφέρει η αναζήτηση -εάν υπάρχουν- των ευθυνών των αρμόδιων υπουργών;  

 

Δεν γνωρίζουμε πώς απαντούν στα ερωτήματα αυτά όσοι διετέλεσαν πρόεδροι της Βουλής ή 

απλοί βουλευτές τα τελευταία δύο (δραματικά είναι αλήθεια) χρόνια. Το σίγουρο είναι πως από 

τις 17 Δεκεμβρίου 2010, όταν διαβιβάστηκε στη Βουλή σχετικό έγγραφο της Εισαγγελίας του 

Αρείου Πάγου για τη διερεύνηση της υπόθεσης της μη σύννομης διάθεσης των κονδυλίων του 

Ειδικού Φορέα Δασών, δεν έχει γίνει τίποτε! 

Η υπόθεση ξεκίνησε πριν από πέντε περίπου χρόνια όταν μέλη της Ομάδας Κοινωνικής 

Εγρήγορσης ζήτησαν από το υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων επικυρωμένα 

αντίγραφα ισολογισμών του Κεντρικού Ταμείου Γεωργίας, Κτηνοτροφίας και Δασών, με σκοπό 

να δουν εάν τηρείται ο νόμος σχετικά με τον Ειδικό Φορέα Δασών. Στον λογαριασμό του 

συγκεκριμένου φορέα έπρεπε να συγκεντρώνονται όλα τα ποσά που εισπράττονται από δασικές 

δραστηριότητες, όπως ξύλευση, ρητίνευση, άδειες κυνηγιού, πρόστιμα κ.λπ. Τα χρήματα του 

Ειδικού Φορέα Δασών, βάσει νόμου, επιτρεπόταν να δαπανώνται αποκλειστικά και μόνο για τη 

δασοπροστασία και την προληπτική πυροπροστασία. 

Υστερα από επίμονες καταγγελίες της Ομάδας Κοινωνικής Εγρήγορσης (στις οποίες στηρίχθηκε 

και αποκαλυπτικό δημοσίευμα της «Κ» στις 29/3/2009) πραγματοποιήθηκε έρευνα των 

επιθεωρητών του υπουργείου Οικονομικών, οι οποίοι με πόρισμά τους τον Σεπτέμβριο του 2009 

κατέδειξαν έλλειμμα περίπου 102 εκατομμυρίων ευρώ! Από τα 117 περίπου εκατομμύρια ευρώ 

που δαπανήθηκαν την πενταετία 2004 - 2008 από έσοδα που προορίζονταν για τον Ειδικό Φορέα 

Δασών, μόνο τα 15 εκατ. πήγαν για σύννομους σκοπούς και τα υπόλοιπα είτε ενίσχυσαν τον 

τακτικό προϋπολογισμό του υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης (20 εκατ. περίπου) είτε διατέθηκαν 

σε άσχετες δραστηριότητες. Πέρα από το πραγματικό ερώτημα «πού πήγαν τα λεφτά;», η 

αφαίρεση των κονδυλίων είχε καταστροφικά αποτελέσματα (βλέπε πυρκαγιές 2007). 

Η δικογραφία της σοβαρότατης αυτής υπόθεσης απεστάλη από την Εισαγγελία του Αρείου Πάγου 

στη Βουλή, για να διερευνηθούν πιθανές ευθύνες των υπουργών Αγροτ. Ανάπτυξης της 

συγκεκριμένης περιόδου (Ευάγγελος Μπασιάκος και Αλέξανδρος Κοντός). Δυστυχώς, όμως, από 

τον Δεκέμβριο του 2010, η δικογραφία βρίσκεται στα αζήτητα, παρότι τα μέλη της Ομάδας 

ενημέρωσαν τις κοινοβουλευτικές ομάδες. Πριν από ένα χρόνο περίπου, στις 2 Ιανουαρίου 2012, 



απέστειλαν αίτηση προς τον τότε πρόεδρο της Βουλής, παρακαλώντας να πληροφορηθούν για 

ποιους λόγους δεν είχε προωθηθεί η συγκεκριμένη δικογραφία. «Στις 11 Ιανουαρίου 2012, η 

Γενική Διεύθυνση Νομοθετικού Εργου της Βουλής μας γνωστοποίησε, αντί του προέδρου, ότι η 

δικογραφία ανακοινώθηκε στη Βουλή στις 17/12/2010 και έκτοτε βρίσκεται στη διάθεση κάθε 

ενδιαφερόμενου βουλευτή», λέει στην «Κ» ο κ. Βασίλης Αναστασόπουλος, από την Ομάδα 

Κοινωνικής Εγρήγορσης. 

Μηνυτήριες αναφορές 
Μη καλυπτόμενη από την απάντηση, η ΟΚΕ υπέβαλε πρόσφατα μηνυτήρια αναφορά κατά των 

πρώην και νυν προέδρων της Βουλής Φίλιππου Πετσάλνικου και Ευάγγελου Μεϊμαράκη, για μη 

προώθηση της υπόθεσης, η οποία παραγράφεται έπειτα από κάποια χρόνια. Εάν δεν ερευνηθεί το 

πού πήγαν και γιατί τα λεφτά των δασών, τότε το μήνυμα θα είναι σαφές: το ενδιαφέρον μας για 

τα δάση είναι ανύπαρκτο... 

http://news.kathimerini.gr/4dcgi/_w_articles_ell_2_21/12/2012_505712 .  

 

επιστροφή 

 

Ο Γ. Παπακωνσταντίνου εξυπηρετούσε συγκεκριμένα συμφέροντα!!!! 

 

Βγαίνουν σιγά σιγά όλες οι πομπές του. Εκτός από τη λίστα Λαγκάρντ φαίνεται να υπάρχει σειρά 

συμφεροντολογικών διαπλοκών. Εμείς το ξέρουμε καλά στην Ικαρία με τις 110 ανεμογεννήτριες 

που έδωσε χάρισμα στο Μυτιληναίο, χωρίς κανένα διαγωνισμό (έστω), με μια έωλη άδεια της 

ΡΑΕ, γράφοντας στα παλιά του παπούτσια εύλογες αιτιάσεις και κοροϊδεύοντας ακόμη και τον 

ίδιο το δήμο Ικαρίας (αναγκάστηκε μέχρι και ο δήμος Ικαρίας να κάνει εξώδικο στον 

Παπακωνσταντίνου!).  

Η είδηση που δημοσιεύουμε αφορά τα ρουσφέτια του στην ανακύκλωση, που μάλλον αφορούν 

και την Ικαρία, αφού υπάρχουν χρόνιες δυστοκίες στην ανακύκλωση των νησιών. 

ΗΓ 

 

21-12-2012 

 

 Στη Βουλή διαβιβάστηκε δικογραφία κατά του κ. Γιώργου Παπακωνσταντίνου, η οποία 

σχηματίστηκε μετά από μήνυση της εταιρείας «Ανταποδοτική Ανακύκλωση» που  κατηγορεί τον 

πρώην υπουργό για «εξυπηρέτηση συγκεκριμένων συμφερόντων στον τομέα ανακύκλωσης». 

Την υπόθεση είχε αποκαλύψει το «Πρώτο Θέμα» τον Φεβρουάριο 2012 και σύμφωνα με τα τότε 

δημοσιεύματα ο κ. Παπακωνσταντίνου «επιστρατεύτηκε» για να «χειραγωγήσει» τον τομέα 

ανακύκλωσης, υπερ συγκεκριμένων επιχειρήσεων. Αρκετές εταιρίες τον κατηγόρησαν ότι 

«προωθεί» προϊόντα συγκεκριμένης εταιρίας και είναι ενδεικτικό ότι σε δελτίο τύπου – απάντηση 

στα δημοσιεύματα - έσπευσε να προαναγγείλει το αποτέλεσμα των σχετικών ελέγχων που 

μιλούσαν για «διαφανείς διαδικασίες» πριν ακόμα αυτοί ολοκληρωθούν. 

 

Πηγή: http://www.protothema.gr/politics/article/?aid=245173 .  

 

επιστροφή 

 

Θεσμοθετεί τη διαπλοκή στις Υδατοκαλλιέργειες η Κυβέρνηση 

 

Δελτίο τύπου εξέδωσε η Πανελλήνια Συντονιστική Επιτροπή Φορέων που θίγονται από την 

ανάπτυξη των υδατοκαλλιεργειών καλώντας την Πολιτεία να δώσει τέλος στην προνομιακή 

μεταχείριση του συγκεκριμένου κλάδου και να πάρει πίσω μια απόφαση του Υπουργού Αγροτικής 

Ανάπτυξης που όπως χαρακτηριστικά αναφέρει "Θεσμοθετέι τη διαπλοκή" 

Ακολουθεί το πλήρες κείμενο: 

 

http://news.kathimerini.gr/4dcgi/_w_articles_ell_2_21/12/2012_505712
http://www.protothema.gr/politics/article/?aid=245173


Ούτε τα προσχήματα δεν κρατάει η κεντρική διοίκηση στον εναγκαλισμό της με τις εταιρίες 

ιχθυοκαλλιέργειας. Την ίδια στιγμή που περιφρονεί το Συμβούλιο της Επικρατείας, στο οποίο επί 

ένα χρόνο δεν αποστέλλει τις απόψεις της σχετικά με το «Χωροταξικό Πλαίσιο των 

Υδατοκαλλιεργειών», με αποτέλεσμα η εκδίκαση της αίτησης για την ακύρωσή του, που έχουν 

υποβάλει 111 φορείς από όλη την Ελλάδα (ανάμεσα στους οποίους η ΚΕΔΕ, 22 Δήμοι, η 

Συνομοσπονδία Αλιέων κ.α.), να αναβάλλεται και η νομιμότητα του Πλαισίου να τελεί υπό 

διαρκή αίρεση, δρομολογεί την τροποποίηση του υπέρ των συμφερόντων των εταιριών του 

κλάδου. 

 

Με μια απόφαση που θεσμοθετεί τη διαπλοκή, ο Υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης, κ. Ταυτάρης, 

συγκρότησε «ομάδα εργασίας με σκοπό τον εκσυγχρονισμό του θεσμικού πλαισίου των 

υδατοκαλλιεργειών και τη διευκόλυνση της ανάπτυξης του κλάδου» στην οποία όρισε ως μέλος 

τον πρόεδρο της μεγαλύτερης εταιρίας ιχθυοκαλλιέργειας και ήδη πρωτοδίκως καταδικασθέντα 

για την υποβάθμιση του περιβάλλοντος περιοχής στην οποία λειτουργούσε μονάδα η εταιρία του, 

κ. Αριστείδη Μπελλέ.  

 

Καλούμε την Πολιτεία να δώσει τέλος στην ακατανόητη προνομιακή μεταχείριση ενός κλάδου με 

χρέη που ξεπερνούν το ένα δις ευρώ, οι εκπρόσωποι του οποίου, χωρίς να τηρούνται ούτε τα 

προσχήματα, υποδεικνύουν τα νομοθετήματα που αφορούν στο μέλλον των περιοχών μας. Την 

καλούμε επιτέλους να αναγνωρίσει ως συνομιλητές της τους εκπροσώπους της τοπικής 

αυτοδιοίκησης και των θιγόμενων επαγγελματικών κλάδων (αλιεία, τουρισμός), οι οποίοι 

δικαιώνονται εδώ και χρόνια στα αρμόδια δικαστήρια, εναντίον της παράνομης και 

περιβαλλοντικά επιβλαβούς αδειοδότησης και λειτουργίας ιχθυοκαλλιεργειών στις περιοχές τους. 

 ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΦΟΡΕΩΝ ΠΕΡΙΟΧΩΝ ΠΟΥ ΘΙΓΟΝΤΑΙ ΑΠΟ 

ΤΗΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΥΔΑΤΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑΣ 

syntonistikiepitropi@yahoo.gr 

Ελήφθη από:  Γρηγόρης Μαλτέζος, Ιανουάριος 8, 2013. Ευχαριστούμε. 

 

επιστροφή 

 

Η λίστα της Greenpeace μεταλλαγμένων τροφίμων στα Ελληνικά Σούπερ Μάρκετ 

 

Σημείωμα της σύνταξης: Ενημερωθείτε, τυπώστε τη λίστα και παίρνετε τη μαζί σας όταν 

πηγαίνετε για ψώνια. Αποφύγετε να αγοράζετε οτιδήποτε είναι κόκκινο. Όχι μόνο για την υγεία 

σας αλλά και γιατί όλοι μαζί, με αλλαγή της καταναλωτικής μας συμπεριφοράς, μπορούμε να 

επιβάλουμε στην αγορά ασφαλή προϊόντα. Έτσι θα πιάσει τόπο και ο αγώνας και η αλληλογραφία 

και οι χημικές εξετάσεις που κάνει κάθε χρόνο η greenpeace, που δίνει ένα σημαντικό αγώνα 

εναντίον των μεταλλαγμένων. ΗΓ 

  

23-03-2013  

Η Greenpeace όπως κάθε χρόνο έτσι και φέτος δημοσίευσε τη λίστα με τα μεταλλαγμένα προϊόντα 

που κυκλοφορούν στην αγορά και τα καταναλώνουμε εμείς και οι οικογένειες μας. Είναι ιδιαίτερα 

σημαντικό να γνωρίζουμε την προέλευση των προϊόντων που καταναλώνουμε, ειδικά όταν αφορά 

την διατροφή μας. 

Ορίστε λοιπόν η επίσημη λίστα μεταλλαγμένων προϊόντων από την Greenpeace!! 

ΚΟΚΚΙΝΟ 

Προσοχή! Tα προϊόντα αυτά προέρχονται ή είναι πιθανό να προέρχονται από ζώα που έχουν 

τραφεί µε µεταλλαγµένους οργανισμούς. 

Αυτή η κατηγορία περιλαµβάνει επίσης τα προϊόντα των εταιριών που έχουν δώσει ασαφείς 

απαντήσεις και τα προϊόντα εταιριών που δεν έχουν απαντήσει στο σχετικό ερωτηματολόγιο. 

ΠΟΡΤΟΚΑΛΙ 

Για τα προϊόντα αυτά οι εταιρίες παραγωγής ήδη αναζητούν τρόπους για να εξασφαλίσουν 

ζωοτροφές απαλλαγμένες από µεταλλαγµένους οργανισμούς και έχουν δεσμευτεί εγγράφως ότι 

στο άμεσο μέλλον θα “καθαρίσουν” το σύνολο των ζωοτροφών από µεταλλαγµένα συστατικά. 

https://webmail.tee.gr/webmail/src/compose.php?send_to=syntonistikiepitropi@yahoo.gr


ΠΡΑΣΙΝΟ 

Για τα προϊόντα αυτά οι εταιρίες παραγωγής εγγυώνται ότι προέρχονται από ζώα που δεν έχουν 

τραφεί µε µεταλλαγµένους οργανισμούς. 

ΠΡΑΣΙΝΟ ΜΕ ΝΙ 

Για τα προϊόντα αυτά η Greenpeace έχει πραγματοποιήσει έλεγχο των πιστοποιητικών που 

διαθέτουν οι παραγωγοί από τους προμηθευτές τους για τη χρήση µη µεταλλαγµένων οργανισμών 

στις ζωοτροφές 

 

ΜΕΤΑΛΛΑΓΜΕΝΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ – SOS 

Αλλαντικά: 

 ΑΝΑΝΙΑΔΗ  

Γιαούρτια – Επιδόρπια: 

 Γιαούρτι After School Choco (ΦΑΓΕ) 

 FruYo γιαούρτι με δημητριακά (ΦΑΓΕ) 

 Nouvelle, (ΦΑΓΕ) 

 Caramele (ΦΑΓΕ) 

 Corn Flakes (Tasty) 

Επεξεργασμένες ντομάτες: 

 Brava Ketchup (Med Foods)  

Ζυμαρικά και σάλτσες ζυμαρικών: 

 La Mediterranea (Γιουριμάκ) 

 Pasta Italia (Γιουριμάκ) 

 Μάκβελ Ζυμαρικά (Γιουριμάκ) 

 Τορτελίνια (ΑΒΕΖ)  

Κονσέρβες: 

 Παλίρροια Βοδινό με αρακά (Παλίρροια) 

 Παλίρροια Γίγαντες γιαχνί (Παλίρροια) 

 Παλίρροια Ντολμαδάκια Γιαλαντζί (Παλίρροια) 

 Παλίρροια Σπετζοφάι (Παλίρροια)  

Σπορέλαια – Μαργαρίνες: 

 Corolla (Κορέ) 

Standard Σπορέλαια (Standard) 

 Union Σογιέλαιο (Παπουτσάνης) 

 Εύα (Ελληνικές Δημιουργίες) 

 Μάνα Αραβοσιτέλαιο (Παπουτσάνης) 

 Μάνα Βαμβακέλαιο (Παπουτσάνης) 

 Σογιόλα (Κορέ) 

 Σορίνα (Ελληνικές Δημιουργίες) 

 Το Λαμπερό (μύλοι Σόγιας)  

Σαλάτες – Σάλτσες – Σούπες: 

 17 Delicatessen Farma (Olympus Foods) 

 17 Delicatessen Mustard Sauce (Olympus Foods) 

 17 Delicatessen Μελιτζανοσαλάτα (Olympus Foods) 

 17 Delicatessen Ρώσικη Σαλάτα (Olympus Foods) 

 17 Delicatessen Τυροσαλάτα (Olympus Foods) 

 Brava Μουστάρδα (Med Foods) 

 Delicia Μουστάρδα (Med Foods) 

 Chef Grec Τυροσαλάτα (Κούτρας) 

 Chef Grec Ρώσικη Σαλάτα (Κούτρας) 

 Chef Grec Ταραμοσαλάτα (Κούτρας) 

 Chef Grec Τζατζίκι (Κούτρας) 

 BEM Μελιτζανοσαλάτα (BEM) 

 BEM Ρώσικη Σαλάτα (BEM) 

 BEM Ταραμοσαλάτα (BEM) 



 BEM Τζατζίκι (BEM)  

Σοκολάτες – Καραμέλες: 

 Oscar Σοκολάτες (Oscar)  

Παγωτά: 

 ΑΓΝΟ  

Τσιπς – Σνακς: 

 Cheetos (Tasty) 

 Doritos (Tasty) 

 Φουντούνια (Tasty) 

 Lay’s (Tasty) 

 Pitsinia (Tasty) 

 Ruffles (Tasty) 

 Tasty Snacks (Tasty) 

 Tsakiris Chips με αλάτι – πάπρικα (Τσακίρης) 

 Tsakiris Chips με αλάτι – ρίγανη (Τσακίρης)  

Ψωμί – Φρυγανιές: 

 Ferro Κριτσίνια με σκόρδο (Αθ. Οικ. Αρτοποιία) 

 Ferro Κριτσίνια με σουσάμι (Αθ. Οικ. Αρτοποιία)  

 

ΑΥΓΑ – ΚΟΤΟΠΟΥΛΑ 

 Κρείττον Κοτόπουλα-Κρείττον ΚΟΚΚΙΝΟ 

 Λειβαδίτης Κοτόπουλα-Λειβαδίτης ΚΟΚΚΙΝΟ 

 Σαραμούρτση Κοτόπουλα-Σαραμούρτση ΚΟΚΚΙΝΟ 

 Σαρσύρ Κοτόπουλα-Σαρσύρ ΚΟΚΚΙΝΟ 

 Πτηνοπαραγωγή Κοτόπουλα-Πτηνοπαραγωγή ΠΟΡΤΟΚΑΛΙ 

 Σύνκο Κοτόπουλα-Σύνκο ΠΟΡΤΟΚΑΛΙ 

 Aγ.Iωάννης Κοτόπουλα-HQF ΠΡΑΣΙΝΟ 

 Μιμίκος Κοτόπουλα-HQF ΠΡΑΣΙΝΟ 

 Fresh Κοτόπουλα-Αφοι Παπαµικρούλη ΠΡΑΣΙΝΟ 

 Πτηνοτροφικός Συνεταιρισμός ‘Aρτας Κοτόπουλα-Πτηνοτροφικός Συνεταιρισμός ‘Aρτας 

ΠΡΑΣΙΝΟ 

 Xρυσά Αυγά-Ζούρας Φάρμ ΠΡΑΣΙΝΟ 

 Αγγελάκης Κοτόπουλα-Αγγελάκης ΠΡΑΣΙΝΟ ΜΕ ΝΙ 

 Βλαχάκης Αυγά-Βλαχάκης ΠΡΑΣΙΝΟ ΜΕ ΝΙ 

 Γαλανός Κοτόπουλα-Γαλανός Κοτόπουλα Μεσημερίου ΠΡΑΣΙΝΟ ΜΕ ΝΙ 

 Κελαϊδίτης Κοτόπουλα-Κελαϊδίτης ΠΡΑΣΙΝΟ ΜΕ ΝΙ 

 Κλημέντζος Κοτόπουλα-Αφοί Κλημέντζου-Πλεσιώτη ΠΡΑΣΙΝΟ ΜΕ ΝΙ 

 Μέγα Φάρμ Αυγά-Μέγα Φάρμ ΠΡΑΣΙΝΟ ΜΕ ΝΙ 

 Νιτσιάκος Κοτόπουλα-Νιτσιάκος ΠΡΑΣΙΝΟ ΜΕ ΝΙ 

 Όρνιθα Κοτόπουλα-Όρνιθα ΠΡΑΣΙΝΟ ΜΕ ΝΙ 

 Πίνδος Κοτόπουλα-Πίνδος ΠΡΑΣΙΝΟ ΜΕ ΝΙ  

ΓΑΛΑΚΤΟΚΟΜΙΚΑ 

 Carnation-Nestlé ΚΟΚΚΙΝΟ 

 Dolca-Nestlé ΚΟΚΚΙΝΟ 

 Neslac-Nestlé ΚΟΚΚΙΝΟ 

 Lurpak-Arla ΚΟΚΚΙΝΟ 

 Κρέμα Τυριού Νatural Buko-Arla ΚΟΚΚΙΝΟ 

 Mister Cheez Τυρί – Τριγωνάκια-Friesland ΚΟΚΚΙΝΟ 

 Νουνού Γάλα-Friesland ΚΟΚΚΙΝΟ 

 Νουνού Κρέμα Γάλακτος-Friesland ΚΟΚΚΙΝΟ 

 N’Joy-ΦΑΓΕ ΚΟΚΚΙΝΟ 

 ΦΑΓΕ Φρέσκο Γάλα-ΦΑΓΕ ΚΟΚΚΙΝΟ 

 ΦΑΓΕ Φέτα-ΦΑΓΕ ΚΟΚΚΙΝΟ 

 ΦΑΓΕ Κρέμα Γάλακτος-ΦΑΓΕ ΚΟΚΚΙΝΟ 



 Αγνό Κρέμα Γάλακτος-Αγνό ΚΟΚΚΙΝΟ 

 Αγνό Τυροκομικά-Αγνό ΚΟΚΚΙΝΟ 

 Αγνό Φρέσκο Γάλα-Αγνό ΚΟΚΚΙΝΟ 

 Βίγλα Τυροκομικά-Βίγλα ΚΟΚΚΙΝΟ 

 Δέλτα Κρέμα Γάλακτος-Δέλτα ΚΟΚΚΙΝΟ 

 Δέλτα Μilkο-Δέλτα ΚΟΚΚΙΝΟ 

 Δέλτα Φέτα-Δέλτα ΚΟΚΚΙΝΟ 

 Δέλτα Φρέσκο Γάλα-Δέλτα ΚΟΚΚΙΝΟ 

 ΔΩΔΩΝΗ Φέτα-ΔΩΔΩΝΗ ΚΟΚΚΙΝΟ 

 ΔΩΔΩΝΗ Φρέσκο Γάλα-ΔΩΔΩΝΗ ΚΟΚΚΙΝΟ 

 Ήπειρος Φέτα-Ήπειρος ΚΟΚΚΙΝΟ 

 Τελεμές Γκλίτσα-Ήπειρος ΚΟΚΚΙΝΟ 

 Κολιός Τυρoκομικά-Κολιός ΚΟΚΚΙΝΟ 

 Κολιός Φρέσκο Γάλα-Κολιός ΚΟΚΚΙΝΟ 

 ΜΕΒΓΑΛ Κρέμα Γάλακτος-ΜΕΒΓΑΛ ΚΟΚΚΙΝΟ 

 ΜΕΒΓΑΛ Τοπίνο-ΜΕΒΓΑΛ ΚΟΚΚΙΝΟ 

 ΜΕΒΓΑΛ Φέτα-ΜΕΒΓΑΛ ΚΟΚΚΙΝΟ 

 ΜΕΒΓΑΛ Φρέσκο Γάλα-ΜΕΒΓΑΛ ΚΟΚΚΙΝΟ 

 Πίνδος Τυροκομικά-Πίνδος ΚΟΚΚΙΝΟ 

 Ροδόπη Τυροκομικά-Ροδόπη ΚΟΚΚΙΝΟ 

 Ροδόπη Φρέσκο Γάλα-Ροδόπη ΚΟΚΚΙΝΟ 

 Αλπίνο Βούτυρο-Αλπίνο ΠΟΡΤΟΚΑΛΙ 

 Αλπίνο Τυροκομικά-Αλπίνο ΠΟΤΟΚΑΛΙ 

 Αλπίνο Φέτα-Αλπίνο ΠΟΡΤΟΚΑΛΙ 

 Τυροκομικά Θάσου-Τυροκομική Θάσου-Τρουλιάρης ΠΟΡΤΟΚΑΛΙ 

 Cretalat Γάλα-Κριαράς ΠΡΑΣΙΝΟ 

 Cretalat Τυροκομικά-Κριαράς ΠΡΑΣΙΝΟ 

 Twinko-Εβροφάρμα ΠΡΑΣΙΝΟ 

 Εβροφάρμα Φρέσκο Γάλα-Εβροφάρμα ΠΡΑΣΙΝΟ 

 Εβροφάρμα Τυροκομικά-Εβροφάρμα ΠΡΑΣΙΝΟ 

 Δελφοί Μυζήθρα-Δελφοί ΠΡΑΣΙΝΟ 

 Δελφοί Φέτα-Δελφοί ΠΡΑΣΙΝΟ 

 Δουκίδης Κρέμα Γάλακτος-Δουκίδης ΠΡΑΣΙΝΟ 

 Δουκίδης Τυροκομικά-Δουκίδης ΠΡΑΣΙΝΟ 

 Δουκίδης Φέτα-Δουκίδης ΠΡΑΣΙΝΟ 

 Νεογάλ Τυροκομικά-Νεογάλ ΠΡΑΣΙΝΟ 

 Νεογάλ Φρέσκο Γάλα-Νεογάλ ΠΡΑΣΙΝΟ 

 Όλυμπος Γάλα-Όλυμπος ΠΡΑΣΙΝΟ 

 Όλυμπος Τυροκομικά-Όλυμπος ΠΡΑΣΙΝΟ 

 Παγώνης Τυροκομικά-Παγώνης ΠΡΑΣΙΝΟ 

 ΣΕΡΓΑΛ Φρέσκο Γάλα-ΣΕΡΓΑΛ ΠΡΑΣΙΝΟ 

 ΤΥΡΑΣ Τυροκομικά-ΤΥΡΑΣ ΠΡΑΣΙΝΟ 

 Τύρκο Τυροκομικά-Τύρκο ΠΡΑΣΙΝΟ 

 Τυροκομικά Προϊόντα Νάξου-Κουφόπουλος-Τυροκομικά Προϊόντα “Νάξος” ΠΡΑΣΙΝΟ 

 Φάρμα Κουκάκη Γάλα-Φάρμα Κουκάκη ΠΡΑΣΙΝΟ 

 Φάρμα Κουκάκη Τυροκομικά-Φάρμα Κουκάκη ΠΡΑΣΙΝΟ  

ΓΙΑΟΥΡΤΙΑ – ΕΠΙΔΟΡΠΙΑ 

 Advance-ΔΕΛΤΑ ΚΟΚΚΙΝΟ 

 Danette Επιδόρπια-ΔΕΛΤΑ ΚΟΚΚΙΝΟ 

 Vitaline-ΔΕΛΤΑ ΚΟΚΚΙΝΟ 

 ΔΕΛΤΑ Γιαούρτια-ΔΕΛΤΑ ΚΟΚΚΙΝΟ 

 After School Choco-ΦΑΓΕ ΚΟΚΚΙΝΟ 

 FruYo-ΦΑΓΕ ΚΟΚΚΙΝΟ 

 Nouvelle-ΦΑΓΕ ΚΟΚΚΙΝΟ 



 Καραμελέ-ΦΑΓΕ ΚΟΚΚΙΝΟ 

 Σικάγο-ΦΑΓΕ ΚΟΚΚΙΝΟ 

 ΦΑΓΕ Γιαούρτια-ΦΑΓΕ ΚΟΚΚΙΝΟ 

 Beautiful-MEΒΓΑΛ ΚΟΚΚΙΝΟ 

 Chocomania-MEΒΓΑΛ ΚΟΚΚΙΝΟ 

 Duettino-MEΒΓΑΛ ΚΟΚΚΙΝΟ 

 Harmony-MEΒΓΑΛ ΚΟΚΚΙΝΟ 

 ΜΕΒΓΑΛ Γιαούρτια-MEΒΓΑΛ ΚΟΚΚΙΝΟ 

 Αγνό Γιαούρτια-Αγνό ΚΟΚΚΙΝΟ 

 Κολιός Γιαούρτια-Κολιός ΚΟΚΚΙΝΟ 

 Τυράς Γιαούρτια-ΤΥΡΑΣ ΠΟΡΤΟΚΑΛΙ 

 Τυροκομικά Θάσου Γιαούρτι-Τυροκομική Θάσου-Τρουλιάρης ΠΟΡΤΟΚΑΛΙ 

 Αφοι Στάμου Γιαούρτια-Αφοι Στάμου ΠΡΑΣΙΝΟ 

 Δημητρίου Γιαούρτια-Δημητρίου ΠΡΑΣΙΝΟ 

 ΕΛ ΓΑΛ Γιαούρτια-ΕΛ ΓΑΛ ΡΗΓΑ ΠΡΑΣΙΝΟ 

 ΚΑΡΑΛΗΣ Βιομ. Γάλακτος Ηπείρου Γιαούρτι-ΚΑΡΑΛΗΣ Βιομ. Γάλακτος Ηπείρου 

ΠΡΑΣΙΝΟ 

 Κρι-Κρι Γιαούρτια-Κρι-Κρι ΠΡΑΣΙΝΟ 

 Νεογάλ Γιαούρτια-Νεογάλ ΠΡΑΣΙΝΟ 

 Όλυμπος Γιαούρτια-Όλυμπος ΠΡΑΣΙΝΟ 

 ΣΕΡΓΑΛ Γιαούρτια-ΣΕΡΓΑΛ ΠΡΑΣΙΝΟ 

 Φάρμα Κουκάκη Γιαούρτια-Φάρμα Κουκάκη ΠΡΑΣΙΝΟ  

ΠΑΓΩΤΑ  

 Algida Παγωτά-Unilever ΚΟΚΚΙΝΟ 

 Αγνό Παγωτά-Αγνό ΚΟΚΚΙΝΟ 

 Δέλτα Παγωτά-ΔΕΛΤΑ ΚΟΚΚΙΝΟ 

 Δωδώνη Παγωτά-Παγωτά Δωδώνη ΚΟΚΚΙΝΟ 

 ΕΒΓΑ Παγωτά-ΕΒΓΑ ΚΟΚΚΙΝΟ 

 Κρι-Κρι Παγωτά-Κρι-Κρι ΠΟΡΤΟΚΑΛΙ  

ΧΟΙΡΙΝΟ ΚΡΕΑΣ  

 Β.Ι.Κ.Ι Μπέϊκον-Β.Ι.Κ.Ι ΚΟΚΚΙΝΟ 

 Β.Ι.Κ.Ι Παριζάκι-Β.Ι.Κ.Ι ΚΟΚΚΙΝΟ 

 Β.Ι.Κ.Ι Σαλάµι-Β.Ι.Κ.Ι ΚΟΚΚΙΝΟ 

 Ζλάτης Αλλαντικά-Ζλάτης ΚΟΚΚΙΝΟ 

 Boss Μπριζόλες-Boss ΠΟΡΤΟΚΑΛΙ 

 Boss Σουβλάκια-Boss ΠΟΡΤΟΚΑΛΙ 

 Primo Λουκάνικα-Primo ΠΟΡΤΟΚΑΛΙ 

 Primo Μορταδέλα-Primo ΠΟΡΤΟΚΑΛΙ 

 Primo Σαλάμι-Primo ΠΟΡΤΟΚΑΛΙ 

 Ανανιάδης Λουκάνικα-Ανανιάδης ΠΟΡΤΟΚΑΛΙ 

 Ανανιάδης Παριζάκι-Ανανιάδης ΠΟΡΤΟΚΑΛΙ 

 Ανανιάδης Σαλάµι-Ανανιάδης ΠΟΡΤΟΚΑΛΙ 

 Βέκκα Xoιροµέρι-Βέκκα ΠΟΡΤΟΚΑΛΙ 

 Βέκκα Λουκάνικα-Βέκκα ΠΟΡΤΟΚΑΛΙ 

 Βέκκα Σαλάµι-Βέκκα ΠΟΡΤΟΚΑΛΙ 

 Νίκας Λουκάνικα-Νίκας ΠΟΡΤΟΚΑΛΙ 

 Νίκας Πάριζα-Νίκας ΠΟΡΤΟΚΑΛΙ 

 Νίκας Σαλάµι-Νίκας ΠΟΡΤΟΚΑΛΙ 

 Υφαντής Λουκάνικα-Υφαντής ΠΟΡΤΟΚΑΛΙ 

 Υφαντής Μπέικον-Υφαντής ΠΟΡΤΟΚΑΛΙ 

 Boss Hamburger-Boss ΠΡΑΣΙΝΟ 

 Creta Farm Ζαµπόν-Creta Farm ΠΡΑΣΙΝΟ 

 Creta Farm Παρίζα-Creta Farm ΠΡΑΣΙΝΟ 

 Creta Farm Σαλάµι Αέρος-Creta Farm ΠΡΑΣΙΝΟ 



 Dianik Λουκάνικα-Dianik ΠΡΑΣΙΝΟ 

 Dianik Μορταδέλα-Dianik ΠΡΑΣΙΝΟ 

 Dianik Μπέικον-Dianik ΠΡΑΣΙΝΟ 

 Βέκκα Γαλοπούλα-Βέκκα ΠΡΑΣΙΝΟ 

 Έδεσµα Λουκάνικα-Έδεσµα ΠΡΑΣΙΝΟ 

 Έδεσµα Παρίζα-Έδεσµα ΠΡΑΣΙΝΟ 

 Έδεσµα Σαλάµι-Έδεσµα ΠΡΑΣΙΝΟ 

 Θράκη Παριζάκι-Θράκη ΠΡΑΣΙΝΟ 

 Θράκη Πικ-Νικ-Θράκη ΠΡΑΣΙΝΟ 

 Θράκη Χοιρινό-Θράκη ΠΡΑΣΙΝΟ 

 Κάρνικα Αλλαντικά-Κάρνικα ΠΡΑΣΙΝΟ 

 Πασσιάς Λουκάνικα-Πασσιάς ΠΡΑΣΙΝΟ 

 Πασσιάς Παριζάκι-Πασσιάς ΠΡΑΣΙΝΟ 

 Πασσιάς Σαλάμια-Πασσιάς ΠΡΑΣΙΝΟ 

 Υφαντής Κεφτεδάκια-Υφαντής ΠΡΑΣΙΝΟ 

 Υφαντής Παστουρμάς-Υφαντής ΠΡΑΣΙΝΟ 

 Υφαντής Φιλέτο Γαλοπούλας-Υφαντής ΠΡΑΣΙΝΟ 

 ΚΡΕ.ΚΑ Κρέας-ΚΡΕ.ΚΑ ΠΡΑΣΙΝΟ 

 Νίκας Γαλοπούλα Καπνιστή-Νίκας ΠΡΑΣΙΝΟ 

 Νίκας Μεριδάκι από Πρόβειο-Νίκας ΠΡΑΣΙΝΟ  

ΨΑΡΙΑ  

 Smoki Πέστροφα-Smoki ΠΡΑΣΙΝΟ 

 Smoki Σολομός-Smoki ΠΡΑΣΙΝΟ 

 Νηρεύς Λαυράκι-Νηρεύς ΠΡΑΣΙΝΟ 

 Νηρεύς Συναγρίδα-Νηρεύς ΠΡΑΣΙΝΟ 

 Νηρεύς Τσιπούρα-Νηρεύς ΠΡΑΣΙΝΟ 

 Ξιφίας Κολιοί-Ξιφίας ΠΡΑΣΙΝΟ ΜΕ ΝΙ 

 Ξιφίας Σαρδέλλες-Ξιφίας ΠΡΑΣΙΝΟ ΜΕ ΝΙ  

ΙΧΘΥΟΤΡΟΦΕΙΑ  

 Ιχθυοτρoφεία Ιθάκης ΚΟΚΚΙΝΟ 

 Ιχθυοτρoφεία Ναυπλίου ΚΟΚΚΙΝΟ 

 Lion Iχθυοκαλλιέργειες ΠΡΑΣΙΝΟ 

 Neptunus ΠΡΑΣΙΝΟ 

 Octopus ΠΡΑΣΙΝΟ 

 Sea Farm Ionian ΠΡΑΣΙΝΟ 

 Simi Fish ΠΡΑΣΙΝΟ 

 Σελόντα ΠΡΑΣΙΝΟ 

 Sparfish Υδατοκαλλιέργειες ΠΡΑΣΙΝΟ ΜΕ ΝΙ 

 Γαλαξίδι Θαλάσσιες Καλλιέργειες ΠΡΑΣΙΝΟ ΜΕ ΝΙ 

 Ελληνικές Ιχθυοκαλλιέργειες ΠΡΑΣΙΝΟ ΜΕ ΝΙ 

 Εύριπος ΠΡΑΣΙΝΟ ΜΕ ΝΙ 

 Ιχθυοκαλλιέργειες Αγιά ΠΡΑΣΙΝΟ ΜΕ ΝΙ 

 Ιχθυοκαλλιέργειες Κρήτης ΠΡΑΣΙΝΟ ΜΕ ΝΙ 

 Ιχθυοτροφεία Κεφαλονιάς ΠΡΑΣΙΝΟ ΜΕ ΝΙ 

 Ιχθυοτροφική Ελλάς ΑΕ ΠΡΑΣΙΝΟ ΜΕ ΝΙ 

 Υδατοκαλλιέργειες ΚΟΡΩΝΙΣ ΠΡΑΣΙΝΟ ΜΕ ΝΙ  

 

Αυτά είναι τα μεταλλαγμένα τρόφιμα στην Ελλάδα σύμφωνα με την Greenpeace ! 

http://on-news.gr/2013/03/23/i-lista-tis-greenpeace-metallagmenon-trofimon-sta-ell-souper-

market/ .  

 

επιστροφή 

 

http://on-news.gr/2013/03/23/i-lista-tis-greenpeace-metallagmenon-trofimon-sta-ell-souper-market/
http://on-news.gr/2013/03/23/i-lista-tis-greenpeace-metallagmenon-trofimon-sta-ell-souper-market/


Σιωπηρή απόρριψη: ένας νέος νομικός όρος 

 

(Δημοσιεύουμε ένα επικριτικό κείμενο του Τάσου Κεφαλά για τη στάση του ΥΠΕΚΑ να 

συγκαλύπτει τους ανεμογεννητριάδες. Επισημαίνουμε ότι παρόμοια «σιωπηρή απόρριψη» 

βιώσαμε και εμείς στην Ικαρία. Μετά την ανακοίνωση της ΡΑΕ για αδειοδότηση της 

«Μυτιληναίος» για 110 Α/Γ τόσο ο Δήμος όσο και εγώ προσωπικά καταθέσαμε προσφυγή προς 

τον υπουργό ΠΕΚΑ, με σημαντικά επιχειρήματα κατά της επιχειρούμενης επένδυσης. Ουδέποτε 

απάντησε ο τότε υπουργός κ. Παπακωνσταντίνου (ναι αυτός που ελέγχεται σήμερα από την 

προανακριτική της Βουλής για τη λίστα Λαγκάρντ) και όταν ο Δήμος απαίτησε να έχει μια 

απάντηση το ΥΠΕΚΑ είπε ότι βάσει της υπάρχουσας νομοθεσίας αν ο υπουργός δεν απαντήσει σε 

10 μέρες τότε η προσφυγή έχει «σιωπηρά απορριφθεί»! Ηλίας Γιαννίρης) 
 

Τάσος Κεφαλάς  

Μάρτιος 7, 2013  

Θα ήθελα να ενημερώσω όλους-ες όσοι-ες χρησιμοποιούν και τη νομική οδό στον αγώνα κατά των 

ΒΑΠΕ, για μια πρόσφατη «ανακάλυψή» μου, που πλουτίζει τις, έτσι κι αλλιώς ελάχιστες, νομικές μου 

γνώσεις. Μόλις πριν λίγο με ενημέρωσαν από την κοινοβουλευτική ομάδα του ΣΥΡΙΖΑ ότι, από τις 

15/11/2012, έχει υπάρξει απάντηση σε ερώτηση (25/10/2012), που έφερνε στη Βουλή την άρνηση του 

υπουργού ΠΕΚΑ να απαντήσει υπεύθυνα και τεκμηριωμένα σε αίτηση θεραπείας για την κατάργηση 

απόφασης έγκρισης περιβαλλοντικών όρων της επέκτασης μιας αιολικής εγκατάστασης, στο 

Περδικοβούνι του Ελικώνα (Βοιωτία).  

Η αίτηση θεραπείας έχει κατατεθεί εμπρόθεσμα και νόμιμα, από τις 14/10/2011. Επί ενάμισι χρόνο 

βάζουν την ΕΥΠΕ και τη γενική διεύθυνση περιβάλλοντος, πρόσφατα, να μου στέλνουν αλλεπάλληλες 

απαντήσεις στις συνεχείς οχλήσεις μου, προκειμένου να με πείσουν ότι τα έγγραφα τους «κλείνουν» το 

ζήτημα. Και έρχεται τώρα ξεδιάντροπα και απροκάλυπτα ο υπουργός ΠΕΚΑ να υποστηρίξει ότι έχει 

υπάρξει  σιωπηρή απόρριψη της αίτησης θεραπείας, μέσω της μη απάντησης σε εύλογο χρονικό 

διάστημα, υποσχόμενος ότι αν υπάρξουν νέα στοιχεία θα επανεξετάσει την ΑΕΠΟ. 

Το ότι με αυτήν την απάντηση μένουν ξεκρέμαστοι οι διάφοροι «Ηρακλείς» του ιερατείου του ΥΠΕΚΑ, 

ελάχιστα με ενδιαφέρει. Κοινοποιώ αυτήν την  ενημέρωση για να «μαθαίνουν» οι νομικοί και για να 

ξέρουμε και όλοι-ες εμείς με ποιο τρόπο μας αντιμετωπίζει η πολιτεία, σε συνθήκες 

μνημονιακού εξανδραποδισμού και αποσάθρωσης της όποιας περιβαλλοντικής προστασίας.   
 

Τάσος Κεφαλάς 
 

ΥΓ 1 

Είναι προφανές ότι ο θέμα το έχω πάρει «πατριωτικά» και θα το τραβήξω όσο μπορώ. Με την όποια 

υποστήριξη του συνήγορου του πολίτη, που δεν βλέπω να μπορεί ή να θέλει να κάνει και πολλά 

πράγματα. Ακόμη και μια απλή επισήμανση της παρανομίας που συντελείται. 

ΥΓ2 

Επισυνάπτω από την πληθώρα της αλληλογραφίας μόνο το κείμενο της ερώτησης και την απάντηση του 

υπουργού ΠΕΚΑ (σ.τ.σ. δυστυχώς η απάντηση, όπου υπάρχει η «σιωπηρή απόρριψη» είναι σε μορφή 

που δεν μπορεί να αναπαραχθεί στις σελίδες του περιοδικού μας Η απάντηση λέει επί λέξει: «σας 

γνωρίζουμε ότι αναφορικά με την αναφερόμενη στην ερώτηση Αίτηση Θεραπείας που υποβλήθηκε 

το 2011 και κατόπιν περέλευσης ευλόγου χρονικού διαστήματος θεωρείται ότι απορρίφθηκε 

σιωπηρώς»). 

ΥΓ3 

Το θέμα δεν αφορά, φυσικά, μόνο τις ΑΠΕ, αλλά όλες τις δραστηριότητες, που απαιτούν 

περιβαλλοντική αδειοδότηση. Γι αυτό και στέλνω το μήνυμα σε πολλές και διαφορετικές λίστες 
 

ΣΥΡΙΖΑ ΕΚΕΜ  23-10-2012 
 

ΕΡΩΤΗΣΗ 

Προς τον κ. Υπουργό:  Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής  

Θέμα: Κατασκευή και επέκταση αιολικού σταθμού σε αναδασωτέα έκταση στο 

Περδικοβούνι Βοιωτίας. 



Στη θέση «Περδικοβούνι», των δήμων Λιβαδειάς και Θήβας, του νομού Βοιωτίας, έχει 

κατασκευαστεί και λειτουργεί Αιολικός Σταθμός Παραγωγής Ηλεκτρικής Ενέργειας (ΑΣΠΗΕ), 

ισχύος 24 MW, της εταιρείας  «ΑΙΟΛΙΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ Α.Ε.». Η 

κατασκευή του ξεκίνησε το φθινόπωρο του 2006 και ολοκληρώθηκε το 2007, ενώ στις 12.05.2008 

έλαβε άδεια λειτουργίας. Τμήμα της έκτασης στην οποία είναι εγκατεστημένος ο ΑΣΠΗΕ είναι 

αναδασωτέα περιοχή. 

Προτού καν ξεκινήσουν τα έργα του παραπάνω ΑΣΠΗΕ, στις 17.07.2006, η κατασκευάστρια 

εταιρεία υπέβαλλε αίτημα επέκτασής του. Το γεγονός επισημαίνεται γιατί αποδεικνύει: 

 αφενός, ότι προϋπήρχε σχεδιασμός υλοποίησης μιας ευρύτερης εγκατάστασης, που 

αποκρύφτηκε στη φάση της αδειοδότησης της αρχικής εγκατάστασης 

 αφετέρου, ότι αποτελεί συνειδητή επιλογή η αποσπασματική περιβαλλοντική αδειοδότηση και 

η απόκρυψη του συνολικού σχεδιασμού, που αποσκοπεί στην υποβάθμιση των 

αναμενόμενων περιβαλλοντικών επιπτώσεων από την πλήρη ανάπτυξη της εγκατάστασης 

Τελικά, εκδόθηκε απόφαση επέκτασης της άδειας παραγωγής, κατά 24 MW, από τη ΡΑΕ, στις 

13.05.2008 (μία ημέρα μετά τη χορήγηση της άδειας λειτουργίας της υφιστάμενης εγκατάστασης), 

ενώ η ΜΠΕ για το έργο της επέκτασης κατατέθηκε στην ΕΥΠΕ/ΥΠΕΚΑ στις 26-6-2009. Στις 

06.09.2011, με α.π. οικ. 203076, εκδόθηκε από την ΕΥΠΕ/ΥΠΕΚΑ απόφαση έγκρισης 

περιβαλλοντικών όρων  (ΑΕΠΟ) για την επέκταση του υφιστάμενου ΑΣΠΗΕ, κατά επιπλέον 24 

MW, και τη λειτουργία του συνόλου του ΑΣΠΗΕ, συνολικής ισχύος 48 MW.  

Κατά της τελευταίας απόφασης (ΑΕΠΟ α.π. οικ. 203076/06.09.2011/ ΕΥΠΕ/ΥΠΕΚΑ) έχει 

κινηθεί πολίτης, μέσω προσφυγής (α.π. 6635/27.09.2011), αρχικά, και αίτησης θεραπείας προς τον 

υπουργό ΠΕΚΑ (α.π. 7027/14.10.2011) στη συνέχεια, ζητώντας «την ακύρωση - εξαφάνιση της 

Απόφασης Έγκρισης Περιβαλλοντικών Όρων, για την επέκταση υφιστάμενου Αιολικού Σταθμού 

Παραγωγής Ηλεκτρικής Ενέργειας (ΑΣΠΗΕ), ισχύος 24 MW, κατά επιπλέον 24 MW, και τη 

λειτουργία του συνόλου του ΑΣΠΗΕ, συνολικής ισχύος 48 MW, στη θέση «Περδικοβούνι», Δήμων 

Λιβαδειάς και Θήβας, νομού Βοιωτίας,  της εταιρείας  «ΑΙΟΛΙΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ 

ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ Α.Ε.», που εκδόθηκε στις 6 Σεπτεμβρίου 2011, με α.π. οικ. 203076, από την 

ΕΥΠΕ/ΥΠΕΚΑ», για μια σειρά λόγους, που αναπτύσσονται στα σχετικά έγγραφα, τα οποία και 

επισυνάπτονται. 

Σήμερα, ένα χρόνο μετά την αίτηση θεραπείας, καμία απάντηση, ούτε καν ενημέρωση για την 

πορεία εξέτασης του αιτήματος, δεν έχει δοθεί, κατά σαφή παράβαση του νόμου. Η στάση αυτή 

προκάλεσε την κατάθεση σχετικής αναφοράς στο συνήγορο του πολίτη (α.π. 

15371/11705/29.03.2012), που επισυνάπτεται. 

 

Κατόπιν τούτων, ερωτάται ο κ. Υπουργός: 

1. Προτίθεται, βάσει των στοιχείων που προσκομίζονται στο επισυναπτόμενο έγγραφο της 

αίτησης θεραπείας, να επανεξετάσει την Απόφαση Έγκρισης Περιβαλλοντικών Όρων για 

την επέκταση του υφιστάμενου σταθμού;  

2. Θα συνεχίσει να παραπέμπει την εξέταση της παραπάνω αίτησης θεραπείας στην 

ελεγχόμενη υπηρεσία (ΕΥΠΕ/ΥΠΕΚΑ) ή θα την αναθέσει σε κάποια προϊσταμένη της 

αρχή ή σε κάποιο ανεξάρτητο φορέα του δημοσίου, με γνώση του αντικειμένου; 

Οι ερωτώντες Βουλευτές 

Αλεξόπουλος Απόστολος, Διώτη Ηρώ, Ιγγλέζη Αικατερίνη, Κυριακάκης Βασίλειος, 

Καφαντάρη Χαρά, Ουζουνίδου Ευγενία, Πετράκος Αθανάσιος, Σταθάς Ιωάννης 
 

επιστροφή 

 

ΕΕ: Κοινή Αγροτική Πολιτική  χωρίς περιβάλλον 

 

Τις θέσεις του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου για την προωθούμενη αναμόρφωση της Κοινής 

Αγροτικής Πολιτικής (ΚΑΠ) της Ένωσης οριστικοποίησε η Επιτροπή Γεωργίας στις 23 και 24 

Ιανουαρίου. Στο πλαίσιο αυτό, αντί να επιδιωχθεί ο εξορθολογισμός του στρεβλού συστήματος 

των επιδοτήσεων των αγροτών, επιλέχθηκε να προστεθούν επιπλέον γραφειοκρατικά στάδια, 



αυξάνοντας την πολυπλοκότητα των διαδικασιών, χωρίς ωστόσο να ενισχύεται πρακτικά η 

περιβαλλοντική διάσταση της αγροτικής ανάπτυξης. 

Διαβάστε περισσότερα .  
 

επιστροφή 

 

Οι κυβερνήσεις αδυνατούν να προστατέψουν το δημόσιο συμφέρον, τις μέλισσες και τους 

μελισσοκόμους! 

 

Τρίτη, 19 Μάρ. 2013  

 

Άρνηση της Ελλάδας να στηρίξει την αναστολή χρήσης φυτοφαρμάκων που οδηγούν στον 

αφανισμό των μελισσών παρά τις Επιστολές του Ν. Χρυσόγελου και των μελισσοκόμων στον 

υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης Αθ. Τσαυτάρη 

Οι κυβερνήσεις των 27 κρατών μελών της ΕΕ δεν κατάφεραν να συμφωνήσουν για το θέμα της 

προσωρινής αναστολής χρήσης φυτοφαρμάκων που επιδρούν θανατηφόρα στις μέλισσες. 

Σύμφωνα με πληροφορίες αλλά χωρίς να υπάρχει ακόμα επίσημη ανακοίνωση, η Ελλάδα είναι 

μεταξύ εκείνων των χωρών που δεν υποστήριξαν την πρόταση της Κομισιόν για αναστολή χρήσης 

τριών νεονικοτινοειδών φυτοφαρμάκων για 2 χρόνια, για την προστασία των μελισσών, των 

μελισσοκόμων, αλλά και της γεωργίας.  

Διαβάστε περισσότερα... .  

 

επιστροφή 

 

Η Μάχη της απαγόρευσης των δολοφόνων των μελισσών The battle to ban bee killers  

 
Σημείωμα της σύνταξης: Αφού διάβασα το δημοσίευμα της εφημερίδας Gardian που ακολουθεί, 
έστειλα σε φίλους και γνωστούς στο Αιγαίο ένα μήνυμα, που θα το βρείτε μετά το δημοσίευμα. 
Πιστεύω ότι η ενεργοποίησή μας, πέρα από το ότι θα εμπλέξει τους ενδιαφερόμενους 
μελισσοκόμους και ευαίσθητους γεωπόνους και υπηρεσίες, θα μας δώσει μια καλή εικόνα της 
κατάστασης και θα μας κάνει να σκεφτούμε όλοι μαζί για το τι να κάνουμε.  
Επίσης, πήρα μια απάντηση από τον Michael Michaliadis που λέει τα εξής: «Μα και φυσικά είναι 
μέσα στα καθήκοντα των Δ/νσεων Αγρ. Ανάπτυξης!!! Είναι στις υποχρεώσεις τους, και οι 
φυτοϋγειονομικοί ελεγκτές αυτό το έργο έχουν, πέραν των άλλων. Να ελέγχουν και την κυκλοφορία 
των φυτοφαρμάκων»  
Μετά από αυτή την ενημέρωση, ο Οικολογικός Άνεμος στο Βόρειο Αιγαίο θα ζητήσει με ερώτησή 
του στον θεματικό αντιπεριφερειάρχη ενημέρωση. Ας μην ελπίζουμε όμως πολλά, αν κρίνω από 
την ανταπόκρισή τους σε άλλες ερωτήσεις που έχουμε υποβάλει. Ηλίας Γιαννίρης.  
 
by Avaaz Team - posted 06 February 2013  
After intense public pressure, the European commission has agreed to a proposal that will ban 
three bee-killing poisons [If approved by experts from member states on 25 February, it would 
suspend the use imidacloprid and clothianidin, made by Bayer, and thiamethoxam, made by 
Syngenta, on crops that attract bees.] for two years – a big win for our fuzzy friends, who have 
been dying off at an alarming rate over the past decade. 
It's about time. Despite mounting evidence that toxic insecticides called neonicotinoids are playing 
a big role in this global die-off, big chemical corporations have continued to push their profitable, 
bee-killing products. Sadly, government oversight and regulation of these poisons has been 
woefully inadequate. But now with new commitments from the EU and growing public concern, 
there's a unique moment to ban the use of neonicotinoid pesticides and reverse the catastrophic 
decline of our bee colonies. 
Dial H for honey 
In the early 1990s, chemical producers began using a class of nicotine-based pesticides called 
neonicotinoids – relatively nontoxic to humans, but deadly to insects. The US Environmental 
Protection Agency (EPA) approved their use in 2003, even though it had not conducted field tests. 
Instead, the EPA relied on a a study funded by the German chemical giant and neonicotinoid 
producer Bayer. Now, neonicotinoids are one of the most widely used pesticides, and Bayer brings 
in huge profits from their use. 
Once use of these insecticides took off, bee populations started to plummet. The catastrophe has 
been labeled "colony collapse disorder", a phenomenon where active hives are suddenly 
abandoned. Billions of bees have died since 2006, leading to legitimate fears of mass extinction. 

http://medsos.gr/medsos/2008-08-12-07-11-15/2010-11-16-14-29-32/-a-/1442-mind-the-.html
http://www.ecogreens-gr.org/cms/index.php?option=com_content&view=article&id=4288:2013-03-19-09-59-00&catid=73:auroparlnews
http://www.guardian.co.uk/environment/2013/jan/31/eu-proposes-ban-insecticides-bee
http://www.guardian.co.uk/environment/2013/jan/31/eu-proposes-ban-insecticides-bee
http://www.wired.com/wiredscience/2012/04/neonicotinoids-colony-collapse/
http://www.csmonitor.com/Science/2012/0406/Studies-fault-Bayer-in-bee-die-off
http://www.euractiv.com/science-policymaking/plan-bee-brussels-pitches-year-p-news-517500
http://grist.org/politics/food-2010-12-10-leaked-documents-show-epa-allowed-bee-toxic-pesticide/
http://www.forbes.com/sites/markgibbs/2012/04/26/bayer-pesticide-profits-or-bees/
http://www.forbes.com/sites/markgibbs/2012/04/26/bayer-pesticide-profits-or-bees/
http://www.newyorker.com/online/blogs/comment/2012/04/new-studies-colony-collapse-disorder.html
http://www.dailymail.co.uk/news/article-1270698/Bees-face-extinction-billions-colonies-die-worldwide.html


And that's not just a bee problem, that's an everybody problem. The UN Food and Agriculture 
Organisation estimates that of the 100 crop species that provide 90% of global food, 71 are 
pollinated by bees. As the bees die off, so does our food supply. 
Flower to flower 
Some forward-thinking countries have read the latest science and are beginning to act. France, 
Italy, Slovenia and Germany have banned one of the bee-killing pesticides. And now the European 
commission is getting behind a ban of three of the worst offenders across the entire EU.  
But the fight is far from over. The European commission's proposals will only become law if a 
majority of EU member states vote in favour of them later this month. 
And the fate of the bees stretches far beyond Europe. In the US, the situation is dire. Despite an 
EPA hosted, 60-day public comment period in late 2012, there are no proposed rules on the table 
and little initiative from the government to get these toxic pesticides under control. 
All the while chemical companies like Bayer continue to export this poison around the world. 
Beekeepers, activists and citizens everywhere have taken the fight global – over 2 million voices 
have united in outrage that it's taken this long to act. That's led to some important progress in the 
EU. Let's hope the sensible, science-based decision making spreads from there. 
Watch more: Michael Pollan explains where this problem is coming from: 
Sources: Guardian, Wired, Christian Science Monitor, EurActiv, Grist, Forbes, New Yorker, Daily 
Mail, United Nations, Bloomberg, DailyKos, Vanishing of the Bees, Avaaz 
 
αγαπητοί φίλοι και συναγωνιστές στο βόρειο αιγαίο 
Σας στέλνω ένα δημοσίευμα (αγγλικό) για κάποια φυτοφάρμακα –neonicotinoid pesticides δηλαδή 
νεονικοτινοειδή- που ενοχοποιούνται για τη μείωση των μελισσών. 
Το ερώτημα είναι: Εισάγονται από τους γεωπόνους των νησιών μας ή/και από τους 
συνεταιρισμούς και αν ναι σε τι ποσότητες χρησιμοποιούνται τα παρακάτω φάρμακα; 
imidacloprid made by Bayer 
clothianidin, made by Bayer, 
thiamethoxam, made by Syngenta, 
Αν μπορείτε συμπατριώτες ψάξτε το λίγο με τους γεωπόνους και τους μελισσοκόμους, κάντε δυο 
τρεις ερωτήσεις, για να αποκτήσουμε εικόνα. Στείλτε μου τα ευρήματά σας, αν υπάρχουν… 
Από πρώτη ματιά το δημοσίευμα αναφέρει ότι αυτά τα φυτοφάρμακα χρησιμοποιούνται στις 
καλλιέργειες από καλαμπόκι, από ήλιους (για ηλιόσπορους) και διάφορες άλλες καλλιέργειες. 
Ηλίας Γιαννίρης 
 

επιστροφή 

 

ΒΟΗΘΕΙΣΤΕ ΣΩΣΤΕ ΤΙΣ ΜΕΛΙΣΣΕΣ-HEPL SAVE THE BEES. ΤΙ ΜΠΟΡΕΙΤΕ ΝΑ 

ΚΑΝΕΤΕ!! 

 

Δημοσιεύτηκε από τον Serafeim Kandylas Όλο το άρθρο και ένα ψήφισμα για τους γενετικά 

τροποποιημένους οργανισμούς: 

a petition to ban GMO's: 

http://wewillblowyourmind.blogspot.co.uk/2013/02/boycott-gmos-we-need-healthy-

food.htmlΣταματήστε την χρήση των εντομοκτόνων. Καλλιεργείστε μελισσοκομικά φυτά, τα 

οποία ανθίζουν για όσο γίνεται περισσότερο χρονικό διάστημα και όλες τις εποχές του έτους . 

 Δημιουργείστε φυσικούς κήπους, από παλιές παραδοσιακές ποικιλίες .  

επιστροφή 

 

Σε κόκκινο συναγερμό η Ελλάδα εντός του 21ου αιώνα λόγω κλιματικής αλλαγής 

 

Τρίτη, 11 Δεκεμβρίου 2012Δραματικά αναμένεται να αλλάξει ο χάρτης της χώρας μέχρι το τέλος 

του αιώνα που διανύουμε, λόγω της κλιματικής αλλαγής, με τις ημέρες καύσωνα να 

πενταπλασιάζονται μέχρι το 2100 και τα δάση μας να αντιμετωπίζουν άμεση απειλή πυρκαγιάς 

για 30 επιπλέον μέρες σε σχέση με σήμερα. 

Αυτό είναι μέρος μόνο των δυσοίωνων προβλέψεων που προέκυψαν από το ευρωπαϊκό 

πρόγραμμα CLIMRUN που ολοκληρώνει το Εθνικό Αστεροσκοπείο Αθηνών και 

παρουσιάζονται στη νέα ενότητα του Οικοσκοπίου, της διαδικτυακής χαρτογραφικής εφαρμογής 

του WWF Ελλάς για το ελληνικό περιβάλλον. 

Τα νέα δεδομένα μπορούν να πείσουν και τους πλέον δύσπιστους ότι, ακόμη κι αν απεμπλακούμε 

από τη σύγχρονη κρίση που έχει αλλάξει τον οικονομικό και κοινωνικό χάρτη της χώρας, μια 

http://www.unep.org/dewa/Portals/67/pdf/Global_Bee_Colony_Disorder_and_Threats_insect_pollinators.pdf
http://www.unep.org/dewa/Portals/67/pdf/Global_Bee_Colony_Disorder_and_Threats_insect_pollinators.pdf
http://www.bloomberg.com/news/2013-01-31/eu-proposes-2-year-ban-on-some-uses-of-neonicotinoid-pesticides.html
http://www.dailykos.com/story/2012/09/19/1133911/-Please-act-Tell-the-EPA-Honeybees-can-t-wait-6-more-years-for-rescue-Deadline-just-days-away
http://www.avaaz.org/en/hours_to_save_the_bees/
http://www.avaaz.org/en/hours_to_save_the_bees/
http://www.facebook.com/serafeim.kandylas
http://wewillblowyourmind.blogspot.co.uk/2013/02/boycott-gmos-we-need-healthy-food.html
http://wewillblowyourmind.blogspot.co.uk/2013/02/boycott-gmos-we-need-healthy-food.html
http://www.climrun.eu/
http://www.noa.gr/
http://www.oikoskopio.gr/map


άλλη κρίση, βαθύτερη και μόνιμη, απειλεί να αλλάξει στην κυριολεξία τον ελληνικό χάρτη και 

την ποιότητα ζωής μας. 

Μέσα από ενδεικτικούς χάρτες και σχεδιαγράμματα, ο χρήστης του Οικοσκοπίου μπορεί να 

διαπιστώσει πως θα μεταβληθούν στο άμεσο μέλλον και συγκεκριμένα κατά τις περιόδους 2012-

2050 και 2071-2100, εννέα παράμετροι που σχετίζονται άμεσα με την κλιματική αλλαγή και τις 

δασικές πυρκαγιές. Ταυτόχρονα, εστιάζοντας σε συγκεκριμένες περιοχές της χώρας, η κατάσταση 

παρουσιάζεται ακόμη πιο εφιαλτική. Ορισμένα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά ευρήματα είναι τα εξής: 

 Αύξηση κατά 50% των θερμών ημερών για την περίοδο 2021-2050 και 100% μεταξύ 

2071-2100.  

 Οι κατά μέσο όρο 6,7 ημέρες καύσωνα της περιόδου αναφοράς 1961-1990 προβλέπεται να 

διπλασιαστούν (12,8 ημ.) την περίοδο 2021-2050 και να πενταπλασιαστούν (30,50 ημ.) 

την περίοδο 2071-2100.  

 Προβλέπονται 30 επιπλέον ημέρες αυξημένου κινδύνου πυρκαγιάς ανά έτος, οι οποίες θα 

παρουσιαστούν κυρίως στις ανατολικές περιοχές της χώρας, από τη Θράκη μέχρι και την 

Κρήτη.  

 Η αύξηση της θερμοκρασίας φαίνεται να συνοδεύεται από αύξηση των ξηρών ημερών. Οι 

περιοχές που θα επηρεαστούν περισσότερο είναι η Ανατολική Στερεά, η Εύβοια, η 

Θεσσαλία, καθώς και τα νησιά του Αιγαίου και η Κρήτη.  

Η αύξηση της συχνότητας, της σφοδρότητας και της έκτασης των πυρκαγιών ευνοείται από τις 

κλιματολογικές συνθήκες. Αν σε αυτές προσθέσει κανείς και τις ανθρωπογενείς απειλές που 

παρατηρούνται κατά κόρον στη βόρεια Μεσόγειο, όπως οι αλλαγές χρήσεων γης, ο 

κατακερματισμός των δασικών εκτάσεων και η υπερεκμετάλλευση των πόρων, δημιουργείται ένα 

«εμπρηστικό μείγμα» για τις αντοχές προσαρμογής των οικοσυστημάτων, έναντι του οποίου όλες 

οι μεσογειακές χώρες οφείλουν να αμυνθούν με τις κατάλληλες πολιτικές. 

Το πρώτο βήμα είναι η ανάπτυξη των αναγκαίων στρατηγικών προσαρμογής των δασικών 

οικοσυστημάτων στην κλιματική αλλαγή, μεταξύ των οποίων περιλαμβάνονται: 

 Η δημιουργία ισχυρών εργαλείων ευαισθητοποίησης και εκπαίδευσης των πολιτών τόσο 

ως προς τις επιπτώσεις της κλιματικής αλλαγής στο φυσικό περιβάλλον όσο και ως προς 

την προληπτική δασοπροστασία.  

 Η οργάνωση και λειτουργία ενός συστήματος απογραφής και παρακολούθησης των 

δασών, το οποίο να περιλαμβάνει την κατάρτιση και κύρωση των δασικών χαρτών, καθώς 

και την απογραφή και παρακολούθηση: των αποθεμάτων άνθρακα, της υγείας των 

οικοσυστημάτων, της κατάστασης διατήρησής τους και των επιπτώσεων της κλιματικής 

αλλαγής.  

 Η προώθηση ορθής και αειφορικής δασικής διαχείρισης. Οι δασοκομικές πρακτικές θα 

πρέπει να εστιάζουν στη διατήρηση της βιοποικιλότητας, την κατάλληλη διαμόρφωση 

τοπίων και σύνθεση ειδών και ενδιαιτημάτων ώστε τα δάση να είναι πιο ανθεκτικά σε 

πυρκαγιές.  

 Η άμεση θωράκιση των πολυτιμότερων δασικών οικοσυστημάτων της χώρας, με την κατά 

προτεραιότητα εφαρμογή μέτρων διαχείρισης και πρόληψης στα δάση του δικτύου 

NATURA 2000 και την ουσιαστική ενίσχυση των αρμόδιων φορέων.  

«Οι δυσοίωνες αυτές προβλέψεις επιβάλλουν την ενεργό μέριμνα της Πολιτείας, η οποία οφείλει 

να αντιμετωπίσει τις επιπτώσεις της κλιματικής αλλαγής με καλύτερα συντονισμένες και πιο 

αποτελεσματικές παρεμβάσεις. Είναι αναγκαίος ο σχεδιασμός στρατηγικών για την προσαρμογή 

των δασών στην κλιματική αλλαγή, εφαρμόζοντας αναθεωρημένα διαχειριστικά μέτρα για τη 

διατήρηση της βιοποικιλότητας και των γενετικών πόρων, καθώς και ένα πιο αποτελεσματικό 

σύστημα δασοπροστασίας» ανέφερε η Εύη Κορακάκη, υπεύθυνη δασικών προγραμμάτων του 

WWF Ελλάς. 

«Η διαδικτυακή αυτή εφαρμογή επιτρέπει στον ενεργό πολίτη αλλά και στους αρμόδιους φορείς 

της Πολιτείας να επικεντρωθούν στις περιοχές ενδιαφέροντός τους και να δουν με λεπτομέρεια τις 

επιπτώσεις της κλιματικής αλλαγής στον τόπο επιλογής τους. Είναι η πρώτη φορά που αυτό 

παρουσιάζεται στον ελλαδικό χώρο και αναμένουμε να το εμπλουτίσουμε και με άλλες 

παραμέτρους- ενδείξεις κλιματικών αλλαγών που όντως είναι δυσοίωνες αλλά και πολύ 



διαφορετικές από περιοχή σε περιοχή», ανέφερε ο υπεύθυνος ερευνητής για το πρόγραμμα 

CLIMRUN από το Εθνικό Αστεροσκοπείο Αθηνών κ. Χρήστος Γιαννακόπουλος. 

Περισσότερες πληροφορίες: 
Δρ. Χ. Γιαννακόπουλος, υπεύθυνος ερευνητής Εθνικό Αστεροσκοπείο Αθηνών, 

cgiannak@meteo.noa.gr,  τηλ: 2108109128 

Ιάσονας Κάντας, υπεύθυνος τύπου WWF Ελλάς, τηλ: 210 33 14 893, κιν: 697 185 9632, 

i.kantas@wwf.gr 

Σημειώσεις προς συντάκτες: 
 Το WWF Ελλάς συμβάλλει στην προσπάθεια διατήρησης του φυσικού πλούτου της χώρας, 

έχοντας ήδη διαθέσει στην Πολιτεία ολοκληρωμένες προτάσεις για την ουσιαστική 

βελτίωση του συστήματος δασοπροστασίας, καθώς και την αποτελεσματική συμμετοχή 

των εθελοντών. Παράλληλα, μεταξύ άλλων, έχει παρουσιάσει μελέτη για τις επιπτώσεις 

της κλιματικής αλλαγής στην Ελλάδα κατά το άμεσο μέλλον, πάλι σε συνεργασία με το 

Εθνικό Αστεροσκοπείο Αθηνών, καθώς και τα συμπεράσματα της διεθνούς συνάντησης 

εργασίας με θέμα «Προσαρμογή της Προστασίας και Διαχείρισης των Μεσογειακών 

Δασών στην Κλιματική Αλλαγή».  

 Διαθέσιμοι ενδεικτικοί χάρτες από τη νέα ενότητα του Οικοσκοπίου, σχετικά με την 

αύξηση των ημερών καύσωνα αλλά και του δείκτη αυξημένου κινδύνου πυρκαγιάς. Για 

προμήθειά τους σε υψηλή ανάλυση, επικοινωνήστε μαζί μας.  

 Το Οικοσκόπιο του WWF Ελλάς είναι μια συγκεντρωτική απεικόνιση πληροφοριών για το 

ελληνικό περιβάλλον. Στόχος του είναι να προσφέρει σε κάθε ενδιαφερόμενο πολίτη ή 

φορέα άμεση, έγκυρη και κατανοητή πληροφορία για το περιβάλλον της χώρας μας. Η 

δημιουργία του Οικοσκοπίου αποτέλεσε μια από τις δράσεις του προγράμματος το Μέλλον 

των Δασών, το οποίο συγχρηματοδοτήθηκε από τα Ιδρύματα Ι.Σ. Λάτση, Α.Γ. 

Λεβέντη και Μποδοσάκη, καθώς και με την υποστήριξη ιδιωτών. 
  

επιστροφή 

 

Λάμπες φθορίου; Στον ειδικό κάδο ανακύκλωσης 

 

Μάρτιος 27, 2013  

Φωτιστικά και λαμπτήρες αποτελούν ξεχωριστή ροή αποβλήτων και πρέπει να τοποθετούνται 

μόνο σε ειδικούς κάδους που έχει διαθέσει το αντίστοιχο Σύστημα Εναλλακτικής Διαχείρισης 

http://www.fotokiklosi.gr/. 

Ευχαριστούμε τον Tasos Krommydas για την ενημέρωση 
 

επιστροφή 

 

Όχι στη επιλογή των ΣΔΙΤ για τη διαχείριση απορριμμάτων της Πελοποννήσου- Να δοθεί 

λύση προς όφελος της κοινωνίας και του φυσικού περιβάλλοντος 

 

Δημοσιεύουμε τα δυο επόμενα κείμενα, το ένα από την Πελοπόννησο και το άλλο από την Αθήνα, 

για τη διαχείριση των απορριμμάτων, για να καταδειχτούν τα εκβιαστικά διλήμματα για την 

ιδιωτικοποίηση (και καύση) που έχουν δρομολογήσει οι «εργολαβικές» κυβερνήσεις των 

τελευταίων ετών. ΗΓ 

 

Οικολόγοι Πράσινοι Πελοποννήσου 

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ 

 

Οι μόνες που μπορούν να λύσουν το Πρόβλημα των σκουπιδιών προς όφελος  της κοινωνίας 

και του φυσικού περιβάλλοντος: Oι ίδιες οι τοπικές κοινωνίες, με φορείς, εταιρείες και 

δράσεις κοινωνικής και αλληλέγγυας οικονομίας ! 

 

https://webmail.tee.gr/webmail/src/compose.php?send_to=cgiannak@meteo.noa.gr
https://webmail.tee.gr/webmail/src/compose.php?send_to=i.kantas@wwf.gr
http://politics.wwf.gr/images/stories/political/dasikipolitiki/protasi%20dasoprostasias_may%202008_opt.pdf
http://politics.wwf.gr/images/stories/political/dasikipolitiki/protasi%20dasoprostasias_may%202008_opt.pdf
http://issuu.com/wwf-greece/docs/to_avrio_tis_elladas
http://issuu.com/wwf-greece/docs/to_avrio_tis_elladas
http://www.wwf.gr/images/pdfs/gr_adapting.pdf
http://www.wwf.gr/images/pdfs/gr_adapting.pdf
http://www.fotokiklosi.gr/


Μαζί με τα τόσα άλλα προβλήματα της κρίσης των τελευταίων χρόνων, που τελειωμό δεν έχουν, 

εξακολουθεί να μας κατατρώει και το πρόβλημα των σκουπιδιών. Ο τόπος μας, η Πελοπόννησος, 

μόνιμος σκουπιδότοπος, κάθε τόσο στις πόλεις και στα χωριά (όπως και πάλι στο Δήμο Τρίπολης) 

σωροί τα σκουπίδια μέσα κι έξω απ΄ τους κάδους. 

Χρόνια τώρα ζητάμε να λυθεί το πρόβλημα, με τη μόνη ενδεδειγμένη μέθοδο από κάθε πλευρά 

(οικονομική, κοινωνική, οικολογική, πολιτιστική) :  

Πρόληψη δημιουργίας –  Διαλογή στην Πηγή – Ανακύκλωση / Κομποστοποίηση – Υγειονομική 

Ταφή των Υπολειμμάτων  

Εφόσον : 

α) Οι Δήμοι, χρόνια τώρα πηγαίνουν από προσωρινή λύση σε προσωρινή λύση και δυστυχώς 

ακόμη και σήμερα  δηλώνουν αναρμόδιοι ή ότι δεν μπορούν, ότι δεν έχουν τα χρήματα, ότι δεν 

τους αφήνουν  ή ότι άλλοι είναι οι αρμόδιοι,  

β) Κυβέρνηση και Περιφέρεια κάνουν ό,τι μπορούν (όπως αντίστοιχα συμβαίνει σε όλη την 

Ελλάδα), ώστε να αναθέσουν μέσω ΣΔΙΤ τη διαχείριση των σκουπιδιών σε ιδιώτες, με την 

κατασκευή φαραωνικών έργων και με πανάκριβο από κάθε πλευρά κόστος,  

γ) Οι αρμόδιοι της Ευρωπαϊκής Ένωσης, οι κ. Χαν, Ράιχενμπαχ, Κρεμλής κ.ά.,  κάνουν πως δεν 

καταλαβαίνουν ότι η ως άνω επιδιωκόμενη λύση την οποία σε κάθε ευκαιρία μήνες τώρα και σε 

όλους τους τόνους και οι ίδιοι υποστηρίζουν, δεν συνάδει με τις βασικές αρχές της κοινοτικής 

νομοθεσίας για τη διαχείριση των απορριμμάτων αλλά αποκλειστικά και μόνον με την 

εξυπηρέτηση βιομηχανικών και επενδυτικών συμφερόντων του μεγάλου κεφαλαίου, 

οι μόνες που οφείλουν, πρέπει και μπορούν να βάλουν στην πράξη την παραπάνω λύση είναι 

οι ίδιες οι τοπικές κοινωνίες, μέσα από δράσεις, φορείς και εταιρικά σχήματα κοινωνικής 

και αλληλέγγυας οικονομίας. 
Φτάνει πια η κοροϊδία. 

Όχι άλλα λόγια, όχι πια σε αυταπάτες. Ήρθε η ώρα για πράξεις.  Ήρθε η ώρα  της 

Κοινωνικοποίησης στη Διαχείριση των Στερεών Αποβλήτων ! 

Οι Οικολόγοι Πράσινοι Πελοποννήσου δηλώνουν συμπαραστάτες κάθε πρωτοβουλίας 

πολιτών στην παραπάνω κατεύθυνση.  

Παράλληλα παροτρύνουμε τους συμπολίτες μας να μην εγκαταλείψουν την ανακύκλωση, όπου 

ακόμη γίνεται, όπως και αν γίνεται, όπως και αν την έχουν εγκαταλείψει οι δημοτικές τους αρχές, 

επιμένοντας και πιέζοντάς τες τα ανακυκλώσιμα να μην πηγαίνουν μαζί με τα σκουπίδια για 

πέταμα, αλλά να οδηγούνται στα ΚΔΑΥ (Κέντρα Διαλογής Ανακυκλώσιμων Υλικών). Ας μην 

κάνουμε το χατήρι σε όσους προωθούν φαραωνικές λύσεις 

Περισσότερες πληροφορίες : 

Βασίλης Γιόκαρης 697 – 4392097 Δήμητρα Λυμπεροπούλου 698 – 5684301 
 

επιστροφή 

 

Σκέψεις και σχόλια πάνω στο κείμενο των επιτροπών αγώνα Φυλής-Γραμματικού-Κερατέας  

 

Πρωτοβουλία συνεννόησης για τη διαχείριση των απορριμμάτων  

March 07, 2013 

Δημοσιοποιήθηκε, πριν λίγες μέρες, κείμενο με τις θέσεις επιτροπών αγώνα από τη Φυλή, το 

Γραμματικό και την Κερατέα, με αφορμή (τι άλλο;) την ταχεία δρομολόγηση από τον ΕΔΣΝΑ της 

δημοπράτησης τεσσάρων νέων εργοστασίων σύμμεικτων απορριμμάτων της Αττικής, με ΣΔΙΤ και τη 

διαδικασία του «ανταγωνιστικού διαλόγου».  

Σε μια κρίσιμη φάση σαν αυτή, κατά την οποία επιχειρείται η παγίωση ενός αντιπεριβαλλοντικού, 

φιλοεργολαβικού και πανάκριβου τρόπου διαχείρισης των απορριμμάτων και η ολοκληρωτική 

εκχώρησή της στο ιδιωτικό κεφάλαιο, η πρωτοβουλία αυτή έχει από μόνη της ξεχωριστή σημασία. 

Έστω κι αν γίνεται με πάρα πολύ μεγάλη καθυστέρηση, που είχε σαν συνέπεια την απώλεια της 

πρωτοβουλίας των κινήσεων από τις συλλογικότητες που εκφράζουν, εν δυνάμει, τις τοπικές κοινωνίες 

και το καλώς εννοούμενο δημόσιο συμφέρον. Στα θετικά της πρωτοβουλίας θα πρέπει να καταλογιστεί, 

επίσης, το γεγονός ότι αρχίζει να κατανοείται ευρύτερα η κρίσιμη σημασία που έχει η αντιπαράθεση 



μιας εναλλακτικής λύσης, στις σημερινές συνθήκες και όχι στο αόριστο μέλλον, στον αντίποδα των 

κεντρικών επιλογών κράτους και κεφαλαίου.  

Από την άλλη, το περιεχόμενο της κοινής παρέμβασης των επιτροπών αγώνα φέρνει στην επιφάνεια 

υπαρκτά προβλήματα έλλειψης της αναγκαίας συναντίληψης, που στερούν από τη συγκεκριμένη 

πρωτοβουλία ένα μέρος από το δυναμισμό, το επιθετικό πνεύμα, την πειστικότητα και, κατά συνέπεια, 

τη διεισδυτικότητα σε ευρύτερα στρώματα των κατοίκων της Αττικής, που θα μπορούσε και θα έπρεπε 

να τη χαρακτηρίζουν. Και δεν αναφερόμαστε, φυσικά, στη φρασεολογία, αλλά στην ουσία της 

παρέμβασης. Κάποιες σκέψεις, γύρω από ορισμένα βασικά σημεία, θα προσπαθήσουμε να 

παραθέσουμε στη συνέχεια:  

1. Λείπει το αντίπαλο δέος  
Γίνεται μια εκτενής και σωστή αναφορά στα χαρακτηριστικά του υφιστάμενου σχεδιασμού 

(συγκεντρωτισμός, περιβαλλοντική υποβάθμιση, εκτόξευση του κόστους διαχείρισης, εκχώρηση του 

σχεδιασμού στους εργολάβους, δρομολόγηση της καθολικής ιδιωτικοποίησης κλπ.). Στα αιτήματα 

περιλαμβάνονται πολλά όχι, αλλά και τα βασικά χαρακτηριστικά που θα έπρεπε να έχει ένας 

διαφορετικός σχεδιασμός. Τι λείπει; Μα η περιγραφή του αναλυτικού εναλλακτικού μοντέλου. Αυτό 

υπάρχει, έχει προέλθει μέσα από κινηματικές διαδικασίες, έχει τεκμηριωθεί τεχνικά και οικονομικά και 

έχει όνομα: αποκεντρωμένη διαχείριση των απορριμμάτων.  

2. Χρειάζεται να περιγράψουμε την εναλλακτική λύση;  
Αφήνεται να εννοηθεί ότι η αναφορά σε μείωση - πρόληψη - επαναχρησιμοποίηση - διαλογή στην πηγή 

- ανακύκλωση - κομποστοποίηση είναι επαρκής για να περιγράψει την εναλλακτική λύση. Μαζί με την 

επιθυμία για μη καύση, για διατήρηση του δημόσιου χαρακτήρα και για οικονομικότητα του 

συστήματος. Ότι δεν χρειάζεται, δηλαδή, κάτι παραπάνω. Ξεχνιούνται δύο πράγματα. Πρώτο, ότι κανείς 

(διοίκηση, εργολάβοι κλπ.) δεν είναι τόσο ανόητος, ώστε να κοντραριστεί ευθέως με αυτές τις αρχές. 

Δεύτερο, ότι ο υφιστάμενος ΠΕΣΔΑ Αττικής, όπως και όλοι οι άλλοι περιφερειακοί σχεδιασμοί, ξεκινά 

με «όρκους πίστης» σε αυτές τις αρχές. Αν όλοι δηλώνουν ότι θα σεβαστούν και θα τηρήσουν αυτές τις 

αρχές, τότε πως ξεχωρίζουν οι ριζικά διαφορετικές προσεγγίσεις; Μα μόνο με την συγκεκριμένη 

περιγραφή του μοντέλου διαχείρισης.  

Η αποσαφήνιση χρειάζεται και για ένα λόγο παραπάνω: για να πείσουμε ότι η εναλλακτική λύση είναι 

άμεσα εφαρμόσιμη και είναι καλύτερη. Ας μη ξεχνάμε ότι κεντρικό στοιχείο της επιχειρηματολογίας 

του κ. Σγουρού είναι ο ισχυρισμός ότι δεν υπάρχει άλλη ρεαλιστική λύση, πέρα από αυτήν που 

υποστηρίζει ο ίδιος. Όταν, λοιπόν, μιλάμε για το εναλλακτικό μοντέλο δεν το κάνουμε από 

τεχνοκρατική προδιάθεση, αλλά γιατί μόνο έτσι μπορούμε να προβάλλουμε το οικονομικό, πολιτικό και 

κοινωνικό περιεχόμενο της επιδιωκόμενης διαχείρισης. Να γιατί χρειάζονται σαφήνεια και σταράτες 

κουβέντες σε αυτό το ζήτημα. Το πρόβλημα δεν το λύνουμε προσπερνώντας το, αλλά αντιμετωπίζοντάς 

το «στα ίσια» και με τρόπο που εξυπηρετεί και πείθει το σύνολο της κοινωνίας.  

3. Μήπως το πρόβλημα βρίσκεται στο περιεχόμενο της εναλλακτικής αντίληψης;  
Περισσότερο πιθανό, όμως, φαίνεται να είναι το ενδεχόμενο να υπάρχουν διαφορετικές προσεγγίσεις 

στο περιεχόμενο της εναλλακτικής λύσης. Φοβόμαστε ότι κάτω από μια ασαφή ομπρέλα φιλοξενούνται 

αρκετά διαφορετικές αντιλήψεις, πράγμα που δεν βοηθά σε μια ενιαία και επιθετική επιχειρηματολογία, 

απέναντι στο μέτωπο της ιδιωτικοποίησης και της καύσης. Η κατάσταση αυτή εκφράζεται με διάφορους 

τρόπους. Σε μια μερίδα υπάρχει μια υφέρπουσα αντίληψη για μεταφορά και διαχείριση των 

απορριμμάτων εκτός Αττικής. Σε άλλους-ες υπάρχει η εντύπωση ότι με μια απλή διαλογή στην πηγή και 

τη χρήση ξεχωριστών κάδων λύσαμε το πρόβλημα, «καθαρίσαμε». Στο κείμενο των επιτροπών αγώνα, 

αυτή η αοριστία εκφράζεται με τη διατύπωση «καμία ρυπογόνα δραστηριότητα εντός κατοικημένης 

περιοχής». Επειδή είναι πιθανό, στις παραπάνω προσεγγίσεις, να συμβάλλει και μια σχετική έλλειψη 

ειδικής γνώσης για το τι σημαίνει στην πράξη διαχειρίζομαι αστικά απορρίμματα, ας μιλήσουμε 

πρακτικά:  

Είναι λύση ή μετάθεση του προβλήματος η μεταφορά τους εκτός Αττικής; Από ποια σενάρια που 

θέλουμε να αποτρέψουμε σήμερα, θα μας προφυλάξει η μεταφορά εκτός Αττικής; Από το 

συγκεντρωτισμό, την περιβαλλοντική υποβάθμιση, την ιδιωτικοποίηση ή το υπέρμετρο κόστος 

διαχείρισης; Θα ξεπεράσουμε, μήπως, τα προβλήματα χωροθέτησης; Και που θα τα μεταφέρουμε; Στην 

Πελοπόννησο με την τριτοκοσμική διαχείριση, που στέλνει λαθραία στη Φυλή τα δικά της σκουπίδια; 

Ή, μήπως, στη Ριτσώνα της Βοιωτίας, ανάμεσα στη βιομηχανική περιοχή της Αυλίδας και τη «χαβούζα» 

των Οινοφύτων και του τοξινωμένου Ασωπού;  



Ακόμη κι αν πετύχουμε γρήγορα μεγάλα ποσοστά διαλογής στην πηγή αυτό δεν φτάνει. Τα 

ανακυκλώσιμα που θα ξεδιαλέγουμε στους ξεχωριστούς κάδους τι θα τα κάνουμε; Δεν πρέπει να τα 

συλλέξουμε, να τα τακτοποιήσουμε, να τα κάνουμε δέματα, να τα διαθέσουμε και να δημιουργήσουμε 

πόρους για το δημόσιο σύστημα διαχείρισης; Θα συνεχίσουμε να τα στέλνουμε στη διαβόητη ΕΕΑΑ; 

Τα προδιαλεγμένα οργανικά δεν πρέπει να τα κομποστοποιήσουμε; Που θα γίνουν αυτά αν δεν 

υπάρχουν αποκεντρωμένες εγκαταστάσεις υποδοχής και αξιοποίησης; Τις, σταδιακά μειούμενες, 

ποσότητες των σύμμεικτων, που θα συνεχίσουμε να έχουμε για πολλά χρόνια ακόμη, θα 

εξακολουθήσουμε να τις στέλνουμε στη Φυλή; Πως θα κλείσει η Φυλή, πως θα αποτρέψουμε τους 

ΧΥΤΑ σε Γραμματικό και Κερατέα, αν δεν επιτύχουμε ήπια διαχείριση και των σύμμεικτων σε μικρή 

κλίμακα, με πρόσθετη ανάκτηση, ώστε να απομείνει για ταφή μια μικρή ποσότητα αδρανούς, κατά 

βάση, υπολείμματος;  

Γιατί δεν προσδιορίζεται ποιες από τις παραπάνω αποκεντρωμένες δραστηριότητες θεωρούνται 

ρυπογόνες; Πού, πώς και από ποιους θα γίνεται η αντίστοιχη διαχείριση; Γιατί αφήνεται να αιωρείται το 

«στίγμα» της ρύπανσης πάνω από κάθε δραστηριότητα που σχετίζεται με τη διαχείριση των αστικών 

απορριμμάτων και γιατί συντηρείται και αναπαράγεται στην κοινωνία μια παγιωμένη στρεβλή αντίληψη 

στο θέμα;  

Ας συμφωνήσουμε ότι το μοντέλο της αποκεντρωμένης διαχείρισης δεν είναι η μοναδική επιλογή. Ας 

δεχτούμε ότι υπάρχει μια καλύτερη λύση. Ε, ας διατυπωθεί επιτέλους και ας τεκμηριωθεί ότι αυτή 

εξυπηρετεί και τους τεχνικούς - διαχειριστικούς στόχους και το επιθυμητό κοινωνικό συμφέρον, καθώς 

και ότι δεν εμφιλοχωρεί ο κίνδυνος να καταλήξουμε ξανά, άθελά μας, στις λύσεις της συγκεντρωτικής 

διαχείρισης.  

4. Ναι στην τοπική διαχείριση, αλλά με εξαιρέσεις  
Δεν φαίνεται να είναι η κυρίαρχη αντίληψη στους κόλπους των επιτροπών αγώνα, αλλά είναι απολύτως 

σαφές ότι υπάρχει και μια προσέγγιση με ισχυρό τοπικιστικό χαρακτήρα. Συναντάται, κυρίως, σε 

συναγωνιστές από τη Φυλή και την Κερατέα και εκφράζεται ως εξής: συμφωνούμε ότι η 

αποκεντρωμένη διαχείριση είναι ένας καλός τρόπος διαχείρισης, αλλά δεν μπορεί να εφαρμοστεί στις 

περιοχές μας, αφού έχουν δεχτεί και συνεχίζουν να δέχονται τεράστιες περιβαλλοντικές πιέσεις, από 

παλιές και υφιστάμενες δραστηριότητες. Αν και στην περίπτωση της Φυλής οι πληγές είναι ακόμη 

«ανοιχτές», το επιχείρημα λειτουργεί αποτρεπτικά στη συγκρότηση ενός ευρύτερου μετώπου. Αν 

δεχτούμε ότι οι δραστηριότητες της αποκεντρωμένης διαχείρισης έχουν ήπιο χαρακτήρα, τότε δεν 

υπάρχει προφανής λόγος για να δεχτούμε τη λογική: «και τώρα και στο μέλλον, καμία δραστηριότητα 

διαχείρισης στις περιοχές μας». Γι αυτό ακούγεται πολύ παράφωνα ένα σύνθημα, διαδεδομένο στην 

Κερατέα, που λέει «ούτε ένα κιλό σκουπίδια στην Κερατέα» και συνοδεύεται από μια ενδόμυχη 

ικανοποίηση για τη λειτουργία ενός σύγχρονου σταθμού μεταφόρτωσης, που τι κάνει; Μεταφέρει τα 

σκουπίδια της Κερατέας στη Φυλή. Πώς να πειστεί κανείς-μία ότι, με τέτοιες πρακτικές, έχουν 

ουσιαστικό περιεχόμενο επαναλαμβανόμενες δηλώσεις αλληλεγγύης στους κατοίκους της Φυλής;  

Με τον τρόπο αυτό οι τοπικές κοινωνίες, οι οποίες αγωνίζονται ενάντια στο έγκλημα που επιχειρείται να 

υλοποιηθεί, χάνουν και το δίκιο τους και το ηθικό πλεονέκτημα. Ποια θα ήταν, κατά τη γνώμη μας, η 

ενδεδειγμένη στάση; Να πουν καθαρά και δυνατά: «απορρίπτουμε ότι θα απέρριπτε για τον εαυτό 

της οποιαδήποτε περιοχή της Αττικής, δεχόμαστε και πρωτοστατούμε στην υλοποίηση ενός 

σχεδίου, που μπορούν και οφείλουν να εφαρμόσουν όλες, ανεξαίρετα, οι περιοχές». Τόσο απλά, 

τόσο καθαρά. Στην πραγματικότητα, θα έπρεπε να το έχουν κάνει, ήδη, οι τωρινές και όλες οι 

παλιότερες διοικήσεις των δήμων, στις τρεις «στοχοποιημένες» περιοχές. Όπως θα έπρεπε να το έχουν 

κάνει και όλες οι, κατά καιρούς, αριστερές διοικήσεις όλων των δήμων της Αττικής, δίνοντας μια 

έμπρακτη απόδειξη ότι τα πράγματα μπορούν να γίνουν και αλλιώς και ότι οι επιλογές των 

κυβερνήσεων και των εργολάβων δεν είναι μονόδρομος. Αλλού, όμως, η αδιαφορία, αλλού η έλλειψη 

πολιτικής βούλησης και αλλού τα παιχνίδια με τα ανταποδοτικά οφέλη και την εκλογική πελατεία έχουν 

οδηγήσει τις τοπικές κοινωνίες «με την πλάτη στον τοίχο». Γι αυτό και η όψιμη αγωνιστικότητα 

κάποιων δημάρχων, όπως ο κ. Μπουραΐμης της Φυλής, φαντάζει τόσο ψεύτικη και υποκριτική.  

5. Το αίτημα «να κλείσει η Φυλή εδώ και τώρα»  
Από άποψη περιβαλλοντική και κοινωνική πρόκειται για καθ’ όλα νόμιμο αίτημα. Πρόκειται για αίτημα 

που θα έπρεπε να έχει γίνει πράξη εδώ και πολλά χρόνια. Αν εξακολουθεί να λειτουργεί αυτός ο χώρος 

και οι σημερινές του εγκαταστάσεις είναι ευθύνη της κεντρικής διοίκησης και των φερεφώνων της στην 

τοπική αυτοδιοίκηση, που για χρόνια επιδεικνύουν  



μια τρομακτική αδιαφορία στο χρόνιο πρόβλημα της τοξίνωσης της ευρύτερης περιοχής της Δυτικής 

Αττικής και του Θριασίου και επιδίδονται στο συστηματικό εκμαυλισμό της τοπικής κοινωνίας. Είναι 

ευθύνη αυτών που έρχονται σήμερα ξεδιάντροπα να το εκμεταλλευτούν, όχι για να το αντιμετωπίσουν, 

αλλά για να το επιδεινώσουν με τους νέους τους σχεδιασμούς. Είναι κοινή συνείδηση ότι όσο 

εξακολουθεί να λειτουργεί η εγκατάσταση και δεν δρομολογείται το οριστικό της κλείσιμο, άλλο τόσο 

θα εξακολουθεί να αποτελεί πόλο προσέλκυσης νέων και ρυπογόνων δραστηριοτήτων, όπως π.χ. η 

καύση.  

Που βρίσκεται, λοιπόν, το πρόβλημα; Το πρόβλημα βρίσκεται στο γεγονός ότι η δυναμική, κινηματική 

υλοποίηση του στόχου «να κλείσει η Φυλή εδώ και τώρα», διότι μόνο έτσι μπορεί να υλοποιηθεί, 

εγκυμονεί μεγάλους κινδύνους έκρηξης μιας τεράστιας περιβαλλοντικής βόμβας, στην περιοχή και σε 

ολόκληρη την Αττική. Εξέλιξη που, αναπόφευκτα, θα χρεωθεί στο κίνημα, ακόμη και σαν πρόθεση. Το 

δεύτερο «αγκάθι» βρίσκεται στο γεγονός ότι η προοπτική του κορεσμού της Φυλής, πολύ περισσότερο 

το ενδεχόμενο ενός ξαφνικού και βίαιου κλεισίματός της, μαζί με τον υποτιθέμενο κίνδυνο απώλειας 

κοινοτικών πόρων, αποτελεί το βασικό οπλοστάσιο της επιχειρηματολογίας της κυβέρνησης και του κ. 

Σγουρού. Και για τους δύο παραπάνω λόγους, η πρόταξη, με τη συγκεκριμένη διατύπωση, αυτού του 

αιτήματος, λειτουργεί αποσυσπειρωτικά, ακόμη και στους πιο ειλικρινείς υποστηρικτές του δίκαιου 

αγώνα των κατοίκων της περιοχής. Υπάρχει κανείς λόγος να τους κάνουμε τέτοιο πολύτιμο δώρο, σε μια 

τόσο κρίσιμη στιγμή;  

Πολύ πιο αποτελεσματικά θα λειτουργούσε το αίτημα για «την απόρριψη οποιασδήποτε νέας 

εγκατάστασης και τη διαμόρφωση συγκεκριμένου και δεσμευτικού χρονοδιαγράμματος παύσης της 

λειτουργίας και απομάκρυνσης όλων των υφιστάμενων σχετικών δραστηριοτήτων, που λειτουργούν 

μέσα και γύρω από το χώρο της ΟΕΔΑ Άνω Λιοσίων - Φυλής, με ταυτόχρονη ένταξη του χώρου και της 

ευρύτερης περιοχής σε ειδικό πρόγραμμα απορρύπανσης και περιβαλλοντικής αποκατάστασης». 

Καταλαβαίνουμε τις επιφυλάξεις και τις ενστάσεις, που στηρίζονται στη δικαιολογημένη δυσπιστία 

απέναντι στις υποσχέσεις ενός πολιτικού συστήματος, που χαρακτηρίζεται από την αναξιοπιστία και τη 

διαπλοκή του με τα μεγάλα συμφέροντα. Από την άλλη, κατανοούμε όλοι ότι η όποια έκβαση είναι 

άμεση συνάρτηση του συσχετισμού δυνάμεων που διαμορφώνεται. Για να το πούμε πιο απλά: αν ένα 

κίνημα είναι σε θέση να επιβάλλει το άμεσο κλείσιμο της Φυλής, γιατί δεν θα μπορεί να επιβάλλει την 

τήρηση ενός δεσμευτικού χρονοδιαγράμματος;  

6. Δημόσιος χαρακτήρας και δημόσιος φορέας διαχείρισης  
Στο κείμενο των επιτροπών αγώνα υπάρχει το αίτημα για «δημιουργία δημόσιου φορέα διαχείρισης 

στερεών αποβλήτων με κοινωνικό έλεγχο». Αν μη τι άλλο, χρειάζονται αποσαφηνίσεις για το 

χαρακτήρα του φορέα και για το πώς τεκμηριώνεται η αναγκαιότητά του. Διότι είναι άλλο πράγμα ο 

δημόσιος χαρακτήρας του συστήματος διαχείρισης στερεών αποβλήτων και άλλο πράγμα ένας νέος(;) 

φορέας διαχείρισης. Το πρώτο δεν συνεπάγεται αναγκαστικά το δεύτερο. Άλλο πράγμα ο σχεδιασμός 

και το πλαίσιο και άλλο πράγμα η καθημερινή διαχείριση των υποδομών του συστήματος, σε κάθε 

διαχειριστική ενότητα. Αναπόφευκτα, δημιουργείται μια σειρά ερωτημάτων, που χρειάζονται απάντηση:  

Γίνεται λόγος για τα στερεά απόβλητα. Για τα υγρά, τα βιομηχανικά, τα επικίνδυνα ή άλλου είδους 

απόβλητα θα έχουμε άλλους ξεχωριστούς φορείς διαχείρισης;  

Πρόκειται για φορέα με κανονιστικές αρμοδιότητες και εποπτικό ρόλο, κάτι σαν τον Εθνικό Οργανισμό 

Ανακύκλωσης, για παράδειγμα; Το ΥΠΕΚΑ σε εθνικό επίπεδο, οι περιφέρειες και οι περιφερειακοί 

ΦοΔΣΑ σε περιφερειακό επίπεδο, οι δήμοι στο επίπεδο των αποκεντρωμένων εγκαταστάσεων δεν 

παίζουν αυτό το ρόλο;  

Αν πάλι πρόκειται για διαχειριστικό - επιχειρησιακό σχήμα τι χαρακτήρα θα έχει; Θα είναι μια νέα 

ΔΕΚΟ, μια δημόσια επιχείρηση, με κάθετη οργάνωση, που θα «τρέχει» τη λειτουργία όλων των 

υποδομών διαχείρισης στερεών αποβλήτων; Αν στο επίπεδο της οργάνωσης του συστήματος 

διαχείρισης των απορριμμάτων αποκρούουμε το συγκεντρωτισμό, γιατί θα πρέπει να τον διατηρήσουμε 

στο επιχειρησιακό επίπεδο; Μπορεί ένα κεντρικό γραφειοκρατικό σχήμα να ανταποκριθεί στις ανάγκες 

καθημερινής διαχείρισης των διάσπαρτων, από τα πράγματα, υποδομών του συστήματος;  

Σε αναμονή των αναγκαίων εξηγήσεων, ας μας επιτραπεί να εκτιμήσουμε ότι πρόκειται, ίσως, για 

μηχανιστική μεταφορά προτύπων από ιδεολογικά σχήματα μοντέλων κοινωνικής οργάνωσης, που 

στηρίζονται στον «από τα πάνω» κεντρικό έλεγχο των δραστηριοτήτων με δημόσιο χαρακτήρα, που, 

εκτός των άλλων, δεν έχουν δικαιωθεί ιστορικά. Και βεβαίως, δεν προκύπτουν σαν πρόδηλη 

αναγκαιότητα για τα μοντέλα εναλλακτικής διαχείρισης που συζητάμε.  



 

ΥΓ  

Από τα όσα εκτέθηκαν, γίνεται αντιληπτό για ποιο λόγο η «Πρωτοβουλία συνεννόησης για τη 

διαχείριση των απορριμμάτων» δεν συνυπογράφει το κείμενο των επιτροπών αγώνα, παρόλο που 

παρακολούθησε από κοντά τη διαδικασία διαμόρφωσής του. Με δεδομένη τη διαδρομή της 

ΠΡΩΣΥΝΑΤ και έχοντας υπόψη το επίπεδο εσωτερικής συνεννόησης, που έχει κατακτήσει με πολύ 

μεγάλη προσπάθεια, κάτι διαφορετικό θα αποτελούσε μια υποχώρηση, που δεν θα συνεισέφερε σε 

τίποτα στον κοινό αγώνα. Τουναντίον. Η εκτίμηση αυτή δεν μειώνει, φυσικά, την αξία της προσπάθειας 

συντονισμού των επιτροπών αγώνα, την οποία η ΠΡΩΣΥΝΑΤ θα υποστηρίξει με όλα τα μέσα, 

συμπεριλαμβανομένου του ειλικρινούς και ουσιαστικού δημόσιου διαλόγου και της κριτικής με 

συναγωνιστικό πνεύμα. Διαδικασία από την οποία δεν εξαιρεί, ασφαλώς, τον εαυτό της. 
 

επιστροφή 
 

τέλος αφιερώματος  
 

Η Ικαριακή Επανάσταση του 1912 
 

Ικαριακή Επανάσταση 1912: το πριν, τα γιατί & το μετά  

 

Σήφης Στενός 

16/07/2012 (δημοσιεύτηκε στο www.ikariamag.gr)  

 

Αναδημοσιεύουμε αυτό το εξαιρετικό ιστορικό κείμενο του κ. Σήφη Στενού. Είναι περιεκτικό και 

περιγράφει μαζί με τα γεγονότα και το ιστορικό πλαίσιο μέσα στο οποίο έγινε η μοναδική 

Ικαριακή Επανάσταση του 1912. ΗΓ. 

  

Στις 17 Ιουλίου 1912 εκδηλώθηκε, προς γενική, κυριολεκτικά οικουμενική, έκπληξη για το 

ικαριακό τόλμημα, η επανάσταση της Ικαρίας κατά των Τούρκων. Δεν ήταν όμως για τους 

Καριώτες, κεραυνός εν αιθρία. Υπήρξαν Ικανά αίτια για να την προκαλέσουν, προετοιμασία και 

προϊστορία. 

Δεν ήταν η πρώτη φορά που επαναστάτησαν οι Ικάριοι στους νεώτερους ελληνικούς χρόνους. Στα 

1191 ο αυτοκράτορας Ισαάκιος Β’ Άγγελος, της μοιραίας για την αυτοκρατορία των Γραικών (ο 

όρος Βυζάντιο είναι εφεύρημα των  Γερμανών του 19ου αιώνα!) δυναστείας, πριν καν την 

επιδρομή των άξεστων τυχοδιωκτών σταυροφόρων (!) της Ευρώπης στα 1204, έδωσε την Ικαρία 

ως βαρονία στον Σικάρδο Βεγιασιάνο. Και οι Καριώτες, θαμπωμένοι από την αναγέννηση του 

ελληνισμού που συντελούνταν στη βορειοδυτική Μικρά Ασία, ως αντίδραση προς τους 

καταστροφείς Φράγκους, με την Αυτοκρατορία της Νίκαιας, την εκπληκτική για την οργάνωση 

και την κοινωνική προοδευτικότητα της, επαναστάτησαν στα 1247 και ενώθηκαν με αυτήν. 

Ακολουθούν 2,5 αιώνες αγώνων αντίστασης κατά των ποικιλώνυμων τυχοδιωκτών εξ Εσπερίας, 

αφού οι Παλαιολόγοι, δημιουργήματα των Γενουησίων εμπόρων, παραδίδουν σ’ αυτούς το 

βορειοανατολικό Αιγαίο, και ειδικά  για τη Νικαριά στους Ιουστινιάνους και τους μισθοφόρους 

τους, Αραγκίους, μετόχους της Μαόνας, μιας από τις εταιρίες που σχηματίζονταν για την 

εκμετάλλευση των νησιωτών. Απόηχος των αγώνων αυτών διασώζεται στις «ρίμες», κυρίως του 

Κάστρου της Νικαριάς και της Λαγκάδας, αγώνων όχι μόνο κατά των «Φράγκων» , αλλά και της 

άλλης μεγάλης μάστιγας, αυτής των πειρατών, δυτικών και Σαρακηνών που λυμαίνονταν τα νησιά 

και τα παράλια γενικά του Αιγαίου. 

Οι Καριώτες τώρα διαμορφώνουν την οργάνωση και τη φυσιογνωμία τους, γύρω από τους 

δημογέροντες που εκλέγονται απ’ όλους και από τους ιερείς, τους «Διάκους», που μέσα στη 

λαίλαπα που τους καταδυναστεύει, διατηρούν τη γλώσσα, την πατρογονική πίστη, την αδούλωτη 

ψυχή και τη δημοκρατικότητα, που τη συντροφεύει η αλληλεγγύη και, παρά τις δυσκολίες του 

βίου, η φιλοπαίγμων διάθεση… Έτσι είναι έτοιμοι να αντιμετωπίσουν τις νέες συνθήκες που θα 

τους οδηγήσουν στα βουνά, στους λούρους και τις «καμάρες», στα χωστοκέλια, στους 
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μεμονωμένους μικροοικισμούς και στη Λαγκάδα, μπροστά στο νέο λυμεώνα, τους Τούρκους, 

αφού «όταν έφυε ο Μεγάλος (Γενουάτης, 1481), πλούσιοι πήγαν μαζί του στη Χιό και οι αχαμνοί 

επήρασιν τα βουνά.» 

Άργησαν να εμφανιστούν επίσημα οι Τούρκοι στο νησί. Εξασφάλισαν οι Καριώτες, έστω και 

κάπως αόριστα, το καθεστώς «Μαχτού», δηλαδή ένα καθορισμένο  ποσό γενικά για το νησί και 

απαλλαγή από κάθε άλλο φόρο. Φυσικά δεν ετηρείτο πάντοτε το καθεστώς αυτό, αλλά στις 

συνεχείς απόπειρες ολέθριων φοροεπιδρομών, οι Καριώτες, με όπλο την όχι και τόσο πραγματική 

ένδειά  τους και τη διαρκεί απειλή επαναστάσεων (!), κατόρθωναν να τις αποκρούουν 

αποτελεσματικά. Το παράδειγμα του «ούλοι εμείς, αφέντη» στο τόλμημα του «συγκούδουνο τ’ 

αρνί» κράτησε για 2 περίπου αιώνες την επίσημη Τουρκία μακριά από τη Νικαριά, και μόνο για 

100 χρόνια πριν την Επανάσταση του ’21 υπήρξαν Αγάδες και Ζαπτιέδες στο Νησί. 

Εν τω μεταξύ η Νικαριά αφανώς προόδευε. Οι Καριώτες άφησαν τα βουνά, τελευταία τη 

Λαγκάδα, αποίκισαν (!) τη Νότια Πλευρά , οργανώθηκαν σε 3 «Δήμους», Φανάρι, Μεσαριά, 

Πέρα Μεριά (με κέντρο Λαγκάδα – Ράχες) και κατέκτησαν επάξια τον τίτλο των «πτωχοτέρων 

αλλά και ευδαιμονεστέρων νησιωτών». Πήραν μέρος στην επανάσταση το ΄21 σε Χίο και Ψαρά, 

περιέθαλψαν τους πρόσφυγες Χίους, αντιμετώπισαν με επιτυχία τους… ακάλεστους «επισκέπτες» 

αλλά δεν επέπρωτο να ενωθούν τότε με την Ελλάδα. Από το 1835 άρχισε περίοδος στυγνής 

τουρκικής καταπίεσης, φόροι επί φόρων, και κυρίως ακύρωση της μέχρι τότε πραγματικής 

αυτόνομης οργάνωσης. 

Το ποτήρι ξεχείλισε στο τέλος του 19ου και αρχές του 20ου αιώνος. Η προσπάθεια τουρκικής 

αφομοίωσης, τα εμπόδια στην καλλιέργεια καπνού (σοβαρά επεισόδια στο Καρκινάγρι) η 

υποχρεωτική στράτευση των νέων (που εκρύβοντο ή μετανάστευαν) η εγκατάσταση Τουρκικού 

Πρωτοδικείου και οι νέες συνθήκες που επικράτησαν με τον Ιταλοτουρκικό πόλεμο (1911) 

επιτάχυναν τις εξελίξεις. «Σαν έτοιμοι από καιρό» οργάνωσαν μυστικά όλη την Ικαρία και παρά 

τη διστακτικότητα της Αθήνας, που κρατούσε μυστική την προετοιμασία για τους Βαλκανικούς 

πολέμους (Οκτώβρης, 1912) αποφάσισαν την εξέγερση για τις 9 Ιουλίου και την εκδήλωσαν 

τελικά στις 17. Άρχισε από τις Ράχες και τον Εύδηλο, αναίμακτα, και ακολούθησε η πολιορκία 

του Αγίου Κηρύκου, με την τελική παράδοση και, χωρίς εκδικητικές πράξεις, μεταφορά των 

Τούρκων (όπως και του Αγά το 1821) στη Σάμο και από ‘κει στο Τσεσμέ. 

Η εγκαθίδρυση της «Ελευθέρας Πολιτείας Ικαρίας», όπως ζήτησε η Αθήνα μέχρι να κηρυχθεί ο 

πόλεμος κατά της Τουρκίας, με επικεφαλής 3 Δημογεροντίες, ήταν πλέον γεγονός, γεγονός 

πρωτάκουστο και εκπληκτικό, ακόμη και για τους δημιουργούς της! 

Και η επιτυχία της, όμως, όπως και η εδραίωση και η οργάνωση της νέας «Πολιτείας» δεν ήταν 

εύκολη υπόθεση. Και εδώ φάνηκε, παρά τα προβλήματα, η ικανότητα αυτοδιοίκησης των 

Καριωτών και υπερνίκησης εγωισμών και τοπικισμών καθώς και η μεγαλοψυχία τους. 

Χαρακτηριστικό το επεισόδιο ενός τουρκαλβανού ζαπτιέ (χωροφύλακα), στον οποίον επέστρεψαν 

170 λίρες, ποσό μεγάλο, που είχε κρύψει στο σπίτι του, κέρδος από τοκογλυφία (!), προς μεγάλη 

έκπληξη των πάντων και του ιδίου! Δεν ετιμώρησαν ούτε τον τελευταίο Καϊμακάμη, Έλληνα 

μάλιστα φιλότουρκο, το Θουκυδίδη Δημητριάδη, εχθρό απηνή των Καριωτών, που για να 

διασπάσει τους Βόρειους από τους Νότιους, έταξε τη μεταφορά της πρωτεύουσας στον Εύδηλο… 

Οι πρώτες μέρες της Ελευθερίας ήταν δύσκολες. Ο φόβος τουρκικής επέμβασης μεγάλος, όσοι δεν 

ήθελαν την επανάσταση όχι λίγοι (….), ο νέος «στρατός» απείθαρχος και οι προσωπικές 

αντιπαλότητες πολλές, όμως αντιμετωπίστηκαν με επιτυχία. Η νέα (προσωρινή) σημαία, τα 

νομίσματα, τα χαρτόσημα (για τα οποία υπήρξε και κατηγορία… χρηματισμού), η μετριοπαθής 

κυβέρνηση, οδήγησαν την Ικαριακή Πολιτείαν επιτυχώς μέχρι της τελικής  ένωσης, στις 4 

Νοεμβρίου για τον Εύδηλο και στις 5 για Άγιο Κήρυκο, αφού διευθετήθηκε το πρόβλημα της 

Πρωτεύουσας… 

Ετελειώθη έτσι το Ικαριακό κατόρθωμα, στις λεπτομέρειες του οποίου εκδηλώθηκαν όλες οι 

Ικαριακές αρετές (και τα όποια ελαττώματα…) και, έστω και για λίγο, η Ικαρία έγινε επίκεντρο 

παγκόσμιου ενδιαφέροντος και θαυμασμού. Ας ευχηθούμε και η τωρινή Ικαριά να επαληθεύσει τον 

επίλογο του, τότε εθνικού της ύμνου: 

«είσαι αθάνατη, ναι Ικαρία. 

Και στεφάνια σου πρέπουν πολλά». 

 



επιστροφή 

 

100 Χρόνια μετά την Ικαριακή Επανάσταση: Γράμμα στον Χαράλαμπο Παμφίλη 

 

της Μαρίας Μπαρέλη-Γαγλία 

17/07/2012  

δημοσιεύτηκε στην στήλη:ελεύθερες  πτήσεις  

 

Αν και κάπως παλιό, αναδημοσιεύουμε ευχαρίστως αυτό το εξαιρετικό κείμενο της Μαρίας 

Μπαρέλη-Γαγλία. ΗΓ  

Αγαπητέ Παναή*, 

Πέρασαν ήδη 100 χρόνια από την Ικαριακή Επανάσταση και τη συνένωση με τη ‘μητέρα’ Ελλάδα 

και τόσα έχουν αλλάξει όσα έχουν μείνει  και ίδια.  

Αρκετά από αυτά που ονειρευόσουν για τον τόπο μας έγιναν. Σχεδόν όλα τα χωριά της Ικαρίας 

έχουν ηλεκτροδοτηθεί • η «εθνική οδός Ικαρίας» έγινε, και πλέον έχουμε όλων των λογιών τους 

δρόμους –από ασφαλτόδρομους των 8 μέτρων, μέχρι στενούς, κακοκτράχυλους 

χωματόδρομους—, και όλων των λογιών τα τροχοφόρα, που στο μεταξύ έβαλαν τα γαϊδούρια στο 

χρονοντούλαπο της ιστορίας. Δεν εξάγουμε πια σταφίδα και έχουμε ελάχιστα σπαρτά —τόσα που 

δεν υπάρχει πλέον ανάγκη να εφαρμόζουμε το σοφό σύστημα της ανά έτος εναλλαγής μεταξύ 

σπορών και βόσκησης. Έχουμε και λίγες καλλιέργειες –τόσες που δε θα νομιμοποιούσαν την 

ύπαρξη του αγροτικού κόμματος**. Όμως, όπως και πριν τα 1870, τα κατσίκια βόσκουν «εις τας 

επιδεικτικάς καλλιεργείας εκτάσεις», και, όπως και τότε, «οι κάτοικοι της Ικαρίας δεν ηδύναντο καν 

να καυχηθώσιν ότι ήσαν ποιμένες», αλλά «απλώς κύριοι ζώων, προβάτων, αιγών, βόων, άτινα δεν 

εξεμεταλλεύοντο ως ποιμένες», καθώς, όπως και τότε, δεν παράγουν «ούτε βούτυρον ουδέ τυρόν, 

αρκούμενοι [...] εις το κρέας..» (1980: 149). Αλλά τα κοπαδίσια και τα οικόσιτα είναι στις μέρες 

μας πολύ λιγότερα, ενώ τα ‘ρασκά’ είναι πολύ περισσότερα: κατέρρευσε βλέπεις η αγροτική βάση 

του νησιού και μεσολάβησε ένα μεταναστευτικό ρεύμα, κατά πολύ μεγαλύτερο από εκείνο των 

αρχών του αιώνα. Οι δρόμοι που ανοίχτηκαν γκρέμισαν στο πέρασμά τους τις δομές αυτού του 

συστήματος, τους φράχτες που προστάτευαν τις καλλιέργειες και τα ‘αυλίσματα’ των χωριών από 

τα ζώα. 

Έχουμε και τεχνολογικά εργαλεία που μόνο στη σφαίρα της επιστημονικής σου φαντασίας 

μπορούσαν να χωρέσουν: αν δημοσίευες σήμερα τη «Πανδίκη» για παράδειγμα, πιθανόν να είχες 

και μια ιστοσελίδα στο διαδίκτυο. Όμως, τώρα που το σκέφτομαι, οι συζητήσεις και τα άρθα που 

θα ‘ανέβαζες’ στο ψηφιακό κόσμο δε θα διάφεραν και πολύ από αυτά που αποτύπωσες στο χαρτί. 

Βλέπεις, πολλές από τις συνθήκες, που στο τέλος της ημέρας οδήγησαν στην απόφαση να γίνει η 

επανάσταση, είναι παρόμοιες με αυτές που ζούμε στις μέρες μας. 

Όπως και στο τέλος του 19ου αιώνα, έτσι στις μέρες μας έχει ξεσπάσει μια μεγάλη κρίση της 

παγκόσμιας οικονομίας και του διεθνούς νομισματικού συστήματος. Η Ελλάδα, ακόμα δεν έχει 

βρει τρόπο «να ζήση (...) και άνευ των δανείων των Ευρωπαίων Σαϋλώκ και να θέση φραγμόν εις 

την βουλημίαν αυτών», οι οποίοι, όπως και τότε «απαιτούσι παρ’ αυτού (ενν. τον αγρότη, τον 

εργάτη και τον μικροαστό) τας σάρκας του, την τιμήν του και την ελευθερία του δια να του 

επιτρέψουν να ζήση» (1928: 3-5). Όπως και τότε, επιβάλλονται μια σειρά από φόρους που 

προορίζονται για τη μαύρη τρύπα του χρέους, -αρχικά του Οθωμανικού κράτους και έπειτα το 

Ελληνικού-, και που, όπως και τότε, κάνουν τη ζωή στο νησί αφόρητη. Συχνά, οι στίχοι της ρίβας 

του Πετράκη μου έρχονται στο νου: 

“Πέτρα σκληρή και άγονη με κάτοικους απόρους, 

κι’ αυτούς τους τοποθέτησαν εξ’ ίσου εις τους φόρους [...] 

Μόνη σου (ενν. την Ικαρία) παραδόθηκες μ’ αγάπη στην Ελλάδα, 

Και κείνη σ’ έχει σήμερα σαν μια καλή γελάδα….” 

Για άλλη μια φορά, τα δημιουργικά μέλη της Ικαριώτικης κοινωνίας, στρέφουν το βλέμμα τους 

στις μητροπόλεις της εποχής μας σε αναζήτηση μιας αξιοπρεπούς και ελεύθερης ζωής. Όπως και 

τότε, οι απανταχού Καριώτες της διασποράς και οι ντόπιοι συμβάλλουν τα μέγιστα στη βελτίωση 

των όρων ζωής στην Ικαρία. Μετά το Γυμνάσιο Αγίου Κηρύκου, φτιάξαμε το Πανικάριο 

Νοσοκομείο και πιο πρόσφατα το Γηροκομείο. 

http://www.ikariamag.gr/%CE%B5%CE%BB%CE%B5%CF%8D%CE%B8%CE%B5%CF%81%CE%B5%CF%82-%CF%80%CF%84%CE%AE%CF%83%CE%B5%CE%B9%CF%82


Η Ικαρία εξακολουθεί να είναι στο περιθώριο του κρατικού ενδιαφέροντος και ‘μεις 

εξακολουθούμε να προσπαθούμε να καλύψουμε το κενό αυτό με το να ‘πολεμούμε’ για το ‘κοινό 

καλό’. Μπορεί το περιεχόμενο της έννοιας αυτής να μην έμεινε σταθερό στο χρόνο: τότε 

εννοούσατε τα σχολειά, λίγο αργότερα τους δρόμους και την υδροδότηση των χωριών. Τώρα, 

εννοούμε τις πολιτιστικές αίθουσες, τα τσιμέντα σε μικρούς δρόμους μέσα στα χωριά και σε 

πλατείες. Και όταν κάποιο μέλος της τοπικής μας κοινωνίας περνά δύσκολα, εξακολουθούμε να 

το συντρέχουμε. 

Τα άλλοτε αποκαλούμενα ‘μπαλταλίκια’***, για τη προάσπιση των οποίων αφιέρωσες τόσο κόπο 

και χρήμα πριν την ένωση με την Ελλάδα, μετά το 1912 αναγνωρίστηκαν άλλα ως κοινοτικά και 

άλλα ως ιδιόκτητα-συνιδιόκτητα (‘επίκοινα’). Όσο ζούσες ακόμη, υπήρχαν διεκδικήσεις των 

μπαλταλίκιων από το δημόσιο, δημιουργώντας μετέπειτα τη κατηγορία των ΄διακατεχόμενων’ 

δασών (Κουμπάρου, 2002: 171). Οι βοσκότοποι παρέμειναν κοινοτικοί, και μετά τις τελευταίες 

διοικητικές μεταρρυθμίσεις της τοπικής αυτοδιοίκησης (1997 και 2010) ονομάστηκαν ‘δημοτικοί’. 

Στο μεταξύ όμως, κρατικοί υπάλληλοι, -όπως άλλωστε έκανε τότε και ο καϊμακάκης Λέων 

εφέντης «ινα φανεί και προς την ανωτέρα διοίκησιν αρεστός εν τη σπουδή του προς απορρόφησιν 

των τοπικών δικαίων»-, έχουν καταχωρήσει στα τεφτέρια τους τμήματα των κοινοτικών 

βοσκότοπων ως ‘δημόσια δασικά’, -άσχετα αν είναι πράγματι δασωμένα ή όχι ή αν ήταν ποτέ 

δημόσια ή όχι. 

Στο μεταξύ, το σαράκι της λήθης σβήνει σταδιακά τη μνήμη των ‘επίκοινων’ ή των ‘κοινών’ των 

χωριών. Για άλλη μια φορά η κεντρική εξουσία μεταλλάσσεται σε όλο και πιο συγκεντρωτική και 

η τοπική εξουσία σχεδόν καταργείται στη πράξη. Μόνο που τώρα, τα όλο και πιο συγκεντρωτικά 

μορφώματα της τοπικής αυτοδιοίκησης δεν λειτουργούν ως θεματοφύλακες της τοπικής εξουσίας 

και της κοινοτικής περιουσίας, όπως λειτουργήσατε εσείς στις αυγές του 20ου αιώνα. Θυμάσαι; 

Τότε που προασπιζόμενοι το «προνομιακό καθεστώς» του νησιού έπρεπε να υποστείς, μαζί με 

άλλους Δημογέροντες, σύγχρονους και προκάτοχούς σου, προπυλακισμούς, διώξεις, φυλακίσεις 

και ξύλο. Πλέον η τοπική αυτοδιοίκηση λειτουργεί ως διαχειριστής μιας περιουσίας, η κυριότητα 

της οποίας αμφισβητείται άμεσα και έμμεσα τόσο από το δημόσιο όσο και από ιδιώτες που 

επωφθαλμιούν μια θέση στον αναδυόμενο ήλιο της ‘πράσινης ανάπτυξης’- άσχετα αν αυτοί οι 

ιδιώτες είναι φορείς της τοπικής εξουσίας ή όχι. 

Όπως στο τέλος του 19ου αιώνα που έζησες μια μετάβαση από τον άνεμο στον ατμό και στο 

κάρβουνο ως κινητήρια δύναμη, στις μέρες μας ζούμε μια μετάβαση από το κάρβουνο στην 

παραγωγή ενέργειας από πηγές που βρίσκονται σε αφθονία- όπως τον άνεμο και τον ήλιο. Όπως 

και οι νέες τεχνολογίες των λιπασμάτων και των γεωργικών μηχανημάτων, που έφερε μαζί της η 

‘πράσινη επανάσταση’ με την υπόσχεση της απαλλαγής από τη μεσοπολεμική φτώχεια και 

εξαθλίωση, έτσι και η ‘πράσινη ενέργεια’ υπόσχεται την αναχαίτιση της κλιματικής αλλαγής- της 

απότοκης της ‘βιομηχανικής’ και της ‘πράσινης επανάστασης’- και την «έξοδο της χώρας από τη 

κρίση». Όμως, αυτό που παραλείπουν να μας πουν είναι ότι αυτή η ενέργεια προϋποθέτει τη 

παραχώρηση των κοινοτικών αγαθών σε ιδιώτες. Δηλαδή, ό,τι επιβίωσε από τη μαρκραίωνη 

κοινοτική μας παράδοση, επιχειρείται τώρα να εκμηδενιστεί, δημιουργώντας για άλλη μια φορά 

μιαν «νέα [...] επίθεσις κεκαλυμμένη με το ένδυμα του δημοσίου συμφέροντος» (1980: 190). 

Μήπως αγαπητέ Χαράλαμπε συντρέχουν λόγοι κοινοί που θα μπορούσαν να μας οδηγήσουν σε 

μια νέα επανάσταση; Το αίτημα της προστασίας των τοπικών δικαίων, της αξιοπρέπειας και της 

ελευθερίας των ανθρώπων παραμένει επίκαιρο όσο ποτέ. Μόνο που τότε το αίτημα αυτό 

εκφράστηκε με όρους έθνους-κράτους: να ανεξαρτητοποιηθούμε από την δυναστική τουρκική 

διοίκηση και να προσαρτηθούμε στη ‘μητέρα’ Ελλάδα. Όμως, στο μεταξύ, πολλές από τις 

ιδεολογικές μας αυταπάτες κατέρρευσαν και στις μέρες μας το Ελληνικό κράτος συρρικνώνεται 

ως αποτέλεσμα των απαιτήσεων των ίδιων βουλημικών Σάϋλωκ. Επομένως, από ποιά 

καταπιεστική διοίκηση πρέπει ανεξαρτητοποιηθούμε τώρα, και σε ποιο μητρικό κράτος να 

προσαρτηθούμε; Μήπως αυτή τη φορά πρέπει να μιλήσουμε για μια επανάσταση με όρους 

περισσότερο προσανατολισμένους στο τοπικό, παρά στο εθνικό, με όρους περισσότερο 

χειροπιαστούς, παρά ιδεολογικούς; 

Ίσως πάλι να μπορούσαμε να διδαχθούμε από την εμπειρία και τα λάθη του παρελθόντος και να 

αντλήσουμε πρακτικές και μεθόδους για να αντιμετωπίσουμε ό,τι απειλεί σήμερα τα θεμέλια της 

κοινωνικής μας οργάνωσης. Ακόμα κι αν αυτό σημαίνει, όπως και τότε, μια μοναχική επανάσταση 



και το ρίσκο μιας ολοκληρωτικής ήττας.  Άλλωστε το λέει κι ο ποιητής˙ «θέλει αρετή και τόλμη η 

ελευθερία.  

Μαρία Μπαρέλη-Γαγλία, υπ.Δρ. Κοινωνιολογίας, gagmaba@yahoo.gr 

Σημειώσεις 
* Ο Χαράλαμπος Παμφίλης, γυιός του Γεωργίου, εμπόρου της Αιγύπτου, σπούδασε Νομική στην 

Αθήνα και υπήρξε μια από τις ηγετικές φυσιογνωμίες της Ικαριακής Επανάστασης. Από τις αυγές 

του 20ου αιώνα διετέλεσε Δημογέροντας Φαναρίου και έπαιξε σημαντικό ρόλο στoν αγώνα για τη 

διατήρηση του προνομιακού καθεστώτος του νησιού, που από την εποχή της Οθωμανικής 

κατάκτησης επικυρώνονταν με σειρά φιρμανίων. Σύμφωνα με τον Ι.Τσαρνά (1947), ο Χ.Π. 

κατέφυγε στην Αίγυπτο το 1908 κατηγορούμενος για συνωμοσία κατά της τουρκικής διοίκησης, 

όπου εργάστηκε με τους εκεί Ικάριους για τη προετοιμασία της Επανάστασης και επέστρεψε το 

1912 για να συμμετάσχει σε αυτήν. Το 1916-1920 διετέλεσε βουλευτής της Ικαρίας στο κόμμα 

των Φιλελευθέρων. Εκτός από την πολιτική του σταδιοδρομία, παρουσίασε σημαντικό 

συγγραφικό έργο. Στα 1915 εξέδωσε σε ιδιόκτητο τυπογραφείο στον Άγιο Κήρυκο την εφημερίδα 

«Ικαρία», το 1921 έγραψε την «Πολιτεία των Ελαχίστων της Ικαρίας», όπου εκθέτει τις πολιτικές 

και κοινωνιολογικές του κοσμοθεωρίες, και από το 1927 εξέδωσε το περιοδικό «Πανδίκη», όπου  

μαζί με τις οικονομολογικές και κοινωνιολογικές του μελέτες, δημοσίευσε πλούσιο λαογραφικό 

και ιστορικό υλικό για την Ικαρία, που στο μεταξύ είχε συγκεντρώσει, καθώς και ρίβες με το 

ψευδώνυμο «Παναής». 

** Το αγροτικό κόμμα, του οποίου ηγούνταν στο Φανάρι ο Αναγνώστης Παμφίλης, εμφανίστηκε 

αρχικά ασθενές και προς το τέλος του αιώνα κέρδισε τόσο έδαφος ώστε να πετύχει τον οριστικό 

περιορισμό του ελεύθερου ποιμνίου και την εξάπλωση των αμπελιών στο νησί. Σχετικά, βλ. 

Παμφίλης, 1980: 149, 109. 

*** Σύμφωνα με τον ορισμό που δίνει ο ίδιος ο Παμφίλης, ‘μπαλταλίκι’ κατά τη τουρκική 

νομοθεσία λέγονταν τα δέντρα των δασών, που εγκαταλείφθηκαν από το κράτος (ή από ιδιώτες) 

υπέρ της ολομελείας των κατοίκων ενός ή πολλών παρακείμενων χωριών, ώστε να ξυλεύονται 

από αυτά και να τα χρησιμοποιούν για ίδιον όφελος (και όχι για εμπορικούς σκοπούς). Βλ. 

Παμφίλης, 1980: 187. 
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επιστροφή 
 

Ενημερωτικά κείμενα - Χρήσιμες πληροφορίες 

 

Από πού κρατάει η σκούφια σου; 

 

Του Ηλία Γιαννίρη 
 

Ανακάλυψα το http://blog.vrisko.gr/cat/vrisko-info/apo-pou-krataei-i-skoufia-

sou?gclid=CKviopH5vrQCFcq-zAodvzIAfA και ενθουσιάστηκα.  Βάζεις το όνομά σου και σου 

βγάζει, μέσα από τους τηλεφωνικούς καταλόγους της χώρας, που υπάρχει το όνομά σου. Ο 

πειρασμός είναι μεγάλος.  

Βάζω το λήμμα «ΚΑΡΙΩΤΗΣ». Ξέρω, από παλιότερες έρευνες ότι το επίθετο ενός ανθρώπου που 

δηλώνει προέλευση από ένα νησί, δεν απαντάται στον τόπο του. Και αυτό είναι φυσικό. Κανένας 

δεν θα προσδιόριζε ως Καριώτη κάποιον που θα έφτανε στην Ικαρία. Οπουδήποτε αλλού, σε άλλο 

τόπο, μόλις τον ρωτούσαν «από πού είσαι;» αυτός θα απάνταγε «από την Ικαρία» και θα του το 

κόλλαγαν το όνομα Καριώτης. Έτσι και εμείς στην Ικαρία κολλήσαμε τόσα επίθετα σε αυτούς που 

mailto:gagmaba@yahoo.gr
http://blog.vrisko.gr/cat/vrisko-info/apo-pou-krataei-i-skoufia-sou?gclid=CKviopH5vrQCFcq-zAodvzIAfA
http://blog.vrisko.gr/cat/vrisko-info/apo-pou-krataei-i-skoufia-sou?gclid=CKviopH5vrQCFcq-zAodvzIAfA


έφταναν στην Ικαρία: Αϊβαλιώτης, Παριανός, Αμοργιανός, Χίος, Χιώτης, Κρητικός, Λεριάδης, 

Ανδριώτης, Κουμιώτης, Μανιάτης, Κυπραίος, Πολίτης, Φωκιανός, Κασιώτης και άλλα. Μια 

ολόκληρη γεωγραφία του Αιγαίου υπάρχει στην Ικαρία.  

Είμαι λοιπόν περίεργος να δω σε ποια μέρη βρέθηκαν  Καριώτες. Τα αποτελέσματα είναι 

αποκαλυπτικά:   
Πίνακας πυκνοτήτων ανά 10.000 τηλέφωνα  

Νομός Περιοχή Πυκνότητα 

ΣΕΡΡΩΝ Στρυμονικό 36 

ΞΑΝΘΗΣ Γενισέα 18 

ΚΑΒΑΛΑΣ Κεραμωτή 16 

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Νέοι Επιβάτες 11 

ΛΕΣΒΟΥ Καλλονή 11 

ΛΕΣΒΟΥ Παππάδος 10 

ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ Νέα Καλλικράτεια 9 

ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΩΝ Κάλυμνος 8 

ΗΜΑΘΙΑΣ Αλεξάνδρεια 7 

ΚΑΒΑΛΑΣ Χρυσούπολη 5 

ΚΑΒΑΛΑΣ Ελευθερούπολη 5 

ΑΤΤΙΚΗΣ Ελευσίνα 5 

ΑΤΤΙΚΗΣ Ψυχικό 4 

ΑΧΑΪΑΣ Πάτρα 3 

ΔΡΑΜΑΣ Δράμα 3 

ΑΤΤΙΚΗΣ Σπάτα 3 

ΑΤΤΙΚΗΣ Νέα Ερυθραία 3 

ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΩΝ Ρόδος 3 

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Περαία 3 

ΕΒΡΟΥ Ορεστιάδα 2 

*Αντιπροσωπεύει την πυκνότητα τηλεφώνων που είναι καταχωρημένα στο επιλεγμένο επίθετο ανά 10.000 

τηλεφωνικές συνδέσεις. Προσμετρούνται μόνο οι περιοχές στις οποίες το επιλεγμένο επίθετο εμφανίζεται σε 

τουλάχιστον 2 τηλεφωνικές συνδέσεις. 

 

Είναι προφανές ότι στη Μακεδονία Καριώτης προσδιορίζεται και εκείνος που είναι από τις 

Καρυές της Χαλκιδικής (Αγ. Όρος). Το ίδιο πρέπει να συμβαίνει και με τις Καρυές Αρκαδίας, και 

τις Καρυές Λακωνίας (από όπου και οι Καρυάτιδες της Ακρόπολης). Επομένως για αρκετές 

περιοχές που εμφανίζονται στον πίνακα τα αποτελέσματα πρέπει να είναι μικτά. Θέλει λίγο 

περισσότερο ψάξιμο. Ανακαλύπτω ότι με το όνομα Καρυές ή Καρυαί συναντώνται οι παρακάτω 

οικισμοί της Ελλάδας: Καρυές Αγίου Όρους, Καρυές Αρκαδίας, Καρυές Ανατολικού Ζαγορίου 

Ιωαννίνων, Καρυές Μεταμόρφωσης Ιωαννίνων, Καρυές Λακωνίας, Καρυές Μεσσηνίας, Καρυές 

Πιερίας, Καρυές Τρικάλων, Καρυές Φθιώτιδας, Καρυές Φλώρινας, Καρυές Χίου.  

Στην υπόλοιπη Ελλάδα, οι Καριώτες πρέπει να είναι μάλλον από την Ικαρία.  

Γι αυτό στον προηγούμενο πίνακα σημάδεψα με κόκκινο τις περιοχές όπου το όνομα ΚΑΡΙΩΤΗΣ 

πρέπει να είναι από άλλο τοπωνύμιο και όχι από την Ικαρία. Με γκρίζο τις περιοχές όπου μάλλον 

οι προελεύσεις είναι μικτές (και από την Ικαρία). Με κίτρινο τις περιοχές που περισσότερο 

σχετίζονται με προέλευση από την Ικαρία παρά από οπουδήποτε αλλού. Επίσης, γνωρίζουμε ότι 

σημαντική διασπορά Ικαρίων ανά την Ελλάδα έγινε με τους καρβουνιάρηδες Καριώτες. Αυτοί 

όμως πήγαν αλλού για κάρβουνα και έμειναν εκεί κυρίως τον 20
ο
 αιώνα, οπότε κράτησαν τα δικά 

τους επίθετα και μάλλον οι ντόπιοι δεν τους προσδιόρισαν ως Καριώτες. 

 

Ο αρχικός μου ενθουσιασμός δεν επιβεβαιώθηκε. Ωστόσο, δεν χάνω το κουράγιο μου. Βάζω το 

λήμμα «Γιαννίρης». Εδώ τα αποτελέσματα είναι αναμενόμενα: 



 

ΧΙΟΥ Βολισσός 33 

ΧΙΟΥ Καλαμωτή 23 

ΧΙΟΥ Χίος 12 

ΑΤΤΙΚΗΣ Διόνυσος 8 

ΑΤΤΙΚΗΣ Εκάλη 7 

ΚΥΚΛΑΔΩΝ Ερμούπολη 7 

ΚΥΚΛΑΔΩΝ Σύρος 6 

ΑΤΤΙΚΗΣ Άνω Λιόσια 3 

ΑΤΤΙΚΗΣ Αγία Παρασκευή 2 

ΑΤΤΙΚΗΣ Νέα Σμύρνη 2 

ΑΤΤΙΚΗΣ Πειραιάς 1 

ΑΤΤΙΚΗΣ Καλλιθέα 1 

ΑΤΤΙΚΗΣ Αμαρούσιο 1 

ΑΤΤΙΚΗΣ Αθήνα 1 

 

Το όνομα «ΓΙΑΝΝΙΡΗΣ» είναι αμιγώς Χιώτικο. Μετά τη σφαγή της Χίου προκλήθηκε διασπορά 

προς τη Σύρο. Αργότερα, με την αστυφιλία οι Γιαννίρηδες πύκνωσαν στην Αττική.  

 

Συνεχίζω, βάζοντας το Λήμμα «Κούβαρης», το επίθετο της μάνας μου. Ξέρουμε ότι οι πρώτοι 

Κουβαραίοι της Ικαρίας ήρθαν από την Κοκκάλα της Μάνης, (περιοχή Γερολιμένα). Ιδού τα 

αποτελέσματα: 

 

ΣΑΜΟΥ Εύδηλος 296 

ΛΑΚΩΝΙΑΣ Γερολιμένας 288 

ΣΑΜΟΥ Άγιος Κήρυκος 84 

ΚΑΒΑΛΑΣ Μουσθένη 43 

ΛΑΚΩΝΙΑΣ Παπαδιάνικα 33 

ΣΑΜΟΥ Ράχες 33 

ΕΥΒΟΙΑΣ Λίμνη 19 

ΛΑΚΩΝΙΑΣ Μολάοι 18 

ΑΤΤΙΚΗΣ Καλύβια Θορικού 14 

ΑΤΤΙΚΗΣ Πέραμα 11 

ΑΤΤΙΚΗΣ Διόνυσος 10 

ΕΥΒΟΙΑΣ Ιστιαία 10 

ΑΤΤΙΚΗΣ Κερατσίνι 9 

ΑΤΤΙΚΗΣ Νίκαια 8 

ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΩΝ Κάλυμνος 7 

ΑΤΤΙΚΗΣ Υμηττός 6 

ΑΤΤΙΚΗΣ Πειραιάς 6 

ΑΤΤΙΚΗΣ Λαγονήσι 6 

ΑΤΤΙΚΗΣ Μελίσσια 6 

ΑΤΤΙΚΗΣ Κορυδαλλός 5 

 

Δεν μπορώ να εξηγήσω την παρουσία του ονόματος ΚΟΥΒΑΡΗΣ στην Καβάλα. Όλες οι άλλες 

περιοχές του πίνακα είναι εξηγήσιμες. Μάλιστα, βρίσκουμε σημαντικές εμφανίσεις του ονόματος 

στην Εύβοια, που σχετίζονται με τους Καριώτες καρβουνιάρηδες με το όνομα ΚΟΥΒΑΡΗΣ που 



έμειναν εκεί. Στην Αττική αναμένεται οι Κουβαραίοι να είναι τόσο από τη Μάνη όσο και από την 

Ικαρία. Ένα άλλο συμπέρασμα που βγαίνει είναι ότι οι Κουβαραίοι στην Ικαρία ευδοκίμησαν 

περισσότερο από τους προγόνους τους της Μάνης, αφού στην Ικαρία εντοπίστηκαν 413 ενώ στη 

Λακωνία 339.  

Ως Παγγέρης ή Παγκέρης δεν βρέθηκαν αναφορές από την έρευνα. Και αυτό είναι εξηγήσιμο. 

Γνωρίζουμε ότι ο Χριστόδουλος Παγγέρης έκανε κορίτσια και γι αυτό χάθηκε το επίθετο. 

 

Προχωράω απτόητος. Θα βάλω το λήμμα «Τσιμπίδης», ξέροντας από αφηγήσεις ότι προέρχονται 

από τη Μάνη, που μάλιστα έφτασαν εκεί προερχόμενοι από την Κρήτη. Ιδού τα αποτελέσματα 

του λήμματος ΤΣΙΜΠΙΔΗΣ: 

 

ΣΑΜΟΥ Εύδηλος 224 

ΛΑΚΩΝΙΑΣ Μονεμβασιά 109 

ΛΑΚΩΝΙΑΣ Σκάλα 77 

ΣΑΜΟΥ Άγιος Κήρυκος 52 

ΣΑΜΟΥ Ράχες 49 

ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ Συκιά 19 

ΛΑΚΩΝΙΑΣ Βλαχιώτης 13 

ΕΥΒΟΙΑΣ Λουτρά Αιδηψού 8 

ΑΤΤΙΚΗΣ Κρυονέρι 7 

ΛΑΚΩΝΙΑΣ Μολάοι 6 

ΑΤΤΙΚΗΣ Δραπετσώνα 5 

ΑΤΤΙΚΗΣ Πέραμα 4 

ΑΤΤΙΚΗΣ Πετρούπολη 3 

ΚΙΛΚΙΣ Κιλκίς 3 

ΗΛΕΙΑΣ Αμαλιάδα 3 

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Σταυρούπολη 2 

ΡΕΘΥΜΝΟΥ Ρέθυμνο 2 

ΑΤΤΙΚΗΣ Νέα Σμύρνη 2 

ΑΤΤΙΚΗΣ Βούλα 2 

ΑΤΤΙΚΗΣ Γέρακας 2 

 

 

Οι προφορικές μαρτυρίες επιβεβαιώνονται. «Τσιμπίδης» υπάρχει στην Ικαρία, στη Λακωνία αλλά 

και στο Ρέθυμνο (ορισμένοι φαίνεται δεν πρόλαβαν να γίνουν «Τσιμπιδάκης»). Με κόκκινο 

σημειώνονται οι περιοχές στις οποίες είναι δυσεξήγητο πως βρέθηκε εκεί το όνομα Τσιμπίδης. 

Νάναι Καριώτες καρβουνιάρηδες; Αυτό ας το ψάξει κάποιος Τσιμπίδης. 

 

Εδώ ο ρόλος μου τελειώνει. Σας έδειξα ένα χρήσιμο εργαλείο για να βρει ο καθένας από πού 

κρατάει η σκούφια του. Καλές έρευνες. 

 

Ηλίας Γιαννίρης   

 

επιστροφή 

 

Βιοντήζελ από τηγανόλαδα- φτιάξτο μόνος σου! 

 

Έψαξα και βρήκα πληροφορίες για το βιοντήζελ. Δημοσιεύω εδώ την πολυσέλιδη έρευνα που 

προέκυψε. Έμεινα έκπληκτος από το γεγονός ότι μπορεί ο καθένας να κάνει βιντήζελ μόνος του στο 



σπίτι του, με ένα μπιτόνι και απλά υλικά. Την αφορμή μου την έδωσε ό φίλος μου ο Χρήστος από τον 

Πύργο. Κατόπιν αυτές τις πληροφορίες τις έστειλα και στον αρμόδιο αντιδήμαρχο Σάμου που μου τις 

ζήτησε. Ρωτώντας έμαθα ότι και στην Ικαρία υπάρχουν 2-3 που φτιάχνουν βιοντήζελ μόνοι τους.  

Βέβαια, ο Δήμος θα πρέπει να ασχοληθεί σοβαρά, να κάνει ένα πρόγραμμα κινητοποιώντας τους 

επαγγελματίες της εστίασης και τα σχολεία της Ικαρίας, να στήσει μια μονάδα και να εξασφαλίζει το 

βιοντήζελ για ένα σχολείο της Ικαρίας για ολόκληρο το χρόνο.    

Καλή συνέχεια στις εξερευνήσεις σας. 

Ηλίας Γιαννίρης 
 

ΕΡΩΤΗΣΗ 1
η
: Η εταιρεία REVIVE για τηγανόλαδα. 

Η εταιρεία αυτή φαίνεται να είναι ο leader στα τηγανόλαδα γιατί ήταν η πρώτη που 

δραστηριοποιήθηκε, έχει κάνει δίκτυο και έχει πιάσει μεγάλα σουπερμάρκετ και εταιρείες. Ενισχύει 

και τη WWF. 
Η διαδικασία 

 Η Revive συλλέγει χρησιμοποιημένα μαγειρικά έλαια, μεταξύ άλλων, από το Προεδρικό Μέγαρο, τους 

δήμους Ελληνικού και Αλίμου, από αλυσίδες σούπερ μάρκετ και εστίασης κ.ά. Για κάθε λίτρο 

μαγειρικού λαδιού από τα νοικοκυριά, αποδίδονται τρία λεπτά του ευρώ στην Περιβαλλοντική 

Οργάνωση WWF Ελλάς.  

 Από το 2010 η Revive παραδίδει τα τηγανέλαια στο μεγαλύτερο και πλέον σύγχρονο εργοστάσιο 

παραγωγής βιοντίζελ στην Ελλάδα της εταιρείας G F ENERGY AEBE, το οποίο βρίσκεται στο 

Σουσάκι Αγίων Θεοδώρων Κορινθίας.  

 «Τα περιβαλλοντικά οφέλη από τη χρήση του βιοντίζελ είναι πολλά. Μείωση της εκπεμπόμενης 

αιθάλης και του παραγόμενου διοξειδίου του θείου. Επίσης, σημαντική μείωση του διοξειδίου του 

άνθρακα (λόγω του ανανεώσιμου χαρακτήρα του βιοντίζελ), με συνέπεια την άμβλυνση του 

Φαινομένου του Θερμοκηπίου». 

 Πόσο βιοντίζελ παράγεται από το λάδι που ανακυκλώνουμε; 

 Για κάθε 5 λίτ. χρησιμοποιημένων μαγειρικών λαδιών που ανακυκλώνουμε, παράγονται 4 λίτ. 

βιοντίζελ. 

 Πού μπορούμε να ανακυκλώσουμε τα χρησιμοποιημένα μαγειρικά λάδια; 

 Μπορείτε να τα ανακυκλώνετε ρίχνοντάς τα στις ειδικές δεξαμενές μας που βρίσκονται στην Αθήνα 

στα σούπερ μάρκετ ΑΒ Βασιλόπουλος, στα σούπερ μάρκετ Atlantic και στη Θεσσαλονίκη στο σούπερ 

μάρκετ AB Μακεδονία και στα Mini Smart. 

 Ποια λάδια ανακυκλώνουμε; 

 Οποιοδήποτε λάδι χρησιμοποιούμε στο σπίτι μας για το μαγείρεμα και το τηγάνισμα, δηλαδή 

σπορέλαια (ηλιέλαιο, καλαμποκέλαιο, βαμβακέλαιο), ελαιόλαδο, πυρηνέλαιο κ.τ.λ. 

 http://www.imerisia.gr/article.asp?catid=26515&subid=2&pubid=89469151  

Αρωγοί στην επέκταση της δραστηριότητας μας αυτής είναι ο Δήμος Ελληνικού, η εταιρεία ΑΒ Βασιλόπουλος 

και η εταιρεία Atlantic, που διακρίνονται για τις περιβαλλοντολογικές τους ευαισθησίες. Πρέπει να τονίσουμε 

πως για κάθε λίτρο χρησιμοποιημένου μαγειρικού λαδιού που συλλέγουμε από τα νοικοκυριά, προσφέρουμε 

τρία (3) λεπτά του ευρώ στην Περιβαλλοντική Οργάνωση WWF Ελλάς.  

http://www.revive.gr/ 

Η εταιρεία αναπτύσσει και δίκτυο «Στεκιών Ανακύκλωσης Τηγανελαίων» (σε σουπερμάρκετ ... Η εταιρεία 

«Revive», είναι σε συνεργασία με την «ΑΒ Βασιλόπουλος».   

Η REVIVE ήταν η πρώτη εταιρεία που δραστηριοποιήθηκε στη συλλογή και οικιακών τηγανελαίων (πηγή: 

Από το τηγάνι στο…ρεζερβουάρ | Life Positive) 

 

Ερώτηση 2
η
:Άλλες εταιρείες για τηγανόλαδα 

Υπάρχουν 8 εταιρείες που ανακυκλώνουν τηγανέλαια.  

Επομένως, το ελάχιστο που θα μπορούσε να κάνει ένας δήμος είναι να πάρει προσφορές για το τι ανταλλάγματα 

δίνει η κάθε εταιρεία και να αποφασίσει. 

ΗΓ 

 

Ανακυκλωτές Τηγανελαίων  

Ανακύκλωση Τηγανελαίων 

Ονομασία Διεύθυνση Τηλέφωνο e-info Πληροφορίες 

Αττική 

OIL 4 LIFE           Δ. Ψυχογιού 36, 2109738106,    www.oil4life.gr         Συλλογή μαγειρικών 

http://www.revive.gr/
http://lifepositive.gr/oikologia/%CE%B1%CF%80%CF%8C-%CF%84%CE%BF-%CF%84%CE%B7%CE%B3%CE%AC%CE%BD%CE%B9-%CF%83%CF%84%CE%BF%E2%80%A6%CF%81%CE%B5%CE%B6%CE%B5%CF%81%CE%B2%CE%BF%CF%85%CE%AC%CF%81/
http://www.oil4life.gr/


173 41,  Άγιος 

Δημήτριος 

6976372177,    

6941694400 

info@oil4life.gr 

skurtis@oil4life.gr  

ελαίων από τον χώρο 

σας 

Σέλας 

Ανακύκλωση - 

ΜΠΙΚΟΣ - 

ΣΜΑΡΑΓΔΗΣ 

Ο.Ε.   

Γ. Τσαμαλή 11, 

136 71, Αχαρνές 
2102460845 

www.selas.com.gr 

info@selas.com.gr  

Συλλογή μαγειρικών 

ελαίων από τον χώρο 

σας 

REVIVE ΑΕ    

Κωστή Παλαμά 

15, Πατήσια, 

11141, Αθήνα     

2102116524 
www.revive.gr                

info@revive.gr  

Συλλογή μαγειρικών 

ελαίων από τον χώρο 

σας 

Pegasus Recycle   

     
  6944160451 

www.pegasusrecycle.gr 

office@pegasusrecycle.gr  

Συλλογή μαγειρικών 

ελαίων από τον χώρο 

σας 

Euro-Recycling   

      
  

2117203848, 

6936856054 

eurorecycling.blogspot.com 

sales.eurorecycling@gmail.com  

Συλλογή μαγειρικών 

ελαίων από τον χώρο 

σας 

Θεσσαλονίκη 

REVIVE ΑΕ 

Δωδεκανήσου 

21, 546 26, 

Θεσσαλονίκη 

2310514517 
www.revive.gr         

info.t@revive.gr  

Συλλογή μαγειρικών 

ελαίων από τον χώρο 

σας 

Υπόλοιπη Ελλάδα 

Save Our Planet 

Εμμανουήλ 

Ζερβάκης         

Μαίας 5, Ανω 

Αλικαρνασσός, 

71601, 

Ηράκλειο, 

Κρήτη 

2810331224 
www.savetheplanet.gr 

info@savetheplanet.gr  

Συλλογή μαγειρικών 

ελαίων από τον χώρο 

σας 

SELVIS Logistics 

Ο.Ε.        

Σωζουπόλεως 

262, 691 00, 

Κομοτηνή 

2531070440 
www.selvislogistics.eu 

support@selvislogistics.eu  

Συλλογή μαγειρικών 

ελαίων από τον χώρο 

σας 

http://www.ecorec.gr/econew/index.php?option=com_content&view=category&layout=blog&id=105&Itemid=

120&lang=el 

 

OIL 4 LIFE            

Σας παρέχουμε: 

Ø     Την δωρεάν εγκατάσταση ειδικού δοχείου ανάλογα με τις απαιτήσεις της επιχείρησής σας.  

Ø     Την αποκομιδή των αποβλήτων μαγειρικών ελαίων μετά το πέρας χρήσης τους, σε τακτικά χρονικά 

διαστήματα που εσείς θα καθορίσετε.  

Ø     Την βεβαίωση παραλαβής των εκάστοτε ποσοτήτων τηγανελαίων ώστε να έχετε αποδεικτικό κατά τον 

έλεγχο από τις αρμόδιες υπηρεσίες και ομοειδείς αρχές. 

 Ø     Την πιστοποίηση της επιχείρησής σας με το δικό μας σήμα ώστε η πελατεία σας να γνωρίζει ότι είστε 

ευαισθητοποιημένοι και συμμετέχετε και εσείς στο πρόγραμμα για την οικολογία και ανακύκλωση των 

μαγειρικών ελαίων. 

 http://www.oil4life.gr/oil4life_supply.html 

 

Pegasus Recycle   
ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΑ ΚΟΙΤΑ ΤΟ ΩΦΕΛΟΣ ΣΟΥ ΚΑΙ ΣΥΝΕΡΓΑΣΟΥ ΜΕ ΤΗΝ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΟΥ ΣΟΥ 

ΠΡΟΣΦΕΡΕΙ 100% ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ ΑΠΟ ΟΠΟΙΑΔΗΠΟΤΕ ΑΛΛΗ!!! 
Επικοινωνήστε μαζί μας, θα σας στείλουμε στέλεχος της εταιρείας να σας δώσει προσφορά. Πάρτε την 

προσφορά μας και συγκρίνετέ την με οποιαδήποτε άλλη προσφορά έχετε. 

ΕΙΝΑΙ ΣΙΓΟΥΡΑ Η ΚΑΛΥΤΕΡΗ!!! 

Κατά την απομάκρυνση των αποβλήτων ελαίων πιστοποιούμε την απομάκρυνση παραδίδοντας σας 

πιστοποιητικό παραλαβής προς ανακύκλωση. 

Τοποθετούμε δωρεάν κάδο συλλογής σε πολυκατοικίες για την συλλογή των χρησιμοποιημένων λαδιών των 

ενοίκων και τον αδειάζουμε με ένα απλό τηλεφώνημα. Αν είστε διαχειριστής πολυκατοικίας επικοινωνήστε 

μαζί μας. 

mailto:info@oil4life.gr
mailto:skurtis@oil4life.gr
http://www.selas.com.gr/
mailto:info@selas.com.gr
http://www.revive.gr/
mailto:info@revive.gr
http://www.pegasusrecycle.gr/
mailto:office@pegasusrecycle.gr
http://www.ecorec.gr/econew/eurorecycling.blogspot.com
mailto:sales.eurorecycling@gmail.com
http://www.revive.gr/
mailto:info.t@revive.gr
http://www.savetheplanet.gr/
http://www.savetheplanet.gr/
http://www.savetheplanet.gr/
http://www.selvislogistics.eu/
mailto:support@selvislogistics.eu
http://www.ecorec.gr/econew/index.php?option=com_content&view=category&layout=blog&id=105&Itemid=120&lang=el
http://www.ecorec.gr/econew/index.php?option=com_content&view=category&layout=blog&id=105&Itemid=120&lang=el
http://www.oil4life.gr/oil4life_supply.html


Η εταιρεία μας ανταλλάσσει τις ποσότητες λίπους και τηγανελαίου, δίνοντας έτσι κίνητρο στον επιχειρηματία 

να συνεργαστεί μαζί μας, με σπορέλαια ώστε η επιχείρηση κάποιους μήνες το χρόνο να λειτουργεί με λάδι που 

έχει κερδίσει από την συνεργασία με την εταιρεία μας. 

http://www.pegasusrecycle.gr/ 

 

ΣΕΛΑΣ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗ 

Συλλογη & Ανακύκλωση Τηγανελαίων www.selas.com.gr/  

Η εταιρία μας έχει το διακριτικό τίτλο ΣΕΛΑΣ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗ, εμπνευσμένο από την αρχαία ελληνική λέξη 

σέλας, που σημαίνει. «λαμπρά φλοξ πυρός, λαμπρότης, ... 

Ποια τα οφέλη για μια επιχείρηση;  
Η συνεργασία με τη ΣΕΛΑΣ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗ ενισχύει την καλή φήμη της επιχείρησης, είτε αυτή εφαρμόζει 

συστήματα διαχείρισης όπως το ISO 14001 ή το HACCP είτε όχι, διότι δείχνει επιχείρηση με ευαισθησία και 

έμπρακτο ενδιαφέρον για την προστασία του περιβάλλοντος και της υγείας των εργαζομένων και πελατών του. 

Συμβάλει στο νοικοκύρεμα του καταστήματος, του εστιατορίου, της επιχείρησης γενικότερα, διότι ένα οχληρό 

απόβλητο συλλέγεται και απομακρύνεται με αξιόπιστο, ασφαλή και περιβαλλοντικά βέλτιστο τρόπο. 

Ανάλογα με τις ποσότητες που συλλέγονται και τον ενδεχόμενο τρόπο αξιοποίησης τους (πρώτη ύλη για άλλες 

χρήσεις όπως βιοκαύσιμα) μπορεί εν καιρώ να δοθούν και ανταποδοτικά οφέλη. 

http://www.selas.com.gr/index.php?option=com_content&view=article&id=47&Itemid=29 

Συνεργάζεται κυρίως με τα σουπερμάρκετ ΒΕΡΟΠΟΥΛΟΣ 

 

Ερώτηση 3
η
: Τι περιπτώσεις αξιοποίησης υπάρχουν; Π.χ. υπάρχει η περίπτωση των ΤΕΙ Κοζάνης. 

Ορισμένοι Δήμοι κινούνται για να παράγουν μόνοι τους βιοντήζελ από τηγανέλαια: Δήμος Αγιάς. 
Έχουν ευαισθητοποιηθεί για συγκέντρωση και διάθεση σε εταιρείες οι δήμοι Θάσου, Μεσολογγίου. 

Οι δήμοι Νεάπολης-Συκεών, Κοζάνης και Βοΐου έχουν υπογράψει μνημόνιο συνεργασίας με το εργαστήριο 

Θερμικών Συστημάτων και Βιοκαυσίμων του τμήματος Μηχανολογίας του ΤΕΙ Δυτικής Μακεδονίας. 

Ο Δήμος Θεσσαλονίκης φαίνεται να πήρε ως αντάλλαγμα κεντρικό απορριμματοφόρο να κινείται με 

βιοντήζελ από τηγανέλαιο 

Όπως φαίνεται, οι εταιρείες έχουν αρχίσει να προσεγγίζουν διάφορους Δήμους και με ακαθόριστες συνεργασίες 

για ανταλλάγματα πετυχαίνουν μεγαλύτερη συγκέντρωση τηγανέλαιων. Οι Δήμοι από τη μεριά τους κινούνται 

όπως θέλουν και ίσως αδιαφανώς. Ενδεχομένως ο διαμεσολαβητής να παίρνει κάποια προμήθεια.  

 

19 Μαρτίου 2012, 09:39 | Εμφανίσεις: 5819  
Βιοντίζελ από τηγανέλαιο: ποιοι δήμοι κινούν τα οχήματά τους “εναλλακτικά” 

Περιβάλλον Ενέργεια Οικολογία: 

Αυτόματο μηχάνημα μετατροπής καμμένων λαδιών και μαγειρικού λίπους σε βιοντίζελ πρόκειται να 

αγοράσει ο δήμαρχος Αγιάς Αντώνης Γκουντάρας. 

Όπως αναφέρει το aftodioikisi.gr ο δήμαρχος, το παραγόμενο βιοκαύσιμο θα τροφοδοτεί είτε τα μηχανήματα 

του δήμου είτε θα μοιράζεται στους αγρότες καθώς αποτελεί άριστο υποκατάστατο του πετρελαίου για τα 

τρακτέρ. 

Το πρόγραμμα του δημάρχου θα επεκταθεί από τη συλλογή λαδιών από τους χώρους εστίασης και στη συλλογή 

οικιακών απορριμμάτων. Το ποσοστό ανακύκλωσης και μετατροπής του καμμένου τηγανέλαιου σε βιοντίζελ 

είναι πολύ υψηλό καθώς ανέρχεται σε ποσοστό άνω του 85%. 

Το παράδειγμα του Δήμους Αγιάς, όπως ενημερώνει το aftodioikisi.gr, ακολουθούν και άλλοι δήμοι, όπως ο 

Δήμος Θάσου που συγκεντρώνει τηγανέλαια από χώρους εστίασης του νησιού και ο Δήμος Μεσολογγίου, ο 

οποίος επίσης συνεργάζεται με την εταιρεία Revive. 

Επίσης, οι δήμοι Νεάπολης-Συκεών, Κοζάνης και Βοΐου έχουν υπογράψει μνημόνιο συνεργασίας με το 

εργαστήριο Θερμικών Συστημάτων και Βιοκαυσίμων του τμήματος Μηχανολογίας του ΤΕΙ Δυτικής 

Μακεδονίας. Συγκεκριμένα, μαθητές λυκείων των δήμων πηγαίνουν εκεί τα τηγανέλαια και συμμετέχουν 

ενεργά στη διαδικασία μετατροπής τους σε βιοκαύσιμο. 

Υπενθυμίζεται τέλος η δράση του Δήμου Θεσσαλονίκης όπου κεντρικό απορριμματοφόρο θα κινείται με 

τηγανέλαιο από τον Απρίλιο (διαβάστε σχετικά στο econews). 

http://www.econews.gr/2012/03/19/viodiesel-tiganelaio-dimoi/ 

 

Ερώτηση 4
η
: “σπιτικό” πετρέλαιο  

Αντί για την εμπορική παραγωγή βιοντήζελ μπορεί κανείς να φτιάξει εύκολα βιοντήζελ από τηγανέλαια σπίτι 

του με απλά υλικά και πολύ χαμηλό κόστος. Μπορεί να το χρησιμοποιεί σε καυστήρες και σε πετρελαιοκίνητα 

αυτοκίνητα. Τα προβλήματα εδώ είναι ότι δεν έχει κανείς επαρκείς ποσότητες και θα πρέπει να ψάχνει σε 

http://www.pegasusrecycle.gr/
http://www.selas.com.gr/
http://www.selas.com.gr/
http://www.selas.com.gr/index.php?option=com_content&view=article&id=47&Itemid=29
http://www.econews.gr/2011/12/13/tiganolado-petrelaio-sykees/
http://www.econews.gr/2011/12/13/tiganolado-petrelaio-sykees/
http://www.econews.gr/2011/09/08/viokafsima-tiganelaio/
http://www.econews.gr/2012/03/19/viodiesel-tiganelaio-dimoi/


χώρους εστίασης για πρώτη ύλη. Είναι όμως πολύ ελκυστικό για απομονωμένες περιοχές. Π.χ. η συγκέντρωση 

των τηγανόλαδων ενός νοικοκυριού όλο το χρόνο μπορεί να εξασφαλίσει θέρμανση το χειμώνα με βιοντήζελ. 

  

Πετρέλαιο από φυτικό τηγανόλαδο!! « Φιλοπατρία 

filopatria.wordpress.com/.../πετρέλαιο-από... - Προσωρινά αποθηκευμένη 

26 Μαρ. 2012 – από χρησιμοποιημένο φυτικό τηγανόλαδο! ... το συμβατικό ντίζελ, παρά μόνο στην τιμή: 1,51 

ευρώ το λίτρο στο βενζινάδικο, 0,20 ευρώ στο σπίτι! 

 

ΔΕΣ ΑΥΤΟ ΤΟ ΕΚΠΛΗΚΤΙΚΟ ΒΙΝΤΕΟ 

http://www.youtube.com/watch?v=gxVUiaydiJk&feature=player_embedded   

Το “σπιτικό” πετρέλαιο (biodiesel B100) μπορεί να χρησιμοποιηθεί σε πετρελαιοκίνητα οχήματα χωρίς καμία 

μετατροπή, καθώς δεν διαφέρει σε τίποτε από το συμβατικό ντίζελ, παρά μόνο στην τιμή: 1,51 ευρώ το λίτρο 

στο βενζινάδικο, 0,20 ευρώ στο σπίτι!  Το βιοντίζελ που παράγεται δεν είναι τοξικό, δεν αναφλέγεται εύκολα 

(στους 125 βαθμούς Κελσίου έναντι 50 βαθμών για το συμβατικό) και άρα είναι ασφαλέστερο. Παράγει δε  

εξαιρετικά χαμηλές εκπομπές αερίων!  

Απαραίτητη προϋπόθεση το αυτοκίνητό σας να είναι πετρελαιοκίνητο, αλλιώς μην το σκέφτεστε..μετατρέψτε το 

αμέσως ή αποσύρετε το βενζινοκίνητό σας και αγοράστε ένα πετρελαιοκίνητο - κι αν είναι και παλιό 

πετρελαιοκίνητο ακόμα καλύτερα- γιατί σας συμφέρει απίστευτα! 

 η διαδικασία αφορά την παρασκευή μικρών ποσοτήτων πετρελαίου (βιοκαυσίμου) 11.5 λίτρα δηλαδή 245 χλμ. 

πορείας για το αυτοκίνητό σας, κυρίως κατά τους ζεστούς μήνες και με την απλότητά της μας λύνει τα χέρια 

στην κίνηση του οχήματός μας ενώ ταυτόχρονα δεν μας αδειάζει την τσέπη ! 

Θα ακολουθήσει κι άλλη αναλυτικότατη διαδικασία παρασκευής βιοκαυσίμου (μεγαλύτερων ποσοτήτων) 

κατάλληλη για παρασκευή πετρελαίου κίνησης και θέρμανσης για όλο το έτος αλλά μελετήστε αρχικά αυτή την 

διαδικασία για να καταλάβετε την ευκολία της και να εξοικιωθείτε, ώστε τους 6 καλοκαιρινούς μήνες που θα 

έρθουν να παράγετε το δικό σας καύσιμο πανεύκολα... 

Παρακολουθήστε πρώτα το βίντεο για να καταλάβετε την απλούστατη αυτή διαδικασία...Έπειτα διαβάστε τις 

οδηγίες και τις δοσολογίες προσεκτικά και φτιάξτε 11.5 λίτρα πετρέλαιο/biodiesel B100 (245χλμ. πορείας για το 

αυτοκίνητό σας!) με κόστος 2,40 Ευρώ συνολικά για όλη την ποσότητα των 11,5 λίτρων!!!!  

Το diesel όπως είναι γνωστό στοιχίζει 1,51 Ευρώ ΤΟ ΛΙΤΡΟ οπότε τα 2,40 Ευρώ για τα  

11,5 λίτρα είναι αυτονόητα ένα αστείο κόστος !!! 

 

ΥΛΙΚΑ 

70gr NaOH Καυστική σόδα 

1,90 lt Μεθανόλη  

11,5 lt χρησιμοποιημένο φυτικό λάδι 

μια ζυγαριά 

ένα πλαστικό χωνί 

ένα μπουκάλι 4λιτρο από χοντρό πλαστικό (για την ανάμειξη μεθανόλης και σόδας)   

ένα μπουκάλι 15λιτρο από χοντρό πλαστικό (για το βιοκαύσιμό μας) 

χοντρά, ελαστικά, αδιαπέραστα γάντια  

προστατευτικά γυαλιά  

μια πλαστική ποδιά στήθους - μέσης  

μια χειρουργική μάσκα  

3 - 4 μέρες τουλάχιστον αναμονή 

 

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ 

Ζυγίζουμε τα υλικά μας.  

Φοράμε τα προστατευτικά είδη στο σώμα και τα μάτια μας.  

Μέσα σε ένα 4λιτρο  μπουκάλι από χοντρό πλαστικό (τελείως καθαρό και απαλλαγμένο από λιπαρότητα και 

νερό) τοποθετούμε την μεθανόλη.  

Ρίχνουμε σιγά-σιγά μέσα στο μπουκάλι την καυστική σόδα - μέσα από το πλαστικό χωνί. 

Χωρίς να κλείσουμε το καπάκι στριφογυρίζουμε για λίγο προσεκτικά το μπουκάλι γύρω - γύρω με προσοχή 

ώστε να μην βγει σταγόνα έξω.  

Όταν πια δεν αισθανόμαστε τους κόκκους της σόδας μέσα στο υγρό κλείνουμε πολύ σφιχτά το καπάκι και 

ανακινούμε πολύ καλά ώστε να διαλυθεί τελείως η καυστική σόδα στην μεθανόλη.  

Στο σημείο αυτό το μείγμα θα ζεσταθεί και αυτό είναι κάτι φυσιολογικό. 

Στο μεταξύ έχουμε σουρώσει καλά το λάδι μας και το έχουμε ζεστάνει στους 55 βαθμούς Κελσίου.  

Τους ζεστούς μήνες αφήνουμε το λάδι στον ήλιο να ζεσταθεί για μερικές ώρες μέχρι να ''πιάσει'' την επιθυμητή 

θερμοκρασία.  

http://filopatria.wordpress.com/2012/03/26/%CF%80%CE%B5%CF%84%CF%81%CE%AD%CE%BB%CE%B1%CE%B9%CE%BF-%CE%B1%CF%80%CF%8C-%CF%86%CF%85%CF%84%CE%B9%CE%BA%CF%8C-%CF%84%CE%B7%CE%B3%CE%B1%CE%BD%CF%8C%CE%BB%CE%B1%CE%B4%CE%BF/
http://webcache.googleusercontent.com/search?q=cache:cy3CnmvOT1MJ:filopatria.wordpress.com/2012/03/26/%CF%80%CE%B5%CF%84%CF%81%CE%AD%CE%BB%CE%B1%CE%B9%CE%BF-%CE%B1%CF%80%CF%8C-%CF%86%CF%85%CF%84%CE%B9%CE%BA%CF%8C-%CF%84%CE%B7%CE%B3%CE%B1%CE%BD%CF%8C%CE%BB%CE%B1%CE%B4%CE%BF/+%CF%84%CE%B9%CE%BC%CE%B7+%CF%84%CE%B7%CE%B3%CE%B1%CE%BD%CF%8C%CE%BB%CE%B1%CE%B4%CE%B1&cd=1&hl=el&ct=clnk&gl=gr
http://www.youtube.com/watch?v=gxVUiaydiJk&feature=player_embedded


Ελέγχουμε την θερμοκρασία του λαδιού μας σε κάθε περίπτωση και προσέχουμε να μην ανέβει πάνω από την 

ιδανική (55 βαθμοί Κελσίου) γιατί το πετρέλαιο μας θα πάει χαμένο. 

Ρίχνουμε λοιπόν το καυστικό μείγμα μέσα στο ζεστό λάδι μας, κλείνουμε το καπάκι πολύ σφιχτά και 

ανακινούμε πολύ έντονα ώστε τα καυστικά να ενσωματωθούν και να αρχίσει η ζύμωση του καυσίμου μας.  

Την ίδια στιγμή που ρίχνουμε τα καυστικά στο λάδι παρατηρούμε την αλλαγή στο χρώμα και την σύσταση των 

υγρών μας.  

Αφού κουνήσουμε το μείγμα μας για μερικά λεπτά ανοίγουμε το καπάκι να απελευθερώσουμε την πίεση στο 

δοχείο και το ξανακλείνουμε αμέσως.  

Τους ζεστούς μήνες αφήνουμε το δοχείο μας στον ήλιο για τουλάχιστον 3 ημέρες, σε άμεση ακτινοβολία και 

χωρίς να το κινούμε .  

Μετά την τρίτη ημέρα παρατηρούμε πως το καύσιμό μας έχει γίνει διαυγές και ανοιχτόχρωμο ενώ στον πάτο 

του δοχείου μας επικάθεται ένα παχύ στρώμα γλυκερίνης. Αυτό σημαίνει πως η ζύμωση μας ήταν επιτυχής.  

Αδειάζουμε λοιπόν με προσοχή το καύσιμο μας σε άλλο πλαστικό δοχείο προσέχοντας να μην ανακατευτεί με 

την γλυκερίνη που βρίσκεται στον πάτο του μπουκαλιού.  

Δηλαδή διαχωρίζουμε την γλυκερίνη και παίρνουμε για χρήση μόνο το καθαρό καύσιμο που έχουμε 

δημιουργήσει.  

Έπειτα γεμίζουμε το ρεζερβουάρ του αυτοκινήτου μας με το πετρέλαιό μας, βάζουμε μπροστά και 

φεύγουμε...τόσο απλά! 

·         Δεν πλένουμε και δεν στεγνώνουμε το καύσιμό μας όπως θα κάνουμε με την διαδικασία που θα 

ακολουθήσει σε επόμενη ανάρτηση. 

·         Στην καλοκαιρινή αυτή διαδικασία ο ήλιος κάνει την σπουδαιότερη δουλειά στην ζύμωση του καυσίμου 

μας. 

·         Εμείς μετά από 35.000 χλμ. με τα πετρελαιοκίνητά μας δεν αντιμετωπίσαμε ποτέ μηχανικά προβλήματα, 

αλλάξαμε μόνο ένα φίλτρο βενζίνης προληπτικά επειδή το καύσιμο σε αυτή την διαδικασία δεν πλένεται και με 

την πάροδο των μηνών μπορεί να δημιουργήσει καμιά φορά πήγματα στο ντεπόζιτο.    

·         Στις 3 ημέρες το ph πέφτει στο 7.  Καλό βέβαια είναι να αφήνουμε το καύσιμο να ωριμάζει και 

περισσότερο των 3 ημερών φτιάχνοντας πολλές μικρές ποσότητες αλλά εγγυημένα οι 3 ημέρες είναι αρκετές για 

την χρήση. 

·         Δεν χρειάζεται να αποθηκεύσουμε το καύσιμο σε εσωτερικό χώρο, αρκεί να το διατηρούμε εξωτερικά σε 

άμεση ηλιακή ακτινοβολία.   

 Στις 3 ημέρες το ph πέφτει στο 7.  Καλό βέβαια είναι να αφήνουμε το καύσιμο να ωριμάζει και περισσότερο 

των 3 ημερών φτιάχνοντας πολλές μικρές ποσότητες αλλά εγγυημένα οι 3 ημέρες είναι αρκετές για την χρήση. 

Δεν χρειάζεται να αποθηκεύσουμε το καύσιμο σε εσωτερικό χώρο, αρκεί να το διατηρούμε εξωτερικά σε άμεση 

ηλιακή ακτινοβολία.   

 

Διαβάστε αυτές τις σημειώσεις - Φυτικό λάδι/λίπος  

·         Το φυτικό λίπος/λάδι το προμηθευόμαστε από ψησταριές και εστιατόρια. Είναι το ''σκουπίδι'' των 

φαγάδικων και μάλιστα δεν έχουν πού να το πετάξουν.  Τα εστιατόρια αναζητούν τρόπους να ξεφορτωθούν τα 

καμένα λίπη και έλαια, καθώς απαγορεύεται να τα διαθέτουν στις αποχετεύσεις τους. Έτσι μπορείτε άνετα αν τα 

ζητήσετε να τα πάρετε δωρεάν.  

 ·         ΔΕΝ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΟΥΜΕ ΖΩΙΚΟ ΛΙΠΟΣ και φροντίζουμε να συννενοηθούμε με τον 

ψητοπώλη/εστιάτορα ώστε το λάδι που θα μας φυλάει να είναι μόνο φυτικό, και να μην είναι ούτε καν μείγμα 

φυτικού και ζωικού. ΜΟΝΟ ΦΥΤΙΚΟ ΛΙΠΟΣ για την διαδικασία αυτή.  

·         Το φυτικό λίπος μας πρέπει να το φιλτράρουμε 2 και 3 φορές εξακολουθητικά σε πολύ λεπτή μουσελίνα 

ή σε οποιοδήποτε πολύ πυκνό φίλτρο προκειμένου να απομακρύνουμε κάθε ίχνος φαγητού.  

 ·         Μπορούμε ακόμη να φυλάμε σε ένα δοχείο το τηγανόλαδό μας, το λάδι της φριττέζας μας, τα λάδια από 

τις κονσέρβες και γενικά τα χρησιμοποιημένα φυτικά μας έλαια, να τα σουρώνουμε και να τα χρησιμοποιούμε 

για την παραγωγή του βιοκαύσιμου.  

·         Το χρησιμοποιημένο φυτικό λάδι μας χρειάζεται ζέσταμα πριν την παρασκευή του βιοκαυσίμου και ξανά 

ζέσταμα μετά την ανάμειξη με τα καυστικά. Το καλοκαίρι που οι θερμοκρασίες είναι υψηλές βγάζουμε το 

μπουκάλι μας με το λάδι να ζεσταθεί απευθείας στον ήλιο και πριν και κατά την διάρκεια της ζύμωσης.  

·         Όπως είναι φανερό το καλοκαίρι η παραγωγή του πετρελαίου μας είναι παιχνιδάκι γιατί το μόνο που 

κάνουμε είναι να το ζεσταίνουμε στον ήλιο, να το αναμιγνύουμε και να το αφήνουμε ξανά στον ήλιο μέχρι την 

χρήση. Επίσης το καλοκαίρι το καύσιμό μας το αποθηκεύουμε εξωτερικά και σε άμεση ακτινοβολία.  

 

Καυστική σόδα & Μεθανόλη  

·         Προμηθευόμαστε την καυστική σόδα από το μπακάλικο και είναι φθηνή! Μεθανόλη βρίσκει κανείς σε 

καταστήματα χημικών και είναι επίσης πολύ φθηνή. 

·         Αυτά τα στοιχεία είναι ιδιαίτερα καυστικά αλλά είναι απολύτως απαραίτητα για την διαδικασία μας. 



·         Όταν εργαζόμαστε λοιπόν με τα στοιχεία αυτά πρέπει να λαμβάνουμε κάποια μέτρα για την προστασία 

μας. Δηλαδή είναι απαραίτητο να φοράμε χοντρά, ελαστικά, αδιαπέραστα γάντια, προστατευτικά γυαλιά, μια 

πλαστική ποδιά στήθους - μέσης και μια χειρουργική μάσκα. 

·         Όταν αναμειγνύουμε τα στοιχεία αυτά δεν εισπνέουμε τα αέρια που δημιουργούνται. 

·         Κάνουμε την διαδικασία της ανάμειξης σε αεριζόμενο χώρο με το παράθυρο ανοιχτό ή σε εξωτερικό 

χώρο. 

·         Το μπουκάλι που θα τα αναμείξουμε πρέπει να είναι από χοντρό πλαστικό γιατί κατά την ανάμειξη τα 

υλικά θα ανεβάσουν ελαφρώς θερμοκρασία. 

 

Αν επιλέξουμε να χρησιμοποιήσουμε το καύσιμο που παρασκευάσαμε και τον χειμώνα καλό θα ήταν να 

γνωρίζουμε τα παρακάτω:   

TIPS - σπάνιες περιπτώσεις που πρέπει όμως να γνωρίζετε.  

·         Tο χειμώνα σε θερμοκρασίες μέχρι μείον -4 βαθμούς Κελσίου το βιοκαύσιμό μας λειτουργεί άψογα και 

δεν πήζει . Για να είμαστε όμως ήσυχοι, σε θερμοκρασίες από 4 εώς μείον -7 βαθμούς Κελσίου αναμειγνύουμε 

το βιοκαύσιμό μας με ποσότητα κανονικού πετρελαίου σε αναλογία 50% βιοκαύσιμο και 50% πετρέλαιο. 

Σε θερμοκρασίες από -7 και κάτω αναμειγνύουμε το βιοκαύσιμό μας με απλό πετρέλαιο σε αναλογία 20% 

βιοκαύσιμο και 80% πετρέλαιο. Ακόμη όμως και στην περίπτωση που παραλείψετε να αναμείξετε το 

βιοκαύσιμό σας το αυτοκίνητο δεν παθαίνει καμιά φθορά, απλώς δεν λειτουργεί γιατί φράζει το φίλτρο της 

βενζίνης. Πρέπει λοιπόν απλώς να περιμένουμε να ζεσταθεί το καύσιμό μας για λίγο και κινούμε το όχημά μας 

κανονικά.  

  

·         ΑΝ ΘΕΛΟΥΜΕ ΝΑ ΜΗΝ ΑΝΑΜΕΙΓΝΥΟΥΜΕ ΚΑΘΟΛΟΥ το καύσιμό μας με απλό πετρέλαιο 

(λόγω κόστους) όταν οι θερμοκρασίες κατρακυλούν, ΔΗΛΑΔΗ αν θέλουμε να χρησιμοποιούμε ΜΟΝΟ το δικό 

μας βιοκαύσιμο χειμώνα - καλοκαίρι τότε μπορούμε να αγοράσουμε ένα μικρό εξάρτημα που θερμαίνει το 

καύσιμό μας και το κάνει διαθέσιμο σε όλες τις καιρικές συνθήκες. Το εξάρτημα είναι οικονομικό και 

τοποθετείται στο ντεπόζιτο ζεσταίνοντας το καύσιμο πριν την εκκίνηση σε χρόνο μηδέν. Αξίζει τον κόπο η 

αγορά του μπροστά στην αγορά του απλού πετρελαίου. Δείτε την φωτό αλλά στην αγορά θα βρείτε πολλά και 

διαφορετικά. 

·        

  Επειδή το βιοκαύσιμό μας δεν πλένεται ούτε στεγνώνεται όπως συνηθίζεται στην παρασκευή μεγάλων 

ποσοτήτων biodiesel Β100 (με μια διαδικασία που θα αναλύσουμε σε άλλη ανάρτηση που θα ακολουθήσει) 

ενδέχεται (αν και δεν μου έχει συμβεί ποτέ τα τελευταία 5 χρόνια που το παρακευάζω και το χρησιμοποιώ) να 

αφήσει ένα πήγμα στο ντεπόζιτο της βενζίνης. Αυτό είναι ένα απλό και επιλύσιμο ζήτημα. Το μόνο που 

χρειάζεται να κάνουμε είναι να έχουμε μαζί μας ένα δεύτερο φίλτρο και να μάθουμε να το αλλάζουμε μόνοι μας 

αν και εφόσον κάτι τέτοιο συμβεί που ειλικρινά αμφιβάλω.  

 ·         Το βιοκαύσιμο που παράγεται μέσω αυτής της διαδικασίας μπορεί να χρησιμοποιηθεί για αυτοκίνητα 

που κινούνται με πετρέλαιο αλλά και για λέβητες θέρμανσης, ατομικούς, σε πολυκατοικίες, ξενοδοχειακές 

μονάδες κλπ. Η ποσότητα όμως που πρέπει να παρασκευάσουμε για την δεξαμενή μας είναι μεγάλη και έτσι η 

διαδικασία είναι πιο περίπλοκη αφού περιλαμβάνει ειδικό τεστάρισμα, φιλτράρισμα και ζέσταμα του λαδιού 

μας πριν την διαδικασία και πλύσιμο-στέγνωμα του τελικού καυσίμου. Όποτε θα δείξουμε την λεπτομερή 

παρασκευή του σε μια άλλη ανάρτηση που θα ακολουθήσει παρακάτω πολύ σύντομα. 

http://attikanea.blogspot.gr/2012/03/blog-post_3291.html 

 

Ερώτηση 5
η
: Η γλυκερίνη που αφαιρείται από το τελικό προϊόν βιοντιζελ;  

μπορεί να εφαρμοστεί σε διάφορους τομείς. Οι κύριοι τομείς όπου μπορεί να αξιοποιηθεί το υποπροϊόν είναι : 

 

1. Παρασκευή Σαπουνιών 

2. Παρασκευή Λιπάσματος (κομποστοποίηση) 

3. Παρασκευή Κεριών 

5. Παραγωγή Τούβλων Καύσης 

6. Χρήση για φαρμακευτικούς σκοπούς 

 

Παρασκευή σαπουνιών  

Στάδιο Πρώτο: 

Βράσιμο γλυκερίνης στους 78
ο
- 80

ο
 C για την εξάτμιση της μεθανόλης που περιέχεται  μέσα στο υποπροϊόν έτσι 

ώστε να μείνει μόνο η γλυκερίνη και να μπορέσουμε να την επεξεργαστούμε.  

Αν δεν το πράξουμε αυτό το σαπούνι που θα παραχθεί, λόγω του ότι θα περιέχει μεθανόλη θα είναι επικίνδυνο 

για το δέρμα. 

Στάδιο Δεύτερο: 

http://attikanea.blogspot.gr/2012/03/blog-post_3291.html


Φιλτράρισμα γλυκερίνης από τυχόν υπολείμματα που παρέμειναν από τη παραγωγή βιοντίζελ. 

Στάδιο Τρίτο: 

Μέτρηση 1 lit ζεστής γλυκερίνης και φύλαξη της σε μέρος όπου θα παραμείνει ζεστή. 

Στάδιο Τέταρτο: 

1. Ετοιμασία φόρμουλας για σαπούνι πλάκας. Παίρνουμε 100ml, νερού ή κάποιας αρωματικής ουσίας και 

προσθέτουμε 40gr καυστικής σόδας (ΝaΟΗ). 

2. Ετοιμασία φόρμουλας για υγρό σαπούνι. Παίρνουμε 300ml νερού ή κάποιας αρωματικής ουσίας και 

προσθέτουμε 50gr καυστικό κάλλιο (ΚΟΗ). 

Για σκοπούς καλαισθησίας προσθέτουμε μέσα στη φόρμουλα μικρή ποσότητα μαγειρικού χρώματος. 

Στάδιο Πέμπτο: 

Τοποθετούμε τη φόρμουλα σε ένα σκεύος stainless steel και ακολούθως χύνουμε τη ζεστή γλυκερίνη. 

Ανακατεύουμε μέχρι να σιγουρευτούμε ότι τα δύο υγρά έχουν ενωθεί πλήρως και η αντίδραση έχει γίνει. 

Στάδιο Έκτο: 

Ρίχνουμε το μίγμα μέσα σε φόρμες και το αφήνουμε σε θερμοκρασία δωματίου να κρυώσουν. Την επόμενη 

μέρα τα βγάζουμε και τα τοποθετούμε σε ξηρό, κρύο περιβάλλον για 2 εβδομάδες ούτως ώστε η καυστική σόδα 

ή καυστικό κάλλιο να έχουν αντιδράσει πλήρως για να μην είναι σκληρό το σαπούνι για το δέρμα. 

Μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε βότανα και αιθέρια έλαια καθώς και διάφορα μπαχαρικά για να βελτιώσουμε 

την ποιότητα του έτοιμου σαπουνιού και να φτιάξουμε κάτι που να ταιριάζει στις ανάγκες μας. 

  

ΦΟΡΜΕΣ  ΣΑΠΟΥΝΙΩΝ  

http://beautyelixirs.blogspot.gr/2007_11_01_archive.html 

 

Ερώτηση 6
η
: Η αποδοτικότητα του βιοντιζελ είναι ίδια με το ντίζελ.  

Το βιοντιζελ περιέχει κατά 11% οξυγόνο, στο οποίο οφείλεται η ελαφρώς χαμηλότερη θερμαντική αξία του 

(ενεργειακό περιεχόμενο) όπως και οι χαρακτηριστικά χαμηλές εκπομπές μονοξείδιου του άνθρακα, αιθάλης, 

και υδρογονανθράκων. Το ενεργειακό περιεχόμενο του βιοντιζελ είναι κατά προσέγγιση 10% λιγότερο από το 

ντίζελ Νο. 2 και συγκρίσιμο με το ντίζελ No.1 (κηροζίνη).          Η αποδοτικότητα του βιοντιζελ είναι ίδια με 

το ντίζελ. Η οικονομία στην κατανάλωση, η ισχύς, και η ροπή μίας μηχανής είναι ανάλογες προς την 

θερμαντική αξία του βιοντίζελ ή του μίγματος βιοντιζελ. 
http://www.bio-energia.gr/index.php/Σύγκριση_Βιοντίζελ_με_Ντίζελ 

 

Γενικά Χαρακτηριστικά / Ιδιότητες  

2.2. Γενική ταξινόμηση βιοντίζελ σύμφωνα με το σημείο ανάφλεξης 

Το σημείο ανάφλεξης του βιοντίζελ είναι κατ’ ελάχιστο 101 οC. 

Το σημείο ανάφλεξης του συμβατικού (ορυκτής προέλευσης) ντίζελ είναι κατ΄ελάχιστο 55 οC. 

To αυτούσιο βιοντίζελ καθώς και τα μείγματά του ταξινομούνται ανάλογα με το σημείο ανάφλεξής τους στις 

κατηγορίες της παρ. 3 του Κεφαλαίου 1 της ΚΥΑ 34458/1990 (ΦΕΚ 846Β΄), της παρ. 1.1.1. του Κεφαλαίου 1 

της ΥΑ 34628/19085 (ΦΕΚ 799Β΄) και της παρ. 1.1.1. του Κεφαλαίου 1 του ΠΔ 44/1987 (ΦΕΚ 15Α΄). Ως εκ 

τούτου, το αυτούσιο βιοντίζελ, ως έχον σημείο ανάφλεξης πάνω από 100οC, ταξινομείται στην κατηγορία 

¨Αταξινόμητα υγρά¨, ενώ το μείγμα βιοντίζελ με συμβατικό ντίζελ ταξινομείται στην κατηγορία ΙΙΙ 

2.3. Γενικά Χαρακτηριστικά / Ιδιότητες 

• Η θερμογόνος δύναμη του βιοντίζελ είναι περίπου το 93% της θερμογόνου δύναμης του συμβατικού ντίζελ 

ανά μονάδα όγκου. 

• Το βιοντίζελ καίγεται είτε αυτούσιο είτε σε ανάμειξη με συμβατικό ντίζελ. 

• Δεν διαλύεται στο νερό. 

• Είναι υδρόφιλο και δημιουργεί γαλακτώματα. 

• Το βιοντίζελ δεν έχει αναθυμιάσεις λόγω πολύ μικρής τάσης ατμών. 

• Όταν συμβεί διαρροή ή έκχυση σε περιοχές που υπάρχει νερό, το βιοντίζελ επιπλέει στην επιφάνεια. 

• Το βιοντίζελ είναι βιοαποικοδομήσιμο και στο νερό βιοδιασπάται τέσσερις (4) φορές ταχύτερα σε σχέση με το 

πετρελαϊκό ντίζελ. 

• Επειδή η τάση ατμών του βιοντίζελ είναι χαμηλή δεν δημιουργείται επικίνδυνη ατμόσφαιρα. Ωστόσο, κατά τη 

γρήγορη πλήρωση δεξαμενών, για να μη δημιουργείται νέφος σταγονιδίων, η πλήρωση συνιστάται να γίνεται 

από τον πυθμένα της δεξαμενής. 

• Το βιοντίζελ δεν δημιουργεί τοξικές αναθυμιάσεις. 

• Το βιοντίζελ έχει καθαριστική ικανότητα (τασιενεργό). 

2.4. Αποθήκευση του βιοντίζελ 

• Το βιοντίζελ και τα μείγματα βιοντίζελ με συμβατικό ντίζελ θα πρέπει να αποθηκεύονται σε καθαρό, ξηρό και 

σκοτεινό περιβάλλον. Πρέπει να λαμβάνονται μέτρα για την αποφυγή εισροής νερού μέσα στη δεξαμενή.           

http://beautyelixirs.blogspot.gr/2007_11_01_archive.html
http://www.bio-energia.gr/index.php/Σύγκριση_Βιοντίζελ_με_Ντίζελ


Η παρουσία νερού στον πυθμένα ευνοεί την ανάπτυξη μικροοργανισμών στο βιοντίζελ. 

• Κατά την αλλαγή χρήσης μιας δεξαμενής από μείγμα βιοντίζελ σε ντίζελ, πρέπει η δεξαμενή να καθαρίζεται, 

να επιθεωρείται και να επισκευάζεται.         Οι παλαιότερες δεξαμενές πρέπει να καθαριστούν διεξοδικά, 

προκειμένου να αφαιρεθούν σωματίδια και ιζήματα που ενδέχεται τελικά να μολύνουν τον εφοδιασμό της 

δεξαμενής. 

2.6. Συμβατότητα υλικών με βιοντίζελ 

Το αυτούσιο βιοντίζελ μπορεί να αποικοδομήσει κάποιες σωληνώσεις, φλάντζες, ελαστομερή στεγανοποιητικά, 

κόλλες και πλαστικά με την παρατεταμένη έκθεση. Υλικά φυσικού ή καουτσούκ νιτριλίου, πολυπροπυλενίου, 

βινυλίου και υλικά από Tygon είναι ιδιαίτερα ευάλωτα.      Τα περισσότερα ελαστομερή που χρησιμοποιούνται 

μετά το 1993 είναι συμβατά με το βιοντίζελ (Viton/τεφλόν). Τεφλόν, Viton και νάιλον αντιδρούν ελάχιστα στο 

βιοντίζελ. 

Οι περισσότερες δεξαμενές που είναι σχεδιασμένες για αποθήκευση πετρελαίου ντίζελ είναι επαρκείς για την 

αποθήκευση βιοντίζελ.  Στα αποδεκτά υλικά δεξαμενών αποθήκευσης περιλαμβάνονται το αλουμίνιο, ο 

χάλυβας, το φθοριωμένο πολυαιθυλένιο, το φθοριωμένο πολυπροπυλένιο, το τεφλόν και τα περισσότερα 

Fiberglasses. 

Ο ορείχαλκος, ο μπρούτζος, ο χαλκός, ο μόλυβδος, ο κασσίτερος, και ο ψευδάργυρος θα επιταχύνουν τη 

διαδικασία οξείδωσης του βιοντίζελ και θα δημιουργήσουν ιζήματα ή gels και άλατα. Τα υλικά συγκολλήσεως 

από μόλυβδο και οι επενδύσεις ψευδάργυρου πρέπει να αποφευχθούν, όπως επίσης σωλήνες και εξαρτήματα 

χαλκού και οι ρυθμιστικές ορείχαλκου. Ο εξοπλισμός που δέχεται επίδραση πρέπει να αντικαθίσταται από 

ανοξείδωτο χάλυβα, χάλυβα και αλουμίνιο. 

Μείγματα από 20% βιοντίζελ και κάτω έχουν δείξει πολύ μικρότερη επίδραση στα υλικά αυτά. Τα 

αποτελέσματα είναι σχεδόν ανύπαρκτα σε χαμηλού επιπέδου μείγματα. Κατά τη διαχείριση μιγμάτων από 20% 

βιοντίζελ και κάτω, η απλή παρακολούθηση σωληνώσεων και φλαντζών για διαρροές είναι επαρκής. 

Μείγματα από 20% βιοντίζελ και κάτω μειώνουν την επίδραση των μετάλλων σε θέματα συμβατότητας. 

http://www.bio-energia.gr/index.php/Biodiesel_-_Βιοντίζελ 

  

Η γνώμη μου 

 

Αν ήμουν δήμαρχος δεν θα τα έδινα τα τηγανέλαια σε ιδιώτη έτσι αμαχητί. Θα έκανα διαγωνισμό για 

προσφορές. 

Αλλά ακόμη καλύτερα θα έφτιαχνα βιοντήζελ μόνος μου. 

Θα έκανα εκστρατεία συγκέντρωσης τηγανελαίων από σπίτια-εστίαση-ξενοδοχεία κλπ, θα μοίραζα παντού 

δοχεία που θα τα άδειαζα με ένα τηλεφώνημα τους, θα έφτιαχνα μια μικρή μονάδα παραγωγής βιοντήζελ 

(που φαίνεται να είναι απλή και χαμηλού κόστους-ίσως δεν ξεπερνάει τα 10.000 ευρώ) –δηλαδή ότι θα 

κάνει ο Δήμος Αγιάς- και θα φρόντιζα να παράγω καύσιμο για τα αυτοκίνητα του δήμου και για τα σχολεία 

και ιδρύματα του δήμου, χωρίς ανταπόδοση σε όσους συγκεντρώνουν τηγανόλαδα, γιατί θα συμβάλουν 

στην εξοικονόμηση ενέργειας της περιοχής τους και σε καθαρότερο περιβάλλον. 

Πρόκειται για μεγάλες ποσότητες γιατί για κάθε 5 λίτ. χρησιμοποιημένων μαγειρικών λαδιών που 

ανακυκλώνουμε, παράγονται 4 λίτ. βιοντίζελ  

Τέλος, το παραπροϊόν «γλυκερίνη» μπορεί να χρησιμοποιηθεί για κατασκευή σαπουνιού. Έτσι  

1. θα προμήθευα όλα τα σχολεία τις υπηρεσίες και τα ιδρύματα του δήμου με υγρό κρεμοσάπουνο ή 

σαπούνι ή  

2. θα έδινα το παραπροϊόν (γλυκερίνη) σε κάποια τοπική μονάδα για να κάνει σαπούνι μετά από 

συμφωνία για την ανταποδοτικότητά της προς το δήμο (π.χ. το 10 ή 20% σε σαπούνια προς το 

δήμο).     

Καλή συνέχεια 

ΗΓ 

 
επιστροφή 

 

Ενίσχυση μικρομεσαίων επιχειρήσεων- Παράταση ως τις 15-5-2013 

 

Αναδημοσιεύω το μήνυμα που μου έστειλε μια ιδιωτική εταιρεία που ειδικεύεται σε κοινοτικά 

προγράμματα. Δεν τους ξέρω. Ωστόσο το μήνυμά τους περιέχει χρήσιμη πληροφορία. Αν 

ενδιαφέρεστε κινηθείτε, ρωτήστε αυτούς που εμπιστεύεστε. ΗΓ 

 

http://www.bio-energia.gr/index.php/Biodiesel_-_Βιοντίζελ


Στο πρόγραμμα «Ενίσχυση Μικροµεσσαίων Επιχειρήσεων που δραστηριοποιούνται στους τοµείς 

Μεταποίησης, Τουρισµού, Εµπορίου - Υπηρεσιών»  δόθηκε παράταση στο χρόνο υποβολής των 

προτάσεων έως τις 15/05/2013. 

Προσοχή: το πρόγραμμα αυτό είναι πολύ συγκεκριμένο και εξετάζει αυστηρά τη συνάφεια των 

δράσεων της πρότασης με τον ΚΑΔ που είναι επιλέξιμος.πχ. αν είστε εμπορική επιχείρηση με 

λιανική και χονδρική δραστηριότητα, μπορείτε να ενταχθείτε με τον ΚΑΔ του χονδρεμπορίου εφ' 

όσον είναι επιλέξιμος ή και να ανοίξετε έναν καινούριο επιλέξιμο ΚΑΔ, αλλά οι δαπάνες που θα 

πραγματοποιήσετε θα πρέπει να αφορούν αυστηρά και μόνο τους επιλέξιμους κωδικούς. 

Ο σωστός τρόπος είναι να αναλύσετε μαζί με τον σύμβουλό σας το επιχειρηματικό σας σχέδιο και 

να εντάξετε στο παρόν πρόγραμμα μόνο εκείνες τις δαπάνες που είναι αφ΄ενός επιλέξιμες και 

αφ΄ετέρου σχετικές με τις δραστηριότητες του ΚΑΔ με τον οποίο υποβάλετε την πρόταση. Για τις 

υπόλοιπες μπορείτε να περιμένετε το επόμενο επιδοτούμενο πρόγραμμα (αναμένονται πολλά και 

για όλες τις δραστηριότητες)  για να ενταχθείτε σε αυτό. 

Αν θέλετε να αναθέσετε σε εμάς την διαδικασία των επιδοτήσεών σας, κάντε κλικ εδώ 

(περιέχονται όλες οι πληροφορίες σχετικά με τις υπηρεσίες μας και τις αμοιβές μας.) 

Αν θέλετε να επιδοτηθείτε και έχετε τις προϋποθέσεις, εμείς θα σας εντάξουμε σε πρόγραμμα και 

θα πληρωθούμε με ποσοστό από την επιδότηση που θα πάρετε, όταν την πάρετε. 

 Εγγραφείτε εδώ για να μη χάσετε καμιά ευκαιρία επιδότησης σας από το ΕΣΠΑ .  

 

επιστροφή 

 

Ανεμογεννήτριες και πουλιά 

 

Από:  Αντκαν Αντκαν <adkanzar@gmail.com> 

Ιανουάριος 8, 2013  

Στον Έβρο από την παρακολούθηση 127 ανεμογεννητριών σε 9 ΑΣΠΗΕ την περίοδο 2008-

2010 βρέθηκαν 98 νεκρά πουλιά (1 Μαυρόγυπας Aegypius monachus, 4 Όρνια Gyps fulvus, 1 

Γερακαετός Hieraaetus pennatus, 2 Φιδαετοί Circaetus gallicus, 3 Γερακίνες Buteo buteo, 2 

Ξεφτέρια Accipiter nisus, 1 Καλαμόκιρκος Circus aeruginosus, 1 Βαλτόπαππια Aythya nyroca, 1 

Νησοπέρδικα Alectoris chukar και 82 άτομα από άλλα μικρότερα είδη (Kret et al. 2011). Επίσης 

την ίδια περίοδο ανιχνεύθηκαν 186 νεκρά χειρόπτερα (Γεωργιακάκης & Παπαδάτου 2011).  

Αντίστοιχα στην Κρήτη, την περίοδο 2007-2009, ανιχνεύθηκαν στους πρόποδες του 

νοτιοανατολικού Ψηλορείτη σε ΑΣΠΗΕ με 17 ανεμογεννήτριες 4 νεκρά Όρνια (1-3 νεκρά 

άτομα/ έτος, Ξηρουχάκης κ.α. 2009), ενώ σε έναν δεύτερο με 8 ανεμογεννήτριες  στα δυτικά 

Αστερούσια Όρη συλλέχθηκαν 4 νεκρά Όρνια σε διάστημα ενός έτους (Σεπτέμβριος 2009- 

Οκτώβριος 2010). Τέλος σε έναν ΑΣΠΗΕ στην περιοχή Αποπηγάδι Χανίων όπου λειτουργούν 

μόνο 3 ανεμογεννήτριες βρέθηκε το 2011 ένας νεκρός Χρυσαετός κάτω από καλώδια μεταφοράς 

ηλεκτρικού ρεύματος. 

 

επιστροφή 

 

Αυτή τη Λακωνία Θέλουμε; Μια Λακωνία λαβωμένη; Μια Λακωνία πολύμπριζο; 

 

Ο Περιβαλλοντικός-Πολιτιστικός Όμιλος Μάνης,  Γύθειο -Τηλ. 6939-36.16.52, Mail: 

peripolomanis@gmail.com κυκλοφόρησε ένα 4σέλιδο φυλλάδιο κατά των μεγάλης κλίμακας 

ανεμογεννητριών που σχεδιάζονται στη Λακωνία. Είμαστε αλληλέγγυοι στον αγώνα τους και 

συμφωνούμε με τις προτάσεις που διατυπώνουν στην 4
η
 σελίδα. Ζητήστε το από το e-mail που 

δημοσιεύουμε πιο πάνω. Αν πάλι δεν βρείτε άκρη ζητήστε το από εμάς να σας το στείλουμε.  
 

επιστροφή 
   

Ελπιδοφόρο το διαδραστικό εργαστήριο για τις κοινωνικές συνεταιριστικές επιχειρήσεις 

 

http://www.faethon.gr/index.php/epidotoumena-programmata/epidotisis/98-trade-services-manufacturing-tourism
http://www.faethon.gr/index.php/epidotoumena-programmata/epidotisis/98-trade-services-manufacturing-tourism
http://www.faethon.gr/index.php/epidotiseis
http://www.faethon.gr/index.php/epidotiseis
http://www.faethon.gr/index.php/epidotiseis
http://www.faethon.gr/index.php/epidotiseis
mailto:peripolomanis@gmail.com


Αθήνα, 23.1.2013 

Με μεγάλη συμμετοχή από όλη την Ελλάδα και αμείωτο το ενδιαφέρον των 

συμμετεχόντων/ουσών καθ´όλη τη διάρκειά του, πραγματοποιήθηκε το διαδραστικό εργαστήριο 

για τις κοινωνικές συνεταιριστικές επιχειρήσεις που διοργάνωσε ο Νίκος Χρυσόγελος, 

ευρωβουλευτής των Οικολόγων Πράσινων / Ομάδα των Πράσινων στο Ευρωκοινοβούλιο, το 

Σάββατο 19/1 στο Οικολογικό Πολιτιστικό Κέντρο. Συνολικά 45 άτομα συμμετείχαν στο 

εργαστήριο από Αθήνα, Βόλο, Θεσσαλονίκη, Ιστιαία, Κάλυμνο, Καρδίτσα, Κοζάνη, Κόρινθο, 

Λευκάδα, Λουτράκι, Μυτιλήνη, Νάξο, Ξυλόκαστρο και Σίφνο. 

Το εργαστήριο άνοιξε ο Νίκος Χρυσόγελος ο οποίος καλωσόρισε τους/τις συμμετέχοντες/ουσες 

και εξήγησε τον στόχο και τη δομή του εργαστηρίου. Τόνισε ότι το σκεπτικό είναι να 

αξιοποιήσουμε τα θετικά και αρνητικά μαθήματα από όσα γίνονται στη χώρα μας αλλά και στην 

υπόλοιπη Ευρώπη στον τομέα των Κοινωνικών Συνεταιριστικών Επιχειρήσεων, ώστε κάθε 

προσπάθεια να εξελίσσεται συνειδητά - με βάση τις δικές της επιλογές και τις τοπικές συνθήκες - 

σε ένα πετυχημένο παράδειγμα αλλά και πρότυπο για νέες πρωτοβουλίες. Υπογράμμισε την 

ανάγκη συνεργασίας και δικτύωσης ώστε να υπάρχει αλληλοενημέρωση και αλληλοϋποστήριξη 

και διαμόρφωση προτάσεων για τους θεσμούς και τις δομές που απαιτούνται για την 

συμβουλευτική στήριξη, χρηματοδότηση και ουσιαστική κι όχι τυπική αξιολόγηση των 

προσπαθειών δημιουργίας κοινωνικών συνεταιριστικών επιχειρήσεων. (Δείτε το βίντεο) 

Χαιρετισμό απεύθυνε η Isabelle Durant, Βελγίδα ευρωβουλευτής των Πράσινων και 

αντιπρόεδρος του Ευρωκοινοβουλίου, η οποία συνεχάρη τον Νίκο Χρυσόγελο για την συνεπή 

δράση του και την συνεχή λήψη πρωτοβουλιών σε διάφορα επίπεδα για την προώθηση και 

ενίσχυση των κοινωνικών συνεταιριστικών επιχειρήσεων στην Ελλάδα. Σημείωσε ότι οι 

κοινωνικές συνεταιριστικές επιχειρήσεις μπορούν να δημιουργούν ευκαιρίες απασχόλησης και να 

δίνουν λύσεις σε τοπικό επίπεδο με πράσινη οπτική στις ανάγκες που είναι άμεσες και 

συγκεκριμένες και τόνισε ότι οι Πράσινοι σε ευρωπαϊκό επίπεδο δεσμεύονται να βοηθήσουν σε 

αυτή την κατεύθυνση τόσο πολιτικά όσα και πρακτικά, με μεταφορά καλών πρακτικών και 

ανταλλαγή εμπειριών. (Δείτε τα βίντεο εδώ κι εδώ) 

Χαιρετισμό απεύθυνε και ο Jon Andoni Lekue, εκπρόσωπος της Βασκικής Αριστεράς (Basque 

Abertzale Left) και της κίνησης Basque Peace Process, ο οποίος αναφέρθηκε στην ιστορία των 

κοινωνικών συνεταιριστικών επιχειρήσεων στην Χώρα των Βάσκων και εστίασε στη βιωσιμότητά 

τους, στην αλληλεγγύη και συνεργασία μεταξύ τους και στην εντυπωσιακή τους πορεία, ακόμα 

και τώρα, εν μέσω οικονομικής κρίσης. (Δείτε τα βίντεο εδώ κι εδώ) 

Η Αντιγόνη Δαλαμάγκα, διευθύντρια της Οικολογικής Εταιρείας Ανακύκλωσης, παρουσίασε 

παραδείγματα από το Ευρωπαϊκό δίκτυο κοινωνικών επιχειρήσεων για την ανακύκλωση και την 

επαναχρησιμοποίηση (Rreuse) και αναφέρθηκε στην ανάγκη για δικτύωση και στην Ελλάδα. 

(Δείτε το βίντεο) 

Στη συνέχεια κάθε εκπρόσωπος κοινωνικής συνεταιριστικής επιχείρησης ή σχετικής 

πρωτοβουλίας στην Ελλάδα παρουσίασε την εμπειρία του/της στον τομέα, αναφέροντας τα 

δυνατά και τα αδύνατα σημεία, τις ευκαιρίες και τις απειλές, διατυπώνοντας παράλληλα τυχόν 

ερωτήματα αλλά και προτάσεις. 

Τον λόγο πήρε μετά ο Αντώνης Τσαχαλίδης από την Ειδική Υπηρεσία για την Κοινωνική 

Ένταξη και την Κοινωνική Οικονομία της Γενικής Γραμματείας Διαχείρισης Κοινοτικών και 

Άλλων Πόρων του Υπουργείου Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης & Πρόνοιας. Μετά την 

εισήγησή του έδωσε απαντήσεις στα ερωτήματα των εκπροσώπων των κοινωνικών 

συνεταιριστικών επιχειρήσεων και ακολούθησε ζωηρή και ενδιαφέρουσα συζήτηση. (Δείτε τα 

βίντεο εδώ κι εδώ) 

Τελικά, αφού εντοπίστηκαν τα κενά που υπάρχουν και οι ανάγκες που πρέπει να καλυφθούν στην 

Ελλάδα, αποφασίστηκε η δημιουργία μιας δομής υποστήριξης και τριών ομάδων εργασίας για 

την επεξεργασία προτάσεων σε θέματα θεσμικά–νομικά, φορολογικά και χρηματοδοτικά. 

 

Ο Νίκος Χρυσόγελος, ευρωβουλευτής των Οικολόγων Πράσινων / Ομάδα των Πράσινων στο 

Ευρωκοινοβούλιο δήλωσε σχετικά: 

 

http://stekianopatisia.wordpress.com/
http://www.youtube.com/watch?feature=player_embedded&v=eWe-YwrwuxI
http://www.youtube.com/watch?feature=player_embedded&v=eWe-YwrwuxI
http://www.youtube.com/watch?feature=player_embedded&v=eWe-YwrwuxI
http://www.youtube.com/watch?feature=player_embedded&v=UccYnhnqoos
http://www.youtube.com/watch?feature=player_embedded&v=DCCR5iN7nQ0
http://www.youtube.com/watch?feature=player_embedded&v=mNF7lnHyujo
http://www.youtube.com/watch?feature=player_embedded&v=h9wVfS-HVp4
http://www.youtube.com/watch?feature=player_embedded&v=HpeX-zkLfVc


«Με στόχο την στήριξη των πρωτοβουλιών από τα κάτω, διοργανώσαμε το διαδραστικό αυτό 

εργαστήριο εστιάζοντας στην ανταλλαγή εμπειριών και καλών πρακτικών ώστε να βοηθήσουμε τις 

πρωτοβουλίες που βρίσκονται ήδη σε εξέλιξη ή όσους/ες έχουν διάθεση να αναλάβουν κάποια 

πρωτοβουλία για τη δημιουργία μιας κοινωνικής συνεταιριστικής επιχείρησης στην Ελλάδα. 

Ιδιαίτερα ενθαρρυντική ήταν η ανταπόκριση και ενεργός συμμετοχή ατόμων από όλη την χώρα. 

Επιπλέον, εξαιρετικά ελπιδοφόρα ήταν η δέσμευσή τους να δικτυωθούν και να συνεργαστούν για τη 

δημιουργία μιας δομής υποστήριξης και τριών ομάδων εργασίας για την επεξεργασία προτάσεων σε 

θέματα θεσμικά–νομικά, φορολογικά και χρηματοδοτικά. Οι Οικολόγοι Πράσινοι κι εγώ προσωπικά 

θα στηρίξουμε τις προσπάθειες σε τοπικό, περιφερειακό, εθνικό και ευρωπαϊκό επίπεδο, 

συνεχίζοντας την ουσιαστική μας συμβολή για την προώθηση της κοινωνικής επιχειρηματικότητας, 

με ειλικρινή διάθεση συνεργασίας μέσω διακριτών ρόλων.  

Γενικότερα, η ανάγκη προώθησης της κοινωνικής οικονομίας είναι ακόμα πιο επιτακτική τώρα που 

ζούμε την κρίση στην οποία έχουν περιέλθει και ο δημόσιος τομέας (πελατειακές σχέσεις, διαφθορά, 

σπατάλη πόρων, όχι τελικό όφελος για τον πολίτη) αλλά και ο ιδιωτικός τομέας (συμμετοχή στην 

διαπλοκή – πελατειακές σχέσεις, μη τήρηση κοινωνικών, οικονομικών και περιβαλλοντικών 

δεσμεύσεων). Η ανάπτυξη του «τρίτου» αυτού τομέα της οικονομίας, του τομέα της κοινωνικής 

οικονομίας, είναι μία λύση διεξόδου για τους άνεργους, την τοπική οικονομία και τις μεγάλες 

κοινωνικές και περιβαλλοντικές ελλείψεις αλλά και ένα τρίτο μοντέλο οργάνωσης της οικονομίας. 

Οι κοινωνικές συνεταιριστικές επιχειρήσεις προϋποθέτουν καινοτομία, πρωτοβουλία, λειτουργία 

προς όφελος της κοινωνίας και του δημόσιου συμφέροντος. Κι εμείς από την πλευρά μας στηρίξαμε 

από την αρχή τη δυναμική που αναπτύχθηκε στην Ελλάδα μετά την ψήφιση του σχετικού Νόμου 

4019/2011 «Κοινωνική Οικονομία και Κοινωνική Επιχειρηματικότητα» με μια σειρά εύστοχων 

ενεργειών και πρωτοβουλιών, παρόλο ότι ο νόμος αυτός δεν καλύπτει όλες τις μορφές κοινωνικών 

επιχειρήσεων και κοινωνικής οικονομίας και ήδη καταργήθηκαν με την πρόσφατη φορολογική 

ρύθμιση ορισμένες θετικές διατάξεις του. Είναι όμως η ώρα της κοινωνίας των πολιτών να δομήσει 

από τα κάτω τα δίκτυα συνεργασίας, συμβουλευτικής και αλληλοϋποστήριξης όσων πράγματι θέλουν 

να λειτουργήσουν μέσα από δομές κοινωνικών επιχειρήσεων, να μην είναι στραμμένη η προσοχή 

μας μόνο κεντρικά, προς το αρμόδιο Υπουργείο ". 

 

 

Φωτογραφίες, βίντεο και περισσότερο υλικό:  

Διαδραστικό Εργαστήριο για Κοινωνικές Συνεταιριστικές Επιχειρήσεις .  

 

 

επιστροφή 

  

http://www.chrysogelos.gr/index.php?option=com_k2&view=item&id=1420:workshop-on-cooperative-social-enterprises&Itemid=72&lang=el


 

Κοινωνικές Συνεταιριστικές Επιχειρήσεις (ΚΟΙΝΣΕΠ): Η κερκόπορτα της ιδιωτικοποίησης 

 
ΤΟΥ ΣΠΥΡΟΥ ΤΖΟΚΑ* 

14/03/2013 

Οι ΚΟΙΝΣΕΠ αμφισβητούν τον δημόσιο και κοινωνικό χαρακτήρα των υπηρεσιών, όπου 

επιχειρείται η πλήρης ανταποδοτικότητα των παροχών. Είναι η κερκόπορτα της ιδιωτικοποίησης 

των κοινωνικών υπηρεσιών της Αυτοδιοίκησης, καθώς και αν ακόμα υποθέσουμε ότι για την 

παρούσα περίοδο θα απορροφήσει τους υπάρχοντες εργαζομένους είναι βέβαιο ότι στην επόμενη 

φάση θα συμβληθεί με ιδιώτες 

Είναι γεγονός ότι και παλιότερα υπήρξαν ελαστικές σχέσεις εργασίας στην Αυτοδιοίκηση. Είναι, 

επίσης, γεγονός ότι και παλιότερα η Αυτοδιοίκηση είχε χρησιμοποιηθεί σαν ιμάντας για να 

περάσουν αντιλαϊκές πολιτικές. Είναι ακόμα γεγονός ότι και παλιότερα η Αυτοδιοίκηση ήταν, ή 

επιχειρούνταν να είναι, το εργαστήρι νεοφιλελεύθερων πειραμάτων. Αρκετές φορές και εμείς οι 

αυτοδιοικητικοί αρπάζαμε το τυρί και δεν βλέπαμε τη φάκα, όσοι τουλάχιστον δεν υποστηρίζαμε 

συνειδητά ανάλογες επιλογές, ούτε επιφυλάσσαμε τέτοιο ρόλο στην Αυτοδιοίκηση. 

Ναι, κάποια συνέβαιναν και παλιότερα. Εξάλλου καπιταλισμό είχαμε και καπιταλισμό έχουμε. 

Τώρα, όμως, το αφεντικό τρελάθηκε! Στην εποχή του μνημονιακού πάγου έγιναν τα πάντα 

λάστιχο, και κυρίως οι εργασιακές σχέσεις. Ακόμα και οι ενασχολούμενοι με την Αυτοδιοίκηση 

μπερδεύονται στον λαβύρινθο αυτόν των εργασιακών σχέσεων, ακόμα και 5 μεροκάματα τον 

μήνα για κάποιους μήνες προκηρύσσουν οι δήμοι. Και μη χειρότερα, δηλαδή! 

Μεταξύ αυτών των εργασιακών σχέσεων, ιδιαίτερα προβεβλημένη είναι αυτή των Κοινωνικών 

Συνεταιριστικών Επιχειρήσεων, ΚΟΙΝΣΕΠ. O όρος είναι ελκυστικός και παραπλανητικός. 

Παρουσιάζεται έτσι αθώα ως ένα κοινωνικό εγχείρημα της κοινωνικής λεγόμενης οικονομίας, ενώ 

στην πραγματικότητα είναι ένα σχέδιο νεοφιλελεύθερης έμπνευσης που έχει ως προφανή στόχο τη 

διάλυση των κοινωνικών υπηρεσιών της Αυτοδιοίκησης και τη μεταβίβαση αυτών στον ιδιωτικό 

τομέα. Το νέο αυτό υβρίδιο απλώνεται σε όλες τις κοινωνικές υπηρεσίες της Αυτοδιοίκησης, 

όπως  το πνευματικό Κέντρο, το κολυμβητήριο, οι βρεφονηπιακοί σταθμοί και τώρα και το 

πρόγραμμα «Βοήθεια στο σπίτι». 

Η διαδικασία αυτή αποτελεί συνήθως, κατά τους εισηγητές, «αναγκαστική» διαδικασία, όπως και 

πολλές άλλες μετά τη μνημονιακή καταιγίδα που σαρώνει τους ΟΤΑ. Διάλυση δομών, διακοπή 

συμβάσεων, απαγόρευση προσλήψεων, διαθεσιμότητες και επικείμενες απολύσεις, μαζική 

συνταξιοδότηση υπό τον φόβο απολύσεων, οικονομική ασφυξία και άμεση ή έμμεση στάση 

πληρωμών. 

Έτσι αρχίζει να λειτουργεί ο εκβιασμός... μαφιόζικα. Το ερώτημα που διαρκώς παρουσιάζεται 

είναι: «πώς θα λειτουργήσουν οι παιδικοί σταθμοί, το πρόγραμμα 'Βοήθεια στο σπίτι', το 

πολιτιστικό κέντρο, αφού απαγορεύονται οι προσλήψεις; Και η απάντηση έφτασε... με τον ν. 

4019/2011 (ΦΕΚ Α' 216), όπου θεσπίστηκε η νέα νομική μορφή, η Κοινωνική Συνεταιριστική 

Επιχείρηση ως φορέας της κοινωνικής οικονομίας! 

Έτσι λοιπόν οι εντεταλμένοι της τρικομματικής κυβέρνησης αναγκάζουν τις κοινωνικές δομές να 

λειτουργήσουν. Μόνο με αυτόν τον τρόπο, την Κοινωνική Συνεταιριστική Επιχείρηση, η οποία 

περιγράφεται ως ένας αστικός συνεταιρισμός κοινωνικού σκοπού με περιορισμένη ευθύνη των 

μελών του, ο οποίος διαθέτει εκ του νόμου εμπορική ιδιότητα. Συμπράττουν, λοιπόν, τουλάχιστον 

7 άτομα και το νεοφιλελεύθερο πείραμα ξεκινά στου κασίδη το κεφάλι. Αυτοί μπορούν να 

συνάπτουν προγραμματικές συμβάσεις με το Δημόσιο, τον ευρύτερο δημόσιο τομέα και τους 

ΟΤΑ α' και β' βαθμού. 

Ο φερετζές στην προκειμένη περίπτωση δεν θα μπορούσε να λείπει. Είναι η διάσωση των 

εργαζομένων, οι οποίοι καλούνται αναγκαστικά να συντηρήσουν το υβρίδιο. Υποταγή, λοιπόν, ή 

θάνατος! Αφόρητη πλήξη. Αφόρητη θλίψη... κατάθλιψη. Λένε ότι όταν βιώνεις την αυταπάτη τη 

θεωρείς πραγματικότητα. Ίσως συμβαίνει και αυτό σε αρκετούς αυτοδιοικητικούς, που υποτίθεται 

ότι είναι αντίθετοι, αλλά συνεχίζουν να πιστεύουν ότι με τον τρόπο αυτό βοηθούν τους 

εργαζομένους. 

Τον εκβιασμό αυτόν υφίστανται τώρα και οι εργαζόμενοι στο πρόγραμμα «Βοήθεια στο σπίτι». Ή 

υποτάσσονται στο υβρίδιο των ΚΟΙΝΣΕΠ ή ρίχνονται και αυτοί στον Καιάδα της ανεργίας. Πάνω 



από 3.500 εργαζόμενοι στο ΒΣΣ και 130.000 ηλικιωμένοι ωφελούμενοι και ΑμεΑ στον Καιάδα 

των νεοφιλελεύθερων πειραμάτων. Οι συνεταιριστικές επιχειρήσεις παρουσιάζονται ως 

μονόδρομος για τους εργαζόμενους αυτούς από την τρικομματική μνημονιακή κυβέρνηση. 

Οι ΚΟΙΝΣΕΠ αμφισβητούν τον δημόσιο και κοινωνικό χαρακτήρα των υπηρεσιών, όπου 

επιχειρείται η πλήρης ανταποδοτικότητα των παροχών. Είναι η κερκόπορτα της ιδιωτικοποίησης 

των κοινωνικών υπηρεσιών της Αυτοδιοίκησης, καθώς και αν ακόμα υποθέσουμε ότι για την 

παρούσα περίοδο θα απορροφήσει τους υπάρχοντες εργαζομένους είναι βέβαιο ότι στην επόμενη 

φάση θα συμβληθεί με ιδιώτες. Και αυτό θα το έχουν επιτρέψει οι αυτοδιοικητικοί, οι οποίοι για 

πρόσκαιρες ανάγκες πολιτικής επιβίωσης θα θυσιάσουν τις επόμενες γενιές. Οι οπαδοί του νέου 

αυτού υβρίδιου θα έχουν ήδη σταδιακά μετατρέψει τις κοινωνικές υπηρεσίες των δήμων σε 

επιχειρήσεις ειδικού σκοπού και τα κοινωνικά αγαθά που δικαιούμαστε όλοι ανεξαιρέτως σε 

υπηρεσίες-εμπορεύματα, που μπορούν να τ' απολαμβάνουν μόνο όσοι μπορούν να τα πληρώσουν. 

Αυτό που τώρα επιχειρείται είναι μετά τις περικοπές των κονδυλίων των ΚΑΠ στο 60%, και της 

ΣΑΤΑ σχεδόν στο 50%, να συνεχιστεί η λειτουργία των υπηρεσιών με την εφαρμογή της πλήρους 

ανταποδοτικότητας στις παρεχόμενες υπηρεσίες όπως: σχολεία, μεταφορές μαθητών, 

βρεφονηπιακοί σταθμοί, δημοτικά ιατρεία, ΚΑΠΗ, πρόγραμμα βοήθειας στο σπίτι, προνοιακές 

παροχές, καθαριότητα, δημοτικά έργα, περιβάλλον, πολιτισμός, αθλητισμός. 

Από την άλλη πλευρά τα θύματα αυτού του δράματος, οι εργαζόμενοι, θα λειτουργούν στις 

συνθήκες ενός σύγχρονου δουλεμπορίου, χωρίς συνδικαλιστικά δικαιώματα και με επισφαλή και 

περιορισμένου χρόνου εργασία. Σύγχρονες εταίρες στις ορέξεις του άπληστου κεφαλαίου. Και 

απέναντι στον τρόμο της ανεργίας θα δέχονται τον έναν εκβιασμό μετά τον άλλο. Με 

εκβιαστικούς όρους και υπό τον φόβο της ανεργίας, οι εργαζόμενοι θα αναγκαστούν να 

μετατραπούν σε... συνεταιριστές μετόχους, να χάσουν όλα τα εργασιακά δικαιώματα που 

απορρέουν από την εξαρτημένη σχέση εργασίας, ακόμα και τον μισθό τους, αναλαμβάνοντας το 

ρίσκο του “μερίσματος”. 

Από την άλλη οι θύτες, κυβέρνηση και συνοδοιπόροι, βαστάζοι δήμαρχοι, θα επιχαίρουν με τα 

κατορθώματά τους, καθώς σταδιακά θα διώξουν το άγος της παροχής των κοινωνικών υπηρεσιών 

που τόσο τους στενοχωρούσε και θα επιδοθούν σε πιο τελέσφορες διαδικασίες, όπως για 

παράδειγμα οι πελατειακές σχέσεις, που απλόχερα προσφέρονται με τις ΚΟΙΝΣΕΠ. Αυτοί 

επιλέγουν την υπηρεσία που θα δώσουν σε συνεταιριστικές επιχειρήσεις, αυτοί οργανώνουν τη 

χρηματοδότηση και, κυρίως, αυτοί μετατρέπουν τον επισφαλή συμβασιούχο υπάλληλο σε μέτοχο 

επιχείρησης! 

Έτσι διαλύεται και το τελευταίο κοινωνικό ανάχωμα, διαλύεται ο κοινωνικός ρόλος της 

Αυτοδιοίκησης. Μετατρέπεται σε χώρο ανάλγητο, όπου υπεισέρχεται ο άγριος ανταγωνισμός. Ο 

χώρος του κέρδους. Και αυτό δεν κρύβεται με φερετζέδες. Πρόσφατα μάλιστα το Γενικό 

Λογιστήριο του Κράτους επέβαλε 23% ΦΠΑ στις ΚΟΙΝΣΕΠ, θεωρώντας ότι είναι ιδιωτικός 

τομέας. Τα βέλη εκ των έσω... 

Στον ορυμαγδό αυτό της μνημονιακής πολιτικής παίρνουν τις ιδέες μας και μας τις κάνουν λιώμα. 

Η κοινωνική οικονομία στην Αυτοδιοίκηση αξιοποιείται (συνεταιρισμός, εταιρεία λαϊκής βάσης 

κ.λπ.) με βάση τις αντιλήψεις που απορρέουν από τη νεοφιλελεύθερη οικονομική λογική των 

Συνθηκών της Ε.Ε. Δεν πρόκειται δηλαδή, στην ουσία, για κοινωνική οικονομία, ούτε για 

κοινωνικό συνεταιρισμό, αλλά για «συνεταιριστικού τύπου επιχείρηση», με το βάρος να 

μετατοπίζεται προς την επιχειρηματικότητα, αποκλίνοντας μάλιστα και από διατάξεις που 

χαρακτηρίζουν τις θεμελιακές συνεταιριστικές αρχές. 

Τι σημαίνει αυτό; Τίποτα και πολλά. Ας είμαστε όλοι περισσότερο προσεχτικοί και λιγότερο 

γαλαντόμοι. Απέναντι στις άγριες αυτές πολιτικές που μας έχουν εξαθλιώσει ο στόχος είναι ένας: 

ενότητα για την ανατροπή τους. Η προσοχή μας οφείλει να είναι διαρκώς στραμμένη στην 

αποφυγή αφορμών αποπροσανατολισμού και παρέλκυσης. Οι καιροί είναι εξαιρετικά δύσκολοι 

και δεν συγχωρούν αστοχίες. 

 

*Ο Σπύρος Τζόκας είναι συντονιστής του Τμήματος Αυτοδιοίκησης του ΣΥΡΙΖΑ ΕΚΜ και μέλος 

του Δ.Σ. της ΚΕΔΕ 
 

επιστροφή 



 

ΔΑΣΙΚΕΣ ΠΥΡΚΑΓΙΕΣ –τι κάνουμε πριν , στη διάρκεια και μετά τη φωτιά  

 
(Είναι πάντα επίκαιρο. Ιδιαίτερα τώρα που έρχεται το καλοκαίρι. ΗΓ) 

 

Κεχαγιάς Στέργιος  

21 Ιούνιος 2012  

Η συνολική έκταση της Ελλάδας ανέρχεται σε 13.195.740 και το ήμισυ περίπου της έκτασής της 

καλύπτεται σήμερα από δασικές εκτάσεις. Οι δασικές πυρκαγιές έχουν εξαιρετικά δυσμενείς 

επιπτώσεις στις ανθρώπινες δραστηριότητες, καθώς συμβάλλουν στη δημιουργία καταστροφικών 

πλημμύρων και τη σταδιακή ερημοποίηση των πληγεισών περιοχών. 

Επομένως, η προστασία των δασικών εκτάσεων αποτελεί καθήκον όλων των υπεύθυνων πολιτών. 

 

Τι πρέπει να προσέχετε για να αποτρέψετε την εκδήλωση δασικής πυρκαγιάς; 

• Μην πετάτε αναμμένα τσιγάρα ή σπίρτα, είτε βρίσκεστε σε κλειστούς, είτε σε υπαίθριους 

χώρους. 

• Μην αφήνετε σκουπίδια στο δάσος. Υπάρχει ο κίνδυνος ανάφλεξης. 

• Μην καίτε σκουπίδια ή ξερά χόρτα, ιδιαίτερα το καλοκαίρι. 

• Μην ανάβετε κατά τους θερινούς μήνες ψησταριές σε δάση ή χώρους,, όπου υπάρχουν ξερά 

χόρτα. 

• Αποφύγετε υπαίθριες εργασίες, που ενδέχεται να προκαλέσουν πυρκαγιά, όπως π.χ. 

οξυγονοκολλήσεις, χρήση ηλεκτρικού τροχού, κ.λ.π. 

• Μην παραβιάζετε τα απαγορευτικά πρόσβασης σε περιόδους υψηλού κινδύνου. 

 

Κι αν το σπίτι σας βρίσκεται μέσα ή κοντά σε δασική έκταση, τι πρέπει να κάνετε για να το 

προστατέψετε από ενδεχόμενη πυρκαγιά; 

• Δημιουργήστε μια αντιπυρική ζώνη γύρω από το κτίριο, καθαρίζοντας και απομακρύνοντας σε 

ακτίνα τουλάχιστον 10 μέτρων τα ξερά χόρτα, τις πευκοβελόνες, τα ξερά φύλλα, κ.λ.π., και 

κλαδέψτε τα δέντρα μέχρι ύψους 3 μ., ανάλογα με την ηλικία τους και την κατάσταση των 

κλαδιών τους. 

• Αφαιρέστε όλα τα ξερά κλαδιά από δέντρα και θάμνους. 

• Μην αφήνετε τα κλαδιά των δέντρων να ακουμπούν το κτίσμα. Κλαδέψτε τα έτσι ώστε να 

μεσολαβεί απόσταση τουλάχιστον 3 μ. ανάμεσα σε αυτά και το σπίτι. 

• Αραιώστε τη δενδρώδη βλάστηση γύρω από το κτίσμα, έτσι ώστε τα κλαδιά του ενός δέντρου να 

απέχουν τουλάχιστον 3 μέτρα από τα κλαδιά του άλλου. 

Για λόγους ακόμη μεγαλύτερης ασφάλειας, αν οι συνθήκες το επιτρέπουν, απομακρύνετε τη 

δενδρώδη και θαμνώδη βλάστηση γύρω από το κτίσμα σε απόσταση τουλάχιστον 10 μέτρων. 

• Μην τοποθετείτε πλαστικές υδρορροές ή πλαστικούς οχετούς νερού στους τοίχους του 

κτίσματος. 

• Προφυλάξτε εξωτερικά τα παράθυρα και τις γυάλινες πόρτες, τοποθετώντας παντζούρια από μη 

εύφλεκτα υλικά. 

• Καλύψτε τις καμινάδες και τους αγωγούς εξαερισμού του κτίσματος με ειδικό, μη εύφλεκτο, 

συρμάτινο σύρμα, έτσι ώστε οι σπίθες να μην μπορούν να διεισδύσουν στο εσωτερικό του 

κτιρίου. 

• Μην αποθηκεύετε εύφλεκτα υλικά και αντικείμενα κοντά στο σπίτι. 

• Αποφύγετε την κατασκευή ακάλυπτων δεξαμενών καυσίμων κοντά στο σπίτι. 

• Τοποθετείστε τα καυσόξυλα σε κλειστούς και προφυλαγμένους χώρους. 

• Εξοπλιστείτε με σωλήνα ποτίσματος με μήκος ανάλογο της περιοχής που θέλετε να καλύψετε. 

• Αν έχετε δεξαμενή νερού, μια απλή αντλία που θα λειτουργεί χωρίς ηλεκτρικό ρεύμα και 

περίπου 40 μέτρα σωλήνα νερού (διαμέτρου 25 χιλιοστών) μπορεί να σας προστατέψουν από την 

πυρκαγιά. 

• Προμηθευτείτε ατομικούς πυροσβεστήρες, μεριμνήστε για τη συντήρησή τους και βεβαιωθείτε 

ότι όλα τα μέλη της οικογένειας γνωρίζουν τη θέση τους και είναι εξοικειωμένα με τη λειτουργία 



τους. Σε περίπτωση που έχετε απορίες σχετικά με τη χρήση των πυροσβεστήρων, επικοινωνήστε 

με την Πυροσβεστική Υπηρεσία. 

• Διδάξτε στα παιδιά σας πώς και πότε να κλείνουν τις παροχές ηλεκτρικού και νερού, πώς να 

χρησιμοποιούν το πυροσβεστήρα, πώς να καλούν σε βοήθεια, κ.λ.π. 

• Αναγράψτε όλα τα τηλέφωνα των υπηρεσιών έκτακτης ανάγκης (Πυροσβεστικό Σώμα: 199, 

Αστυνομία: 100, ΕΚΑΒ: 166, Ευρωπαϊκός αριθμός έκτακτης ανάγκης: 112) σε εμφανές σημείο 

και βεβαιωθείτε ότι τα παιδιά σας τα γνωρίζουν. 

• Βοηθήστε τα παιδιά σας να απομνημονεύσουν σημαντικά οικογενειακά στοιχεία, όπως το 

επίθετό τους, τη διεύθυνση και το τηλέφωνο του σπιτιού, το κινητό σας τηλέφωνο, κ.λ.π. 

 

Πώς πρέπει να ενεργήσετε μόλις αντιληφθείτε την πυρκαγιά; 

• Τηλεφωνήστε ΑΜΕΣΩΣ στο Κέντρο της Πυροσβεστικής (Αριθμός κλήσης: 199) και δώστε 

σαφείς πληροφορίες για την τοποθεσία και το ακριβές σημείο, στο οποίο βρίσκεστε, καθώς και 

πληροφορίες για την τοποθεσία και το ακριβές σημείο της πυρκαγιάς. Περιγράψτε το είδος της 

βλάστησης που καίγεται. 

• Περιγράψτε τις διόδους προσέγγισης στο τόπο της πυρκαγιάς. 

• Προσδιορίστε την κατεύθυνση της φωτιάς. 

• Μην κλείσετε το τηλέφωνο, προτού δώσετε όλες τις απαραίτητες πληροφορίες. 

• Ειδοποιήστε τους κατοίκους γειτονικών περιοχών, έτσι ώστε να μην αιφνιδιαστούν από τις 

φλόγες. 

 

Κι αν η πυρκαγιά πλησιάζει το σπίτι σας ;;; Τι πρέπει να κάνετε έξω από το κτίσμα: 

• Απομακρύνετε αμέσως όλα τα εύφλεκτα υλικά (καυσόξυλα, κ.λ.π.) από τον περίγυρο του 

κτίσματος και μεταφέρετέ τα σε κλειστούς καi προφυλαγμένους   χώρους. Η ανάφλεξή τους 

μπορεί να συμβάλει στη μετάδοση της πυρκαγιάς στο κτίριο. 

• Αποσυνδέστε όλες τις συσκευές φυσικού αερίου και υγρών καυσίμων μέσα και έξω από το 

κτίσμα. 

• Κλείστε όλες τις διόδους (καμινάδες, παράθυρα, πόρτες), έτσι ώστε να εμποδίσετε τις καύτρες 

να διεισδύσουν στο εσωτερικό του κτιρίου. 

• Συνδέστε τους σωλήνες ποτίσματος με τις εξωτερικές βρύσες και απλώστε τους έτσι, ώστε να 

καλύπτεται όλη η περίμετρος του κτίσματος. 

• Βρέξτε το χώρο γύρω από το σπίτι και τα ξύλινα τμήματά του. 

• Ανοίξτε την πόρτα του κήπου, για να διευκολύνετε τη διέλευση των πυροσβεστικών οχημάτων. 

• Μαζέψτε αμέσως όλες τις τέντες των μπαλκονιών και παραθύρων του σπιτιού. 

• Ανάψτε τόσο τα εσωτερικά όσο και τα εξωτερικά φώτα του σπιτιού, για να γίνει περισσότερο 

ορατό μέσα από τους καπνούς. 

• Τοποθετείστε σκάλα στην εξωτερική πλευρά του κτιρίου, έτσι ώστε να υπάρχει η δυνατότητα 

άμεσης πρόσβασης στη στέγη του κτιρίου. Η σκάλα πρέπει να τοποθετηθεί στην πλευρά του 

κτιρίου που βρίσκεται αντίθετα από την κατεύθυνση της πυρκαγιάς. 

 

Τι πρέπει να κάνετε μέσα στο κτίσμα: 

• Ξεκρεμάστε τις κουρτίνες από τα παράθυρα. 

• Μετακινήστε προς το εσωτερικό των δωματίων τα έπιπλα που βρίσκονται κοντά σε παράθυρα 

και εξωτερικές πόρτες. 

• Κλείστε όλες τις ενδιάμεσες πόρτες, για να επιβραδύνετε την εξάπλωση της πυρκαγιάς στο 

εσωτερικό του κτιρίου. 

• Κλείστε όλες τις χαραμάδες με βρεγμένα πανιά, για να μην μπει καπνός. 

• Γεμίστε τις μπανιέρες, τις λεκάνες και τους κουβάδες, έτσι ώστε να υπάρχει άμεσα εφεδρικό 

νερό. 

• Συγκεντρωθείτε οικογενειακώς σε ένα δωμάτιο του σπιτιού. 

• Φροντίστε να έχετε μαζί σας ένα φακό και εφεδρικές μπαταρίες σε περίπτωση που διακοπεί το 

ηλεκτρικό ρεύμα. 



• Αν το σπίτι σας είναι ξύλινη κατασκευή, αναζητήστε καταφύγιο σε κάποιο γειτονικό κτιστό 

σπίτι. Διαφορετικά, μπείτε μέσα στο σπίτι μαζί με όλη την οικογένεια και τα κατοικίδιά σας, εκτός 

αν διαταχθεί εκκένωση από τις αρχές. 

• Σε περίπτωση εκκένωσης, ακολουθήστε πιστά τις οδηγίες και τις διαδρομές που θα σας 

υποδειχθούν. 

• Μετά την πυρκαγιά, βγείτε από το σπίτι σας και σβήστε τις μικροεστίες που απομένουν. 

Ελέγχετε για τουλάχιστον 48 ώρες, ανά τακτά χρονικά διαστήματα, την περίμετρο και τους 

εξωτερικούς χώρους του κτίσματος για το ενδεχόμενο αναζωπυρώσεων. 

Παραμείνετε ήρεμοι και υπομονετικοί. 

O πανικός δεν εξυπηρετεί σε τίποτα. Αντίθετα, επιβαρύνει την   κατάσταση . 

  

Κεχαγιάς Στέργιος 

Δάσκαλος –Μετεκπαιδευμένος σε θέματα Πολιτικής Προστασίας 

http://www.dimospaggaiou.gr/el/2011-01-25-11-03-04/categorygenikesanakoinoseis/540-

anakinpirkagiwn.html .  
 

επιστροφή 
 

Ποιος χρειάζεται την παραδοσιακή μουσική;  

 

του Κώστα Γιαννίρη 

Παρ, 15/03/2013  

Η χώρα μας βρίσκεται πάνω σ’ ένα σταυροδρόμι πολιτιστικών και πληθυσμιακών ρευμάτων, που 

μέσα στο χρόνο τής έδωσαν μια ιδιαίτερη ταυτότητα. Συνήθως σκεφτόμαστε αυτήν την 

ιδιαιτερότητα ως ένα βάρος που πρέπει να κουβαλάμε κι όχι ως  ένα συγκριτικό πλεονέκτημα. 

Παγιδευμένοι σ’ έναν φαύλο κύκλο αυτοταπείνωσης, ίσως να ξεχνάμε ότι ο πλούτος αυτής της 

μικρής χώρας είναι η αστείρευτη ποικιλία σε τοπία, στα έθιμα, την ιδιοσυγκρασία, την κουζίνα, τη 

μουσική. Μουσική που παραδόθηκε στα χέρια μας σαν ακατέργαστο διαμάντι, από το δημοτικό 

μέχρι το ρεμπέτικο και λαϊκό τραγούδι, τις αμέτρητες παραλλαγές από όργανα και ρυθμούς σε 

κάθε γωνιά της χώρας, που μια ζωή δε φτάνει αν αποφασίσει κανείς να τα μελετήσει.  

 

Πώς μπορεί η Ελλάδα να προστατέψει αυτήν την κληρονομιά; Η σημερινή οικονομική και 

πολιτική κατάσταση, δυστυχώς, δεν επιτρέπει να γίνουν και πολλά για την προστασία της 

μουσικής μας παράδοσης. Θα μπορούσαν όμως να διατηρηθούν όσα (λίγα) είχαν σχεδιαστεί 

σωστά. Στην περίπτωση της μουσικής εκπαίδευσης, γνωρίζω δύο τέτοια παραδείγματα: Τα 

μουσικά σχολεία, που λειτουργούν σε όλους τους νομούς της χώρας, και το Τμήμα Λαϊκής και 

Παραδοσιακής Μουσικής του ΤΕΙ Άρτας. Αυτές οι εκπαιδευτικές δομές είναι η μόνη δυνατότητα 

που έχει ένας νέος άνθρωπος να διδαχθεί ένα παραδοσιακό μουσικό όργανο εξασκώντας το 

συνταγματικά κατοχυρωμένο δικαίωμα της δημόσιας εκπαίδευσης. Σήμερα το Τμήμα Λαϊκής και 

Παραδοσιακής Μουσικής κλείνει (σχέδιο «Αθηνά») και τα μουσικά σχολεία υπολειτουργούν από 

χρόνιες ελλείψεις καθηγητών. 

 

Η πολιτική ηγεσία, αποκομμένη και απρόσιτη και, πολύ φοβάμαι, άμουση, δεν ενδιαφέρεται για 

τζουράδες και σαντούρια. Δεν κλονίζεται από τη συγχώνευση ενός ακόμη ΤΕΙ, ούτε εκλέγεται για 

να ξέρει πού γίνεται η μουσική έρευνα και πώς θα διασωθούν οι παραδοσιακού σκοποί της 

Καρπάθου. Δεν έχει τίποτε να ωφεληθεί από τη διάσωση ενός ξεχασμένου τραγουδιού του 

Τσιτσάνη. Λεπτομέρειες, θα πει κανείς, μέσα σε όλα αυτά που συμβαίνουν - μέσα σε τόση 

φτώχεια. Η φτώχεια όμως δεν εξαφάνισε ποτέ έναν λαό˙ η πολιτιστική αφομοίωση πολλούς.  

 

Κώστας Γιαννίρης 

Καθηγητής Μέσης Εκπαίδευσης 

(δημοσιεύτηκε στο Alfavita) 

 

επιστροφή 

http://www.dimospaggaiou.gr/el/2011-01-25-11-03-04/categorygenikesanakoinoseis/540-anakinpirkagiwn.html
http://www.dimospaggaiou.gr/el/2011-01-25-11-03-04/categorygenikesanakoinoseis/540-anakinpirkagiwn.html


 
 
 

Oσία Θεοκτίστη η Λεσβία - Ο Pοβινσώνας της Oρθοδοξίας. 

 

Κόντογλου Φώτης 
 

"Mέγα το κατόρθωμα του σου βίου, Mήτερ, αληθώς.  
Eκπλήττεις γαρ των πιστών πάσαν ακοήν τοις σοις αριστεύμασιν.  

Ότι ως άγγελος επί γης... Oσία,  

εβίωσας και αγγέλοις καθωμοίωσαι". 

    
 "Δίκαιος ώσπερ λέων πέποιθε", λέγει ο σοφός Σολομών. Kι' αληθινά, όλοι οι άγιοι σταθήκανε 
σαν λιοντάρια στην πίστη τους, όχι μοναχά τα παλληκάρια, αλλά και τα άκακα γεροντάκια κ' οι 
γυναίκες, που είναι από φυσικό τους φοβιτσιάρες. 
    H χριστιανική θρησκεία είναι ηρωική. Όποιος έχει πίστη δεν φοβάται τίποτα, παρεκτός από το 
Θεό. H παλληκαριά, που έχουνε όσοι αγωνίζουνται για τα πράγματα τούτου του κόσμου, δεν είναι 
τίποτα μπροστά στην αφοβία και στην καρτερία που δείξανε οι άγιοι, όχι μοναχά οι μάρτυρες, 
αλλά κ' οι όσιοι κ' οι ιεράρχες. Ποιος από τους αντρείους του κόσμου μπορεί να αντέξη στην 
καταφρόνεση; Ποιος έχει τη δύναμη να υπομένη τις άδικες κατηγόριες; Ποιος γυρίζει το πρόσωπό 
του κι' από τ' άλλο μέρος για να τον χτυπήσουν, χωρίς να αντισταθή; Ποιος έχει τη δύναμη ν' 
αγαπά τους οχτρούς του και να παρακαλή γι' αυτούς; 
    Mα και στα σωματικά, ποιος έχει τη δύναμη να αρνηθή τον κόσμο και να πάγη να ζήση στην 
ερημιά σαν το αγρίμι, χωρίς καμμιά παρηγοριά, δίχως να βλέπη ίσκιον ανθρώπου, και να θρέφεται 
με άγρια χορτάρια, έχοντας για σπίτι κανένα σκοτεινό και υγρό σπήλαιο; 
    Nαι, η πίστη κάνει σαν ατσάλι και την πιο τρυφερή καρδιά. για τούτο έγραφε κι' ο θεόγλωσσος 
Παύλος "ου γαρ έδωκεν ημίν ο Θεός πνεύμα δειλίας, αλλά δυνάμεως" (Tιμόθ. B΄, α΄, 7). 
    Aνάμεσα στους άγιους, είναι κάποιοι που η γενναιότητά τους κι' ο σκληρός τρόπος της ζωής 
τους ξεπερνά τόσο πολύ το σύνορο που φτάνει η αντοχή της ανθρώπινης φύσης, που φαίνουνται 
απίστευτα στον άπιστο, ενώ ο πιστός δακρύζει διαβάζοντας το βίο τους και δοξάζει το Θεό που 
δίνει τέτοια δύναμη σε κείνους που αρνηθήκανε τα πάντα για τόνομά του. Mια τέτοια αδάμαστη 
ψυχή για την πίστη του Xριστού στάθηκε η αγία Θεοκτίστη η Λεσβία. 
    Aυτή η αγία γεννήθηκε στη φημισμένη Mήθυμνα, που σήμερα λέγεται Mόλυβος, μια μικρή 
πολιτεία που βρίσκεται στα βορινά της Mυτιλήνης, αντίκρυ στον κάβο-Mπαμπά της Aνατολής. 
Στη Mήθυμνα γεννηθήκανε στα αρχαία χρόνια πολλοί σπουδαίοι άνθρωποι, κι' ανάμεσα σ' αυτούς 
κι' ο Aρίωνας, ο μεγάλος μουσικός, που τον παριστάνανε καβαλλικεμένον σ' ένα δελφίνι, με τη 
λύρα στα χέρια, θέλοντας να δείξουνε πως μάγευε και τα ζώα με την τέχνη του. 
    Λοιπόν, κ' η αγία Θεοκτίστη είχε πατρίδα τη Mήθυμνα. Aλλά ασκήτεψε και κοιμήθηκε στην 
Πάρο, και το λείψανό της βρίσκεται στην Iκαριά. K' οι πατριώτες της το είχανε καημό να μην 
έχουνε αυτοί το άγιο λείψανό της, και δεν πάψανε να ενεργούνε, ώς που σήμερα έγινε αυτό που 
ποθούσανε, και ένα μέρος από το λείψανο της αγίας θα δοθή στους Mηθυμναίους, με την άδεια 
του μητροπολίτου Σάμου σεβ. Eιρηναίου, και θα θησαυρισθή σε μια εκκλησία που θα χτίσουνε 
στη μνήμη της. 
    H αγία Θεοκτίστη γεννήθηκε πριν από χίλια εκατό χρόνια, τον καιρό που ήτανε βασιλιάς στην 
Kωνσταντινούπολη ο Λέοντας ο Σοφός.  
    Όπως είναι συνηθισμένο σε τέτοιες ψυχές, που όπως λέγει ο ευαγγελιστής Iωάννης δεν 
γεννηθήκανε από αίμα κι' από θέλημα ανθρώπου, αλλά από το Θεό, η αγία Θεοκτίστη από μικρή 
έτρεχε στην εκκλησία να ξεδιψάση σαν ζαρκάδι διψασμένο, ως που πεθάνανε οι γονιοί της και 
κείνη πήγε σ' ένα μοναστήρι κ' έγινε μοναχή, στο άνθος της νιότης της. Mα κι' από το μοναστήρι 
έτρεχε να βοηθήση όπου υπήρχε δυστυχισμένος, άρρωστος, φτωχός κι' απροστάτευτος άνθρωπος. 
    Mια χρόνια πεθύμησε να δη τη μεγαλύτερη αδελφή της και κατέβηκε στη Mήθυμνα ύστερ' από 
το Πάσχα. 
Kείνον τον καιρό ρημάζανε τα νησιά και τ' ακρογιάλια της Aνατολής οι μπαρμπερίνοι κουρσάροι. 
Eίχε φανερωθή τότες ένας αράπης Nίσσυρης, άγριο σκυλόψαρο, που γύριζε παντού με τα καράβια 
του, κι' όπου ξεμπαρκάριζε δεν άφηνε πέτρα απάνω στην πέτρα. Άρπαζε, ξέσκιζε, σκότωνε, 
ατίμαζε τις γυναίκες, σκλάβωνε τους άντρες, αλλαξοπιστούσε τους χριστιανούς. 
    Πήγε λοιπόν κι' άραξε σε μια έρημη θαλασσοβραχιά, βορινά από τη Mήθυμνα, δίχως να τον 
πάρουνε είδηση, μπήκε με τ' αραπομάνι του στο χωριό τη νύχτα, την ώρα που όλοι κοιμόντανε, 
και μέσα σε λίγο το διαγούμισε, δεν άφησε άψαχτο σπίτι, σκότωσε, ατίμασε, και τους ζωντανούς, 
άντρες και γυναίκες, τους πήρε σκλάβους για να τους πουλήση. Aνάμεσα στους σκλάβους ήτανε 
κ' η Θεοκτίστη, δεκαοχτώ χρονών κορίτσι. 
    Kάνανε πανιά, κ' επειδή είχανε πρύμο το βοριά, τραβήξανε και πήγανε στην Πάρο, που ήτανε 
ολότελα έρημη κ' είχε ρουμανιάσει, και γι' αυτό την είχανε κάνει λημέρι οι πειράτες. 
    H Θεοκτίστη, μαζεμένη σε μια γωνιά μέσα στ' αμπάρι, ήτανε σκεπασμένη με το ράσο της κ' 
έλεγε μέσα της την προσευχή της, το ψαλτήρι, τη δέηση του Iωνά που τον κατάπιε το θεριόψαρο, 



την προσευχή των Tριών Παίδων μέσα στο καμίνι, την προσευχή του Δανιήλ μέσα στο λάκκο των 
λεόντων. 
    Eίπαμε πως η Πάρος ήτανε έρημη και ρουμανιασμένη, και δεν φαινότανε απάνω της μηδέ 
ίσκιος από άνθρωπο. Tο μεγάλο χωριό, η Παροικιά, είχε γίνει ένας σωρός από πέτρες, κι' ανάμεσά 
τους είχανε θεριέψει τα αγριοχόρταρα και τ' αγριόδεντρα. O αγέρας φυσούσε και χοχλακούσε το 
πέλαγο, έρημο και κείνο της ανεμάλλιαζε τα δέντρα και τα χορτάρια. Ψυχή ζωντανή δεν 
φαινότανε πουθενά. Mοναχά τη νύχτα ακουγόντανε τα τσακάλια που ουρλιάζανε και τα φίδια που 
σφυρίζανε. 
    Eκεί στην Παροικιά υπήρχε μια μεγάλη και φημισμένη εκκλησιά της Παναγίας, χτισμένη κοντά 
στη θάλασσα. Σώζεται ως τα σήμερα και τη λένε Eκατονταπυλιανή, χτίριο από τα πιο αρχαία κι' 
από τα πιο σπουδαία της Xριστιανοσύνης. 
    Kατά τον καιρό που έγινε τούτη η ιστορία, αυτή η εκκλησιά είχε ρημάξει, και τα μάρμαρα 
κειτόντανε σπασμένα από τους κουρσάρους. O γύρω τόπος ήτανε δασωμένος, και μέσα στην ίδια 
την εκκλησιά είχανε φυτρώσει βάτα, σκοίνοι, πουρνάρια και τσουκνίδες. 
    Oι μπαρμπερίνοι αράξανε τα καράβια τους στο λιμάνι, που είναι σίγουρο από κάθε καιρό, 
βγήκανε έξω, βγάλανε έξω και τους σκλάβους, κι' αυτοί σκορπίσανε εδώ κ' εκεί, ψάχνοντας όπως 
πάντα. 
    Tότε η Θεοκτίστη, σιγά-σιγά, δίχως να την καταλάβουνε, ξεμάκρυνε, και χώθηκε στα πυκνά 
δέντρα, και τρύπωσε όσο μπόρεσε πιο βαθιά. Άκουσε τους κουρσάρους να φωνάζουνε, μα αυτή 
είχε χωθή σε μια τρύπα και δεν ανάσαινε, τρέμοντας από το φόβο της.  
    O Θεός την προστάτεψε, κ' οι κουρσάροι, αφού ψάξανε λίγο, κάνανε πανιά και φύγανε. 
    Σαν είδε ανάμεσα από τα δέντρα τα καράβια να πιάνουνε το πέλαγο, γονάτισε και φχαρίστησε 
το Θεό. Δεν φοβήθηκε τίποτα, δεν έβαλε με το νου της πως ήτανε ολομόναχη απάνω σε κείνο το 
αγριονήσι, τι θάτρωγε, τι θάπινε, τι θα ντυνότανε! Tα ρούχα της ήτανε ξεσκισμένα από τα 
παλιούρια, τα πόδια και τα χέρια της ματωμένα από τ' αγκάθια. Mα αυτή δόξαζε τον Kύριο που 
γλύτωσε την ψυχή της. Tο κορμί της δεν το συλλογιζότανε ολότελα, κ' έλεγε μέσα της τα λόγια 
του Δαυΐδ: "Eάν γαρ και πορευθώ εν μέσω σκιάς θανάτου, ου φοβηθήσομαι κακά, ότι Συ Kύριε 
μετ' εμού ει".  
    Eβγήκε λίγο στο ξέφωτο, και πήγε κοντά στην ακροθαλασσιά. O αγέρας φυσούσε και τα δέντρα 
βογκούσανε. H θάλασσα βούιζε, το πέλαγο άφριζε, μαβί κι' απέραντο. Ψυχή ζωντανή δεν 
φαινότανε πουθενά. Mοναχά οι γλάροι φωνάζανε από πάνω της, σαν να απορούσανε βλέποντάς 
την. Kατάλαβε πως ήτανε ολομόναχη σε κείνη την έρημο, ζωσμένη από τα ατελείωτα νερά. 
Γονάτισε στον άμμο κ' έκανε την προσευχή της. Παρακάλεσε το Θεό να την προστατέψη, και τον 
φχαρίστησε γιατί την έρριξε σε κείνο το ρημονήσι, αντί να παραπονεθή, όπως θα κάναμε εμείς. 
Eκείνη σκέφθηκε πως η ανεξιχνίαστη σοφία του Θεού την επήγε σε κείνο το μέρος για να τη 
σώση από τις παγίδες του διαβόλου. Γιατί είχε φύγει από το μοναστήρι της επειδή πεθύμησε να δη 
την αδελφή της, ενώ είχε αρνηθή τον κόσμο για Eκείνον που είπε "όποιος αγαπά τον πατέρα του 
και τη μητέρα του περισσότερο από μένα, δεν είναι άξιός μου". H φύση μάς δένει σφιχτά με τα 
δεσμά της. Λοιπόν, ίσως η αγάπη της αδελφής της να την παραπλανούσε. Ίσως ο φυσικός δεσμός 
της σάρκας να χαλάρωνε στην ψυχή της τον πνευματικό δεσμό με τον Xριστό. Γι' αυτό, Eκείνος 
που οικονομά τα πάντα για το συμφέρον του πλάσματός του, την παράδωσε στους κουρσάρους, 
για να τη φέρουνε στην έρημο που την άγιασε, όπως άγιασε τον Aντώνιο και τους άλλους 
ασκητάδες. 
    Tριανταπέντε χρόνια περάσανε από τη μέρα που απόμεινε ολομόναχη η Θεοκτίστη στο 
ρημονήσι της Πάρου, χωρίς να μάθη κανείς τι απόγινε, ζούσε ή πέθανε. Mα και κανένας δεν ήξερε 
πως βρισκότανε ζωντανός άνθρωπος απάνω σε κείνο το ξεχασμένο νησί. Φαίνεται πως κ' οι 
κουρσάροι δεν ξαναπήγανε, γιατί είχανε καλύτερες φωλιές που τρυπώνανε, σε άλλα νησιά, και 
βρίσκανε καλύτερες βίγλες για να παραφυλάγουνε τα καράβια που περνούσανε κοντύτερα στην 
Aνατολή. 
    Στα τριανταπέντε χρόνια, έτυχε να στείλη από την Πόλη ο βασιλιάς Λέοντας καράβια με 
στρατό για να πολεμήση τους Άραβες που βαστούσανε την Kρήτη, κι' από κει κουρσεύανε 
πολιτείες και χωριά, όπως είδαμε πως έκανε ο Nίσσυρης στη Mήθυμνα. Aρχηγός απάνω στα 
καράβια διορίστηκε ένας καλός πολεμιστής, Hμέριος τόνομά του. Aνάμεσα στη συνοδεία του 
βρέθηκε κι' ο Συμεών ο Mεταφραστής, σπουδασμένος συμβουλάτορας του βασιλέα, που είχε 
γράψει πολλούς βίους των αγίων. 
    Σαν να ήτανε από θεϊκή οικονομία και βρέθηκε μέσα σε κείνα τα καράβια ο Συμεών, για να 
γράψη τον παράδοξο βίο της αγίας Θεοκτίστης. Γιατί, σαν φτάξανε κοντά στη Nιο, ο καιρός 
φουρτούνιασε, και στενευτήκανε να ποδίσουνε στην Πάρο. Kαι σαν βγήκανε στη στεριά, πήγανε 
να προσκυνήσουνε τη φημισμένη εκκλησιά της Eκατοπυλιανής, που την είχανε ακουστά τους. 
Eκεί που βλέπανε τα χαλάσματα κι' απορούσανε σε τι κατάσταση είχε καταντήσει εκείνο το 
εξαίσιο χτίριο, είδανε άξαφνα νάρχεται κατά το μέρος τους ένας καλόγερος, σκελετωμένος, 
κίτρινος και ξυπόλητος, μ' ένα ράσο από γιδότριχα. Aυτός δεν θέλησε να τους πη πώς βρέθηκε σε 
κείνο το μέρος, μοναχά τους είπε, σαν τον ρωτήσανε, πως το μαρμαρένιο κιβώριο που σκέπαζε 
την αγία Tράπεζα το είχανε σπάσει οι κουρσάροι του Nίσσυρη, θέλοντας να το πάρουνε για να το 
πάνε στην Kρήτη. Kαι πως δεν μπορέσανε να το κλέψουνε, και πως φεύγοντας από την Πάρο το 
καράβι του Nίσσυρη τσακίστηκε στ' ακρωτήρι της Eύβοιας το λεγόμενο Ξυλοφάγος (τον 
σημερινό Kάβο-Nτόρο), και πνίγηκε κείνος ο χριστιανομάχος Nίσσυρης μαζί με τους 
ληστοσυντρόφους του. 



    Tους είπε κι' άλλα πολλά ο γέροντας, μάλιστα τους είπε πως θα φτάνανε στην Kρήτη την Tρίτη 
και πως θα νικήσουνε τους Άραβες, καθώς κι' άλλα περιστατικά, που γινήκανε όπως τα προείπε. 
    Tους είπε ακόμα και τούτη την ιστορία, που την έγραψε ο Συμεών, σαν γύρισε στην Πόλη: 
    "Πριν από λίγα χρόνια, είπε, ήρθανε στην Πάρο κάποιοι κυνηγοί από τον Eύριπο (Eύβοια) για 
να κυνηγήσουνε ελάφια κι' άλλα αγρίμια, κ' ένας απ' αυτούς μου είπε τούτη τη γλυκύτατη ιστορία: 
Mια μέρα, μου είπε, ήρθα σ' αυτό το νησί με κάποιους συντρόφους για να κυνηγήσουμε, όπως 
τώρα. Eγώ χώρισα από τους άλλους και πήγα να προσκυνήσω στην εκκλησιά της Παναγίας. 
Mπαίνοντας μέσα, είδα μέσα σ' ένα λάκκο λίγα λουμπινάρια, δηλαδή λούπινα, που κάνει πολλά 
τούτος ο τόπος. Eίπα μέσα μου μήπως βρίσκεται στο νησί κανένας άγιος ασκητής, και κοίταξα 
στόνα και στάλλο μέρος της εκκλησιάς. 
    Eκεί που κοίταζα, βλέπω στο δεξιό μέρος της Aγίας Tράπεζας ένα κομμάτι ψιλό πανί σαν την 
τσίπα της αράχνης, που το σάλευε ο αγέρας, και θέλησα να πάγω κοντύτερα για να δω καλά τι 
ήτανε. Mα άκουσα μια φωνή που μούλεγε: "Στάσου, άνθρωπε, μην πλησιάσης, γιατί είμαι μια 
γυναίκα γυμνή, και ντρέπουμαι". Eγώ από το φόβο μου θέλησα να φύγω, γιατί τα μαλλιά της 
κεφαλής μου σηκωθήκανε σαν τ' αγκάθια, κ' έτρεμα από το φόβο μου. 
    Mα στάθηκα, και σαν ήρθα λίγο στα συγκαλά μου, τη ρώτησα ποια ήτανε κι' από πού; K' εκείνη 
μου είπε: "Pίξε μου, σε παρακαλώ, κανένα ρούχο να σκεπαστώ, κ' έπειτα θα σου πω ό,τι είναι 
θέλημα Θεού να μάθης". Tότε της έριξα το πανωφόρι μου, κι' αφού το φόρεσε, πρώτα έκανε το 
σταυρό της και την προσευχή της, για να μη νομίσω πως είναι κανένα φάντασμα, κ' ύστερα ήρθε 
κοντά μου. Eγώ σαν είδα ένα τέτοιο θέαμα, έφριξα. Γιατί έβλεπα μεν πως ήτανε γυναίκα, αλλά 
δεν έμοιαζε με άνθρωπο, επειδή δεν είχε απάνω της σάρκα ολότελα, παρά μοναχά το πετσί με τα 
κόκκαλα, κι' αυτό μαύρο κι' άσκημο. Oι τρίχες των μαλλιών της ήτανε κάτασπρες, και το 
πρόσωπό της αλλαγμένο, δίχως ύλη ολότελα, σαν ίσκιος από άνθρωπο. Kι' από τον πολύ το φόβο 
μου έπεσα χάμω προύμυτος, και την παρακαλούσα να με βλογήση. Kαι κείνη σήκωσε τα χέρια 
της και τα μάτια της κ' έκανε προσευχή μυστικά, κ' ύστερα μου είπε: "O Θεός να σε ελεήση, 
άνθρωπε του Θεού, που Eκείνος σε ωδήγησε σε μένα την τιποτένια, για να σου ιστορήσω τη ζωή 
μου. 
    Mάθε λοιπόν πως είμαι από ένα χωριό της Mυτιλήνης λεγόμενο Mήθυμνα, καλογραία την τάξη, 
Θεοκτίστη το όνομα. Kαι τον καιρό που ήμουνα μικρή, τελευτήσανε οι γονιοί μου. Tότε εγώ 
επήγα σ' ένα γυναικείο μοναστήρι και κουρεύθηκα μοναχή. Kαι σαν ήμουνα δεκαοχτώ χρονών, 
είχα πάει το Πάσχα στο χωριό μου για να δω μια αδελφή που είχα παντρεμένη. Kαι την ίδια νύχτα 
ήρθανε οι Άραβες από την Kρήτη και σκλαβώσανε όλους τους χωριανούς μου, και μαζί τους κ' 
εμένα. Kαι βάζοντάς μας στα καράβια τους, φύγαμε από κει και φτάξαμε σε τούτο το νησί. Σαν 
αράξαμε, ο αρχηγός τους ο Nίσσυρης πρόσταξε να μας βγάλουνε έξω, για να λογαριάση πόσα 
αξίζαμε. Eγώ τότε έκανα πως δίψασα και πως πήγα να πιω, κι' αφού ξεμάκρυνα από τους άλλους, 
εμπήκα στο δάσος και περπάτησα με τόση βία, που καταξέσκισα τα πόδια μου από τις πέτρες κι' 
από τα ξύλα. Στο τέλος, έπεσα χάμω σαν πεθαμένη, μην μπορώντας να σταθώ όρθια από τους 
πόνους. Tο πρωί, είδα τους Σαρακηνούς να φεύγουν, κι' από τη χαρά μου ξέχασα τους πόνους. 
    Eίναι τώρα τριανταπέντε χρόνια και περισσότερο που κατοικώ εδώ, κι' η τροφή μου κατά 
πρώτο ο λόγος του Θεού κ' η βοήθεια της Παναγίας Θεοτόκου, και κατά δεύτερο τα λουμπινάρια 
και τα χόρτα. K' επειδή ξεσκισθήκανε τα ρούχα μου και λιώσανε, με ντύνει και με σκεπάζει η 
δύναμη του Θεού, που κυβερνά και κρατά τα πάντα". 
    Aφού είπε αυτά τα λόγια η αγία, ευχαρίστησε το Θεό και ησύχασε λίγο. Ύστερα, μου είπε πάλι: 
"Όσα έπαθα ως τα σήμερα, σου τα διηγήθηκα με βραχυλογία, άνθρωπε. Aλλά σε παρακαλώ να 
μου κάνης τούτη τη χάρη, για τον Kύριο. Ξεύρω πως θάρθης κι' άλλη φορά με τους συντρόφους 
σου για να κυνηγήσετε. Λοιπόν, σαν ξανάρθετε, πες σε κανέναν ιερέα να μου φέρη μια μερίδα 
από το δεσποτικό Σώμα για να κοινωνήσω, και μην πης σε κανέναν άλλον τίποτα για μένα". 
    Aφού είπε αυτά τα λόγια, μου έδωσε την ευχή της, κ' εγώ της έδωσα υπόσχεση να κάνω όσα 
μου παράγγειλε. Ύστερα, της έκανα μετάνοια, κ' έφυγα. 
    Σε λίγον καιρό, ήρθαμε πάλι εδώ, όπως είχε πη η αγία, και της εφέραμε τα άγια Mυστήρια. 
Aλλά δεν τη βρήκαμε, ή γιατί είχε πάει σε κανένα άλλο μέρος του νησιού, ή γιατί κρύφθηκε 
επειδή ήτανε κι' άλλοι μαζί μου, και δεν ήθελε να τη δούνε. Σαν φύγανε όμως οι άλλοι συντρόφοι 
μου για να κυνηγήσουνε, βλέπω την αγία μπροστά μου, φορεμένη το ρούχο που της είχα δώσει. 
Σαν είδε τα άγια Mυστήρια που βαστούσα, έπιασε κ' έκλαιγε από τη χαρά της. Kαι σαν 
κοινώνησε, είπε: "Nυν απολύεις την δούλην Σου, Δέσποτα, ότι είδον οι οφθαλμοί μου το 
σωτήριόν Σου. Tώρα που έλαβα την άφεση των αμαρτιών μου, ας πάγω όπου προστάξει η 
παντοδυναμία Σου". 
    Aυτά είπε, κι αφού σήκωσε τα χέρια της και τα κράτησε υψωμένα πολλή ώρα, έκανε την 
προσευχή της νοερά. K' εγώ αφού επήρα την ευχή της, έφυγα. 
    Kαθίσαμε στο νησί λίγες μέρες και κάναμε καλό κυνήγι. Kαι πριν να φύγουμε, γύρισα πάλι 
στην εκκλησία, για να πάρω την ευλογία της αγίας Θεοκτίστης, για βοήθειά μου στο ταξίδι μας. 
Aλλά, μπαίνοντας μέσα στη ρεπιασμένη εκκλησιά, την είδα να κείτεται νεκρή, στον τόπο που την 
είχα βρη πρωτύτερα, με σταυρωμένα τα χέρια, και τυλιγμένη με το φόρεμα που της είχα δώσει. 
    Tότε έπεσα καταγής, κλαίγοντας και καταφιλώντας εκείνο τ' αγιασμένο και παρθενικό και 
άσπιλο λείψανο. Έπειτα βγήκα έξω και φώναξα τους συντρόφους μου, κι' αφού ανάψαμε κεριά 
και λιβάνια και ψάλλαμε τη νεκρώσιμη ακολουθία, τη θάψαμε στον ίδιο τόπο που τη βρήκαμε". 

(από το Γίγαντες ταπεινοί, Aκρίτας 2000)  
Πηγή: http://www.snhell.gr/anthology/content.asp?id=176&author_id=19 .  

http://www.snhell.gr/anthology/content.asp?id=176&author_id=19


 
επιστροφή 
 

Τα κουτσομπολιά και το σοφό τεστ του Σωκράτη  

 

Μια μέρα, εκεί που ο μεγάλος αρχαίος Έλληνας φιλόσοφος Σωκράτης έκανε τη βόλτα του στην 

Ακρόπολη, συνάντησε κάποιον γνωστό του, ο οποίος του ανακοίνωσε ότι έχει να του πει κάτι 

πολύ σημαντικό που άκουσε για κάποιον από τους μαθητές του.  

Ο Σωκράτης του είπε ότι θα ήθελε, πριν του πει τι είχε ακούσει, να κάνουν το τεστ της "τριπλής 

διύλισης".  

"- Τριπλή διύλιση;" ρώτησε με απορία ο γνωστός του. 

- Ναι, πριν μου πεις τι άκουσες για το μαθητή μου θα ήθελα να κάτσουμε για ένα λεπτό να 

φιλτράρουμε αυτό που θέλεις να μου πεις. Το πρώτο φίλτρο είναι αυτό της αλήθειας.  Είσαι λοιπόν 

εντελώς σίγουρος ότι αυτό που πρόκειται να μου πεις είναι αλήθεια; 

- Ε... όχι ακριβώς, απλά το άκουσα όμως και... 

-Μάλιστα, άρα δεν έχεις ιδέα αν αυτό που θέλεις να μου πεις είναι αλήθεια ή ψέματα.  Ας 

δοκιμάσουμε τώρα το δεύτερο φίλτρο, αυτό της καλοσύνης. Αυτό που πρόκειται να μου πεις για τον 

μαθητή μου είναι κάτι καλό; 

- Καλό; Όχι το αντίθετο μάλλον...  

- Άρα, συνέχισε ο Σωκράτης, θέλεις να πεις κάτι κακό για τον μαθητή μου αν και δεν είσαι καθόλου 

σίγουρος ότι είναι αλήθεια.  

Ο γνωστός του έσκυψε το κεφάλι από ντροπή και αμηχανία.  

- Παρόλα αυτά, συνέχισε ο Σωκράτης, μπορείς ακόμα να περάσεις το τεστ γιατί υπάρχει και το τρίτο 

φίλτρο,  της χρησιμότητας. Είναι αυτό που θέλεις να μου πεις για τον μαθητή μου κάτι που μπορεί 

να μου φανεί xρήσιμο σε κάτι; 

- Όχι δεν νομίζω...  

- Άρα λοιπόν αφού αυτό που θα μου πεις, που μπορεί να μην είναι αλήθεια, σίγουρα δεν είναι 

ούτε καλό, ούτε χρήσιμο, γιατί θα πρέπει να το ακούσω;  
Ο γνωστός του έφυγε ντροπιασμένος, έχοντας πάρει ένα καλό μάθημα...  

Μήπως είναι καιρός να βάλουμε κι εμείς αυτό το σοφό τεστ στη ζωή μας; 
Από:  "kostas tsagas"  

Νοέμβριος 26, 2012  
 

επιστροφή 

 

Εσύ ξέρεις ποια είναι η Γκρατσιέλα Γκρόλο της Λίστας Λαγκάρντ ;;!!!! 

 

Σ.τ.σ.: Ρε τι κυκλοφορεί στο διαδίκτυο! ΗΓ 

 

14 Mar 2013  

Καλησπέρα Έλληνες. Λοιπόν έχουμε και λέμε: 

Η "κυρία" ΓΚΡΑΤΣΙΕΛΑ ΓΚΡΟΛΟ (Ιταλο-Λιβανέζικης καταγωγής) βρίσκεται στην λίστα 

ΛΑΓΚΑΡΝΤ στον αριθμό 128, ενώ το όνομα της, αναφέρεται συνολικά 4 φορές στη λίστα 

Λαγκάρντ! 

Η μητέρα της ΡΕΓΓΙΝΑ ΑΜΠΟΥΑΦ, βρίσκεται επίσης στην λίστα Λαγκάρντ στη θέση 2 αλλά 

και στην θέση 767. 

Η γιαγιά της Γκρατσιέλας, ΕΛΕΝΗ ΣΑΦΡΑ - ΚΟΥΜΑΝΙΩΤΗ, βρίσκεται και αυτή στην Λίστα 

ΛΑΓΚΑΡΝΤ, στον αριθμό 127. 

Η κ. ΓΚΡΑΤΣΙΕΛΑ ΓΚΡΟΛΟ είναι σύζυγος του βουλευτή της ΝΔ ΜΑΝΩΛΗ 

ΚΕΦΑΛΟΓΙΑΝΝΗ 

 

 Και τώρα το καλύτερο... 

Ο "κ". Μανώλης Κεφαλογιάννης είναι μέλος της Επιτροπής Θεσμών και Διαφάνειας της Βουλής, 

που ερευνά την Λίστα ΛΑΓΚΑΡΝΤ !!! 



Σας φαίνεται εξοργιστικό; Ξαναδιαβάστε το άλλη μια φορά για να σας φανεί ακόμα περισσότερο. 

Οποιοσδήποτε βουλευτής με το στοιχειώδες ήθος (φυσικά στην Ελλάδα αυτά δεν πάνε μαζί), 

βρισκόταν στη θέση του Μανώλη Κεφαλογιάννη, έπειτα από τις συγκεκριμένες "αποκαλύψεις" θα 

είχε παραιτηθεί, σωστά; Ε διαβάστε τώρα και τις δηλώσεις του Μανωλιού μετά τη δημοσιοποίηση 

του θέματος και αλλάξτε πλευρό: 

«Τώρα που έμαθα ότι η γυναίκα μου είναι στη λίστα Λαγκάρντ, την αγαπώ ακόμα περισσότερο» 

έλεγε χαμογελώντας σε συναδέλφους του ο βουλευτής της ΝΔ και πρώην υπουργός, Μαν. 

Κεφαλογιάννης  

Πριν κοιμηθείς σήκω να πας να πληρώσεις το τέλος ακινήτων, το χαράτσι και την εφορία, γιατί 

μαζί τα φάγαμε. 

Πηγή: Εσύ ξέρεις ποια είναι η Γκρατσιέλα Γκρόλο;;; - RAMNOUSIA .  

 

επιστροφή 

 

Κυριακή της Ορθοδοξίας - Οι κατάρες της Εκκλησίας κατά των Ελλήνων και του ελληνικού 

πνεύματος 

 
Βρέ τι κυκλοφορεί στο διαδίκτυο! ΗΓ 
 
Κύριο θέμα του εορτασμού της Κυριακής της Ορθοδοξίας (φέτος 24 Μαρτίου) είναι η νίκη των 
εικονολατρών επί των εικονομάχων και ταυτόχρονα ο αναθεματισμός των Ελλήνων. Οι 
αναθεματισμοί αυτοί ψέλνονται από το 788 μέχρι σήμερα τόσο από τους ιερείς της ορθοδοξίας 
όσο και από τους παριστάμενους, την Α΄ Κυριακή της Σαρακοστής. Συντάχθηκαν κατά την Ζ' 
Οικουμενική Σύνοδο που έγινε στη Νίκαια της Βιθυνίας κατά την οποία προέδρευσε ο 
Κωνσταντίνος ο ΣΤ' και η μάνα του Ειρήνη η Αθηναία, το 787, στην οποία παρευρέθηκαν 367 
συνοδικοί επίσκοποι. Η οριστική αναστήλωση των εικόνων έγινε από την αυτοκράτειρα Θεοδώρα 
(το 842). 
… Απολαύστε τους λοιπόν και θαυμάστε την αγάπη του εβραιοχριστιανισμού προς τον ΕΛΛΗΝΑ 
και το ΑΡΧΑΙΟ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΠΝΕΥΜΑ. 
  
ΠΡΩΤΟΣ ΑΝΑΘΕΜΑΤΙΣΜΟΣ: 
«Τοις ευσεβείς μεν επαγγελλομένοις τα των Ελλήνων δε δυσσεβή δόγματα τη ορθοδόξω και 
καθολική εκκλησία περί τε ψυχών ανθρωπίνων, και ουρανού και γης, και των άλλων κτισμάτων 
αναιδώς ή μάλλον ασεβώς επεισάγουσιν ανάθεμα  (γ')». 
Μετάφραση: 
Σε όσους παριστάνουν τους ευσεβείς, ενώ, την ίδια στιγμή, εισάγουν με θράσος ή πολύ 
περισσότερο με ασέβεια στην Ορθόδοξη και Καθολική Εκκλησία τις ασεβείς δοξασίες των 
ΕΛΛΗΝΩΝ και για τις ανθρώπινες ψυχές και για τον ουρανό και τη γη και για τα άλλα κτίσματα, 
ΑΝΑΘΕΜΑ! ΑΝΑΘΕΜΑ! ΑΝΑΘΕΜΑ! 
Τρεις φορές Ανάθεμα δηλαδή στους Ορφέα, Θαλή, Αναξίμανδρο, Αναξιμένη, Πυθαγόρα, 
Ξενοφάνη, Παρμενίδη, Ζήνωνα, Εμπεδοκλή, Ηράκλειτο, Αναξαγόρα, Δημόκριτο, Σωκράτη, 
Πλάτωνα κ.α. 
 
ΔΕΥΤΕΡΟΣ ΑΝΑΘΕΜΑΤΙΣΜΟΣ: 
«Tοις την μωράν των έξωθεν (=Ελλήνων) φιλοσόφων λεγομένην σοφίαν προτιμώσι, και τοις 
καθηγηταίς αυτών επομένοις, και τας τε μετεμψυχώσεις των ανθρωπίνων ψυχών, η και ομοίως 
τοις αλόγοις ζώοις ταύτας απόλλυσθαι, και εις το μηδέν χωρείν δεχομένοις και δια τούτο 
ανάστασιν, και κρίσιν, και την τελευταίαν των βεβιωμένων ανταπόδοσιν αθετούσιν ανάθεμα (γ')». 
Μετάφραση: 
Σε όσους προτιμούν τη λεγόμενη σοφία των εκτός χριστιανισμού ΕΛΛΗΝΩΝ την ανόητη και 
ακολουθούν τους δασκάλους τους και δέχονται ότι υπάρχει μετεμψύχωση ή ότι οι ανθρώπινες 
ψυχές χάνονται όπως τα άλογα ζώα και ξεπέφτουν στην ανυπαρξία και εξαιτίας αυτών των ιδεών 
τους αθετούν την ανάσταση, την κρίση [κατά τη δευτέρα παρουσία] και την τελική ανταπόδοση 
σύμφωνα με όσα έπραξε στη ζωή του ο καθένας, ΑΝΑΘΕΜΑ! ΑΝΑΘΕΜΑ! ΑΝΑΘΕΜΑ! 
 
ΤΡΙΤΟΣ ΑΝΑΘΕΜΑΤΙΣΜΟΣ: 
«Τοις λέγουσιν ότι οι των Ελλήνων σοφοί και πρώτοι των αιρεσιαρχών, οι παρά των επτά αγίων 
και καθολικών συνόδων, και παρά πάντων των εν Ορθοδοξία λαμψάντων πατέρων αναθέματι 
καθυποβληθέντας, ως αλλότριοι της καθολικής εκκλησίας δια την εν λόγοις αυτών κίβδηλον και 
ρυπαράν περιουσίαν κρείττονες εισι κατά πολύ, και ενταύθα και εν τη μελλούση κρίσει, και των 

http://www.ramnousia.com/2013/02/esy-ksereis-poia-einai-i-gkratsiela-gkrolo.html#ixzz2LouiszW6


ευσεβών μεν και ορθοδόξων ανδρών, άλλως δε κατά πάθος ανθρώπινον  ή αγνόημα 
πλημμελησάντων ανάθεμα (α')». 
Μετάφραση: 
Σε όσους λένε ότι είναι καλύτεροι κατά πολύ οι σοφοί των ΕΛΛΗΝΩΝ και οι πρωτοστάτες στις 
αιρέσεις, στους οποίους οι επτά άγιες και Καθολικές Σύνοδοι και όλοι οι Πατέρες που έλαμψαν 
μέσα στην Ορθοδοξία τους επέβαλαν ανάθεμα, ως ξένους στην Καθολική Εκκλησία, καθώς 
πλεόνασαν τα ψεύτικα και βρόμικα λόγια τους και εδώ και στη μέλλουσα κρίση, και σε κείνους 
που είναι ευσεβείς και ορθόδοξοι αλλά αμάρτησαν από ανθρώπινο πάθος ή από άγνοια, 
ΑΝΑΘΕΜΑ! 
 
ΤΕΤΑΡΤΟΣ ΑΝΑΘΕΜΑΤΙΣΜΟΣ: 
«Τοις τα ελληνικά διεξιούσι μαθήματα, και μη δια παίδευσιν μόνον ταύτα παιδευομένοις, αλλά 
και ταις δόξαις αυτών ταις ματαίαις επομένοις, και ως αληθέσι πιστεύουσι και ούτως αυταίς ως το 
βέβαιον εχούσαις εγκειμένοις, ώστε έτερους ποτέ μεν λάθρα, ποτέ δε φανερώς ενάγειν αυταϊς και 
διδάσκειν ανενδοιάστως ανάθεμα (α')». 
Μετάφραση: 
Σε όσους αποδέχονται τις διδασκαλίες των Ελλήνων και δεν τις σπουδάζουν μόνο για μόρφωση, 
αλλά ακολουθούν και τις ιδέες τους τις μάταιες και τις πιστεύουν ως αληθινές, και μάλιστα ωσάν 
αυτές να περιέχουν τη βεβαιότητα, και επιμένουν να παρασύρουν σ' αυτές άλλοτε κρυφά και 
άλλοτε φανερά και να τις διδάσκουν χωρίς κανέναν ενδοιασμό, ΑΝΑΘΕΜΑ! 
 
ΠΕΜΠΤΟΣ ΑΝΑΘΕΜΑΤΙΣΜΟΣ: 
«Τοις μετά των άλλων μυθικών πλασμάτων, αφ' εαυτών και την καθ' ημάς κλίσιν μεταπλάττουσι, 
και τάς πλατωνικάς ιδέας ως αληθείς δεχομένοις και ως αυθυπόστατο την ύλην παρά των ιδίων 
μορφούσθαι λέγουσι, και προφανώς διαβάλλουσι το αυτεξούσιον τον Δημιουργού, τον από του μη 
όντος εις το είναι παραγαγόντος τα πάντα, και ως ποιητού πάσιν αρχήν και τέλος επιτιθέντος εξ-
ουσιαστικώς και δεσποτικώς ανάθεμα (α')». 
Μετάφραση: 
Σε όσους με δική τους πρωτοβουλία, μαζί με τα άλλα μυθικά πλάσματα, διαστρεβλώνουν τα της 
δημιουργίας του ανθρώπου και δέχονται ως αληθινές τις ΠΛΑΤΩΝΙΚΕΣ ιδέες και ισχυρίζονται 
ότι οι ίδιοι από μόνοι τους διαμορφώνουν άποψη και προφανώς αμφισβητούν την απόλυτη 
εξουσία του Δημιουργού, ο οποίος από την ανυπαρξία έφερε στην ύπαρξη τα πάντα και ως 
Ποιητής έθεσε σε όλα αρχή και τέλος με τη δύναμη του εξουσιαστή και δεσπότη, ΑΝΑΘΕΜΑ! 
 
ΕΚΤΟΣ ΑΝΑΘΕΜΑΤΙΣΜΟΣ: 
«Τοις δεχομένοις, και παραδίδουσι τα μάταια και ελληνικά ρήματα., ότι τε προύπαρξις εστί των 
ψυχών, και ουκ εκ τον μη όντος τα πάντα εγένετο, και παρήχθησαν, οτι τέλος εστί της κολάσεως η 
αποκατάστασις αύθις της κτίσεως, και των ανθρωπίνων πραγμάτων, και διά των τοιούτων λόγων 
την βασιλείαν των ουρανών λυομένην πάντως, και παράγουσαν εισάγουσιν, ην αιωνίαν και 
ακατάλυτον αυτός τε ό Χριστός και Θεός ημών εδίδαξε, και παρέδοτο και διά πάσης της Παλαιάς 
και Νέας Γραφής ημείς παρελάβομεν οτι και η κόλασις ατελεύτητος και ή βασιλεία αΐδιος, διά δε 
των τοιούτων λόγων εαυτούς τε απολλύουσι, και ετέροις αιωνίας καταδίκης προξένοις γινομένοις 
ανάθεμα (γ')». 
Μετάφραση: 
Σε όσους δέχονται και διαδίδουν τις μάταιες αντιλήψεις των ΕΛΛΗΝΩΝ, και ότι οι ψυχές 
προϋπήρχαν και ότι δεν προήλθαν ούτε προέκυψαν από την ανυπαρξία τα πάντα και ότι ήρθε το 
τέλος της κολάσεως από τη στιγμή που δημιουργήθηκε και η κτίση και το ανθρώπινο είδος, και 
διαδίδουν με τέτοια λόγια ότι η Βασιλεία των Ουρανών έχει τελείως καταργηθεί και εκλείψει, την 
οποία και ο ίδιος ο Χριστός και Θεός μας δίδαξε ως αιώνια και ακατάλυτη, παρέδωσε και εμείς 
από την Παλαιά και Καινή Διαθήκη παραλάβαμε ότι και η Κόλαση είναι ατέλειωτη και η 
Βασιλεία παντοτινή, καταστρέφουν με τέτοια λόγια και τους εαυτούς τους και προξενούν σε 
άλλους αιώνια καταδίκη, ΑΝΑΘΕΜΑ! ΑΝΑΘΕΜΑ! ΑΝΑΘΕΜΑ! 
 
ΕΒΔΟΜΟΣ ΑΝΑΘΕΜΑΤΙΣΜΟΣ: 
«Έτι, τοις φρονούσι και λέγουσι κτιστήν είναι πάσαν φυσικήν δύναμιν και ενέργειαν της 
τρισυπόστατου θεότητος, ως κτιστήν εκ τούτου πάντως και αυτήν την θείαν ονσίαν 
αναγκαξομένοις δοξάζειν. Κτιστή γαρ κατά τους Αγίους ενέργεια, κτιστήν δηλώσει και φύσιν 
άκτιστον δέ, άκτιστον χαρακτηρίζει ουσίαν. Καντεύθεν ήδη κινδυνεύουσι εις θείαν παντελή 
περιπίπτειν, και την ελληνικήν μυθολογίαν και την των κτισμάτων λατρείαν, τη καθαρά και 
αμώμω των χριστιανών πίστει προστριβομένοις, μη ομολογοϋσι δε κατά τας αγίας θεοπνεύστους 
θεολογίας, και το της Εκκλησίας ευσεβές φρόνημα, άκτιστον είναι πάσαν φυσικήν δύναμιν και 
ενέργειαν της τρισυπόστατου θεότητος ανάθεμα (γ')». 



Μετάφραση: 
Σε όσους ακόμη φρονούν και λένε ότι κάθε φυσική δύναμη και ενέργεια της τρισυπόστατης 
Θεότητας είναι εκ των υστέρων δημιουργημένη, αναγκάζονται ως εκ τούτου να δεχτούν ότι θεία 
ουσία είναι χωρίς άλλο εκ των υστέρων δημιουργημένη· γιατί αν εκ των υστέρων δημιουργημένη 
ενέργεια κατά τους Αγίους, θα φανερώσει ότι είναι εκ των υστέρων δημιουργημένη και η φύση. 
Αυτή όμως είναι άκτιστη, θα τη χαρακτηρίσει κανείς άκτιστη ουσία και εξ αυτού του λόγου και 
όσοι ζουν με την καθαρή και αμόλυντη χριστιανική πίστη κινδυνεύουν να περιπέσουν σε πλήρη 
αθεΐα και να δεχτούν την ελληνική μυθολογία και τη λατρεία των δημιουργημάτων. 
Σε όσους άρα δεν ομολογούν, σύμφωνα με τις θεόπνευστες θεολογικές ερμηνείες των Αγίων και 
το ευσεβές φρόνημα της Εκκλησίας, ότι είναι άκτιστη κάθε φυσική δύναμη και ενέργεια της 
τρισυπόστατης Θεότητας, ΑΝΑΘΕΜΑ! ΑΝΑΘΕΜΑ! ΑΝΑΘΕΜΑ! 
  
Από την «Παρακλητική» λαμβάνεται επίσης ένα ανθελληνικό τροπάριο και ένας μακαρισμός. 
Το τροπάριο: «Ναούς ειδώλων (=ελληνικούς) καθείλετε αθλούντες, και εαυτούς της Τριάδος θείους 
ναούς εδομήσασθε, αθλοφόροι κυρίου αγγέλων συνόμιλοι».  
Ο μακαρισμός: «Οι καλάμω του Σταυρού, εκ του βυθού της αγνωσίας τους λαούς αναγαγόντες 
Απόστολοι, την των Ελλήνων πλάνην απεμειώσατε από της γης, απλανείς σωτήρες γενόμενοι των 
πιστών, αληθώς όθεν μακαρίζεσθε». 
Κυριακή, 8 Μαρτίου, 2009 στο http://www.pare-dose.net/2654#ixzz2OP2JAwi0 .  
 

επιστροφή 

 

Τεχνολογία και ο ελλαδικός χώρος (Κνωσός, Ακρωτήρι, Μυκήνες, Ο σίδηρος, Οι σκοτεινοί 

αιώνες) 

 

Αναδημοσιεύουμε πληροφορίες για την τεχνολογία στο Αιγαίο, θέλοντας να περιγράψουμε το 

πλαίσιο στο οποίο αναπτύχθηκε ο μύθος του Δαιδάλου και του Ικάρου, η αμπελοκαλλιέργεια, η 

διαμόρφωση των μύθων, η έλευση του πανιού από την Αίγυπτο, η πειρατεία στο Αιγαίο. Οι 

διερευνητικοί αναγνώστες μας μπορούν να περιτρέξουν τις συνδέσεις που παραθέτουμε στο 

κείμενο αλλά και τις συνδέσεις του τίτλου του δημοσιεύματος.  

Ηλίας Γιαννίρης 

 

Αν και διαπιστώνονται ήδη από το 3000 π.Χ. (εποχή χαλκού) αρχικές μεταλλουργικές 

δραστηριότητες στις Κυκλάδες, (σ.τ.σ. δυο αρχαιομεταλλουργικές θέσεις έχουν εντοπιστεί στην 

Ικαρία από το Θωμά Κατσαρό) δεν οδήγησαν αυτές στη δημιουργία υψηλού πολιτισμού, 

αντίστοιχου με εκείνους της Μεσοποταμίας και της Αιγύπτου. Αυτό πιθανόν να οφείλεται στο 

γεγονός ότι οι θαλάσσιες μεταφορές δεν ήταν ακόμα γι' αυτό το λαό εύκολες ή δυνατές κι έτσι δεν 

υπήρχε ευκαιρία για ανάπτυξη του εμπορίου και μέσω αυτού, της συλλογής νέων γνώσεων για τις 

τεχνικές εξελίξεις, την οργάνωση της πόλης κ.ά.   

Οι πρώτοι πολιτισμοί που αναπτύσσονται στο σημερινό ελλαδικό χώρο είναι αυτοί της Κρήτης 

και των Μυκηνών. Και οι δύο έχουν ένα κοινό χαρακτηριστικό: δεν σχετίζονται με κάποιο μεγάλο 

ποτάμι, όπως στις προηγούμενες περιπτώσεις, αλλά έχουν τη βάση τους σε εδάφη που σήμερα θα 

ονομάζαμε ξερικά. Αιτία αυτής της διαφοροποίησης είναι ότι ο ποταμός ως μέσο κυκλοφορίας και 

επικοινωνίας έχει αντικατασταθεί από τη θάλασσα του Αιγαίου.  

Τόσο στα ομηρικά έπη, όσο και στους Ηρόδοτο και Θουκυδίδη αναφέρεται ότι διάφορες φυλές 

(πιθανόν Κάρες και Λέλεγες) είχαν αναπτύξει στην ανατολική Μεσόγειο ισχυρό πειρατικό στόλο, 

με αποτέλεσμα να έχει εξαπλωθεί η εξουσία τους στα νησιά του Αιγαίου και στην Κρήτη. Η 

δραστηριότητα αυτών των «κακούργων» (Θουκυδίδης) ανεστάλη με την ανάπτυξη της μινωικής 

ναυτικής δύναμης. Αυτές οι πληροφορίες μαρτυρούν ότι πρέπει να είχαν αναπτυχθεί εκείνους τους 

αιώνες ευέλικτα πλοία, με τα οποία οι πειρατές εκτελούσαν τις καταδρομικές αποστολές τους.  

http://sfrang.com/historia/selida104.htm  

 

Η αρχαιότητα μεταξύ 1000 και 750 π.Χ. 
Η «κατάκτηση» του Αιγαίου από τους ελληνικούς πληθυσμούς οδήγησε, σε συνδυασμό και με τον 

ελληνόφωνο πληθυσμό της Κύπρου, σε επαφές και ανταλλαγές, εμπορικές, πολιτισμικές αλλά και 

βιολογικές με τους ευημερούντες λαούς της Μικράς Ασίας και της ευρύτερης Μέσης Ανατολής. Η 

http://www.pare-dose.net/2654#ixzz2OP2JAwi0
http://sfrang.com/historia/selida104.htm#2
http://sfrang.com/historia/selida104.htm#3
http://sfrang.com/historia/selida105.htm#1
http://sfrang.com/historia/selida105.htm#12
http://sfrang.com/historia/selida105.htm#2
http://sfrang.com/historia/selida105.htm#2
http://sfrang.com/historia/selida104.htm


ευκαιρία των επαφών και ανταλλαγών, χωρίς αυτοί οι λαοί να απειλούν πολιτικά ή στρατιωτικά 

την ανεξαρτησία του ελληνικού χώρου, οδήγησε σε μια σταδιακή άνοδο του πολιτισμικού και 

οικονομικού επιπέδου των Ελλήνων εκείνης της εποχής. Η αφομοίωση και επεξεργασία των 

ξένων επιδράσεων δεν έγινε με καταναγκασμό αλλά με τη θέληση των ίδιων των αποδεκτών και 

επιλεκτικά. Έτσι αποκτήθηκαν σταδιακά τέτοιες και τόσες τεχνικές και καλλιτεχνικές ικανότητες 

ώστε με την πάροδο του χρόνου να αποδεσμευτούν οι «μαθητές» από τους «δασκάλους» και στην 

πορεία να τους υπερκεράσουν σε εφευρετικότητα και δημιουργικότητα.   

Αυτές οι διεργασίες πολλών αιώνων ενσωματώθηκαν στις μυθοπλασίες του ελληνικού πολιτισμού 

(Ελληνική Μυθολογία), στις οποίες παίζουν σημαντικό ρόλο οι τεχνικές εφαρμογές, ήδη απ' την 

πρώτη ώρα της Δημιουργίας. Ο προμηθεϊκός μύθος (Πλάτων, Πρωταγόρας, 321γ) είναι 

αποκαλυπτικός: οι θεϊκές δυνάμεις συνειδητοποιούν την αβλεψία τους (άνθρωπος αδύναμος, 

γυμνός, άστεγος), και την διορθώνουν δωρίζοντας «έντεχνον σοφίαν» (=τεχνογνωσία) μέσω της 

Αθηνάς και «πύρ» (=ενέργεια) μέσω του Ηφαίστου.  

http://sfrang.com/historia/selida106.htm 

 

Οι συνθήκες εξουσίας στην ανατολική Μεσόγειο δεν επέτρεπαν την ίδρυση ελληνικών αποικιών 

στις ακτές της Παλαιστίνης και της Αιγύπτου. Υπήρχαν όμως σημαντικές αποστολές με 

αρμοδιότητα στη διεκπεραίωση του εμπορίου. Στα χρόνια του Φαραώ Ψαμμήτιχου Ι (664-610 

π.Χ.) αναφέρονται Έλληνες εμπορικοί αντιπρόσωποι στην Αίγυπτο. Στον πρώιμο 6
ο
 αιώνα π.Χ. 

αναφέρονται μάλιστα και Έλληνες μισθοφόροι που πολέμησαν ενάντια στο βασίλειο της 

Νουμιδίας. Η παρουσία των Ελλήνων σ' αυτό το χώρο προκύπτει από επιγραφές που άφησαν οι 

ίδιοι στο ιερό του Αμπού Σιμπέλ. Γενικότερα, η Αίγυπτος ασκούσε μεγάλη έλξη στους Έλληνες 

και περί τον 6
ο
 π.Χ. αιώνα ο Φαραώ 'Αμασις εγκατέστησε πολλούς από αυτούς τους μετανάστες 

στη Μέμφιδα. 

Αν και, όπως αναφέρθηκε, οι δραστηριότητες των Ελλήνων της κλασικής εποχής εστιάζονταν στη 

γεωργία και τη ναυσιπλοΐα, στον αγροτικό τομέα δεν προέκυψαν αξιόλογοι νεωτερισμοί. Κυρίως 

αφομοιώθηκαν οι κεκτημένες γνώσεις και προσαρμόστηκαν στις τρέχουσες απαιτήσεις. Στη 

ναυπηγική, η οποία στήριζε, τόσο το εμπόριο και την επέκταση στις αποικίες, όσο και την 

πολεμική ισχύ, υπήρξαν όμως σημαντικοί νεωτερισμοί. Πρώτος εξ αυτών ήταν η διαφοροποίηση 

των εμπορικών από τα πολεμικά πλοία.  

 Τα εμπορικά πλοία ήταν βαριά, με μεγάλο βάθος και πλάτος και διαφοροποιημένα στο 

μήκος τους. Συνήθως δεν υπερέβαιναν τα 15 μέτρα και το περιεχόμενό τους ήταν κάτω 

των 100 τόνων. Είχαν ένα ορθογώνιο πανί, με το οποίο το πλοίο ακολουθούσε τις 

κατευθύνσεις του ανέμου. Έτσι δεν χρειάζονταν κωπηλάτες, οι οποίοι αύξαναν το βάρος 

και αφαιρούσαν πολύτιμο χώρο για φορτία.  

 Τα πολεμικά σκάφη ήταν ελαφριά, στενά και με μεγάλο μήκος, συχνά από 30 μέχρι 40 

μέτρα. Ήταν εξοπλισμένα με βαρύ, κατά κανόνα ορειχάλκινο ακρόπρωρο, το οποίο έπρεπε 

να αντέχει σε βίαιες προσκρούσεις. Τα πλοία αυτά διέθεταν κωπηλάτες σε διάφορα 

επίπεδα. Οι τριήρεις, που διέθεταν 170 κωπηλάτες, διαταγμένους σε τρεις σειρές (επίπεδα) 

σε κάθε πλευρά, είχαν μέση ταχύτητα περί τα 14 km/h. Μεταξύ του 480 και του 400 π.Χ. 

(χρυσούς αιών) είχε η Αθήνα στη διάθεσή της περίπου 200 τριήρεις, δηλαδή οι κωπηλάτες 

ήταν περίπου 34.000 πολίτες.  

Η σημασία της ναυσιπλοΐας για την οικονομία και την ασφάλεια των πόλεων της εποχής φαίνεται 

και από τη διαμόρφωση του λιμανιού του Πειραιά, το οποίο κάλυπτε όλες τις ανάγκες. Μια άλλη 

κατασκευή που δείχνει τη σημασία της ναυσιπλοΐας είναι ο φάρος της Αλεξάνδρειας ο οποίος, 

εκτός του ότι αποτελούσε ένα από τα 7 «θαύματα» της Αρχαιότητας, ήταν για περίπου 1.500 

χρόνια σημείο αναφοράς στην ανατολική Μεσόγειο. Είχε ύψος περί τα 100 μέτρα και κτίστηκε το 

380 π.Χ. στη νήσο Φάρος, από την οποία πήρε αυτό το είδος σηματοδότησης και το όνομά του. Ο 

φάρος της Αλεξάνδρειας καταστράφηκε περί το 1.200 μ.Χ. από ένα ισχυρό σεισμό.  

Ο ιστορικός-αρχιτέκτων Βιτρούβιος αναφέρει όμως ότι η Ρωμαίοι άρχισαν να αξιοποιούν και τη 

δύναμη του νερού (βλέπε βιβλιογραφία), περιγράφοντας την περιστροφική κίνηση του μύλου από 

το νερό ενός ποταμού. Οι πρώτοι υδρόμυλοι, οι οποίοι αποτελούσαν κινητήρια μηχανή για άλεση 

δημητριακών και αργότερα για την κοπή μαρμάρων, περιελάμβαναν στη μεταφορά της 

περιστροφικής κίνησης και οδοντωτούς τροχούς (γρανάζια), πρέπει δε να λειτούργησαν στη Ρώμη 

http://sfrang.com/historia/selida106.htm
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ήδη τον 1
ο
 αιώνα μ.Χ., χωρίς να είναι γνωστή η ακριβής προέλευσή τους. Ο Στράβων αναφέρει 

ότι την εποχή του Μιθριδάτη ΣΤ' (120-63 π.Χ.) υπήρχε μια τέτοια μηχανή στο βασίλειο του 

Πόντου και ότι την εποχή του Οκταβιανού Αύγουστου (κυβ. 31-14 π.Χ.) λειτουργούσαν αρκετοί 

υδρόμυλοι στον ελληνόφωνο χώρο. Σε ένα έδικτο του Διοκλητιανού (κυβ. 284-305 μ.Χ.) 

περιγράφονταν οι τιμές για την εγκατάσταση μύλων και αναφέρονται ως ακριβότεροι οι 

υδρόμυλοι. Στο τέλος του 4
ου

 αιώνα απαγορεύτηκε με έδικτο η χρήση του νερού που προοριζόταν 

για υδρόμυλους, για αλλότριους σκοπούς, πιθανόν λόγω κάποιας περιόδου ξηρασίας που 

ενέσκηψε εκείνη την εποχή. 

http://sfrang.com/historia/selida205.htm .  

 

επιστροφή 

 

Προτεινόμενα 

 

Η Ικαρία και προστατευόμενες περιοχές της στον επίσημο ιστότοπο της Ευρωπαϊκής 

Ένωσης 

 

Δείτε στο http://natura2000.eea.europa.eu/ αφού βάλετε στην αναζήτηση το IKARIA τις περιοχές 

Natura 2000, τις βιογεωγραφικές περιοχές και το LIFE (Φούρνοι). 

 

επιστροφή 

 

Προτεινόμενο Βίντεο 2 λεπτών: Πρόεδρος της Ισλανδίας: Οι τράπεζες είναι ιδιωτικοί 

οργανισμοί και πρέπει να πληρώνουν τα λάθη τους και όχι οι λαοί 

 

Δείτε το. Είναι σαφέστατο. 

συνέντευξη 2 λεπτών του προέδρου της Ισλανδίας.  

Είναι μία συνέντευξη 2 λεπτών του προέδρου της Ισλανδίας από το Νταβός πριν καμιά βδομάδα! 

Δείτε τη οπωσδήποτε! Μην περιμένετε κανένα κανάλι να την μεταδώσει!  

5 Μαρτίου 2013 - 

Iceland President Olafur Ragnar Grimsson 'Let banks go bankrupt'  

http://www.youtube.com/watch?v=21cuQ8ye6Wc .  

 

επιστροφή 

 

Προτεινόμενες πηγές για κινηματική δικτύωση 

επικαιροποιημένη καταγραφή των κυριότερων ελληνικών πρωτοβουλιών  

 

Φως στην άκρη του τούνελ. Ένας άλλος κόσμος είναι υπαρκτός. 

 

Αλληλεγγύη και αντίσταση.  
Το κίνημα από τα κάτω αναπτύσσεται, λειτουργεί πέρα από τη κρίση και κάνει τις ουτοπίες του 

πραγματικότητα.  

Ήδη χιλιάδες άνθρωποι σε όλη στην Ελλάδα παίρνουν τη κατάσταση στα χέρια τους και γίνονται 

μέρος της λύσης, όχι του προβλήματος. Πολλές πρωτοβουλίες σε μικρή κλίμακα που περιμένουν 

τη δική σου συμμετοχή, ή να αναλάβεις μια αντίστοιχη πρωτοβουλία.  

Στην έλλειψη χρημάτων απαντάμε με αλληλέγγυα ανταλλαγή χωρίς χρήματα και χαριστικά 

παζάρια. Στη έλλειψη τροφής απαντάμε με αυτοκαλλιέργεια, αυτοδιαχειριζόμενους κήπους 

και διατήρηση παραδοσιακών σπόρων. Στην ανεργία απαντάμε με συνεταιρισμούς και εργασιακές 

κολεκτίβες, στην έλλειψη στέγασης με κοινωνικές καταλήψεις στέγης και οικοκοινότητες, ενώ 

στην έλλειψη συντροφικότητας με συλλογικές κουζίνες. Στο έλλειμμα δημοκρατίας και την 

πολιτική ολιγαρχία απαντάμε με αμεσοδημοκρατικές συνελεύσεις γειτονιών και παίρνουμε τη 

http://sfrang.com/historia/selida205.htm
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κατάσταση στα χέρια μας γιατί δεν πάει άλλο.  

Δεν υπάρχουν περιθώρια για απαισιοδοξία και μεμψιμοιρίες.  

Οι ουτοπίες μας είναι η πραγματικότητα του αύριο.  

Eυχές αγάπης, αισιοδοξίας και συνειδητότητας.  

Ηλιόσποροι  
 Ακολουθεί μια επικαιροποιημένη καταγραφή των κυριότερων ελληνικών πρωτοβουλιών από τα 

κάτω που αποτελούν ένα άλλο κόσμο, πέρα από τη κρίση, εδώ και τώρα (και διαθέτουν 

ιστοσελίδα): 

 

Τοπικά ανταλλακτικά συστήματα, τράπεζες χρόνου και δίκτυα παραγωγών- καταναλωτών 
Πανελλαδικό Δίκτυο Ανταλλαγής Αγαθών και Υπηρεσιών Χωρίς Χρήματα του Πελίτι, 

 www.peliti.gr/pages/panelladiko_diktio.htm 

Δίκτυο Φασούλι (Αττική), www.fasouli.wordpress.com 

Τράπεζα χρόνου πλατείας Συντάγματος, www.time-exchange.gr 

Τράπεζας Χρόνου & Αλληλεγγύης Μοσχάτου,  www.mesopotamia.gr/trapeza_xronou.htm 

Σύστημα Μονάδων Κοινωνικών Ανταλλαγών Λυκόβρυσης-Πεύκης,  pelykoia.wordpress.com 

LETS NET (Ηράκλειο), www.lets.net.gr 

Δίκτυο Ανταλλαγών Χανίων, www.diktyoantallagonxanion.gr 

Ομάδα Τσουκνίδα (Ρέθυμνο), http://tsouknidarethymno.gr 

Καερέτι - Εναλλακτική οικονομία Ιεράπετρας, www.kaereti.gr 

Συριανό Δίκτυο ανταλλαγής υπηρεσιών και προϊόντων, sanosyros.wordpress.com 

Τράπεζα Ελεύθερου Χρόνου – Δίκτυο Ανταλλαγής Υπηρεσιών δήμου Λαμιέων,  www.lamia-

city.gr/netexchange.php 

Ανταλλακτικό Δίκτυο Βέροιας, antalaktikoveria.blogspot.com 

Δίκτυο Ανταλλαγών του Ν. Πιερίας,  noe.motherearth.gr/index.php?location=el&screen=welcome 

Οβολός (Πάτρα), www.ovolos.gr 

Μπουτσούνι ανταλλακτικό δίκτυο Κέρκυρας, boutsouni.blogspot.com 

Εναλλακτική Μονάδα Ροδόπης (ΕΜΡΟ), www.emro.gr 

Δίκτυο Ανταλλαγών και Αλληλεγγύης της Μαγνησίας (ΤΕΜ), www.tem-magnisia.gr 

ΤΕΜ- Φθιώτιδας, www.tem-fthiotidas.gr 

Δίκτυο Ανταλλαγής Εργασίας και Προϊόντων (ΔΑΕΠ) 

Κέρκυρας, http://diktyodaep.wordpress.com 

Σανό Σύρος, http://sanosyros.wordpress.com 

Λόγω τιμής, www.logo-timis.gr 

Ηλιόχωρος, www.iliohoros.gr/pazari/antallagi/prosfero1/igeia.shtml 

"Ανταλλακτική Οικονομία", www.antallaktiki.gr 

Χρονοτράπεζα του ελληνικού δικτύου γυναικών Ευρώπης,http://www.enow.gr/196/1633.aspx 

Xariseto.gr “χωρίς ευρώ”, http://www.xariseto.gr/viewforum.php?f=304 

Συνεταιριστική Παράκαμψη Μεσαζόντων, ΣΠΑΜΕ, http://synparmes.gr, http://spame.tumblr.com 

Δίκτυο Αγροτών - Καταναλωτών Αγροναύτες, http://agronaftes.blogspot.com 

Δώσε Πάρε, http://dwsepare.ning.com 

Ομοτράπεζοι, http://omotrapezoi.blogspot.com 

Κίνημα αλληλέγγυας συναλλαγής παραγωγού καταναλωτή, «ΥΝΙ ΠΙΡΟΥΝΙ» 

(Χανιά), www.inipirouni.gr 

  

Χαριστικά παζάρια 
Σκόρος, www.skoros.espiv.net 

Μην το πετάς, χάρισε το, www.xariseto.gr 

Χαρίζω, www.xarizo.blogspot.com 

δίκτυο Freecycle, freecycle.wikispaces.com/freecycle_gr 

Ηλιόχωρος, www.iliohoros.gr/pazari/ 

  

Αλληλέγγυο εμπόριο 
Ο Σπόρος, www.sporos.org 
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Ομάδα Εναλλακτικού και Αλληλέγγυου Εμπορίου "Nosotros", enallaktiko-emporio.blogspot.com 

Εμείς και ο Κόσμος, www.nuestromundo.gr 

Terra Verde Χανιά, http://terraverdexania.blogspot.com, 

La Candona, www.lacandona.gr 

  

Εργασιακές κολεκτίβες 
Το παγκάκι, www.pagkaki.org 

Κολεκτίβα Ζερμινάλ, www.kolektivagerminal.blogspot.com 

Belleville sin patron, www.belleville-sin-patron.blogspot.com 

Collective courier, www.collectivecourier.gr 

Συν-άπειρο, www.synapeiro.gr 

Συνεταιρισμός Αλληλέγγυας Οικονομίας "Συν-Αλλοις", http://synallois.org 

Κολεκτίβα Κυψέλη, http://colectivakipseli.wordpress.com 

  

Συνεταιριστικοί- αυτοογρανωμένοι πολυχώροι 
Το κουκούτσι, http://koukoutsi.enallaktika.gr 

Συνεταιριστικό καφενείο Ακαδημίας Πλάτωνα, www.european-village.org 

Nosotros, www.nosotros.gr 

Μικρόπολις, http://micropolis-socialspace.blogspot.com 

  

Οικοκοινότητες 
Τοπικοποίηση, http://topikopoiisi.blogspot.com 

Το δέντρο, http://todendro.blogspot.com 

Οικοκοινότητα Κύτταρο Νέας Γης, http://kyttaronewearth.webs.com 

Κοινότητα Ουτοπία, http://koinotita-utopia.blogspot.com 

Κίνησης για τη Δημιουργία Οικοκοινότητας, www.oikokoinotita.gr 

Telaithrion free and real, http://telaithrion.freeandreal.org 

Άλλος τρόπος, http://allostropos.blogspot.com 

Οικολογικά χωριά, http://oikokoinotita.blogspot.com 

Δρόμοι σύνθεσης, http://dromoisynthesis.wordpress.com 

  

Φυσικές καλλιέργειες, σπορεία, αστικοί αγροί 
«ΑΓΡΟΣΧΟΛΟΙ ΒΡΙΛΗΣΣΟΥ» http://www.vrilisos.gr/agrosxoloi.html 

Βοτανικός Κήπος Πετρούπολης,, www.votanikoskipos.blogspot.com 

Αγρός, http://eleftherosagros.blogspot.com 

Πάρκο Ναυαρίνου, www.parkingparko.blogspot.com 

Αυτοδιαχειριζόμενος Αγρός Ελληνικού, http://agroselliniko.blogspot.com 

Αστικός αγρός Χαλανδρίου, www.astikosagrosx.blogspot.com 

Ομάδα Αστικών & Περιαστικών Καλλιεργειών (ΠΕΡ.ΚΑ.), http://perka.oneirografos.net 

Δίκτυο Οικοκοινότητα, http://oikodiktyo.espivblogs.net 

Σκαλιστήρι, http://skalistiri.wordpress.com 

Κέντρο Φυσικής Καλλιέργειας,, www.naturalfarming.eu 

Περμακουλτούρα, www.permaculture.gr/gr/ 

Καγκουρό, www.kangouro.gr 

Permaculture in Greece, http://permaculture-greece.org 

  

Τράπεζες και ανταλλακτήρια σπόρων 
Το Πελίτι, www.peliti.gr 

Σπόροι Λήμνου, www.sporilimnou.blogspot.com 

Αιγίλοπας, www.aegilops.gr 

Αρχιπέλαγος (τράπεζα σπόρων),www.archipelago.gr 

Ηλέσιον, www.helession.gr 

  

Φυσική δόμηση 
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Φυσική δόμηση cob, www.cob.gr 

Σαλίγκαρος, www.saligaroi.blogspot.com 

Free and Real, www.freeandreal.org 

Ομάδα πηλΟίκο, www.piliko.gr 

  

Αυτοδιαχείριση 
Νέα Γουινέα, neaguinea.org 

Φτιάχνω μόνος μου, www.ftiaxno.gr 

Μηχανή, http://mhxanh.org/reyma 

  

Συλλογική διαχείριση κοινωνικών αγαθών 
Κίνηση 136 (νερό), www.136.gr 

Ο Ημιόροφος (υγεία), http://imiorofos.org 

Συνέλευση για την υγεία, http://syneleyshgiathnygeia.blogspot.com 

Μητροπολιτικό Κοινωνικό Ιατρείο Ελληνικού, http://mki-ellinikou.blogspot.com 

Εθελοντικό Ιατρείο Κοινωνικής Αλληλεγγύης Ρεθύμνου, http://www.ethiatreio.com 

Δίκτυο κοινωνικής υπεράσπισης του σιδηροδρόμου, http://traino-sos.blogspot.com 

Ανοιχτή συνέλευση κατοίκων για τα μέσα μαζικής μεταφοράς, 

 http://sineleusimetafores.wordpress.com 

Πρωτοβουλία συνεννόησης για τη διαχείριση των απορριμμάτων, http://prosynat.blogspot.com 

Πρωτοβουλία για την Κοινωνική Διαχείριση των Απορριμμάτων,  http://diapor.blogspot.com 

  

Συλλογικότητες 
Ηλιόσποροι, www.iliosporoi.net 

State of nature, www.state-of-nature.gr 

Λοκροί στο δάσος, http://lokroi-dasos.blogspot.com 

Από Κοινού – Κίνηση Αποανάπτυξης Τρικαλινών Πολιτών, http://apokoinou.com 

ΛόκαλAthens, http://localathens.blogspot.com 

  

Συλλογικές κουζίνες 
Xanadu, http://xanadu.espivblogs.net 

Συλλογική Κουζίνα Στεκιού Μεταναστών ELCHEf,www.elchef.gr 

Συλλογική Κουζίνα Αυτόνομου Στεκιού,http://autonomosteki.espivblogs.net 

Συλλογική Κουζίνα κατάληψης Σκαραμαγκά, http://pat61.squat.gr 

  

Ελεύθερη παιδεία 
Σχολείο για τη μάθηση της ελευθερίας, http://sxoleio12.wordpress.com 

Αυτοοργάνωση στην εκπαίδευση, http://ekpaideysi.espivblogs.net 

Στο νησί της αλφαβήτου, http://alphabet-island.blogspot.com 

Σεντέφι, http://sentefi.wordpress.com 

Ελευθεριακά σχολεία, http://democraticschoolsgr.blogspot.com 

Ελευθεριακό παιδικό στέκι El Paso, http://el-paso-thessaloniki.blogspot.com 

Παιδικό στέκι «φτου ξελεφτερία», http://pikpa.squat.gr 

  

Ελεύθερο λογισμικό και ανοιχτός κώδικας 
Hackerspace.gr [HSGR], http://hackerspace.gr 

Underground Free University, www.ufu.gr 

  

Αυτοδιαχειριζόμενη τέχνη, πολιτιστικός ακτιβισμός 
Κενό δίκτυο, http://voidnetwork.blogspot.com 

Ορίζοντας γεγονότων, http://orizontasgegonotwn.blogspot.com 

Another world is here- the Caravan project, www.anotherworldishere.com 

Ecoart, www.ecoart.gr 

Cheap art, www.cheapart.gr 
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Τράπεζα τέχνης, http://trapezatehnis.blogspot.com 

Πλατφόρμες, http://www.platformes.blogspot.com 

Κίνηση Μαβίλη, http://kinisimavili.blogspot.com 

Κοοπερατίβα "Μετέχνιο", http://metexnio.blogspot.com 

Συντεχνίαπλην, http://www.disobey.net/syntexniaplhn/ 

Mapet-stencils, http://mapetstencils.wordpress.com 

Political Zoo, http://politicalzoostencils.blogspot.com 

Εναλλακτικό πολιτιστικό εργαστήρι, http://enalaktikoergastiri.wordpress.com 

Ταξίδι χωρίς χάρτη, http://taxidixwrisxarti.blogspot.com 

Χίμαιρες, http://chimeres.info 

  

Οικογιορτές 
Πανελλαδική Οικογιορτή, http://oikogiorti.gr 

Οικογιορτή Βόλος, http://oikogiortivolos.blogspot.com 

Οικογιορτή Θεσσαλονίκης, http://oikogiorti2011.gr 

Οικογιορτή Ηρακλείου Κρήτης, εν οίκω, http://en-oiko.blogspot.com 

Οικογιορτή Μαραθώνα, http://marathonecofestival.wordpress.com 

Οικολογική Γιορτή Καρδίτσας, http://www.oikologikigiorti.gr 

  

Πρωτοβουλία δικτύωσης 
Ένας άλλος κόσμος, www.enasalloskosmos-community.net 

  

Άμεση δημοκρατία 
Τριήμερο άμεση δημοκρατία Θεσσαλονίκη, http://amesidimokratiafest.org 

Τριήμερο άμεσης δημοκρατίας Αθήνα, http://ad161718.is-by.us/ 

Real democracy, http://real-democracy.gr 

Real democracy – multimedia team, http://realdemocracygr.wordpress.com 

Άλλη δημοκρατία, http://anotherdemocracy.gr 

Περιεκτική δημοκρατία, www.inclusivedemocracy.org 

Κίνηση για τον ελευθεριακό δημοτισμό, http://dimotismos.gr 

Ευτοπία, http://www.eutopia.gr 

  

Λαϊκές συνελεύσεις 

Λαϊκές συνελεύσεις γειτονιών και περιοχών της Αττικής 
Πετράλωνα, Κουκάκι, Θησείο, http://laikisineleusipetralona.espivblogs.net 

Καλλιθέα, http://syneleysikallitheas.blogspot.com  

Παλλήνη, http://aganaktismenoipallinis.blogspot.com  

Ζωγράφου, http://aganaktismenoizografou.wordpress.com  

Χαλάνδρι, http://laikisyneleysihalandri.wordpress.com  

Πειραιάς, http://aganaktismenoipirea.blogspot.com  

Βύρωνας, http://laikisinelefsivirona.blogspot.com  

Γαλάτσι, http://lsgalatsiou.wordpress.com  

Αμπελόκηποι, http://ampelokipoi.espiv.net  

Μαρούσι, http://ansinamar.blogspot.com  

Πατήσια, http://patissiasynelefsi.blogspot.com  

Καισαριανή, http://laikisyneleysikaisarianis.blogspot.com  

Ν. Ηράκλειο, http://neohrakleio.blogspot.com  

Ν. Ιωνία, http://sinelefsinionia.wordpress.com  

Ν. Σμύρνη, http://plateians.blogspot.com  

Νέου Κόσμου, http://nkosmos-sineleusi.blogspot.com 

Αγ. Παρασκευή, http://syneleysiplateiasagias.blogspot.com 

Ηλιούπολη, http://askilioupolis.espivblogs.net 

Αγ. Δημήτριος, http://katadimadim.blogspot.com 
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Αιγάλεω, http://lasynaigaleo.blogspot.com  

Χολαργός Παπάγου, http://anoixtisyneleysixolargoupapagou.blogspot.com  

Γκύζη, http://gyzi.espivblogs.net  

Νίκαια, http://syneleyshnikaia.wordpress.com  

Κερατσίνι, http://suneleushkeratsiniou.blogspot.com 

Περιστέρι, http://sineleusiperisteri.blogspot.com  

Γλυκά νερά, http://sineleusiglikonneron.blogspot.com  

Χαϊδάρι, http://syneleysihaidari.wordpress.com 

Ανοιχτής Λαϊκής Συνέλευσης Κορυδαλλού, http://alsk.org 

 

Λαϊκές συνελεύσεις άλλων πόλεων 
Θεσσαλονίκη, http://aganaktismenoi-thess.blogspot.com  

Έβρος, http://aganaktismenoi-polites-evrou.blogspot.com  

Ηράκλειο, http://aganaktismenoihrakleio.blogspot.com  

Δράμα, http://aganaktismenoi-drama.gr  

Βόλος, http://aganaktismenoi-volos.blogspot.com  

Καβάλα, http://realdemocracykavala.squat.gr  

Καστοριά, http://aganaktismenoi-kastoria.blogspot.com  

Πύργος, http://aganaktismenoi-pyrgou.blogferry.com  

Κέρκυρα, http://amesi-dimokratia-corfu.blogspot.com  

Σύρος, http://laikisyneleusisyrou.blogspot.com  

Χανιά, http://aganaktismenoixania.blogspot.com  

Κόρινθος, http://perivolakia.gr  

Άρτα, http://aganaktismenoisthnarta.blogspot.com  

Καλαμάτα, http://aganaktismenoikaistinkalamata.blogspot.com  

Γιαννιτσά, http://realdemocracygiannitsa.blogspot.com  

Τήνος, http://aganaktismenoi-tiniakoi.blogspot.com  

Πάτρα, http://patras-democracy.blogspot.com  

Λαμία, http://patras-democracy.blogspot.com  

Πρέβεζα, http://politesprevezas.eu  

Τρίκαλα, http://aganaktismenoi-trikala.blogspot.com  

Κεφαλονιά, http://www.stopcrisis.gr  

Σαντορίνη, https://www.facebook.com/pages/Αγανακτισμενοι-ΣΤΗ-

Σαντορινη/151547581582902  

Λάρισα, http://aganaktismenoilarisas.blogspot.com  

Αίγινα, http://aganaktismenoi-aiginas.blogspot.com  

Ικαρία, http://aganaktismenoi-ikarias.blogspot.com  

Σητεία, http://aganaktismenoisitias.blogspot.com  

Πτολεμάϊδα, http://aganaktismenoipolitesptolemaidas.blogspot.com  

Μυτιλήνη, http://aganaktismenoi-mytilene.blogspot.com  

Ξυλόκαστρο, http://denpaeiallo-xylok.blogspot.com  

Βέροια, http://www.agapoveria.gr  

Μέγαρα, http://laikisinelefsimnp.blogspot.com  

Σπάρτη, http://aganaktismenoi-spartis.blogspot.com  

Χίος, http://www.aganaktismenoi-chios.gr  

Κιάτο, http://www.plateiakiatou.gr/site  

Μολάοι, http://plateiamolaon.wordpress.com  

Ύδρα, http://hydra-aganaktismenoi.blogspot.com 

  

Οι παραπάνω σύνδεσμοι αποτελούν ορισμένες μόνο από το σύνολο των προσπαθειών στον 

ελλαδικό χώρο.   

Ηλιόσποροι – www.iliosporoi.net 

Πρωτοβουλία δικτύωσης “ένας άλλος κόσμος” - www.enasalloskosmos-community.net .  
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http://politesprevezas.eu/
http://aganaktismenoi-trikala.blogspot.com/
http://www.stopcrisis.gr/
https://www.facebook.com/pages/%CE%91%CE%B3%CE%B1%CE%BD%CE%B1%CE%BA%CF%84%CE%B9%CF%83%CE%BC%CE%B5%CE%BD%CE%BF%CE%B9-%CE%A3%CE%A4%CE%97-%CE%A3%CE%B1%CE%BD%CF%84%CE%BF%CF%81%CE%B9%CE%BD%CE%B7/151547581582902
https://www.facebook.com/pages/%CE%91%CE%B3%CE%B1%CE%BD%CE%B1%CE%BA%CF%84%CE%B9%CF%83%CE%BC%CE%B5%CE%BD%CE%BF%CE%B9-%CE%A3%CE%A4%CE%97-%CE%A3%CE%B1%CE%BD%CF%84%CE%BF%CF%81%CE%B9%CE%BD%CE%B7/151547581582902
http://aganaktismenoilarisas.blogspot.com/
http://aganaktismenoi-aiginas.blogspot.com/
http://aganaktismenoi-ikarias.blogspot.com/
http://aganaktismenoisitias.blogspot.com/
http://aganaktismenoipolitesptolemaidas.blogspot.com/
http://aganaktismenoi-mytilene.blogspot.com/
http://denpaeiallo-xylok.blogspot.com/
http://www.agapoveria.gr/
http://laikisinelefsimnp.blogspot.com/
http://aganaktismenoi-spartis.blogspot.com/
http://www.aganaktismenoi-chios.gr/
http://www.plateiakiatou.gr/site
http://plateiamolaon.wordpress.com/
http://hydra-aganaktismenoi.blogspot.com/
http://www.iliosporoi.net/
http://www.enasalloskosmos-community.net/


επιστροφή 

 

Προτεινόμενη έκθεση: Η αρχή της προφύλαξης και παραδείγματα περιβαλλοντικών 

καταστροφών 

 
Έκθεση του Ευρωπαϊκού Οργανισμού Περιβάλλοντος με παραδείγματα περιβαλλοντικών 

καταστροφών που θα μπορούσαν να είχαν αποφευχθεί αν ακολουθούσαμε την αρχή της 

προφύλαξης. 

Φυλλάδιο  

<http://www.eea.europa.eu/publications/late-lessons-2-flyer/at_download/file> 

Περίληψη της Έκθεσης  

<http://www.eea.europa.eu/publications/late-lessons-2/at_download/file>(48 σελ) 

 

επιστροφή 

 

Προτεινόμενο ταινιάκι για την απαγόρευση της παραδοσιακής μουσικής 

 

Είναι μικρού μήκους (5:11 λεπτά) ταινία του Σινάν Τσετίν και έμμεσα αναφέρεται στην 

απαγόρευση της Κουρδικής γλώσσας και μουσικής από το Τουρκικό κράτος, αναπαριστώντας ένα 

αστείο περιστατικό που αφορά ανάλογη απαγόρευση των Κεμαλιστών για την ... τουρκική 

μουσική στη δεκαετία του '30. Ονομάζεται "Be Happy. It's an Order." Το περιστατικό 

διαδραματίζεται στην Ανατολία το 1934. 

Απολαύστε σε σάζι τον ύμνο στη χαρά του Μπετόβεν και το μετασχηματισμό του σε ένα πολύ 

γνωστό τσιφτετέλι (που στην Ελλάδα ήρθε ως «σήκω χόρεψε κουκλί μου»). 

Ένα μικρό αριστούργημα:  

http://www.youtube.com/embed/1oAV2Wv-Mf4?feature=player_embedded .  

 

επιστροφή 

 

Βίντεο: «The Great Pacific Garbage Patch». Δείτε τα και δεν θα ξαναπετάξετε σκουπίδι στη 

θάλασσα 

   

Είναι ένας ατέλειωτος επιπλέοντας σκουπιδότοπος στον Βόρειο Ειρηνικό Ωκεανό με μέγεθος 

διπλάσιο από το Τέξας, ενώ μοιάζει με νησί που αποτελείται από πλαστικά απορρίμματα. 

Ο David de Rothschild, κατά τη διάρκεια του ταξιδιού του θα συλλέξει δείγματα νερού, 

φωτογραφίες και βίντεο με σκοπό να τα δημοσιεύσει, κοινοποιώντας σε ολόκληρο τον κόσμο τους 

κινδύνους που τίθενται από τη πλαστική ρύπανση των θαλασσών. 

Ο 30χρόνος μαχόμενος περιβαλλοντολόγος έχει σχεδιάσει ένα ειδικό καταμαράν φτιαγμένο από 

12,000 πλαστικά μπουκάλια και το ονόμασε Plastiki. Η καμπίνα και τα υπόλοιπα μέρη του 

καταμαράν είναι φτιαγμένα από ένα ειδικό ανακυκλώσιμο υλικό , το srPET. 

Ο David de Rothschild δήλωσε ότι με την κατασκευή του ειδικού καταμαράν προσπαθεί να 

παρουσιάσει εναλλακτικές λύσεις στη χρήση του πλαστικού. 

Το «The Great Pacific Garbage Patch» , ανακαλύφθηκε το 1999 από κάποιους ερευνητές που 

διαπίστωσαν ότι τα ρεύματα του ωκεανού μετέφεραν στο συγκεκριμένο σημείο δεκάδες χιλιάδες 

υπολείμματα πλαστικών απορριμμάτων, δημιουργώντας μια δίνη σκουπιδιών. 

Τα πλαστικά απορρίμματα δεν βιοδιασπώνται, αλλά με τη θερμότητα του ήλιου αποσυνθέτονται 

σε μικρότερα κομμάτια. 

Επειδή τα μικροσκοπικά πλαστικά κομμάτια μοιάζουν με πλαγκτόν, τα ψάρια και τα 

θαλασσοπούλια μπερδεύονται και τα τρώνε. 

Η «τοξική» τροφή δεν λιώνει μέσα στα ψάρια, με αποτέλεσμα να τρέφονται συνεχώς  και να 

πεθαίνουν από πείνα και όχι από δηλητηρίαση. 

http://www.youtube.com/watch?v=8heSH6k7Bbo&feature=player_embedded 

http://www.econews.gr/2009/04/13/plastic-garbage-island-pacific/ 

http://www.eea.europa.eu/publications/late-lessons-2-flyer/at_download/file
http://www.eea.europa.eu/publications/late-lessons-2/at_download/file
http://www.youtube.com/embed/1oAV2Wv-Mf4?feature=player_embedded
http://www.youtube.com/watch?v=8heSH6k7Bbo&feature=player_embedded
http://www.econews.gr/2009/04/13/plastic-garbage-island-pacific/


http://www.youtube.com/watch?v=NJjWWedHbeM&feature=player_embedded 

http://www.youtube.com/watch?v=en4XzfR0FE8&feature=player_embedded 

100 εκατομμύρια τόνοι πλαστικού  

http://www.youtube.com/watch?v=-K-lGDRZOqc&feature=player_embedded .  

 

επιστροφή 

 

Προτεινόμενα: Διασυνδέσεις για την ενέργεια (Εκθέσεις, ειδήσεις, παρεμβάσεις) 

  
Η UBS εκτιμά πως από το 2014 σε περιοχές της Ευρώπης θα είναι συμφερότερο για τα 

νοικοκυριά να καλύπτουν μεγάλο τμήμα της κατανάλωσής του με φωτοβολταϊκά και μπαταρίες 

χωρίς καμία επιδότηση, παρά να αγοράζουν την ενέργεια από το δίκτυο. 

 

H Deutsche Bank εκτιμά πως στην Ινδία και στην Ιταλία τα φωτοβολταϊκά είναι ήδη 

ανταγωνιστικά με τα ορυκτά καύσιμα για την παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας. 

 

Η μέση παγκόσμια συγκέντρωση CO2 στην ατμόσφαιρα έφτασε τα 395ppm (μέρη στο 

εκατομμύριο), μετά από αύξηση κατά 2,67ppm το 2012, τη 2
η
 μεγαλύτερη αύξηση στην ιστορία. 

Φαίνεται πλέον πως ο στόχος περιορισμού της θέρμανσης του πλανήτη στους 2
o
C γίνεται όλο και 

πιο δύσκολος καθώς σύμφωνα με τους επιστήμονες κάτι τέτοιο απαιτεί συγκράτηση της 

συγκέντρωσης στα 400ppm. 

 

Σύμφωνα με έκθεση της Health and Environment Alliance, το κόστος στην υγεία από τη 

λειτουργία των ανθρακικών σταθμών ηλεκτροπαραγωγής στην Ευρώπη ανέρχεται στα 42,8 δις το 

χρόνο. Το αντίστοιχο κόστος για την Ελλάδα που οφείλεται στους λιγνιτικούς σταθμούς της ΔΕΗ 

ανέρχεται στα 4,1 δις το χρόνο, το 5
ο
 υψηλότερο στην ΕΕ. 

 

Σύμφωνα με το Ινστιτούτο Ραδιοπροστασίας και Πυρηνικής Ασφάλειας της Γαλλίας, στο 

χειρότερο σενάριο πυρηνικού ατυχήματος το κόστος θα έφτανε τα 5,8 τρις ευρώ. 

Reuters: Η ανάπτυξη των ΑΠΕ και ιδίως των οικιακών φωτοβολταϊκών μετατρέπει τις 

παραδοσιακές επιχειρήσεις ενέργειας σε δεινόσαυρους του ενεργειακού μας κόσμου.  

 

Έκθεση της Ecofys για λογαριασμό των Friends of the Earth και Climate Action Network 

καταλήγει πως η ΕΕ θα μπορούσε να έχει καθαρό ετήσιο όφελος 200 δις αν μπει σε τροχιά 

επίτευξης του (ενδεικτικού) στόχου για εξοικονόμηση ενέργειας 20% το 2020 σε σχέση με το 

σενάριο αναφοράς. 

 

Το 2011 οι κυβερνήσεις έδωσαν επιδοτήσεις ύψους 620 δις δολαρίων στα ορυκτά καύσιμα, 20% 

υψηλότερες σε σχέση με το 2010. Την ίδια στιγμή οι επιδοτήσεις προς την ανανεώσιμη ενέργεια 

έφτασαν μόλις τα 88 δις δολάρια. 

 

Ο Ευρωπαϊκός Οργανισμός Περιβάλλοντος εκτιμά πως το ετήσιο κόστος στην Ευρώπη από την 

ατμοσφαιρική ρύπανση που προκαλούν τα μεγάλα φορτηγά ανέρχεται στα 43-46 δις ευρώ. 

 

Ανησυχητικά θολή η ενεργειακή πολιτική του ΣΥΡΙΖΑ όπως φανερώνει η στάση του για τη νέα 

λιγνιτική μονάδα της ΔΕΗ στην Πτολεμαϊδα. Δείτε την αρχική ανακοίνωση των ΟΠ, τα σχόλια 

του Υπεύθυνου Ενέργειας του ΣΥΡΙΖΑ, την απάντηση των ΟΠ, μια επίσημη αλλά γενικόλογη 

τοποθέτηση του ΣΥΡΙΖΑ και οι προτάσεις για δημόσιο διάλογο των ΟΠ. Δείτε επίσης για το θέμα 

και από το προσωπικό blog του Δημ. Ιμπραήμ της Greenpeace. 

 

(ευχαριστούμε τον Τάσο Κρομμύδα για την ενημέρωση) 

 

επιστροφή 

 

http://www.youtube.com/watch?v=NJjWWedHbeM&feature=player_embedded
http://www.youtube.com/watch?v=en4XzfR0FE8&feature=player_embedded
http://www.youtube.com/watch?v=-K-lGDRZOqc&feature=player_embedded
http://reneweconomy.com.au/2013/ubs-boom-in-unsubsidised-solar-pv-flags-energy-revolution-60218
http://reneweconomy.com.au/2013/ubs-boom-in-unsubsidised-solar-pv-flags-energy-revolution-60218
http://www.pv-magazine.com/news/details/beitrag/deutsche-bank--sustainable-solar-market-expected-in-2014_100010338/#axzz2LyRXuVHd
http://www.pv-magazine.com/news/details/beitrag/deutsche-bank--sustainable-solar-market-expected-in-2014_100010338/#axzz2LyRXuVHd
http://bigstory.ap.org/article/us-scientists-report-big-jump-heat-trapping-co2
http://www.env-health.org/resources/press-releases/article/coal-s-health-bill-reaches-eur43
http://www.env-health.org/resources/press-releases/article/coal-s-health-bill-reaches-eur43
http://www.env-health.org/resources/press-releases/article/coal-s-health-bill-reaches-eur43
http://www.lepoint.fr/societe/le-cout-d-un-accident-nucleaire-en-france-jusqu-a-5-800-milliards-d-euros-10-03-2013-1638221_23.php
http://www.reuters.com/article/2013/03/08/us-utilities-threat-idUSBRE92709E20130308
http://www.reuters.com/article/2013/03/08/us-utilities-threat-idUSBRE92709E20130308
http://www.caneurope.org/media-center/477-new-study-shows-eu-could-make-net-savings-of-250-billion-per-year-with-energy-efficiency-by-2030
http://www.earth-policy.org/data_highlights/2013/highlights36
http://www.eea.europa.eu/pressroom/newsreleases/reducing-the-20ac-45-billion
http://www.eea.europa.eu/pressroom/newsreleases/reducing-the-20ac-45-billion
http://www.ecogreens-gr.org/cms/index.php?option=com_content&view=article&id=4226:2013-03-05-17-19-49&catid=16:climate-energy&Itemid=33
http://tvxs.gr/news/%CF%80%CE%B5%CF%81%CE%B9%CE%B2%CE%AC%CE%BB%CE%BB%CE%BF%CE%BD/%CE%BF%CE%B9%CE%BA%CE%BF%CE%BB%CF%8C%CE%B3%CE%BF%CE%B9-%CE%BA%CE%B1%CF%84%CE%AC-%CF%83%CF%85%CF%81%CE%B9%CE%B6%CE%B1-%CE%B3%CE%B9%CE%B1-%CF%84%CE%B7%CE%BD-%C2%AB%CF%80%CF%84%25C
http://tvxs.gr/news/%CF%80%CE%B5%CF%81%CE%B9%CE%B2%CE%AC%CE%BB%CE%BB%CE%BF%CE%BD/%CE%BF%CE%B9%CE%BA%CE%BF%CE%BB%CF%8C%CE%B3%CE%BF%CE%B9-%CE%BA%CE%B1%CF%84%CE%AC-%CF%83%CF%85%CF%81%CE%B9%CE%B6%CE%B1-%CE%B3%CE%B9%CE%B1-%CF%84%CE%B7%CE%BD-%C2%AB%CF%80%CF%84%25C
http://www.ecogreens-gr.org/cms/index.php?option=com_content&view=article&id=4233:2013-03-07-13-42-53&catid=1:press-releases
http://www.syriza.gr/%CE%B1%CE%BD%CE%B1%CE%BA%CE%BF%CE%AF%CE%BD%CF%89%CF%83%CE%B7-%CF%84%CE%BF%CF%85-%CF%84%CE%BC%CE%AE%CE%BC%CE%B1%CF%84%CE%BF%CF%82-%CE%B5%CE%BD%CE%AD%CF%81%CE%B3%CE%B5%CE%B9%CE%B1%CF%82-%CF%84%CE%BF-6/
http://www.ecogreens-gr.org/cms/index.php?option=com_content&view=article&id=4247:2013-03-11-13-57-20&catid=16:climate-energy&Itemid=33
http://oikolopaidia.gr/doctrine/


Προτεινόμενη εφαρμογή: VATICAN-CAPELLA SISTINA 

 

Με τις τοιχογραφίες του Μιχαήλ Άγγελου. ΕΚΠΛΗΚΤΙΚΟ!!!!!! 

Μας την προσφέρει το Βατικανό για να τη δούμε χωρίς να στριμωχτούμε, με την ησυχία μας.  

Αφού γεμίσει η οριζόντια μπάρα κράτα πατημένο το αριστερό κλικ και μετακίνησε αργά το 

βελάκι πάνω κάτω αριστερά δεξιά. Με το +και το - κάτω αριστερά, μεγέθυνση η σμίκρυνση για 

να δείτε από κοντά οποιοδήποτε σημείο στην αίθουσα.  

http://www.vatican.va/various/cappelle/sistina_vr/index.html .  

 

επιστροφή 

 

Προτεινόμενα βιβλία: Ευγένιος Σπαθάρης 

 

Σπαθάρης Ευγένιος  
ΓENΝΗΣΗ: Κηφισιά 1924 ΘΑΝΑΤΟΣ: Κηφισιά 2009  

Διαθέσιμα Έργα 

Ο Γάμος του Καραγκιόζη  (από το Ο γάμος του Καραγκιόζη, Ακρίτας 1997)  

Ο Καραγκιόζης Γιατρός  (από το Ο Καραγκιόζης Γιατρός, Ακρίτας 1997)  

Ο Καραγκιόζης Μαέστρος  (από το O Καραγκιόζης Μαέστρος, Ακρίτας 1997)  

Ο Μέγας Aλέξανδρος και το Καταραμένο Φίδι  (από το O Μέγας Aλέξανδρος και το 

καταραμένο φίδι, Ακρίτας 1997)  
 

επιστροφή 
 

Προτεινόμενος ιστότοπος για τη Λακωνία 

 

Δίκτυο Περιβαλλοντικής και Πολιτιστικής Προστασίας Λακωνίας 

http://diktyolakonias.blogspot.gr/ 

επιστροφή 

 

Προτεινόμενοι σπάνιοι δίσκοι 78 στροφών 

 

Μάρτιος 14, 2013  

Πάνω από 100 δίσκοι 78 στροφών με ελληνικό (κυρίως) ρεπερτόριο, με αναπαράσταση των 

πληροφοριών της κάθε ετικέτας του δίσκου. Περιέχονται σημαντικά σπάνια τραγούδια, αλλά και 

πολλά γνωστά. Για τους λάτρεις του παλιού καλού ήχου του φωνόγραφου. 

 

http://78records.cdbpdx.com/Greek/ 

 

Από:  "PANAGIOTA DALTAGIANNI" . Ευχαριστούμε. 

 

επιστροφή 
 

Παπαδιαμάντης Aλέξανδρος: Στιχάκια από το «O Έρωτας στα χιόνια» 

 

(πάει στο ρυθμό της αμπελοκουτσούρας) 

Σοκάκι μου μακρύ-στενό, με την κατεβασιά σου, 

κάμε κ’ εμένα γείτονα με την γειτόνισσά σου. 

Γειτόνισσα, γειτόνισσα, πολυλογού και ψεύτρα, 

 δεν είπες μια φορά κ’ εσύ, Γιαννιό μου έλα μέσα. 

http://www.vatican.va/various/cappelle/sistina_vr/index.html
http://www.snhell.gr/anthology/content.asp?id=207&author_id=49
http://www.snhell.gr/anthology/content.asp?id=204&author_id=49
http://www.snhell.gr/anthology/content.asp?id=205&author_id=49
http://www.snhell.gr/anthology/content.asp?id=203&author_id=49
http://diktyolakonias.blogspot.gr/
http://78records.cdbpdx.com/Greek/


 

  Bρέχει, βρέχει και χιονίζει, 

 κι ο παπάς χειρομυλίζει. 

  (από τα Άπαντα, Γ΄, Δόμος 1989) 

Πηγή: http://www.snhell.gr/anthology/content.asp?id=448&author_id=33  
 

επιστροφή 
 

Συνιστώμενο μπλόγκ: Άρωμα Ικαρίας 
 
http://aromaikarias.blogspot.gr/ 

Ετικέτες 

 Υγεια   διατροφη  

 Ιδέες   βοτανα  

 φωτογραφιες   Νέα Τάξη Πραγμάτων  

 Κάντο μόνος σου   Συνταγές  

 προιοντα Ικαριας   φυσικα καλλυντικα  

 Τοποθεσιες   Παραδοσιακά  

 Σπίτι   βιντεο  

 Αρωματοθεραπεια   Χιούμορ  

 κήπος   Λαϊκή τέχνη  

 Μουσικη   Πλέξιμο .  
 
επιστροφή 
 
 

Ειδήσεις από τη γειτονιά μας 
 

Εναλλαγή εκπροσώπων της παράταξης «Οικολογικός Άνεμος στο Βόρειο Αιγαίο» 
 

Αγαπητοί αναγνώστες παραιτήθηκα από Περιφερειακός Σύμβουλος και προκειται να 

αντικατασταθώ από τον Μιχάλη Μπάκα, που στο ψηφοδέλτιο του Οικολογικού Ανέμου στο 

Βόρειο Αιγαίο ήταν υποψήφιος αντιπεριφερειάρχης Λέσβου. Με το Μιχάλη Μπάκα έχουμε πολύ 

στενή και καλή συνεργασία εδώ και πολλά χρόνια. Είναι εξαιρετικός επιστήμονας και μαχητικός 

σε κοινωνικά και οικολογικά θέματα. Το e-mail του είναι mibakas@gmail.com 

Οι λόγοι της παραίτησής μου αναφέρονται περιληπτικά στην επιστολή που ακολουθεί.  

Ηλίας Γιαννίρης 
 

Προς: 

 Τον Πρόεδρο του Περιφερειακού Συμβουλίου κ. Σταύρο Δημηρούδη  Τηλ:  22513 52100 

Fax:  22510 46652 

Κοινοποίηση:  

 Περιφερειάρχης κ. Νάσος Γιακαλής  

 Επικεφαλής των Περιφερειακών Παρατάξεων κ. κ. Π. Βογιατζή, Σ. Κόρακα, Β. Τεντόμα 

 Περιφερειακοί Σύμβουλοι 

28 Μαρτίου 2013 

Θέμα: Εναλλαγή εκπροσώπων της παράταξης «Οικολογικός Άνεμος στο Βόρειο Αιγαίο» 

Κύριε Πρόεδρε, 

Με αυτή την επιστολή σας γνωστοποιώ ότι παραιτούμαι από την έδρα που κατέχω στο 

Περιφερειακό Συμβούλιο Βορείου Αιγαίου για πολιτικούς και προσωπικούς λόγους.  

Στον πολιτικό χώρο των πράσινων,  όπου ανήκω, είναι συνηθισμένο να γίνεται εναλλαγή 

εκπροσώπων στα όργανα. Εναλλαγή έγινε και στον εκπρόσωπό μας στην ευρωβουλή και στην 

τοπική και περιφερειακή αυτοδιοίκηση. Δηλώνουμε έτσι το πνεύμα συλλογικότητας και 

συνεργασίας που πρέπει να κυριαρχεί πάνω από τη λογική της προσωπικής κατοχής της όποιας 

έδρας.  

http://www.snhell.gr/anthology/content.asp?id=448&author_id=33
http://aromaikarias.blogspot.gr/
http://aromaikarias.blogspot.gr/search/label/%CE%A5%CE%B3%CE%B5%CE%B9%CE%B1
http://aromaikarias.blogspot.gr/search/label/%CE%B4%CE%B9%CE%B1%CF%84%CF%81%CE%BF%CF%86%CE%B7
http://aromaikarias.blogspot.gr/search/label/%CE%99%CE%B4%CE%AD%CE%B5%CF%82
http://aromaikarias.blogspot.gr/search/label/%CE%B2%CE%BF%CF%84%CE%B1%CE%BD%CE%B1
http://aromaikarias.blogspot.gr/search/label/%CF%86%CF%89%CF%84%CE%BF%CE%B3%CF%81%CE%B1%CF%86%CE%B9%CE%B5%CF%82
http://aromaikarias.blogspot.gr/search/label/%CE%9D%CE%AD%CE%B1%20%CE%A4%CE%AC%CE%BE%CE%B7%20%CE%A0%CF%81%CE%B1%CE%B3%CE%BC%CE%AC%CF%84%CF%89%CE%BD
http://aromaikarias.blogspot.gr/search/label/%CE%9A%CE%AC%CE%BD%CF%84%CE%BF%20%CE%BC%CF%8C%CE%BD%CE%BF%CF%82%20%CF%83%CE%BF%CF%85
http://aromaikarias.blogspot.gr/search/label/%CE%A3%CF%85%CE%BD%CF%84%CE%B1%CE%B3%CE%AD%CF%82
http://aromaikarias.blogspot.gr/search/label/%CF%80%CF%81%CE%BF%CE%B9%CE%BF%CE%BD%CF%84%CE%B1%20%CE%99%CE%BA%CE%B1%CF%81%CE%B9%CE%B1%CF%82
http://aromaikarias.blogspot.gr/search/label/%CF%86%CF%85%CF%83%CE%B9%CE%BA%CE%B1%20%CE%BA%CE%B1%CE%BB%CE%BB%CF%85%CE%BD%CF%84%CE%B9%CE%BA%CE%B1
http://aromaikarias.blogspot.gr/search/label/%CE%A4%CE%BF%CF%80%CE%BF%CE%B8%CE%B5%CF%83%CE%B9%CE%B5%CF%82
http://aromaikarias.blogspot.gr/search/label/%CE%A0%CE%B1%CF%81%CE%B1%CE%B4%CE%BF%CF%83%CE%B9%CE%B1%CE%BA%CE%AC
http://aromaikarias.blogspot.gr/search/label/%CE%A3%CF%80%CE%AF%CF%84%CE%B9
http://aromaikarias.blogspot.gr/search/label/%CE%B2%CE%B9%CE%BD%CF%84%CE%B5%CE%BF
http://aromaikarias.blogspot.gr/search/label/%CE%91%CF%81%CF%89%CE%BC%CE%B1%CF%84%CE%BF%CE%B8%CE%B5%CF%81%CE%B1%CF%80%CE%B5%CE%B9%CE%B1
http://aromaikarias.blogspot.gr/search/label/%CE%A7%CE%B9%CE%BF%CF%8D%CE%BC%CE%BF%CF%81
http://aromaikarias.blogspot.gr/search/label/%CE%BA%CE%AE%CF%80%CE%BF%CF%82
http://aromaikarias.blogspot.gr/search/label/%CE%9B%CE%B1%CF%8A%CE%BA%CE%AE%20%CF%84%CE%AD%CF%87%CE%BD%CE%B7
http://aromaikarias.blogspot.gr/search/label/%CE%9C%CE%BF%CF%85%CF%83%CE%B9%CE%BA%CE%B7
http://aromaikarias.blogspot.gr/search/label/%CE%A0%CE%BB%CE%AD%CE%BE%CE%B9%CE%BC%CE%BF


Κύριε Πρόεδρε, 

Η απόφαση να παραιτηθώ ώστε να γίνει εναλλαγή, είναι προσωπική ηθική επιλογή και δεν είναι   

απόφαση κάποιου συλλογικού οργάνου. Επίσης, είναι επιλογή που δηλώνει την προτίμησή μου σε 

νεαρότερες ηλικίες εκπροσώπων. Στην περίπτωσή μου, θα διευκολύνει και τις προσωπικές μου 

προτεραιότητες, μετά τη συνταξιοδότησή μου. Τέλος, σχετίζεται και με την άρνηση της 

καταβολής των οδοιπορικών μου εξόδων  από την Ειδική Υπηρεσία Ελέγχου από την αρχή της 

θητείας μου μέχρι σήμερα. Την καταβολή αυτών των εξόδων που πραγματοποίησα θα συνεχίσω 

να τη διεκδικώ. 

Γνωρίζετε από τις τοποθετήσεις μου στο Περιφερειακό Συμβούλιο, ότι ποτέ δεν θεώρησα τον 

εαυτό μου ως επαγγελματία πολιτικό, αλλά έναν ενεργό πολίτη που εκλέχτηκε για να 

εκπροσωπήσει το νέο, ανερχόμενο και απαραίτητο χώρο της πολιτικής οικολογίας. Γι αυτό και οι 

τοποθετήσεις μου στο Συμβούλιο, αλλά και το σύνολο της δράσης μου, στόχο είχαν όχι τη στείρα 

αντιπολίτευση αλλά την επισήμανση των κακώς κειμένων του παρελθόντος και τη διατύπωση 

θέσεων και προτάσεων για ένα αξιοβίωτο μέλλον στα νησιά μας. 

Θα συνεχίσω να συμβάλω με όλες μου τις δυνάμεις για αυτό το στόχο.  

Κύριε Πρόεδρε, 

Ο αντικαταστάτης μου στην έδρα της Λέσβου, που κατέχει ο συνδυασμός μου, θα πρέπει να είναι  

ο υποψήφιος αντιπεριφερειάρχης Λέσβου του συνδυασμού, Μιχάλης Μπάκας, που έλαβε τους 

ίδιους σταυρούς με εμένα, δηλαδή το σύνολο των σταυρών του ψηφοδελτίου μας στη Λέσβο, 

αφού δεν προβλεπόταν σταυροδοσία για τους υποψήφιους περιφερειάρχες και αντιπεριφερειάρχες.    

Παρακαλώ να διαβαστεί αυτή η επιστολή στο επόμενο Περιφερειακό Συμβούλιο και να 

μεριμνήσετε για την αντικατάστασή μου από τον Μιχάλη Μπάκα.  

Με εκτίμηση 

Ηλίας Γιαννίρης, Περιφερειακός Σύμβουλος 
 

επιστροφή 
 

Προσφυγόπουλα πνίγονται στα νερά του Αιγαίου χωρίς να διαταράσσεται η απάθεια των 

ευρωπαϊκών αρχών 

 

Οικολόγοι Πράσινοι 

20/03/2013 

Άλλοι έξη πρόσφυγες προστέθηκαν τις τελευταίες ημέρες στο μακρύ κατάλογο των μεταναστών, 

που χάνονται στο Αιγαίο στην προσπάθεια τους να περάσουν με κάθε μέσο στην Ελλάδα από τα 

μικρασιατικά παράλια. Πρόκειται για Σύριους πολίτες (μεταξύ των οποίων και τρία παιδιά) οι 

οποίοι σύμφωνα με πληροφορίες βρίσκονταν σε βάρκα που ξεκίνησε από την Τουρκία στις 7 

Μαρτίου, ενώ συγγενείς τους μιλούν τουλάχιστον για άλλους τρεις.  

Εξ ίσου τραγικό είναι το γεγονός ότι δύο από αυτά τα παιδιά είχαν γεννηθεί στην Ελλάδα. Ο 

πατέρας τους εξακολουθεί να εργάζεται στην Αθήνα, αλλά πριν δυόμιση χρόνια είχε αναγκαστεί 

λόγω κρίσης να τα στείλει πίσω στη Συρία. Καθώς δεν υπήρχε νόμιμη δυνατότητα επιστροφής 

τους τα παιδιά υποχρεώθηκαν να επιστρέψουν πίσω στον πατέρα τους μ' αυτόν τον άδοξο και 

τραγικό τελικά τρόπο. Η ελληνική πολιτική για την ιθαγένεια οδήγησε έτσι αθώα παιδιά στο 

θάνατο.  

Μετά το πολύνεκρο ναυάγιο στη Λέσβο το Νοέμβριο και αυτό της Χίου το Δεκέμβριο, οι νεκροί 

πολλαπλασιάζονται, ενώ τις τελευταίες ημέρες έχει ενταθεί και πάλι το κύμα εισόδου προσφύγων 

στα νησιά μας, πολλοί εκ των οποίων είναι Σύριοι ενώ κάποιοι είναι πρόσφυγες από την 

Παλαιστίνη που είχαν βρει καταφύγιο στη Συρία  Οι πρόσφυγες τσουβαλιάζονται και πάλι σε 

αστυνομικά τμήματα και ακατάλληλους χώρους κράτησης και το θέμα παίρνει εκρηκτικές 

διαστάσεις με την κεντρική εξουσία να το παρακολουθεί απλά χωρίς να κάνει το παραμικρό. 

Στο θέμα οι Οικολόγοι Πράσινοι έχουν κάνει πολλές παρεμβάσεις, ενώ έχει κατατεθεί και 

ερώτηση στην ΕΕ αλλά δυστυχώς δεν βλέπουμε καμία πρόοδο. Είναι επιτακτική ανάγκη για: 

Α. ΑΜΕΣΗ λειτουργία κέντρων πρώτης υποδοχής μεταναστών σε Λέσβο, Χίο και Σάμο, που εδώ 

και πάρα πολύ καιρό έχουν εξαγγελθεί από την κυβέρνηση, αλλά δυστυχώς δεν υπάρχει καμία 

πρόοδος. 

http://www.chrysogelos.gr/index.php?option=com_k2&view=itemlist&task=tag&tag=%CE%91%CE%BD%CE%B8%CF%81%CF%8E%CF%80%CE%B9%CE%BD%CE%B1+%CE%94%CE%B9%CE%BA%CE%B1%CE%B9%CF%8E%CE%BC%CE%B1%CF%84%CE%B1&Itemid=62&lang=el&limitstart=10
http://www.chrysogelos.gr/index.php?option=com_k2&view=itemlist&task=tag&tag=%CE%91%CE%BD%CE%B8%CF%81%CF%8E%CF%80%CE%B9%CE%BD%CE%B1+%CE%94%CE%B9%CE%BA%CE%B1%CE%B9%CF%8E%CE%BC%CE%B1%CF%84%CE%B1&Itemid=62&lang=el&limitstart=10


Β. Την ενεργοποίηση πρωτοβουλιών από την Ευρωπαϊκή Ένωση για να προστατευθούν τα 

δικαιώματα των προσφύγων από την Συρία. Πάνω από 1.200.000 άτομα έχουν εγκαταλείψει τα 

σπίτια και τη χώρα εξαιτίας βάρβαρων επιθέσεων του καθεστώτος, βομβαρδισμών και 

συγκρούσεων, ενώ εκατοντάδες χιλιάδες πολίτες από την Συρία έχουν λάβει επίσημα καθεστώς 

πρόσφυγα ή έχουν ζητήσει να αναγνωριστούν ως πρόσφυγες, σύμφωνα με τα στοιχεία της Ύπατης 

Αρμοστείας του ΟΗΕ για τους Πρόσφυγες. Οι πρόσφυγες θέλουν να βρουν καταφύγιο στην 

Ευρώπη και όσο τα σύνορα από τον Έβρο είναι κλειστά, μόνη τους διέξοδος είναι τα κυκλώματα 

που τους οδηγούν σε βάρκες 5-6 μέτρων με μεγάλο κίνδυνο να χαθούν ανθρώπινες ζωές.  

Γ. Την εισαγωγή νέας νομοθετικής ρύθμισης, το συντομότερο δυνατόν, για την απονομή της 

ελληνικής ιθαγένειας στα παιδιά των μεταναστών/ριών, μετά την απόφαση του ΣΤΕ που έκρινε 

αντισυνταγματικές διατάξεις του νόμου 3838/2010. 

 

Η ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΟΜΑΔΑ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ 

Πληροφορίες: Μιχάλης Μπάκας, τηλ. 6944654785 
 

επιστροφή 

 

Ινστιτούτο Ελληνικών Μύλων: Δραστηριότητες  2012 και μελλοντικές ενέργειες 

 

Με χαρά αναδημοσιεύουμε, για ενημέρωσή σας, την ανακοίνωση που μας έστειλαν οι φίλοι και 

συνάδελφοι του ΙτΕΜ. Ελπίζουμε οι αναγνώστες και οι φορείς να πάρουν ιδέες και να προτείνουν 

δράσεις για την Ικαρία και τους Φούρνους στο ΙτΕΜ. Έχουμε υπογραμμίσει με κίτρινο τα σημεία 

ενδιαφέροντος, για τη διευκόλυνσή σας. Το 2011 το ΙτΕΜ είχε φιλοξενήσει σε εκδήλωση στην 

Αθήνα τον συμπατριώτη μας Στέλιο Σιμάκη για την παρουσίαση του εξαιρετικού βιβλίου του  

«Ικαρία: οι Ανέμου Μύλοι», μια πραγματεία για τους ανεμόμυλους της Ικαρίας. Διατίθεται από 

τα βιβλιοπωλεία του Ευδήλου και του Αγίου Κηρύκου. Επίσης, να θυμίσουμε ότι ο Δήμος 

Ευδήλου αναστήλωσε ένα νερόμυλο στον Άρη Ποταμό και από τότε οργανώνονται εκεί κάθε 

Αύγουστο τα …νερομύλια,  με ζωντανή μουσική και μεζέδες σε ένα ειδιλιακό περιβάλλον!  ΗΓ. 

 

Ινστιτούτο Ελληνικών Μύλων (Ι.τ.Ε.Μ), Αγίων Ασωμάτων 45, Αθήνα, 10553, Τηλ 210 

7214381 email: itemylon@gmail.com ιστοσελίδα: http://www.hellenicmills.gr/  

Πρόεδρος:      Γρυπάρη Μαρία, Αρχιτέκτων Μηχανικός Τηλ. 6977787407, τηλ./fax 210 7214381, 

E-mail:  mgrypari@freemail.gr   

Αντιπρόεδρος:       Τσίγκρη Χρυσούλα, Δρ. Γαλλικής Φιλ/γίας -  Eκπαιδ. Σύμβουλος  ΥΠ.Ε.Π.Θ. 

Τηλ. 6988959357, 6944280974, 210 7520566, E-mail: soutsini@gmail.com   

Γεν. Γραμματέας:       Στεφανοπούλου Κατερίνα, Αρχιτέκτων Μηχανικός  Τηλ. 6973371769, 210 

2383398, E-mail: kstefanopoulou@tee.gr   

Ειδικός Γραμματέας: Καρατζόγλου Κων/νος, Ηλ. Μηχ/γος Μηχ/κός  (Bιβλιοθ.- Αρχείο Ι.τ.Ε.Μ.) 

Τηλ. 210 7516473, E-mail: kak4208@yahoo.gr 

Ταμίας:          Χαλκουτσάκη Έλενα, Αρχιτέκτων - Πολεοδόμος  Τηλ. 2102288755, 

6937751292, E-mail: echal@teemail.gr   

Αναπληρ/κό Μέλος:   Βερούκη Χριστίνα, Αρχιτέκτων Μηχανικός τηλ. 213 0388483, 

6979904840 

Εξελεγκτική Επιτροπή: 
Μπίσια Παρασκευή, Οικονομολόγος, Σκάρκου Ελένη, Ιδιοκτήτρια Μύλου, Τσίγκρη Ελένη,        

Νομικός, Σελέκος Πέτρος, Μηχ/κός Υπολογιστών 

Συγκρότηση τριών ομάδων εργασίας: 

Ομάδα 1
η
: Εκπαιδ/κών Προγραμμάτων με Συντονίστρια την Τσίγκρη Χρυσούλα (βλ. άνω) και 

Μέλη: Σπέη Γιώργο, Μουζάκη Στυλιανό, Χαλκουτσάκη Έλενα και Σκάρκου Ελένη,  

Ομάδα 2
η
: Hλεκτρ. Περιοδικού-Εκδόσεων-Ιστοσελίδας ΕΛΛ. ΜΥΛΟΙ (Hellenic Mills.gr)  

με Συντονιστή τον Γιώργο Σπέη και Μέλος τη Σκάρκου Ελένη,  

Ομάδα 3
η
: Οικονομικών Προγραμμάτων-συνεργασών με Ο.Τ.Α.- Βάσεις δεδομένων με τους 

Καρμπέρη Κων/νο, Μπίσια Παρασκευή, Βαγδατλή Γαβριήλ και Μουζάκη Στυλιανό 

 

mailto:itemylon@gmail.com
http://www.hellenicmills.gr/
mailto:mgrypari@freemail.gr
mailto:soutsini@gmail.com
mailto:kstefanopoulou@tee.gr
mailto:kak4208@yahoo.gr
mailto:echal@teemail.gr


ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΤΟΥ Ι.τ.Ε.Μ. το 2012 

Κατά τη διάρκεια της 19
ης

 Γενικής Συνέλευσης, που πραγματοποιήθηκε στα γραφεία του Ι.τ.Ε.Μ. 

στις 17 Φεβρουαρίου 2013 στις 11:30, ανακοινώθηκαν τα εξής, σχετικά με τις δραστηριότητές του 

κατά το 2012: 

Έγινε για τα μέλη των ανωτ. Ο.Ε. το Σάββατο 17/3/12 στις 11:30 π.μ. στα γραφεία του Ι.τ.Ε.Μ. 

μία πρώτη συνάντηση για να οργανώσουμε τη δράση τους. 

Η 3
η
 ομάδα Οικον. Προγραμμάτων-συνεργασιών με Ο.Τ.Α. κλπ τον Απρίλιο του 2012 

συνέταξε αναλυτική πρόταση, την οποία υπέβαλε στην ΚΕΔΚΕ για την καταγραφή των 

νερόμυλων ανά Δήμο (με τη συνεργασία των Δήμων) και αναμένει τη σχετική απάντηση. 

Ήδη,  με μέριμνα του Ι.τ.Ε.Μ. έχει δημοσιεθεί στο ηλεκτρονικό περιοδικό του TIMS άρθρο στα 

Αγγλικά για τις διάφορες δραστηριότητες του Ι.τ.Ε.Μ. το προηγ. έτος.  

Το Ι.τ.Ε.Μ., ως μέλος του Δικτύου Μουσείων και Πολιτιστικών φορέων του Ιστορικού Κέντρου 

της Αθήνας, οργάνωσε κοινές εκδηλώσεις με τους 20 περίπου φορείς που συμμετέχουν στο 

Δίκτυο αυτό (βλ. www.athensmuseums.net) 

Συγκεκριμένα,  με αφορμή την Παγκόσμια ημέρα Μουσείων, το Δίκτυο Μουσείων και 

Πολιτιστικών Φορέων του Ιστορικού Κέντρου της Αθήνας με το Ι.τ.Ε.Μ. συμμετείχαν στην κοινή 

δράση με τίτλο "Αθήνα: Γειτονιές και Μουσεία", που έγινε από την Παρασκευή 11 Μαΐου 

2012 έως την Κυριακή 27 Μαΐου 2012.  

Η δράση ολοκληρώθηκε στην αυλή του Μουσείου Πολιτικών Εξόριστων Άη Στράτη, Αγίων 

Ασωμάτων 31 στο Θησείο, την Κυριακή 27 Μαΐου 2012 στις 19.30, με μια μουσική εκδήλωση 

με εκπροσώπους των φορέων του Δικτύου με τραγούδια και σκοπούς απ’ όλη την Ελλάδα από το 

μουσικό σύνολο των μαθητών του Μουσείου Ελληνικών Λαϊκών Μουσικών Οργάνων Φοίβου 

Ανωγειανάκη. 

Επίσης, ως μέλος της Διεθνούς Μυλολογικής Εταιρίας TIMS με την τοπική ομάδα TIMS της 

Ελλάδας, το Ι.τ.Ε.Μ. οργανώνει και συμμετέχει σε κοινές δράσεις (www.hellenicmills.gr). 

Ειδικότερα, στις 30/3/12 υποδεχθήκαμε στο Ι.τ.Ε.Μ. μέλη του Δ.Σ. της TIMS που ήλθαν για την 

οργάνωση της εκδρομής των μελών της TIMS το καλοκαίρι του 2013 σε ελληνικούς μύλους. 

Το Σάββατο 31/3/2012 στις 11:00 στα γραφεία μας στην οδό Αγ. Ασωμάτων 45 έγινε η 

προγραμματισθείσα Επιστημονική Ημερίδα με θέμα Νερόμυλοι κ.ά. υδροκίνητα παραδοσιακά 

συστήματα στη Μυτιλήνη, Εύβοια, Αργολίδα. Ομιλητές ήταν: Μάκης και Στρατής Αξιώτης, 

Γιάννης Φαφούτης Γ. Αντωνίου και ο Ειδ. Γραμμ. του Ι.τ.Ε. Μ.Κων/νος Καρατζόγλου Η/Μ 

Μηχ/κός.  

Tην Κυριακή 1/4/12 στις 12 π.μ. το Ι.τ.Ε.Μ. υποδέχθηκε μαθητές του 13
ου

 Γυμν. Ηρακλείου 

Κρήτης σ’ ένα μάθημα λειτουργίας των ελληνικών νερόμυλων με ξενάγηση εκ μέρους του Δ.Σ. 

και της Αμαλίας Τριαντοπούλου (μεταπτυχιακής φοιτήτριας), με προβολή του βίντεο για τους 

Ελλ. Νερόμυλους, το οποίο πραγματοποιήθηκε σε συνεργασία μεταξύ Ι.τ.Ε.Μ. και τελειόφοιτων 

του ΤΕΙ Αθηνών. 

Πραγματοποιήθηκε από το Ι.τ.Ε.Μ. μια εκδρομή - επίσκεψη στο Πολιτιστικό Πάρκο «Η  

Χρυσσαλίδα» στις 28 Απριλίου 2012 ημέρα Σάββατο το πρωϊ, όπου επισκεφθήκαμε 

ανακατασκευασμένους νερόμυλους, 3 λιοτρίβια και άλλες γεωργικές μηχανές, τοποθετημένες εν 

είδει υπαίθριου Λαογραφικού Μουσείου. Το πάρκο αυτό βρίσκεται στο 16
ο
 χλμ Αττικής οδού. Βλ. 

ιστοσελίδα του στο: www.politistikoparko.gr   

Το Ι.τ.Ε.Μ. υποδέχθηκε ομάδα Κυπρίων αρχιτεκτόνων και εικαστικών στην Τήνο από τις 13-15 

Ιουλίου του 2012, όπου έγινε ξενάγηση σε μύλους και λιοτρίβια και άλλα αξιοθέατα του νησιού. 

Σε αντιστάθμισμα, για τον Απρίλιο ή Μάϊο 2013 το Ι.τ.Ε.Μ. έχει προσκληθεί και θα συμμετάσχει 

σε έκθεση για Μύλους και Περιστερώνες Τήνου στην Κύπρο, υπό την αιγίδα του Υπ. 

Εξωτερικών. 

Μία πολύ επιτυχημένη ημερίδα πραγματοποιήθηκε στο Ι.τ.Ε.Μ. το Σάββατο 15 Δεκεμβρίου 2012 

από τις 11:00 ως τις 15:00  με θέμα «Οι παραδοσιακοί Μύλοι στους οικισμούς Αγ. Γερμανού 

και Κρατερού του όρους Βαρνούντα Ν. Φλώρινας», δηλ. της περιοχής των Πρεσπών. Ομιλητές 

οι Μελετητές – Αρχιτέκτονες: Σοφοκλής Κωτσόπουλος, Αχιλλέας Στόϊος και Αγγέλα Γεωργαντά.  

Για το 2013 το Ι.τ.Ε.Μ. έχει προγραμματίσει την οργάνωση στα γραφεία του, παράλληλα με τη 

λειτουργία της μόνιμης έκθεσης για τα παραδοσιακά υδροκίνητα εργαστήρια στην Ελλάδα και την 

Κύπρο, μόνιμη έκθεση για τον ελληνικό ανεμόμυλο και το λιοτρίβι.  

http://www.athensmuseums.net/
http://www.hellenicmills.gr/
http://www.politistikoparko.gr/


Το Ι.τ.Ε.Μ. ετοιμάζει πρόταση στο ICOMOS για την καθιέρωση της Ημέρας των Ελληνικών 

Μύλων στις 17 Μαϊου, σε άμεση σχέση με τον εορτασμό της Ημέρας των Μνημείων στις 18 

Μαϊου κάθε χρόνο.  

Eπίσης το Ι.τ.Ε.Μ. έκανε και συνεχίζει να κάνει παρεμβάσεις στους αρμόδιους κρατικούς και 

άλλους φορείς για την προστασία του περίβαλλοντος μύλων σε τρεις διαφορετικές περιπτώσεις: 1. 

Τα Κάτω Γιαννέϊκα Αρκαδίας, όπου το συγκρότημα νερόμυλων Μωρόγιαννη απειλείται από τα 

σχέδια της Τ.Α. για οικειοποίηση φυσικής ροής του απαραιτητου νερού για τη λειτουργία του. 2. 

Τον αναστηλωμένο ανεμόμυλο των α/φων Σκάρκου στη Νάξο (που βρέθηκε με έναν εν επαφή 

μπετονένιο σκελετό βίλλας) και 3. Tον υπό αναστήλωση ανεμόμυλο στις Σπέτσες, (απειλούμενο 

επίσης από βέβηλο κτίσμα δίπλα του). 

Παραδόθηκε  το 3
ο
 ετήσιο τιμητικό δίπλωμα του Ι.τ.Ε.Μ. προς τους εκπροσώπους του Δήμου 

Τρικκαίων και της e-Trikala Α.Ε. για την αποκατάσταση και αξιοποίηση του συγκροτήματος 

Μύλου Ματσόπουλου (αρχικά νερόμυλου-αλευρόμυλου και κατόπιν κυλινδρόμυλου) στα 

Τρίκαλα για πολιτιστικούς σκοπούς και τη διοργάνωση της χριστουγεννιάτικης εκδήλωσης «Ο 

Μύλος των Ξωτικών». Το σχετικό ντοκυμανταιρ παρακολούθησαν όλα τα μέλη και οι φίλοι του 

Ι.τ.Ε.Μ. κατά την κοπή της πίττας του μετά τη 19
η
 Γεν. Συνέλευση στις 17/2/2013.  

Tέλος, η ίδια Γ.Σ. ενέκρινε την πρόταση συνεργασίας εκ μέρους του ΕΜΠ, που μας έγινε το 

Σεπτέμβριο του 2012 (Τμ. Μηχανολόγων Υδροδυναμικής) στο πλαίσιο του ερευνητικού έργου: 

Renewable Energy Sources. Transforming Our Regions – Hydro- RESTOR Hydro, για την 

καταγραφή 2.000 νερόμυλων σ’ όλη την Ελλάδα και Κύπρο και απεικόνισή τους σε χάρτες με 

GPS. Στη συνέχεια θα γίνει μελέτη μετατροπής επιλεγμένων νερόμυλων για παραγωγή ενέργειας. 

Ήδη έχει επιτευχθεί η συνεργασία με μέλη μας από πολλές περιοχές της Ελλάδας, ενώ ο ήδη 

καταγεγρ/νος αριθμός νερόμυλων πλησιάζει τους 2.000.  Η σχετική επιτροπή του Ι.τ.Ε.Μ. 

απαρτίζεται από τους: Κ. Καρατζόγλου (Επιστημον. Συντονιστή) και Κ. Τουμπακάρη, τις: Μ. 

Γρυπάρη, Κ. Στεφανοπούλου και Ε. Χαλκουτσάκη (ως υπεύθυνες οικονομικών συναλλαγών) και 

την αντιπρόεδρο Χ. Τσίγκρη. 

Το πρόγραμμα εκπονείται σε συνεργασία μεταξύ των χωρών: Ελλάδος – Βελγίου – Ιταλίας –

Λιθουανίας – Σουηδίας – Πολωνίας – Σλοβενίας  και Γαλλίας.  

Περιμένουμε τις προτάσεις σας και συμμετοχές σε εκδηλώσεις, Ο.Ε. και επόμενες επιστημονικές 

ημερίδες στην ηλεκτρ. δ/νση του Ι.τ.Ε.Μ. itemylon@gmail.com 

Για το Δ.Σ. 

Η Πρόεδρος Μαρία Γρυπάρη, Αρχιτέκτων Μηχανικός 

Η Γεν. Γραμματέας Κατερίνα Στεφανοπούλου, Αρχιτέκτων Μηχανικός  

 

επιστροφή 

 

Διατήρηση της Κληρονομιάς των Φάρων, Αθήνα, Ιούνιος 2013 

 

Η Διεθνής Ένωση Φαρικών Αρχών (International Association of Marine Aids to Navigation and 

Lighthouse Authorities – IALA) αποτελείται από μέλη αρχών, υπηρεσιών και οργανώσεων 

υπεύθυνων για τους φάρους, τα συστήματα θαλάσσιας κυκλοφορίας, λοιπά βοηθήματα 

ναυσιπλοΐας, εντός και γύρω από τις χώρες τους. Επιπλέον, έχει πολλά «τεχνικά» μέλη, τα οποία 

εκπροσωπούν εταιρείες που κατασκευάζουν, προμηθεύουν και εγκαθιστούν εξοπλισμό που 

σχετίζεται με τα Βοηθήματα Ναυσιπλοΐας. 

Τα τελευταία 12 χρόνια, η ομάδα εργασίας της IALA για την Κληρονομιά των Φάρων έχει 

διοργανώσει ένα πάνελ και δύο σεμινάρια για την επίτευξη ενός από τους κύριους στόχους της: να 

ευαισθητοποιήσει όσο το δυνατό ευρύτερο κοινό ως προς το μέλλον του μεγάλου αριθμού των 

παραδοσιακών φάρων σε όλο τον κόσμο. Τον Μάιο του 2000 η Επιτροπή της IALA για την 

Διατήρηση των Παραδοσιακών Φάρων πραγματοποίησε ένα πάνελ στο Kristiansland της 

Νορβηγίας. Εκεί, πολλοί ενδιαφερόμενοι διεθνείς φορείς, που προέρχονταν από Υπηρεσίες 

Φάρων, φορείς πολιτιστικής κληρονομιάς και αποκατάστασης, μοιράστηκαν τις εμπειρίες τους, με 

κοινό άξονα την Διατήρηση (φάρων) μέσω Εναλλακτικών Χρήσεων. 

Το πάνελ αυτό εξελίχθηκε σε ομάδα εργασίας, στο πλαίσιο της Επιτροπής Μηχανικής, 

Περιβάλλοντος και Διατήρησης Παραδοσιακών Φάρων (ΕΕP) της IALA. Ακολούθησε ένα 

mailto:itemylon@gmail.com


σεμινάριο, το οποίο διοργάνωσε η Σουηδική Ναυτιλιακή Αρχή, με τίτλο «Πρακτικές Πτυχές 

Διατήρησης Φάρων», τον Αύγουστο του 2005 στο Γκέτεμπορκ της Σουηδίας, το οποίο 

παρακολούθησαν 60 σύνεδροι από 19 χώρες. 

Το Σεμινάριο έδωσε την ευκαιρία για συζήτηση γύρω από διάφορες πτυχές της διατήρησης των 

φάρων συνολικά και κυρίως των φάρων με ιστορική αξία. Στο σεμινάριο παρουσιάστηκαν 

παραδείγματα πρακτικών λύσεων στα διάφορα προβλήματα που αντιμετωπίζουν οι Υπηρεσίες 

Φάρων όταν ασχολούνται με τη διατήρηση, αποκατάσταση και συντήρηση κτηρίων σε 

απομακρυσμένες περιοχές και κάτω από δύσκολες συνθήκες. Οι ανακοινώσεις που έγιναν 

περιλάμβαναν τις τελευταίες ερευνητικές εξελίξεις για τον τομέα της βαφής, για τις επιλογές στα 

δομικά υλικά, για τις τεχνικές συντήρησης και αποκατάστασης. 

Σχετικά πιο πρόσφατα η ίδια ομάδα εργασίας της IALA διοργάνωσε ένα ακόμη σεμινάριο με 

τίτλο «Θέματα Κληρονομιάς – Εισαγωγή νέων Τεχνολογιών στα Βοηθήματα Ναυσιπλοΐας», το 

οποίο διεξήχθη στο Palacio de Magdalena του Santander της Ισπανίας, από 23 έως 26 Ιουνίου 

2009, με την υποστήριξη της Λιμενικής Αρχής του Santander και της Αρχής Λιμένων της 

Ισπανίας. Το παρακολούθησαν 60 σύνεδροι από 20 χώρες, στους οποίους δόθηκε μια σπουδαία 

ευκαιρία να μοιραστούν εμπειρίες και να ανταλλάξουν πληροφορίες. Οι ανακοινώσεις διήρκεσαν 

δύο ημέρες, πραγματεύτηκαν διαφορετικά θέματα από τοπικά μέχρι παγκόσμια προγράμματα. 

Πραγματοποιήθηκε επίσης τεχνική επίσκεψη και ξενάγηση σε αρκετούς φάρους της περιοχής, οι 

οποίοι έχουν αποκατασταθεί με τέτοιο τρόπο ώστε να επιτρέπουν εναλλακτικές χρήσεις. Το 

σεμινάριο επικεντρώθηκε στο γεγονός ότι τα κτήρια των φάρων έπαψαν να είναι επανδρωμένα. 

Έτσι, αυξήθηκε το διάστημα μεταξύ των επισκέψεων συντήρησης, σε πολλές περιπτώσεις 

καταστράφηκε το σύστημα εξαερισμού και θέρμανσης και μειώθηκε ο αριθμός των κτηρίων που 

καλούνται να λειτουργήσουν ως σύγχρονα Βοηθήματα Ναυσιπλοίας. Εξετάστηκε επίσης ο 

αντίκτυπος των τεχνολογικών καινοτομιών και εξελίξεων, όπως η ηλιακή ενέργεια, οι σύγχρονοι 

συσσωρευτές, οι κεφαλές με φωτιστικά στοιχεία τύπου LED, σε σχέση με την δυνατότητα 

προσαρμογής των παραδοσιακών φωτιστικών μηχανημάτων στη χρήση νέων φωτιστικών 

στοιχείων, αλλά και οι κίνδυνοι υγείας που σχετίζονται με την χρήση υδράργυρου στις λεκάνες 

των παραδοσιακών φωτιστικών μηχανημάτων. Η εκδήλωση ολοκληρώθηκε με αρκετές 

ανακοινώσεις περιπτωσιολογικών μελετών από μια ποικιλία εργασιών συμπεριλαμβανομένης της 

αποκατάστασης ενός ολλανδικού φαρόπλοιου, την επιτυχή μετακίνηση φάρων στην Αμερική, μία 

σύγχρονη προσέγγιση στη διατήρηση φάρων στην Ιταλία καθώς και μία ανακοίνωση σχετικά με 

την αναγόρευση του φάρου Torre de Hércules στη Λα Κορούνια της Ισπανίας σε Μνημείο 

Παγκόσμιας Κληρονομιάς της UNESCO. 

Το επιτυχές αποτέλεσμα του σεμιναρίου οφείλεται στην εξαιρετική δουλειά της Επιτροπής 

Μηχανικής, Περιβάλλοντος και Διατήρησης Παραδοσιακών Φάρων (ΕΕP), στο 17ο συνέδριο της 

IALA στο Κέιπταουν της Nότιας Αφρικής, τον Μάρτιο του 2010. 

Με τη λήξη της τρέχουσας επιτροπής ΕΕΡ τον Μάιο του 2014, το 18ο συνέδριο της IALA θα 

διεξαχθεί στην πόλη Λα Κορούνια της Ισπανίας, σε μικρή απόσταση από τον φάρο Torre de 

Hércules, τον πιο παλαιό ενεργό φάρο στον κόσμο, γεγονός που επιβεβαιώνεται από την 

αναγόρευσή του σε Μνημείο Παγκόσμιας Κληρονομιάς της UNESCO το 2009. Πρόκειται για το 

μοναδικό φάρο στον κόσμο, ο οποίος έχει λάβει αυτή τη σπουδαία αναγνώριση μέχρι σήμερα. 

 

Στο πλαίσιο του προγράμματος της παρούσας επιτροπής ΕΕΡ και με σκοπό την συνέχιση μιας 

επιτυχημένης σειράς σεμιναρίων, προετοιμάζουμε το Σεμινάριο της IALA με θέμα την Διατήρηση 

της Κληρονομιάς των Φάρων, το οποίο θα διεξαχθεί στον Πειραιά τον Ιούνιο του 2013, από την 

Υπηρεσία Φάρων του Πολεμικού Ναυτικού και υπό την αιγίδα του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου 

της Θεσσαλονίκης, του Ναυτικού Μουσείου Ελλάδος και του «Ιδρύματος Αικατερίνης 

Λασκαρίδη». Το σεμινάριο θα πραγματοποιηθεί από 3 έως 7 Ιουνίου 2013, ξεκινώντας με το 

επίσημο καλωσόρισμα το απόγευμα της Δευτέρας, 3 Ιουνίου στο κτήριο του «Ιδρύματος 

Αικατερίνης Λασκαρίδη», το οποίο πρόκειται για σήμα κατατεθέν στην πόλη του Πειραιά, επί των 

οδών 2ας Μεραρχίας 36 & Ακτής Μουτσοπούλου, στο Πασαλιμάνι, όπου θα δοθεί η ευκαιρία 

στους Έλληνες διοργανωτές να καλωσορίσουν τους επισκέπτες τους στον Πειραιά και να 

παρουσιάσουν την εκδήλωση αυτή στους συμμετέχοντες επιστήμονες και ερευνητές καθώς και 

στο ευρύ κοινό. 



Οι επόμενες δύο μέρες του σεμιναρίου θα πραγματοποιηθούν στο Ναυτικό Μουσείο Ελλάδος στη 

Μαρίνα Ζέας, σε κοντινή απόσταση από το «Ίδρυμα Αικατερίνης Λασκαρίδη». Η εισήγηση για το 

σεμινάριο έγινε με σκοπό να μπορούν να παρουσιαστούν όλες οι απόψεις γύρω από ένα ευρύ 

φάσμα θεμάτων, όπως οι εναλλακτικές χρήσεις, η διατήρηση, συντήρηση και αποκατάσταση των 

κτηρίων, η επίδραση των τεχνολογικών εξελίξεων και η προώθηση της κληρονομιάς των φάρων. 

Για να επιτευχθεί αυτό, μέσα στις δύο αυτές μέρες, θα διεξαχθούν οκτώ συνεδρίες με 

ανακοινώσεις γύρω από μια ποικιλία θεμάτων, όπως η αποκατάσταση κτηρίων, η χρήση ή και η 

συντήρηση των παραδοσιακών φωτιστικών μηχανημάτων και των κατοδιοπτρικών φακών τους 

καθώς και η επιλογή κριτηρίων για την διατήρηση των φάρων. Το Σεμινάριο θα ολοκληρωθεί με 

ανακοινώσεις με το γενικό τίτλο «Εναρμόνιση στην σύγχρονη κοινωνία», με την ελπίδα να 

προκύψουν σημαντικές συζητήσεις για το ρόλο τον οποίο οι παραδοσιακοί φάροι θα 

διαδραματίσουν στο μέλλον είτε ως βοηθήματα ναυσιπλοΐας είτε ως κτήρια-σύμβολα τα οποία θα 

λειτουργούν ως μόνιμη υπενθύμιση της μεγάλης σημασίας τους για το παγκόσμιο εμπόριο καθώς 

και για την ασφάλεια της ναυσιπλοΐας και των ναυτικών στη διάρκεια πολλών αιώνων. 

Ανακοινώσεις συγκεκριμένων παραδειγμάτων περιπτωσιολογικών μελετών θα διασαφηνίσουν τα 

υπό συζήτηση θέματα. 

Ευκταίο είναι αυτές τις δύο ημέρες των ανακοινώσεων και συζητήσεων να πραγματοποιηθούν οι 

στόχοι του σεμιναρίου, δηλ. να προσδιοριστούν καλύτερες πρακτικές και στρατηγικές προκλήσεις 

μετά από 15ετείς προσπάθειες της IALA να προαγάγει τις διάφορες πτυχές της κληρονομιάς των 

φάρων. Επιπλέον, το «Ίδρυμα Αικατερίνης Λασκαρίδη» θα οργανώσει στους χώρους του βραδινές 

εκδηλώσεις με θέμα την σχέση της τέχνης και της λογοτεχνίας με τους φάρους, οι οποίες θα 

περιλαμβάνουν εκθέσεις, εισηγήσεις και προβολή ντοκιμαντέρ. 

Προσδοκούμε αυτές οι εκδηλώσεις να προσελκύσουν όχι μόνο τους συνέδρους και τους συνοδούς 

τους αλλά και το ευρύ κοινό. 

Η τεχνική επίσκεψη, η οποία συμπεριλαμβάνεται στο πρόγραμμα του σεμιναρίου, θα ξεκινήσει με 

ταξίδι με πλοίο για τον Πόρο, μία ώρα μακριά από τον Πειραιά, θα ακολουθήσει ένα σύντομο 

ταξίδι με λεωφορείο και μικρή περιπατητική διαδρομή σε μονοπάτι για τον Φάρο της Ντάνας. Η 

Υπηρεσία Φάρων του Πολεμικού Ναυτικού θα ξεναγήσει στον Φάρο και θα παράσχει 

πληροφορίες για την αποκατάστασή του, η οποία μάλιστα περιλαμβάνεται σε μία ανακοίνωση του 

σεμιναρίου. Θα υπάρχει επίσης χρόνος για φαγητό και για περιήγηση στον Πόρο, προτού 

επιστρέψει το πλοίο στον Πειραιά. Η ημέρα θα κλείσει με το επίσημο δείπνο του σεμιναρίου στη 

Μεγάλη Βρεταννία στο Σύνταγμα, στο κέντρο της Αθήνας. 

Το πρωί της Παρασκευής το σεμινάριο θα ολοκληρωθεί με περαιτέρω συζητήσεις γύρω από τα 

σημεία που επισημάνθηκαν κατά τη διάρκειά του. Τα κύρια  

συμπεράσματα και οι προτάσεις που προέκυψαν από το σεμινάριο θα συγκεντρωθούν από την 

IALA και την Επιτροπή Μηχανικής, Περιβάλλοντος και Διατήρησης Παραδοσιακών Φάρων 

(ΕΕP). 

Ανυπομονούμε να καλωσορίσουμε όσους περισσότερους από εσάς γίνεται, καθώς εσείς έχετε τη 

δύναμη να κάνετε ξεχωριστό αυτό το γεγονός, το οποίο θα λάβει χώρα σε μία θαυμάσια 

τοποθεσία. 

Bob McIntosh, Πρόεδρος της δεύτερης Ομάδας Εργασίας για την Kληρονομιά, Διατήρηση και 

του Τομέα Πολιτικών Μηχανικών της Επιτροπής Μηχανικής, Περιβάλλοντος και Διατήρησης των 

Παραδοσιακών Φάρων (EEP). 

Πηγή: http://www.hellenicnavy.gr/index.php?option=com_content&view=article&id=2334 .  

 

επιστροφή 

 

Κι άλλο λογοτεχνικό βραβείο για την Έλενα Χουσνή 

 

Τα συγχαρητήριά μας! To Α’ Bραβείο στην Κατηγορία του Μυθιστορήματος έλαβε η  Έλενα 

Χουσνή στον 31
ο
 Πανελλήνιο Λογοτεχνικό  Διαγωνισμό της Πανελλήνιας Ένωσης Λογοτεχνών 

(ΠΕΛ) για το έτος 2012. Ο τίτλος του Μυθιστορήματος είναι «Άλικο σαν το αίμα». 

http://www.hellenicnavy.gr/index.php?option=com_content&view=article&id=2334


Το 2009 είχε πάρει το 3ο Βραβείο στην κατηγορία του Μυθιστορήματος η Έλενα Χουσνή με το 

μυθιστόρημα «Μέχρι την επόμενη φορά…», στον Ετήσιο Διαγωνισμό της Πανελλήνιας Ένωσης 

Λογοτεχνών.  

Το 2008, στον διαγωνισμό της Πανελλήνιας Ένωσης Λογοτεχνών είχε αποσπάσει το Α΄ Βραβείο 

για την κατηγορία του Θεατρικού και Έπαινο για την κατηγορία της Νουβέλας. 

Η εκπαιδευτικός Έλενα Χουσνή έχει διατελέσει υπεύθυνη του Γραφείου Τύπου της Περιφέρειας 

Βορείου Αιγαίου, έχει στελεχώσει το Περιφερειακό Γραφείο Βορείου Αιγαίου του Ευρωπαϊκού 

Κέντρου Ενημέρωσης στη Μυτιλήνη. Πέρσι τη βρήκα στη Σάμο στο γραφείο Eurodirect της ΕΕ 

και ενημερώθηκα για το πολυδραστήριο υπηρεσιακό της έργο. Αγνοούσα τη λογοτεχνική της 

διάσταση. Μπράβο!  

ΗΓ 

 

επιστροφή 

 

Η ΚΥΡΙΑ ΤΩΝ ΒΕΛΑΝΙΔΙΩΝ ΣΤΗ ΤΖΙΑ  

 

Την Κέα ή Τζια την ξέρεις σίγουρα αν έχεις παραθερίσει σε αυτή ή βουτήξει στις παραλίες της. 

Μιάμιση μόλις ώρα ταξίδι από τη Ραφήνα, την κάνει ακόμη πιο δελεαστική ειδικά σε εμάς τους 

κατοίκους της Αθήνας, που αναζητούμε μία κοντινή και οικονομική νησιωτική απόδραση. 

Εκτός από τις βουτιές σου και τις βόλτες σου στους δρόμους της, όμως, ξέρεις ή έχεις μάθει για 

τις βελανιδιές της Τζιας; Αν όχι, να σε ενημερώσω ότι τα βελανίδια της Τζιας ήταν το κύριο 

εξαγώγιμο προϊόν της και βασικός υποστηρικτής της οικονομίας της μέχρι και τη δεκαετία του ’60 

τουλάχιστον. Μετά, κάτι οι εξελίξεις της τεχνολογίας, κάτι η αδιαφορία των υπευθύνων (όπως και 

για τόσα και τόσα άλλα), άφησε την Τζια και τα βελανίδια της στην τύχη τους και η σχετική 

αγορά μαράζωσε.   

Δεν σου κάνω μάθημα για την οικονομία των Κυκλάδων βέβαια. Θέλω απλά να μιλήσω για μία 

γυναίκα, της οποίας την ιστορία διάβασα πρόσφατα και πραγματικά με μάγεψε. Η οποία από απλή 

επισκέπτρια, έγινε ζωντανό παράδειγμα υγιούς ανάπτυξης και ζωντάνιας ενός ολόκληρου τόπου. 

Η Marcie Mayer είναι μία Αμερικανίδα που ήρθε για διακοπές στην Τζια και ερωτεύτηκε 

κεραυνοβόλα, οπότε... παντρεύτηκε και αποφάσισε να εγκατασταθεί μόνιμα στο νησί. Σιγά σιγά, 

και μαθαίνοντας την ιστορία της νέας της πατρίδας και του νησιού, έμαθε για την παραγωγή 

βελανιδιών, και το πώς είχε καταλήξει να σταματήσει ως ασύμφορη μερικές δεκαετίες πριν. Μία 

ιδέα αμέσως σχηματίσττηκε στο μυαλό της Marcie. Εκτός από τον ξενώνα που διατηρεί με τον 

σύζυγό της, να ξεκινήσουν και μία νέα επιχείρηση: αυτή της επεξεργασίας βελανιδιών, έτσι ώστε 

να ξαναγεννηθεί η παραγωγή του και να δοθεί ανάσα στην τοπική οικονομία. 

Η ιδέα δεν ήταν εύκολη στην υλοποίησή της. Εκτός από τις οικονομικές δυσκολίες, αντιμετώπισε 

και την δυσπιστία των ντόπιων, που δεν μπόρεσαν να χωνέψουν, πως αυτή, “μία ξένη”, 

ενδιαφερόταν περισσότερο από αυτούς για τον τόπο τους και τους έλεγε τι να κάνουν. Κι όμως, η 

Marcie, δεν το έβαλε κάτω. Με έρευνα και μελέτες, παρουσίασε μία μέθοδο ξεπικρίσματος του 

βελανιδιού χωρίς περιττή σπατάλη νερού και υπέβαλε σχετική μελέτη στην Ευρωπαϊκή Ένωση 

για χρηματοδότηση μίας σχετικής μονάδας. 

Όταν η μελέτη εγκρίθηκε, και τα κονδύλια άρχισαν να καταφτάνουν, τότε οι ντόπιοι άρχισαν να 

την εμπιστεύονται και η δημιουργία της σχετικής μονάδας παραγωγής έλαβε χώρα. Η όλη 

πρωτοβουλία πήρε την ονομασία «Χαμάδα» και τα αποτελέσματα μιλούν από μόνα τους. 

Η μονάδα παράγει πρωτεϊνούχο αλεύρι, ζωοτροφές, ακόμη και φυτικά καλλυντικά αποκλειστικά 

και μόνο από τις βελανιδιές του νησιού, τα οποία διατίθενται κυρίως μέσω Διαδικτύου στις αγορές 

του εξωτερικού και γίνονται ανάρπαστα. Οι παραγγελίες αυξάνονται μέρα με την ημέρα, οι 

εργαζόμενοι στο σχετικό project ξεπερνούν τους 100, η καλλιέργεια βελανιδιών έχει αυξηθεί με 

εντυπωσιακούς ρυθμούς και όλη η οικονομία του νησιού έχει ανασάνει, καθώς έχει ανοίξει ένας 

ολόκληρος κύκλος με τους τοπικούς παραγωγούς και εμπόρους, που βοηθάει όλους τους 

κατοίκους να ζουν όχι μόνο από τους 3 μήνες της τουριστικής περιόδου, αλλά όλη τη χρονιά, 

μόνο από τα βελανίδια! 

Η Marcie, μολονότι έχει ανακηρυχθεί σε τοπική ηρωίδα, και δεν επαναπαύεται στις δάφνες της. 

Βλέπει τη δουλειά της να αναπτύσσεται με γοργούς ρυθμούς, και μελετά τις περαιτέρω 



δυνατότητες παραγωγής λαδιού, αφρόλουτρου, σαπουνιού και αλευριού χωρίς γλουτένη, καθώς 

και επέκτασης της ήδη υπάρχουσας μονάδας και δημιουργίας νέων. Παράλληλα, καταθέτει νέες 

αιτήσεις για διαφύλαξη του προϊόντος ως ονομασίας προέλευσης, και στις φιλοδοξίες της είναι η 

δημιουργίας ξενοδοχειακής μονάδας περιηγητικού τουρισμού στο δρόμο των βελανιδιών, με 

σχετικές διαφημιστικές καμπάνιες στο Διαδίκτυο να ετοιμάζονται. 

Ένα λαμπρό παράδειγμα υγιούς και οικολογικής ανάπτυξης ενός τόπου με τα δικά του μέσα και 

μόνο. Και παράλληλα, ένα λαμπρό παράδειγμα φωτισμένου ανθρώπου, που βλέπει μπροστά από 

την εποχή του και συμβάλλει πραγματικά στην αναγέννηση του τόπου του. Ακόμη κι αν δεν έχει 

γεννηθεί σε αυτόν… Μακάρι να είχαμε κι άλλες Marcie Mayer στη χώρα μας, δεν συμφωνείτε; 

http://www.marymary.gr/blog/item/1425-%CE%B7-

%CE%BA%CF%85%CF%81%CE%B9%CE%B1-%CF%84%CF%89%CE%BD-

%CE%B2%CE%B5%CE%BB%CE%B1%CE%BD%CE%B9%CE%B4%CE%B9%CF%89%CE

%BD-%CF%83%CF%84%CE%B7-%CF%84%CE%B6%CE%B9%CE%B1 .  

 

επιστροφή 

 

Για τη ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ 

ΒΟΡΕΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ  

 

Α.  
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ  ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ Β. ΑΙΓΑΙΟΥ  ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗ                            
Μυτιλήνη  28 Μαρτίου  2013 

ΘΕΜΑ: ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΕ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ 

ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ ΒΟΡΕΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ 

Έχοντας υπόψη:  

α) Τις διατάξεις των υπ. άρθρων 175,176,177 του Ν. 3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της 

Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης». 

β) Τις διατάξεις του Π.Δ. 137/2010 «Οργανισμός Εσωτερικής Υπηρεσίας της Περιφέρειας 

Βορείου Αιγαίου». 

γ) Την Υπουργική απόφαση 74754/30-12-2010 (ΦΕΚ 2043/Β/2010)  

δ) Την με αριθμό 8388/296 / 27-2-2013 Απόφασή μας με την οποία συγκροτήθηκε η 

Περιφερειακή Επιτροπή Διαβούλευσης  

ε) Το 10474/442/12-3-2013 έγγραφο της Δ/νσης αναπτυξιακού προγραμματισμού 

 

Σας καλούμε, κατά το άρθρο 8 παρ. 4 της Υ.Α. 74754/30-12-2010 (ΦΕΚ 2043/Β/2010) να 

παραβρεθείτε στη συνεδρίαση της Περιφερειακής Επιτροπής Διαβούλευσης, την 8
η
 Απριλίου 

2013 ημέρα Δευτέρα και ώρα 10.
00

 πμ., στην αίθουσα συνεδριάσεων του Περιφερειακού 

Συμβουλίου  Π. Κουντουριώτη 1 – 81 100 Μυτιλήνη, προκειμένου να γνωμοδοτήσετε επί του 

Σχεδίου Στρατηγικού Σχεδιασμού της Περιφέρειας Βορείου Αιγαίου. Για ενημέρωσή σας το 

Σχέδιο έχει αναρτηθεί στην ιστοσελίδα της Περιφέρειας Βορείου Αιγαίου www.pvaigaiou.gov.gr, 

/ «ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ», όπου μπορείτε να το 

αναζητήσετε. Μπορείτε επίσης να πάρετε πρόσθετες πληροφορίες από τη Δ/νση Αναπτυξιακού 

Προγραμματισμού (Καβέτσου 12 – 81 100 Μυτιλήνη – τηλέφωνα 2251027762, 2251023201).  

Η Δ/νση Διοικητικού, οι Δ/νσεις Διοικητικού - Οικονομικού των Περιφερειακών Ενοτήτων Σάμου 

και Χίου και τα Τμήματα Διοικητικού Λήμνου και Ικαρίας να ενημερώσουν τα μέλη της 

Επιτροπής της Περιφερειακής Ενότητας αρμοδιότητάς τους, τόσο τηλεφωνικά όσο και 

αποστέλλοντας σαυτά την παρούσα. 

Η Δ/νση Αναπτυξιακού Προγραμματισμού να προετοιμάσει τα της συνεδρίασης (έντυπα, 

διαφάνειες κλπ.) και να ενημερώσει τον μελετητή καλώντας τον να παραβρεθεί για την ανάλυση 

του σχεδίου και την παροχή διευκρινίσεων. 

Σε περίπτωση που μέλος κωλύεται να παραβρεθεί μπορεί να αποστείλει έγγραφες απόψεις ώστε 

να αναγνωσθούν στα υπόλοιπα μέλη προ της λήψης Απόφασης. 

Ο    ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ Β.  ΑΙΓΑΙΟΥ Αθανάσιος Γιακαλής 

http://www.marymary.gr/blog/item/1425-%CE%B7-%CE%BA%CF%85%CF%81%CE%B9%CE%B1-%CF%84%CF%89%CE%BD-%CE%B2%CE%B5%CE%BB%CE%B1%CE%BD%CE%B9%CE%B4%CE%B9%CF%89%CE%BD-%CF%83%CF%84%CE%B7-%CF%84%CE%B6%CE%B9%CE%B1
http://www.marymary.gr/blog/item/1425-%CE%B7-%CE%BA%CF%85%CF%81%CE%B9%CE%B1-%CF%84%CF%89%CE%BD-%CE%B2%CE%B5%CE%BB%CE%B1%CE%BD%CE%B9%CE%B4%CE%B9%CF%89%CE%BD-%CF%83%CF%84%CE%B7-%CF%84%CE%B6%CE%B9%CE%B1
http://www.marymary.gr/blog/item/1425-%CE%B7-%CE%BA%CF%85%CF%81%CE%B9%CE%B1-%CF%84%CF%89%CE%BD-%CE%B2%CE%B5%CE%BB%CE%B1%CE%BD%CE%B9%CE%B4%CE%B9%CF%89%CE%BD-%CF%83%CF%84%CE%B7-%CF%84%CE%B6%CE%B9%CE%B1
http://www.marymary.gr/blog/item/1425-%CE%B7-%CE%BA%CF%85%CF%81%CE%B9%CE%B1-%CF%84%CF%89%CE%BD-%CE%B2%CE%B5%CE%BB%CE%B1%CE%BD%CE%B9%CE%B4%CE%B9%CF%89%CE%BD-%CF%83%CF%84%CE%B7-%CF%84%CE%B6%CE%B9%CE%B1
http://www.pvaigaiou.gov.gr/


ΠΙΝΑΚΑΣ  ΜΕΛΩΝ ΕΠΙΤΡΟΠΗ 

Α. ΔΗΜΑΡΧΟΙ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΒΟΡΕΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ 

1. ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ Φ. ΒΟΥΝΑΤΣΟΣ ΜΥΤΙΛΗΝΗ 6944345743 

2. ΠΟΛΥΔΩΡΟΣ ΛΑΜΠΡΙΝΟΥΔΗΣ ΧΙΟΣ 6946333326 

3. ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΑΓΓΕΛΑΚΟΣ ΟΙΝΟΥΣΕΣ 6932999850 

4. ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΒΡΑΤΣΑΝΟΣ ΨΑΡΑ 6972086537 

5. ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ ΘΑΝΟΣ ΣΑΜΟΣ 6984618083 

6. ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΣ ΣΤΑΥΡΙΝΑΔΗΣ ΑΓ. ΚΗΡΥΚΟΣ 6944285772 

7. ΙΩΑΝΝΗΣ ΜΑΡΟΥΣΗΣ ΔΗΜΑΡΧΕΙΟ ΦΟΥΡΝΩΝ-ΚΟΡΣΕΩΝ 6937479229 

8. ΑΝΤΩΝΗΣ ΧΑΤΖΗΔΙΑΜΑΝΤΗΣ ΜΥΡΙΝΑ ΛΗΜΝΟΥ 6944305232 

9. ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΜΑΚΡΗΣ ΑΓΙΟΣ ΕΥΣΤΡΑΤΙΟΣ 6977948897 

 

Β. ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΙ ΦΟΡΕΩΝ 

1. ΚΩΣΤΑΛΟΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΕΚΠ/ΠΟΣ ΕΡΓΑΤ/ΥΠΑΛΛΗΛΙΚΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ ΧΙΟΥ  ΜΕ 

ΑΝΑΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΟ ΤΟΝ ΛΙΝΑ ΚΩΝ/ΝΟ - ΜΑΡΤΥΡΩΝ 2 ΧΙΟΣ ΤΗΛΕΦ. 2271023550 

2. ΠΑΤΛΑΚΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΕΚΠ/ΠΟΣ ΑΔΕΔΥ ΛΕΣΒΟΥ ΜΕ ΑΝΑΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΟ ΤΟΝ 

ΓΙΑΝΝΕΛΛΗ ΒΑΣΙΛΕΙΟ – ΑΣΚΛΗΠΙΟΥ 68 ΤΗΛΕΦ.6944478446 ΚΑΙ ΣΙΜΟΥ 

ΧΟΥΤΖΑΙΟΥ 5 ΤΗΛΕΦ. 6977248271 ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΑ 

3. ΚΑΜΠΟΥΡΗΣ ΣΤΕΛΙΟΣ ΕΚΠ/ΠΟΣ ΑΔΕΔΥ ΧΙΟΥ ΜΕ ΑΝΑΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΟ ΤΟΝ 

ΜΑΝΩΛΗ ΚΙΤΣΟ - ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟΥ 1 (ΠΕΡΙΦ. ΕΝΟΤ. ΧΙΟΥ) 

4. ΚΑΛΟΓΡΙΔΗΣ ΘΡΑΣΥΒΟΥΛΟΣ ΕΚΠ/ΠΟΣ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΛΕΣΒΟΥ ΜΕ 

ΑΝΑΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΟ ΤΟΝ ΜΥΡΣΙΝΙΑ ΕΥΑΓΓΕΛΟ – Π.ΚΟΥΝΤΟΥΡΙΩΤΗ 71 

ΤΗΛΕΦ.6944817138 ΚΑΙ 6944583500 ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΑ 

5. ΓΕΩΡΓΟΥΛΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΕΚΠ/ΠΟΣ ΕΚΠ/ΠΟΣ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΧΙΟΥ ΜΕ 

ΑΝΑΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΟ ΤΟΝ ΚΟΛΑΚΗ ΚΩΝ/ΝΟ – ΦΙΛ. ΑΡΓΕΝΤΗ 8  ΤΗΛΕΦ. 

6944888730 ΚΑΙ 2271061220 ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΑ 

6. ΚΥΡΙΑΖΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΕΚΠ/ΠΟΣ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΣΑΜΟΥ Μ 

ΕΑΝΑΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΟ ΤΟΝ ΚΥΡΙΑΖΗ ΔΗΜΗΤΡΙΟ – ΚΟΥΝΤΟΥΡΙΩΤΗ 19 ΤΗΛΕΦ. 

2273091050 ΚΑΙ 2273025000 

7. ΣΤΑΜΟΥΛΑΣ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗΣ ΕΚΠ/ΠΟΣ ΤΕΕ/ΤΜ. ΒΑ ΑΙΓΑΙΟΥ ΜΕ 

ΑΝΑΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΟ ΤΟΝ ΠΡΟΒΑΤΑ ΝΙΚΟΛΑΟ – ΑΡΙΩΝΟΣ 1 ΤΗΛΕΦ. 2251040847 – 

2251048126 

8. ΤΣΑΚΙΡΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΕΚΠ/ΠΟΣ ΤΟΥ ΓΕΩΤΕΕ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΑΙΓΑΙΟΥ ΜΕ 

ΑΝΑΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΟ ΤΟΝ ΖΟΥΡΟ ΝΙΚΟΛΑΟ – ΕΛ. ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ 11-17  ΤΗΛΕΦ. 

2251028729- 6932663232 

9. ΣΠΑΝΟΥΔΑΚΗΣ ΗΛΙΑΣ ΕΚΠ/ΠΟΣ ΤΟΥ ΟΙΚΟΝ. ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΒΑ ΑΙΓΑΙΟΥ ΜΕ 

ΑΝΑΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΟ ΤΟΝ ΒΕΡΗ ΠΑΝΤΕΛΕΩΝ – ΕΛ.ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ 6Β ΤΗΛΕΦ. 

6974538753 ΚΑΙ 6945015233 ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΑ 

10. ΖΟΥΡΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΕΚΠ/ΠΟΣ ΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ- ΛΟΦΟΣ 

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΤΗΛΕΦ.225136011 

11. ΠΑΠΑΔΑΝΙΗΛ ΜΑΡΙΑ ΠΡΟΙΣΤΑΜΕΝΗ ΕΚΠ/ΣΗΣ ΠΕ Β.Α. ΜΕ ΑΝΑΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΟ 

ΤΟΝ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΥ ΠΡΟΔΡΟΜΟ – ΕΛ.ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ 23 ΤΗΛΕΦ. 2251048165- 

2251048152 

12. ΒΑΛΕΣΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΕΚΠ/ΠΟΣ ΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΗΣ Δ/ΝΣΗΣ Β.Α. ΜΕ 

ΑΝΑΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΟ ΤΟΝ ΑΣΤΥΝΟΜΟ Β ΒΑΣΙΟΥΡΗ ΚΩΝ/ΝΟ – ΣΤΡ.ΜΥΡΙΒΗΛΗ & 

Μ. ΚΟΥΝΤΟΥΡΑ 2 ΤΗΛΕΦ. 2251042339 

13. ΧΑΤΖΗΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΕΚΠ/ΠΟΣ ΤΗΣ ΕΑΣ ΛΕΣΒΟΥ – ΑΛΚΑΙΟΥ 21 

ΤΗΛΕΦ. 2251021626 – 2251028559  

14. ΒΙΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΕΚΠ/ΠΟΣ ΤΗΣ ΕΑΣ ΧΙΟΥ ΜΕ ΑΝΑΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΟ ΤΟΝ ΧΑΛΚΙΑ 

ΚΩΝ/ΝΟ – Ι. ΧΑΝΔΡΗ 45 ΚΑΜΠΟΣ ΤΗΛΕΦ. 2271027311-2271023520 

15. ΣΚΟΥΤΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΕΚΠ/ΠΟΣ ΤΗΣ ΕΟΣ ΣΑΜΟΥ ΜΕ ΑΝΑΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΟ ΤΟΝ 

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΔΗ ΠΟΛΥΚΡΑΤΗ – ΜΑΛΑΓΑΡΗ  ΤΗΛΕΦ. 2273022383 ΚΑΙ 2273087527 

ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΑ 



16. ΜΑΡΙΝΑΚΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΕΚΠ/ΠΟΣ ΕΑΣ ΛΗΜΝΟΥ ΜΕ ΑΝΑΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΟ ΤΟΝ 

ΠΑΤΡΩΝΙΑ ΑΓΓΕΛΟ – ΜΥΡΙΝΑ ΛΗΜΝΟΥ ΤΗΛΕΦ. 2254022296-2254022212 

17. ΡΑΠΤΗΣ ΘΕΟΛΟΓΟΣ  ΕΚΠ/ΠΟΣ ΤΟΥ ΜΕΛΙΣΣΟΚΟΜΙΚΟΥ ΣΥΝΕΤ. ΙΚΑΡΙΑΣ 

ΚΑΤΟΙΚΟΣ  ΚΑΡΑΒΟΣΤΑΜΟΥ Δ.Ε. ΕΥΔΗΛΟΥ Τ.Κ. 83302 ΜΕ ΑΝΑΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΟ 

ΤΟΝ ΓΑΓΛΙΑ ΚΩΝ/ΝΟ ΚΑΤΟΙΚΟ ΒΡΑΚΑΔΕΣ Δ.Ε. ΡΑΧΩΝ Τ.Κ.83301 –ΤΗΛΕΦ. 

6974807925 ΚΑΙ 6974234553 ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΑ 

18. ΠΕΤΡΟΥ ΕΥΣΤΡΑΤΙΟΣ ΕΚΠ/ΠΟΣ ΔΙΚΗΓΟΡΙΚΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΜΥΤΙΛΗΝΗΣ ΜΕ 

ΑΝΑΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΟ ΤΟΝ ΔΗΜΗΤΡΙΟ ΜΟΙΡΑΣΓΕΝΤΗ – ΜΙΚΡΑΣ ΑΣΙΑΣ 5  ΤΗΛΕΦ. 

6973009908 ΚΑΙ 6972438188 ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΑ 

19. ΠΑΠΑΛΥΣΑΝΔΡΟΥ ΦΩΤΙΟΣ ΕΚΠ/ΠΟΣ ΤΟΥ ΙΑΤΡΙΚΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΛΕΣΒΟΥ -  

ΚΑΒΕΤΣΟΥ 17 ΤΗΛΕΦ. 2251028182 

20. ΚΑΛΛΟΝΤΖΗΣ  ΓΙΑΝΝΗΣ  ΕΚΠ/ΠΟΣ ΕΝΩΣΗΣ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΩΝ ΛΕΣΒΟΥ ΜΕ 

ΑΝΑΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΟ ΤΟΝ ΠΑΠΑΠΟΡΦΥΡΙΟΥ ΓΙΩΡΓΟ – ΠΡΟΣΦΥΓΙΚΕΣ ΚΑΤΟΙΚΙΕΣ 

ΧΡΥΣΟΜΑΛΛΟΥΣΑΣ ΤΗΛΕΦ. 6973229241 ΚΑΙ 6946684993 ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΑ 

21. ΚΟΡΟΜΗΛΑΣ ΚΛΕΑΝΘΗΣ ΕΚΠ/ΠΟΣ ΑΝΑΓΝΩΣΤΗΡΙΟΥ ΑΓΙΑΣΟΥ ΜΕ 

ΑΝΑΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΟ ΤΟΝ ΚΑΖΑΤΖΗ ΕΥΣΤΡΑΤΙΟ – ΑΓΙΑΣΟΣ  ΤΗΛΕΦ. 6945184530 

ΚΑΙ 6972275240 ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΑ 

22. ΖΑΝΝΙΚΟΣ ΜΑΡΚΟΣ ΕΚΠ/ΠΟΣ ΦΙΛΟΠΡΟΟΔΟΥ ΟΜΙΛΟΥ ΚΑΜΠΟΥ ΧΙΟΥ ΜΕ 

ΑΝΑΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΟ ΤΗΝ ΠΑΝΤΕΛΙΔΟΥ ΑΓΓΕΛΙΚΗ – ΛΕΩΝΗ ΚΑΛΒΟΚΟΡΕΣΗ 91 

ΚΑΜΠΟΣ ΤΗΛΕΦ. 6972710687 ΚΑΙ 2271023060 ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΑ 

23. ΛΥΤΣΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΕΚΠ/ΠΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΜΕΑΣ ΛΗΜΝΟΥ ΜΕ 

ΑΝΑΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΟ ΤΟΝ ΚΑΡΑΦΙΛΙΠΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ – ΜΥΡΙΝΑ ΛΗΜΝΟΥ 

ΤΗΛΕΦ. 6973803401 ΚΑΙ 6940825806 ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΑ 

24. ΖΕΡΒΟΥ ΜΑΡΙΑ ΕΚΠ/ΠΟΣ ΤΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΕΘΕΛΟΝΤΩΝ ΑΙΜΟΔΟΤΩΝ ΛΕΣΒΟΥ – 

ΚΟΥΝΤΟΥΡΙΩΤΗ 1 ΤΗΛΕΦ. 2251040777 

25. ΔΟΥΛΔΟΥΡΗΣ ΕΥΣΤΡΑΤΙΟΣ ΕΚΠ/ΠΟΣ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΑΙΓΑΙΟΥ 

ΜΕ ΑΝΑΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΟ ΤΟΝ ΚΑΡΑΤΖΑ ΙΩΑΝΝΗ – ΚΟΥΝΤΟΥΡΙΩΤΗ 77 ΤΗΛΕΦ. 

2251350847 

26. ΣΑΜΙΩΤΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΕΚΠ/ΠΟΣ ΕΝΩΣΗΣ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΤΑΞ/ΚΩΝ ΚΑΙ ΝΑΥΤΙΚΩΝ 

ΠΡΑΚΤΟΡΩΝ ΛΕΣΒΟΥ ΜΕ ΑΝΑΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΟ ΤΟΝ ΧΑΤΖΗΚΥΡΙΑΚΟ 

ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ – Π. ΚΟΥΝΤΟΥΡΙΩΤΗ 11 ΤΗΛΕΦ. 2251041807 ΚΑΙ 2251037533 

ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΑ 

27. ΚΥΤΡΙΛΑΚΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΕΚΠ/ΠΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΕΝΟΙΚΙΑΖΟΜΕΝΩΝ ΔΩΜΑΤΙΩΝ 

ΔΙΑΜΕΡ. ΚΑΙ ΕΞΟΧΙΚΩΝ ΚΑΤΟΙΚΙΩΝ Ν. ΧΙΟΥ «Ο ΟΜΗΡΟΣ» ΜΕ 

ΑΝΑΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΟ ΤΗΝ ΜΕΛΕΚΟΥ ΑΦΡΟΔΙΤΗ – ΜΗΤΑΡΑΚΗ  ΚΑΜΠΟΣ ΤΗΛΕΦ. 

6944788508 ΚΑΙ 6932756640 ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΑ 

28. ΜΟΣΧΟΠΟΥΛΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ ΠΡΟΙΣΤΑΜΕΝΗ ΣΤΟ ΓΡΑΦΕΙΟ  ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΕΟΤ 

ΣΑΜΟΥ – ΘΕΜ. ΣΟΦΟΥΛΗ 107 ΣΑΜΟΣ ΤΗΛΕΦ. 2273028582 -2273028530 

 

Γ. 10 ΠΟΛΙΤΕΣ ΑΠΟ ΤΗΝ Π.Ε. ΛΕΣΒΟΥ ΠΟΥ ΠΡΟΕΚΥΨΑΝ ΑΠΟ   ΚΛΗΡΩΣΗ 

1. ΣΥΜΙΝΗ ΑΣΠΑΣΙΑ ΤΟΥ ΕΥΣΤΡΑΤΙΟΥ ΚΑΤΟΙΚΟΣ ΣΚΟΥΤΑΡΟΥ ΠΕΤΡΑΣ   Τ.Κ. 

81109 

2. ΣΙΜΙΝΤΗΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ ΤΟΥ ΜΙΧΑΗΛ ΚΑΤΟΙΚΟΣ ΒΑΤΟΥΣΑΣ ΕΡΕΣΟΥ Τ.Κ. 81103 

3. ΓΙΑΝΝΗ ΠΕΛΑΓΙΑ ΤΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ ΚΑΤΟΙΚΟΣ ΑΓΡΑΣ  ΕΡΕΣΟΥ Τ.Κ.  81105 

4. ΤΣΙΜΝΑΔΗ ΧΑΡΙΚΛΕΙΑ ΤΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΚΑΤΟΙΚΟΣ ΠΛΩΜΑΡΙΟΥ Τ.Κ. 81200 

5. ΑΗΔΟΝΑ ΝΙΚΗ ΤΟΥ ΕΥΣΤΡΑΤΙΟΥ ΚΑΤΟΙΚΟΣ ΜΥΤΙΛΗΝΗΣ ΣΤΡΑΤΗ 

ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΙΔΗ 44 Τ.Κ. 81100 

6. ΤΣΙΤΣΑΝΟΥ ΙΩΑΝΝΑ ΤΟΥ ΑΡΓΥΡΙΟΥ ΚΑΤΟΙΚΟΣ ΠΟΛΙΧΝΙΤΟΥ Τ.Κ.  81300 

7. ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ ΕΛΙΣΣΑΒΕΤ ΤΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΚΑΤΟΙΚΟΣ ΔΑΦΙΩΝ ΚΑΛΛΟΝΗΣ Τ.Κ.  

81107 

8. ΜΙΧΑΛΑΚΗΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΤΟΥ ΒΥΡΩΝΑ ΚΑΤΟΙΚΟΣ ΜΥΤΙΛΗΝΗΣ ΑΚΡΩΤΗΡΙ Τ.Κ. 

81100 

9. ΓΙΑΝΝΙΚΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΤΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΚΑΤΟΙΚΟΣ ΣΚΟΠΕΛΟΥ Τ.Κ.  81106 



10. ΠΥΡΠΥΡΗ ΜΑΡΙΑ ΤΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΚΑΤΟΙΚΟΣ ΜΥΤΙΛΗΝΗΣ Γ. ΒΟΣΤΑΝΗ 29 Τ.Κ. 

81100 

 

Δ. 4 ΠΟΛΙΤΕΣ ΑΠΟ ΤΗΝ Π.Ε. ΧΙΟΥ ΠΟΥ ΠΡΟΕΚΥΨΑΝ ΑΠΟ    ΚΛΗΡΩΣΗ 

1. ΚΟΥΝΕΛΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΤΟΥ ΑΝΔΡΕΑ ΚΑΤΟΙΚΟΣ ΧΙΟΥ ΑΠΛΩΤΑΡΙΑΣ 57 Τ.Κ. 

82100 

2. ΠΑΠΑΠΑΝΤΕΛΙΔΗ ΚΥΡΙΑΚΗ ΤΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΚΑΤΟΙΚΟΣ ΛΑΤΟΜΙΟΥ ΠΑΡΟΔΟΣ 

ΓΛΥΚΑ 26 Τ.Κ. 82100 

3. ΜΑΜΜΑ ΜΑΡΟΥΣΑ ΤΟΥ ΑΝΔΡΕΑ ΠΟΥΛΑΚΗ ΑΝΘΙΜΟΥ 9 ΑΓ. ΙΑΚΟΒΟΣ 

4. ΦΑΦΑΛΙΟΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ ΤΟΥ ΜΑΤΘΑΙΟΥ ΚΑΤΟΙΚΟΣ ΑΓ ΣΠΥΡΙΔΟΝΑ  

 

Ε.  4 ΠΟΛΙΤΕΣ ΑΠΟ ΤΗΝ Π.Ε. ΣΑΜΟΥ ΠΟΥ ΠΡΟΕΚΥΨΑΝ ΑΠΟ   ΚΛΗΡΩΣΗ 

1. ΠΥΡΓΙΩΤΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΤΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ ΚΑΤΟΙΚΟΣ ΜΥΛΩΝ ΠΥΘΑΓΟΡΕΙΟΥ 

Τ.Κ. 83103 

2. ΧΤΟΥΡΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΤΟΥ ΜΙΧΑΗΛ ΚΑΤΟΙΚΟΣ ΣΠΑΘΑΡΑΙΩΝ  ΠΥΘΑΓΟΡΕΙΟ Τ.Κ. 

83104 

3. ΚΑΛΑΜΠΟΚΗΣ-ΜΑΤΘΑΙΟΥ ΜΙΧΑΗΛ ΤΟΥ ΗΛΙΑ ΚΑΤΟΙΚΟΣ ΚΑΣΤΑΝΕΑΣ 

ΚΑΡΛΟΒΑΣΙΟΥ Τ.Κ. 83200 

4. ΦΡΑΓΚΟΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΤΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΚΑΤΟΙΚΟΣ ΚΟΣΜΑΔΑΙΩΝ 

ΚΑΡΛΟΒΑΣΙ Τ.Κ. 83200 

 

ΣΤ. 1 ΠΟΛΙΤΗ ΑΠΟ ΤΗΝ Π.Ε. ΙΚΑΡΙΑΣ  ΠΟΥ ΠΡΟΕΚΥΨΕ ΑΠΟ   ΚΛΗΡΩΣΗ 

ΑΝΝΑ ΚΑΝΔΙΑ ΤΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΚΑΤΟΙΚΟΣ ΦΡΑΝΤΑΤΟΥ ΙΚΑΡΙΑΣ Τ.Κ. 83302 

 

Ζ. 1 ΠΟΛΙΤΗ ΑΠΟ ΤΗΝ Π.Ε. ΛΗΜΝΟΥ  ΠΟΥ ΠΡΟΕΚΥΨΕ ΑΠΟ   ΚΛΗΡΩΣΗ 

ΨΩΜΟΤΡΑΓΟΥ ΔΗΜΗΤΡΑ ΤΟΥ ΓΡΗΓΟΡΙΟΥ ΚΑΤΟΙΚΟΣ  ΚΑΡΠΑΣΙΟΥ ΜΟΥΔΡΟΥ Τ.Κ. 

81401 
 

επιστροφή 

 

Β.  
 

Οικολογικός Άνεμος στο Βόρειο Αιγαίο 

 

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ ΒΟΡΕΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ  

Αρχίζει τη λειτουργία της με καθυστέρηση δυο χρόνων - Ανισοκατανομές στην εκπροσώπηση 

φορέων και πολιτών 

 

 4/4/2013 

Ανακοίνωση 

 

Ανακοινώθηκε ότι η ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ ΒΟΡΕΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ θα 

συνεδριάσει την 8
η
 Απριλίου 2013 ημέρα Δευτέρα και ώρα 10.

00
 πμ., στην αίθουσα συνεδριάσεων του 

Περιφερειακού Συμβουλίου για  γνωμοδότηση επί του Σχεδίου Στρατηγικού Σχεδιασμού της 

Περιφέρειας Βορείου Αιγαίου (www.pvaigaiou.gov.gr, / «ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ 

ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ»). 

  

Ο Οικολογικός Άνεμος στο Βόρειο Αιγαίο χαιρετίζει την έναρξη της λειτουργίας της Επιτροπής 

Διαβούλευσης. Η Επιτροπή αυτή ήταν επιταγή του Καλλικράτη, όμως  συγκροτήθηκε και αρχίζει τη 

λειτουργία της με καθυστέρηση δυο χρόνων.  

Ο συνδυασμός μας είχε ζητήσει από την αρχή της θητείας του Περιφερειακού Συμβουλίου (ΠΣ) τη 

θεσμοθέτηση αυτής της σημαντικής επιτροπής, θεωρώντας ότι αποτελεί σημαντική καινοτομία για την 

αυτοδιοίκηση. Δυστυχώς, σε όλη τη χώρα, η ίδια η αυτοδιοίκηση ευθύνεται γιατί κωλυσιέργησε και στις 

πλείστες των περιπτώσεων δεν θεσμοθέτησε καν την Επιτροπή Διαβούλευσης σε περιφερειακό και 

δημοτικό επίπεδο.  

http://www.pvaigaiou.gov.gr/


Υποστηρίζουμε ότι πολλά ζητήματα που απασχόλησαν το ΠΣ θα έπρεπε να είναι και θέματα της Επιτροπής 

Διαβούλευσης, ώστε να υπάρχει στήριξη του ίδιου του ΠΣ, όπως για την τουριστική πολιτική, για το 

Περιφερειακό Σχέδιο Διαχείρισης Στερεών Αποβλήτων, για τη μεταφορά των μαθητών, για τα προβλήματα 

της ακτοπλοΐας, για το χωροταξικό, για την πολιτική προστασία, για το καλάθι αγροτικών προϊόντων της 

Περιφέρειας κλπ.  

Υποστηρίζουμε επίσης, στα πλαίσια του συμμετοχικού προϋπολογισμού η Επιτροπή Διαβούλευσης θα 

μπορούσε να διαχειρίζεται ένα ποσοστό του προϋπολογισμού και να προτείνει συγκεκριμένες κατευθύνσεις 

προς την Περιφέρεια. Δυστυχώς, διαπιστώνουμε  ότι στα θέματα των θεσμών  υπάρχει σημαντική 

καθυστέρηση, για την οποία η αυτοδιοίκηση φέρει σημαντικό μέρος της ευθύνης.    

  

Η Περιφ. Επιτροπή Διαβούλευσης Βορείου Αιγαίου έχει 56 μέλη που κατανέμονται ως εξής: 

7 φορείς εμβέλειας περιφέρειας, 9 δήμαρχοι, 21 φορείς και 20 πολίτες από τις 5 Περιφερειακές Ενότητες 

(ΠΕ).  

Αναλυτικά, εκτός των 9 δημάρχων και των 7 περιφερειακών φορέων, οι εκπροσωπήσεις φορέων και 

πολιτών ανά ΠΕ είναι οι εξής: 

· ΠΕ Λέσβου. Λέσβος: Φορείς 10 πολίτες 10 

· ΠΕ Χίου. Χίος: Φορείς 6 πολίτες 4, Οινούσες: φορείς 0 πολίτες 0, Ψαρά: φορείς 0 πολίτες 0. 

· ΠΕ Σάμου Φορείς 3 πολίτες 4 

· ΠΕ Λήμνου. Λήμνος: Φορείς 2 πολίτες 1, Αγ. Ευστράτιος: Φορείς 0 πολίτες 0.  

· ΠΕ Ικαρίας. Ικαρία: Φορείς 1 πολίτες 1, Φούρνοι: Φορείς 0 πολίτες 0) 

Επομένως, εκτός των δημάρχων, η ΠΕ Λήμνου συμμετέχει με 3 εκπροσώπους στους 56,  η ΠΕ Ικαρίας με 

2 εκπροσώπους, ενώ οι Δήμοι Αγ. Ευστρατίου, Οινουσών, Ψαρών και Φούρνων δεν έχουν κανένα φορέα ή 

πολίτη στο όργανο και συμμετέχουν μόνο με τους αντίστοιχους Δημάρχους. 

 

επιστροφή 
 

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο Ψήφισε Υπέρ της Αποκατάστασης των Ευρωπαϊκών 

Ιχθυαποθεμάτων 

 

ΔΡΑΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΘΑΛΑΣΣΩΝ 
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Για δεκαετίες, η Ευρωπαϊκή Ένωση απέτυχε να αποτρέψει την υπεραλίευση. Στις 6 Φεβρουαρίου, 

σε μια ιστορική ψηφοφορία, η συντριπτική πλειοψηφία των μελών του Ευρωπαϊκού 

Κοινοβουλίου, 502 έναντι 137, απαίτησε να αποκατασταθούν τα αλιευτικά αποθέματα έως το 

2020. 

Η ολομέλεια του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου προχώρησε ακόμα περισσότερο την πρόταση της 

Επιτροπής Αλιείας, θέτοντας στενό χρονικό περιθώριο για τον τερματισμό της υπεραλίευσης και 

σαφή στόχο για την αποκατάσταση των ιχθυαποθεμάτων. Επίσης, οι Ευρωβουλευτές ζήτησαν να 

διεξάγονται αυστηρές εκτιμήσεις για την αλιευτική ικανότητα των αλιευτικών στόλων σύμφωνα 

με τις διεθνείς δεσμεύσεις της Ε.Ε., αλλά και να παρέχεται οικονομική στήριξη μόνο σε όσους 

τηρούν τους κανόνες. Τέλος, στήριξαν την πρόταση να "επιβραβεύονται" οι αλιείς που ψαρεύουν 

με τρόπους φιλικούς προς το περιβάλλον και την κοινωνία, παρέχοντάς τους προτεραιότητα στην 

πρόσβαση των αλιευτικών πόρων. 

"Η συντριπτική πλειοψηφία των μελών του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου από όλες τις πολιτικές 

ομάδες έγραψε ιστορία, ψηφίζοντας ώστε να αντιστραφούν δεκαετίες υπεραλίευσης από την Ε.Ε. 

και θέτοντας φιλόδοξους στόχους για την αποκατάσταση των ιχθυαποθεμάτων», δήλωσε η Uta 

Bellion Γενική Συντονίστρια του Δικτύου OCEAN2012 & Διευθύντρια του Ευρωπαϊκού 

Θαλάσσιου Προγράμματος του Pew Charitable Trusts. "Η ψηφοφορία στέλνει ένα πολύ σαφές 

μήνυμα προς τους Υπουργούς Αλιείας, ότι στις επικείμενες σχετικές διαπραγματεύσεις με το 

Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο θα πρέπει να εξετάσουν το πώς θα βάλουν τέλος στην υπεραλίευση 

νωρίτερα από ό,τι θα ήθελαν." 

http://us2.campaign-archive1.com/?u=2f6dcfdadfdf9f165790fab68&id=4ae6fcdd47&e=8eb338874b
http://us2.campaign-archive1.com/?u=2f6dcfdadfdf9f165790fab68&id=4ae6fcdd47&e=8eb338874b
http://www.archipelago.gr/


Τώρα, οι δύο φορείς, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο Γεωργίας και Αλιείας της 

Ευρωπαϊκής Ένωσης, πρέπει να διαπραγματευτούν. Η Ulrike Rodust, Γερμανίδα Ευρωβουλευτής, 

θα ηγηθεί της ομάδας διαπραγμάτευσης του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, ενώ το Ευρωπαϊκό 

Συμβούλιο θα εκπροσωπηθεί από τον Υπουργό Αλιείας της Ιρλανδίας, Simon Coveney. Οι 

Υπουργοί θα συναντηθούν στο τέλος Φεβρουαρίου για να οριστικοποιηθεί η θέση 

διαπραγμάτευσης του Συμβουλίου. 

"Είναι μια καλή ημέρα για το περιβάλλον. Η συντριπτική πλειοψηφία των μελών του Ευρωπαϊκού 

Κοινοβουλίου ψήφισε υπέρ του τερματισμού της υπεραλίευσης, καθώς και της αποκατάστασης 

των ιχθυαποθεμάτων. Τώρα προσδοκούμε οι Υπουργοί Αλιείας της Ε.Ε. να επιδείξουν ευελιξία 

στις θέσεις τους, για το καλό των αποθεμάτων των ψαριών μας και των κοινοτήτων που 

εξαρτώνται από αυτά», δήλωσε η κα. Bellion. 

Το Ινστιτούτο Αρχιπέλαγος, συντονιστής φορέας του Δικτύου OCEAN2012 στην Ελλάδα και την 

Κύπρο, καθώς και οι οργανώσεις-μέλη του Δικτύου: MEDASSET – Μεσογειακός Σύνδεσμος για 

τη Σωτηρία των Θαλάσσιων Χελωνών, Οργανισμός Θαλασσίων Ερευνών «Νηρέας», Protect the 

Sharks Foundation, «Ελλάδα Καθαρή», Σύλλογος Αυτοδυτών Σάμου, Αλιευτικός Σύλλογος 

Φούρνων Κορσεών, Enalia Physis Environmental Research Centre, επικροτούν αυτή την 

απόφαση. Τα τελευταία δύο χρόνια, κατά τις διαδικασίες διαμόρφωσης της νέας ΚΑλΠ, 

βρισκόμαστε σε τακτική επικοινωνία με τους Έλληνες και Κύπριους Ευρωβουλευτές, στις 

Βρυξέλλες και την Αθήνα, ενημερώνοντάς τους για την αναγκαιότητα μιας διαφορετικής νέας 

Κοινής Αλιευτικής Πολιτικής, η οποία θα αποτελέσει ένα πραγματικά χρήσιμο εργαλείο για τον 

τερματισμό της υπεραλίευσης. Παράλληλα έγιναν συναντήσεις με την Επίτροπο Αλιείας και 

Θαλασσίων Υποθέσεων της Ε.Ε. κα. Μαρία Δαμανάκη και τους συνεργάτες της, καθώς επίσης και 

με τους μόνιμους εκπροσώπους στις Βρυξέλλες του Ελληνικού και Κυπριακού αρμόδιου για 

θέματα αλιείας Υπουργείου. Επίσης έγιναν πολυάριθμες εκδηλώσεις από τα μέλη του δικτύου 

στην Ελλάδα, την Κύπρο, αλλά και σε όλες τις άλλες χώρες της Ε.Ε., ηλεκτρονικές ψηφοφορίες, 

αλλά και δράσεις ευαισθητοποίησης με τη χρήση μέσων κοινωνικής δικτύωσης, με στόχο την 

ευαισθητοποίηση, ορθή ενημέρωση, αλλά και ενεργοποίηση του κοινού, για ένα θέμα που 

πραγματικά μας αφορά όλους. “Είμαστε ιδιαίτερα ικανοποιημένοι με το αποτέλεσμα αυτής της 

ψηφοφορίας επειδή η συντονισμένη δράση μας είχε θετική ανταπόκριση από την πλειονότητα των 

Ελλήνων και Κυπρίων Ευρωβουλευτών, συμβάλλοντας στην ιδιαίτερα επιτυχή έκβαση αυτής της 

ψηφοφορίας“, αναφέρει η Αναστασία Μήλιου, συντονίστρια του OCEAN2012 για την Ελλάδα 

και την Κύπρο. 

 

Το Δίκτυο OCEAN2012 είναι ένας πανευρωπαϊκός συνασπισμός 178 οργανώσεων και μη-

κυβερνητικών φορέων που επιδιώκουν, με τις προτάσεις και τη δράση τους, να δοθεί τέλος στην 

υπεραλίευση και στις καταστρεπτικές αλιευτικές πρακτικές, και να διασφαλιστεί η δίκαιη και 

ισότιμη χρήση των υγιών ιχθυαποθεμάτων, μέσα από τη μεταρρύθμιση της ΚΑλΠ. 

Συνδεθείτε για να μαθαίνετε πρώτοι τα νέα μας: 

OCEAN2012 Greece: 

 

Για το ΑΡΧΙΠΕΛΑΓΟΣ, ΙΘΠ Κυριακή Ιατροπούλη Θαλάσσια Ερευνητική Βάση τηλ.: 22730 

37533 Πυθαγόρειο, Σάμος Τ.Θ 42, 83 103 

Χερσαία Ερευνητική Βάση τηλ.: 22750 41070, Φαξ: 22750 41673 Τ.Θ 1, 83 301, Ράχες - Ικαρία 

Γραφείο Διεκπεραίωσης τηλ.: 210 8253024 Μ. Βόδα 89, 10440, Αθήνα 

** Archipelagos on Facebook (https://www.facebook.com/Archipelago.gr) 

** Follow us on Twitter (https://twitter.com/#!/Archipelagosgr) 

** Archipelagos on YouTube (http://www.youtube.com/user/archipelagogr) 

** Archipelafos on Flickr (http://www.flickr.com/photos/archipelago-flickr/) 

** Archipelagos on Vimeo (http://www.vimeo.com/archipelago) 

** OCEAN2012 on Facebook (https://www.facebook.com/OCEAN2012.Greece) 

** www.archipelago.gr (http://www.archipelago.gr ) 
 

επιστροφή 
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Η ναυπηγική τέχνη στη Σάμο  

Φεβ 13 2013 

ΙΣΤΟΡΙΑ 1η 
της Έλσας Χίου 

Η ναυπηγική τέχνη, τόσο παλιά όσο κι ο κόσμος, άκμασε στη Σάμο από τα αρχαία χρόνια, για να μας 

παραδοθεί ξαναγεννημένη σαν αναγκαιότητα τον 18ο αιώνα. Οι νησιώτες, αρνούμενοι για αιώνες τη 

θάλασσα από το φόβο των πειρατών και το δέος του αγνώστου, ξαναεπιστρέφουν και αφήνονται στην 

κουβαλήτρα περιπέτειά της. Κάποιος Αλέξιος Ράπτης, σύμφωνα με τον ιστορικό Σταματιάδη, 

ναυπήγησε πρώτος, γύρω στα 1720, ένα μαρτίγο στον Μαραθόκαμπο Σάμου, φέρνοντας μαστόρους 

από την Πάτμο. Οι περιοχές που οργανώθηκαν οι ταρσανάδες είναι μικρολίμανα θαλασσινών 

οικισμών ή προσήνεμοι κόρφοι κοντά σε δασωμένες περιοχές, για την ευκολία της ξύλευσης. Είναι 

ορατά ακόμα τα ίχνη από τους λεγόμενους «σύρτες», στα δάση. Ίχνη από γδαρμένα μονοπάτια 

παράλληλα με τις διευθύνσεις των χειμάρρων ή διασχίζοντα απότομες κατηφοριές προς τη θάλασσα. 

Οι σύρτες ήταν οι δρόμοι των βουνών. Των πευκίτικων κορμών, που εργάτες έμπειροι στην τέχνη του 

μπαλτά «ξεγύριζαν» τους φρεσκοκομμένους κορμούς, τετραγωνίζοντας το κοίλο σχήμα τους. 

Τα πεύκα της Σάμου με τις χοντρές διακλαδώσεις παρείχαν έτοιμα τα στραβόξυλα για τις πόστες κι 

ένα ξύλο άσηπο, ποτισμένο με ρετσίνι, ανθεκτικό και υπάκουο. Το ρετσίνι ανέβαζε την 

κατασκευαστική ποιότητα της τραχείας πεύκης της Σάμου, που ήταν περιζήτητη και τροφοδοτούσε 

όλα σχεδόν τα ναυπηγεία της Ελλάδας. 

Στο ταρσανά 
Ο ταρσανάς ήταν ένας χώρος με τους δικούς του κώδικες, τη δική του ιδιαίτερη γλώσσα. Αποτελούσε 

ζωτικό κομμάτι της τοπικής κοινωνίας με τους καημούς του, τους πόνους του, το μεγαλείο του, τους 

εξευτελισμούς του, τις φοβέρες και τις χαρές του. Στον ταρσανά διδασκόταν η υπευθυνότητα του 

τεχνίτη. Κι αυτοί οι καραβοτεχνίτες υπήρξαν από τους πιο υπεύθυνους ανθρώπους που γεννιούνται 

στη γη. Σήκωναν την ευθύνη της ζωής και του θανάτου, τη δοκιμασία της θάλασσας που περίμενε να 

κρίνει την αντοχή των σκαριών τους, περνώντας τα από σαράντα κύματα. Και τότε βοηθός είναι ο 

Θεός, μαζί με τα ξόρκια του κακού. Οι ναυπηγοί ήταν προληπτικοί. Όταν σκάρωναν την καρίνα και τα 

ποδοστάματα, έπρεπε να καρφωθεί ένας πάσσαλος κόντρα στο πλωριό ποδόσταμο, για να συγκρατεί 

τον σκελετό. Αυτός που κάρφωνε τον πάσσαλο έπρεπε να έχει τον ήλιο καταπρόσωπο, να μην του 

ρίχνει τη σκιά του. Θεωρούνταν μεγάλη κακοσημαδιά να καρφώσει τον ίσκιο του στο σκαρωμένο 

σκάφος. Ποτέ δεν πήγε καλά το καΐκι μ έναν καρφωμένο ίσκιο ανθρώπου κατάπλωρα. Όταν 

βούλιαζαν περισσότερα από δύο καΐκια του ίδιου πρωτομάστορα λέγανε πως είχε φαρμακωμένο 

σκεπάρνι, γι αυτό στο επόμενο σκαρί του, την πρώτη σκεπαρνιά την έριχνε άλλος, γουρλής 

πρωτομάστορας. Οι μαστόροι βλαστημούσανε άγρια την ώρα της αναποδιάς. Τη μόνη βλαστήμια που 

δεν ξεστόμιζαν ποτέ ήταν το «άντε πνίξου». Αυτή η κατάρα δεν ξεστομίζεται ποτέ στα 

θαλασσοχώρια. 

Η δουλειά στον ταρσανά ήταν σκληρή και βαριά. Μόχθος και πόνος το χειροπρίονο, η σκεπαρνιά, το 

ροκάνι, το σκυφτό πελέκημα πάνω από τον μούρσο. Ο ταρσανάς ήταν η καραβάνα που έθρεψε τον 

κοσμάκη ως τη δεκαετία του 1960. Το καταφύγιο ενός εργατικού λαού, που συνέθετε μια αλυσίδα 

 επαγγελμάτων με βασικές αλληλεξαρτήσεις. Υλοτόμοι, μουλαράδες, μπαλτατζήδες, 

καραβομαραγκοί, καραβοκύρηδες, καπεταναίοι, ψαράδες, καϊκτσήδες, καλφάδες, έμποροι. Αιώνες 

αυτός ο σύνδεσμος επαγγελμάτων χάριζε μια ζωτική κινητικότητα στο νησί, διαμορφώνοντας την 

ιδιαίτερη τοπική ιστορία και οικονομία. Τα σκάφη που τελείωναν στον ταρσανά επανδρώνονταν 

συνήθως από τους ίδιους τους καραβομαραγκούς, που ήταν συγχρόνως μαστόροι και ναυτικοί. 

Τα περισσότερα σκαριά που ναυπηγήθηκαν στους ταρσανάδες της Σάμου ήταν τρεχαντήρια, 

περάματα, καραβόσκαρα, βαρκαλάδες και ανεμότρατες. Απ την πρώτη δεκαετία μετά τον πόλεμο, η 

κυριαρχία των μεγάλων ξύλινων σκαφών ξεπέφτει. Ένα ένα  τα μεγάλα παραδοσιακά ξύλινα σκαριά 

εξαφανίζονται. Οι ταρσανάδες ως τη δεκαετία του 1960 επιβιώνουν με παραγγελίες ψαράδικων, 

τρεχαντηριών, τρατών, με μπότηδες και βάρκες. Η δόξα του ταρσανά καρατάει λίγο ακόμα. Μικρά 

κομψά καΐκια πέφτουν στη θάλασσα ως τη δεκαετία του 1970. 

Η καθέλκυση του τελειωμένου σκαριού είναι η πραγματική δόξα και γιορτή του ταρσανά. 

Τα «γκτήματα», απ το σκουντώ, σήμαιναν εκτός από το βάφτισμα της καθέλκυσης, πράξη και τελετή 

εξαγνισμού και μισεμού, με τις ψαλμωδίες, τις ευχές του αγιασμού, τα μουσικά όργανα, το γλέντι του 

ναυτόκοσμου. Το τελειωμένο σκάφος πάνω στα βάζια, με τα στρωμένα φαλάγγια στο πέρασμά του, 

http://www.rhodes.aegean.gr/atlas/writers/Xioiu%20Elsa.htm


τα σόκορα δεμένα πάνω του κι όλα στη θέση τους σφίνες, τάκοι, καραμάνια και χέρια, πολλά χέρια. 

Κύριο πρόσταγμα το «λάσκα» και «βίρα». «Νέτα» και «αγάντα». «Ίσα» και «κάργα». «Δώσε 

ντάνο», «μάινα» και «βάρδα». Και η τελευταία προσταγή, «φόρα βόλτα». Το σόκορο λύνεται. Το 

σκάφος χύνεται σαν χέλι στη θάλασσα. Λένε πως την ώρα που γλιστράει κάνει ένα περίεργο τρίξιμο. 

Είναι το μήνυμα του σκαριού στον πρωτομάστορά του. Τον ..κλάνει, λένε. Του λέει «δεν σ έχω 

ανάγκη πια. Λευτερώθηκα από τα χέρια σου. Ανήκω στη θάλασσα. Βρήκα τον προορισμό μου». 

Το καΐκι είναι πια ζωντανή ύπαρξη, με θέση ανάμεσα στα θαλασσινά πλάσματα. Απόκτησε υπόσταση 

και ψυχή. Μ αυτόν τον τρόπο έπεσαν αναρίθμητα σκαριά από τους ταρσανάδες της Σάμου, που το 

καθένα μαρτυρούσε με την αρμονία των γραμμών του την ξεχωριστή προσωπικότητα του μάστορά 

του. Είχε την αμίλητη φωνή που διαλαλούσε τη χάρη, το μεράκι και την καλλιτεχνική ευαισθησία του 

ασπούδαχτου τεχνίτη που το έχτισε. 

Η ναυπηγική τέχνη σήμερα 
Σήμερα οι ταρσανάδες της Σάμου είναι πια παρελθόν. Απομένει ένας και μοναδικός στον κολπίσκο 

του Αγίου Ισιδώρου, ο τελευταίος στο Αιγαίο, που πασχίζει να επιβιώσει φτιάχνοντας ψαράδικα 

τρεχαντήρια. Η εποχή μας διαλύει αυτό που η ιστορία είχε αδιάσπαστα ενώσει. Ανθρώπους, 

επαγγέλματα, νησιώτικο πολιτισμό, σύστημα συμβόλων και αξιών. Τα καΐκια επιδοτούνται όχι για να 

ταξιδέψουν, αλλά για ν αποσυρθούν και να πριονιστούν σε δημόσια θέα. Το ένα μετά το άλλο τα 

σκαριά θυσιάζονται στη σφαγή του εκσυγχρονισμού. Η ναυπηγική τέχνη ψυχορραγεί. Τα τελευταία 

ξύλινα σκαριά, έτοιμα για καθέλκυση, περιμένουν μάταια αγοραστή στην ακρογιαλιά του Αγίου 

Ισίδωρου, που επιμένει ν αναβιώνει την πατροπαράδοτη τέχνη μέσα από την τραγική προσπάθεια μιας 

χωρίς ελπίδα επιβίωσης. Η προαιώνια ναυπηγική τέχνη των ξύλινων σκαριών τελειώνει στις μέρες 

μας, που οι λέξεις για αξίες και πολιτισμό ηχούν τόσο ερημικές πάνω από τις άδειες θάλασσες του 

Αιγαίου, που αναριγούν καλώντας μέσα τους τα σπαράγματα των πριονισμένων σκαριών τους. 

Αρχική δημοσίευση εφημερίδα ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ 9/8/1998 με τίτλο "Tρεχαντήρια, περάματα, 

βαρκαλάδες" 

Δεύτερη δημοσίευση (Τρίτη, Μάϊος 08, 2007), στον ιστότοπο του πρώην Δήμου Μαραθοκάμπου με 

τίτλο ίδιο με αυτόν της παρούσας ανάρτησης (Σημ. Η σελίδα www.marathokampos.gr δε λειτουργεί 

πλέον) 

Τελευταία δημοσίευση Οκτ. 2012, στη σελίδα naftotopos.gr 

 

ΙΣΤΟΡΙΑ 2η 

Ο καραβομαραγκός Νικολής Φουρναράκης 
Mαστοριά και μέτρο στην παραδοσιακή ναυπηγική τέχνη 

Της ΒΟΥΛΑΣ ΓΑΛΑΝΟΥ 

Για όσους γεννήθηκαν σε νησιωτικό τόπο η εικόνα που χωράει μέσα της όλο το καλοκαίρι είναι αυτή 

των όμορφων πλεούμενων στη θάλασσα. Ακόμα και σήμερα κάποια από τα καλοκαμωμένα ξύλινα 

σκαριά που με τη χάρη και το μέτρο τους νοστιμίζουν τις Σαμιώτικες παραλίες έχουν τη σφραγίδα της 

μαστοριάς της κατασκευής του Νικολή Φουρναράκη. Γιατί ήταν μάστορας καλός ο μπαρμπα Νικολής 

κι από τον ταρσανά του στο Κοκκάρι βγήκαν πολλά κι όμορφα σκαριά στα χρόνια από την εποχή πριν 

τον πόλεμο μέχρι και τις αρχές της δεκαετίας του 1990. 

Την πρώτη δεκαετία του 20ου αιώνα ήρθε από τον Τσεσμέ στη Σάμο ο πατέρας του Νικολή, 

Δημήτρης Φουρναράκης, σε ηλικία δεκαέξι χρονών και δούλεψε σα μαστορόπουλο στον ταρσανά του 

Πάχου στο Τηγάνι. Ήταν καλή εποχή για τη ναυπηγική τέχνη στην περιοχή της ανατολικής Σάμου και 

γρήγορα ο Δημήτρης Φουρναράκης εξελίχτηκε σε άξιο καραβομαραγκό.  Παντρεύτηκε την Ευτυχία 

Μάρκου και με την οικογένειά του εγκαταστάθηκαν στο Κοκκάρι πριν τον πόλεμο, όπου ο μαστρο-

Δημήτρης και τα μαστορόπουλα, οι δυο του γιοί, ο Νικολής κι ο Βαγγέλης άρχισαν να δουλεύουν 

στην οικογενειακή πια επιχείρηση, το δικό τους ταρσανά. 

Ο Νικολής Φουρναράκης είχε γεννηθεί το 1910. Ήταν αυτός που, μετά το θάνατο του αδερφού του, 

κράτησε τον ταρσανά και συνέχισε να δουλεύει φτιάχνοντας με ντόπια ξυλεία μεγάλα και μικρά 

σκαριά για τους ψαράδες σε όλη τη Σάμο, αλλά και στην Ικαρία, στα Δωδεκάνησα, στη Θεσσαλονίκη, 

στο Πέραμα Αττικής. Μαζί του έμαθαν τη ναυπηγική τέχνη νέα παιδιά από το Κοκκάρι. Είχε 

κατασκευάσει και μεγάλα σκαριά ο Νικολής Φουρναράκης, τρεχαντήρια, περάματα, καραβόσκαρα 

που για χρόνια, ιδίως μετά τον πόλεμο, εξυπηρετούσαν και επαγγελματικές και συγκοινωνιακές 

ανάγκες, όπως και πολλές βάρκες για τους μερακλήδες ερασιτέχνες ψαράδες. Ακόμη και όταν η 

http://www.facebook.com/media/set/?set=a.245400168880076.60704.100002302849250&type=3
http://www.metrogreece.gr/ArticleDetails/tabid/82/ArticleID/281197/Default.aspx
http://www.metrogreece.gr/ArticleDetails/tabid/82/ArticleID/281197/Default.aspx
http://naftotopos.gr/


εγχώρια παραδοσιακή ναυπηγική δραστηριότητα είχε αρχίσει να φθίνει, ήταν πολλοί στη Σάμο που 

καμάρωναν για την ομορφιά και την ποιότητα του παραδοσιακού χειροποίητου σκάφους κατασκευής 

Φουρναράκη. 

Δούλευε σχεδόν ως το τέλος της ζωής του, στα 1993, εποχή που, ελέω Ευρωπαϊκής Ένωσης, είχε 

αρχίσει η καταστροφή μεγάλου μέρους του αλιευτικού στόλου της Ελλάδας, πράγμα που έβαλε 

ταφόπλακα στην παραδοσιακή ναυπηγική τέχνη και πίκρανε πολλούς μαστόρους καθώς «κόπηκαν» 

έργα των χεριών τους, σκαριά που πάνω τους ήταν αποτυπωμένος ο μόχθος και το μεράκι του 

παραδοσιακού ναυπηγού μαζί με ιστορίες καθημερινότητας από τη συμβίωση και την επαγγελματική 

σχέση των ανθρώπων με τη θάλασσα. 

ΠΗΓΗ: Εφημερίδα Χαραυγή  (Σημ. Η σελίδα www.xaravgi-samos.gr, δε λειτουργεί πλέον) 

Το εξαιρετικό βίντεο είναι απόσπασμα από το ντοκιμαντέρ "Οι τέχνες που χάνονται-Σάμος" 

Πηγή: http://mpalos.blogspot.gr/2013/02/blog-post.html?spref=fb .  
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ΘΕΜΑ: Υπερβόσκηση και Ερημοποίηση της Ικαρίας 

 
                                                                             Αθήνα, 21/2/2013 

Αξιότιμοι Κύριοι/Κυρίες, 
Ένα απο τα σοβαρότερα περιβαλλοντικά προβλήματα της Ικαρίας, όπως και εσείς γνωρίζετε, είναι 
η υπερβόσκηση και αποψίλωση  μεγάλων  εκτάσεών της, δημιουργώντας άμεσο και ισχυρό 
κίνδυνο ερημοποίησής τους. Το μέγεθος του προβλήματος έχουν πλέον αντιληφθεί όλοι οι 
Καριώτες καθώς επίσης και πολλοί επισκέπτες του νησιού μας. Τις δε συνέπειές του βιώσαμε με 
το χειρότερο τρόπο (ακόμα και απώλεια ανθρώπινης ζωής) στη μεγάλη βροχή που έπεσε στο νησί 
μας τον Οκτώβριο του 2010. 
Το τεράστιο αυτό οικολογικό πρόβλημα εξετάζουν σε βάθος δυο σημαντικές επιστημονικές 
μελέτες: 

o « Μελέτη-Εμπειρογνωμοσύνη για τα λιβάδια της Ικαρίας για την καλύτερη αξιοποίηση 
των προγραμμάτων του ΕΣΠΑ». 2006. Γεωπονικό Πανεπιστήμιο Αθηνών. Καθηγητές 
Ζέρβας Γ. και Χατζηγεωργίου Ι. 

o  «Η Ερημοποίηση και η αντιμετώπιση της στην Ικαρία». 2009. Γεωπονικό Πανεπιστήμιο 
Αθηνών. Καθηγητές Γιάσογλου Ν. και Κοσμάς Κ. 

οι οποίες και προτείνουν λύσεις για να έχουμε μια αειφόρο ανάπτυξη του νησιού μας. 
Τα βασικά συμπεράσματα των δύο αυτών μελετών είναι : 

http://www.youtube.com/watch?v=LjYPc2OohJY
http://mpalos.blogspot.gr/2013/02/blog-post.html?spref=fb
mailto:dak2@otenet.gr
mailto:a.giakalis@pvaigaiou.gov.gr
mailto:th.pap@samos.pvaigaiou.gov.gr


 Το σημερινό καθεστώς της ανεξέλεγκτης και αποίμενης υπερβόσκησης και 
ερημοποίησης των γαιών αποτελεί σοβαρή και άμεση κοινωνικο-οικονομική και 
περιβαλλοντική απειλή για το νησί. 

 Δεν υπάρχει στοιχειώδες σύστημα διαχείρησης των βοσκοτόπων. 
 Δεν υφίσταται η έννοια της αγρανάπαυσης βοσκοτόπων. 
 Ο πληθυσμός των αιγοπροβάτων έχει αυξηθεί σημαντικά τα τελευταία χρόνια και είναι 

σήμερα (το 2006 που αναφέρεται η σχετική μελέτη) σχεδόν υπερδιπλάσιος απο τη 
βοσκοϊκανότητα των βοσκοτόπων του νησιού. 

 Η Ικαρία ανήκει πλέον στην κατηγορία υψηλού δυνητικού κινδύνου ερημοποίησης και 
αποτελεί κλασικό παράδειγμα ανθρωπογενούς ερημοποίησης. 

 Στο 42% των εδαφών του νησιού υφίσταται άμεσος και ισχυρός κίνδυνος 
ερημοποίησης. 

 Οι περισσότεροι δημοτικοί βοσκότοποι βρίσκονται μέσα στις παραπάνω κρίσιμες 
περιοχές απο άποψη κινδύνου ερημοποίησης. 

Τα μέτρα που έχουν προταθεί απο τους μελετητές είναι : 
 Έλεγχος της αποίμενης κτηνοτροφίας και μείωση του αριθμού των ζώων κατά 40% 

ώστε να αντιστοιχεί στη βοσκοϊκανότητα των βοσκοτόπων. 
 Ανάπτυξη ελεγχόμενης ποιμενικής κτηνοτροφίας και  διασπορά των ζώων σε ευρύτερες 

περιοχές. 
 Απαγόρευση της βόσκησης σε περιοχές που βρίσκονται στα όρια της ερημοποίησης και 

λήψη γεωτεχνικών μέτρων αποκατάστασής τους. 
 Βελτίωση της παραγωγικότητας των βοσκοτόπων. 
 Χωροταξικός σχεδιασμός των χρήσεων γης και θέσπιση κανόνων αειφόρου 

εκμετάλευσής τους.  
Μέχρι και σήμερα όμως, παρά: 

 την επιστημονικά τεκμηριωμένη ανάλυση του τεράστιου προβλήματος «Υπερβόσκηση-
Ερημοποίηση» (προαναφερθείσες μελέτες). 

 την απόφαση της Ν.Α Σάμου του 2008 «Η αποίμενη κτηνοτροφία της Ικαρίας. Τι πρέπει 
να γίνει.», 

 τις συζητήσεις των τελευταίων χρόνων στα  Δημοτικά Συμβούλια, 
 τις Δασικές Αστυνομικές Διατάξεις (ΔΑΔ) απαγόρευσης βοσκής που έχουν εκδοθεί απο 

την Δ/νση Δασών Σάμου, 
 το Εθνικό Σχέδιο Δράσης για την καταπολέμηση της απερήμωσης (2001),  
 τους Κώδικες Ορθής Γεωργικής Πρακτικής (ΚΥΑ12534/568/2004), 
 τους Κανόνες Πολλαπλής Συμμόρφωσης (ΚΥΑ 262385/2010), 
 το πρόσφατο νομοθετικό πλαίσιο (Ν. 3852/2010 και Ν.4056/2012) που ενισχύει το ρόλο 

της Τ.Α σε θέματα ελέγχου της κτηνοτροφίας, 
δεν έχει γίνει κανένα βήμα για τον  έλεγχο της ανεξέλεγκτης και αποίμενης  κτηνοτροφίας, τον 
περιορισμό των ζώων με βάση τη βοσκοϊκανότητα του νησιού και την επιβολή κανόνων αειφόρου 
διαχείρησης των βοσκοτόπων.  
Επειδή πληροφορηθήκαμε ότι σύντομα θα γίνει Δημοτικό Συμβούλιο, στο οποίο θα συζητηθεί για 
μια ακόμα φορά η ενοικίαση των δημοτικών βοσκοτόπων, θα θέλαμε να εκφράσουμε ευθέως 
την έντονη αντίθεσή μας, στην περίπτωση που το Δημοτικό Συμβούλιο υποκύψει σε 
εκβιαστικές απαιτήσεις για την άνευ όρων ενοικίαση δημοτικών εκτάσεων με μοναδικό 
κριτήριο τις επιδοτήσεις.   
Καλούμε το Δήμο να επιληφθεί άμεσα αυτού του τόσο σοβαρού προβλήματος με την ελπίδα ότι 
καταννούμε όλοι ότι δεν μπορεί να υπάρξει άλλη αναβολή. Εμείς θα είμαστε αρωγοί σε 
οποιαδήποτε προσπάθεια του Δήμου, σε συνεργασία και συμφωνία με όλα τα εμπλεκόμενα μέρη 
(κτηνοτρόφοι, κοινωνία, αρμόδιοι τοπικοί και εθνικοί φορείς), επανακαθορισμού του πλαίσιου 
λειτουργίας της κτηνοτροφικής δραστηριότητας στην Ικαρία, που θα διασφαλίζει τόσο τη 
βιωσιμότητα της ίδιας της δραστηριότητας όσο και τη δυνατότητα αειφόρου ανάπτυξης του 
νησιού. Προς αυτήν την κατεύθυνση προτείνουμε άμεσα την υλοποίηση των παρακάτω 
ενεργειών: 

 Σύσταση Ομάδας Εργασίας από το Δήμο με συμμετοχή όλων των εμπλεκομένων (και 
φυσικά του Συλλλόγου Κτηνοτρόφων), η οποία θα αναλάβει να διατυπώσει προτάσεις 
κοινής αποδοχής και συμφωνίας για τους όρους και κανόνες που θα διέπουν εφεξής 
οποιαδήποτε ενοικίαση δημοτικών χώρων ως βοσκότοπων. Η Ομάδα Εργασίας οφείλει 
να τεκμηριώσει, με βάση όλα τα διαθέσιμα εργαλεία (Μελέτη Βοσκοϊκανότητας – 2006, 
Μελέτη Ερημοποίησης – 2009, Σχέδιο Χωρικής και Οικιστικής  Ανάπτυξης Ανοικτών 
Πόλεων Δήμων Αγίου Κηρύκου, Ευδήλου και Ραχών – 2012, ΔΑΔ απαγόρευσης βοσκής, 
πρόσφατο νομοθετικό πλαίσιο - Ν. 3852/2010 και Ν.4056/2012, κλπ) τις προτάσεις της και 
να τις παρουσιάσει στο Δημοτικό Συμβούλιο ώστε η οποιαδήποτε απόφασή του να είναι 
απολύτως ορισμένη και τεκμηριωμένη και να διέπεται από κανόνες, στους οποίους θα 
έχουν συμφωνήσει όλα τα μέρη, θα ορίζουν με σαφήνεια τις υποχρεώσεις των μερών και 
θα προβλέπουν συγκεκριμένες δεσμεύσεις / διαδικασίες / χρονοδιαγράμματα για την 
τήρησή τους καθώς και συνέπειες για τη μη τήρησή τους.    

 Υλοποίηση των δομών και δράσεων που προβλέπει ο Ν. 4056/2012 «Ρυθμίσεις για την 
κτηνοτροφία και τις κτηνοτροφικές εγκαταστάσεις και άλλες διατάξεις», όπως ίδρυση και 



λειτουργία κτηνοτροφικής εκμετάλλευσης, συγκρότηση συνεργείου για την περισυλλογή 
των ανεπιτήρητων ζώων, συγκρότηση επιτροπής παρακολούθησης. 

 Αμεση λήψη γεωτεχνικών μέτρων αποκατάστασης των περιοχών που βρίσκονται στα 
όρια της ερημοποίησης (αναδάσωση, αναχλόαση). 

 Δημιουργία σφαγείου αλλά και λήψη παράλληλων άμεσων μέτρων για τη μείωση των 
αποίμενων ζώων που βρίσκονται πάνω στο νησί σε μεγέθη συμβατά με τη 
βοσκοϊκανότητά του. 

 
Κλείνοντας θα θέλαμε να τονίσουμε ότι δεν υπάρχουν άλλα περιθώρια ανοχής στην καταστροφή 
που γίνεται στην Ικαρία. Είναι καιρός να δράσουμε όλοι μαζί με κοινό στόχο την αειφόρο 
ανάπτυξη του νησιού μας, η μοναδική κληρονομιά που είμαστε υποχρεωμένοι να αφήσουμε 
στα παιδιά μας.  
 
Με τιμή 
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Τι έχει το ψηφιακό αρχείο της ΕΡΤ για την Ικαρία (εκτός των δελτίων ειδήσεων) 

 

11 θέματα έχει το ψηφειακό αρχείο της ΕΡΤ για την Ικαρία. Τα ψάξαμε και σας τα 

παρουσιάζουμε. ΗΓ 

 

0000071036 1 ΑΝΘΡΩΠΟΙ  

ΣΑΜΟΣ ΙΚΑΡΙΑ 

Στην εκπομπή «ΑΝΘΡΩΠΟΙ» η Δημοσιογράφος ΣΕΜΙΝΑ ΔΙΓΕΝΗ μας ξεναγεί σε δύο από τα 

ομορφότερα νησιά της ΕΛΛΑΔΑΣ, ΣΑΜΟ και ΙΚΑΡΙΑ. Προβάλλει τις φυσικές ομορφιές των 

δύο νησιών, ενώ παράγοντες του τόπου μας δίνουν πληροφορίες για την ταυτότητα των νησιών. Η 

ξενάγηση ξεκινά από το νησί της ΣΑΜΟΥ, προβάλλοντας τις φυσικές ομορφιές του νησιού και 

τις αρχαιότερες Μονές ΒΡΟΝΤΑ ή Παναγιά ΒΡΟΝΤΙΑΝΗ, Παναγιά ΣΠΗΛΙΑΝΗ και Παναγία 

του ΜΟΥΝΤΕ. Ο Νομάρχης της περιοχής ΘΑΛΑΣΣΙΝΟΣ ΘΑΛΑΣΣΙΝΟΣ, Ο Δήμαρχος 

ΜΑΡΑΘΟΚΑΜΠΟΥ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΚΙΛΟΥΚΙΩΤΗΣ, ο Νομαρχιακός Σύμβουλος 

ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΛΥΜΠΕΡΗΣ και η Αρχαιολόγος ΚΑ Εφορείας Προϊστορικών κλασσικών 

αρχαιοτήτων ΜΑΡΙΑ ΒΙΓΛΑΚΗ μιλούν για την ιστορία, τους αρχαιολογικούς χώρους, τα 

παλαιοντολογικά ευρήματα, το κρασί, τη φιλοξενία του νησιού, τον Τουρισμό, αλλά και το 

πληθυσμιακό πρόβλημα του τόπου. Επίσης, συντελεστές της εκπομπής επισκέπτονται τον 

Ραδιοφωνικό Σταθμό του Πανεπιστημίου ΑΙΓΑΙΟΥ, ενώ παρακολουθούμε την εξέλιξη 

προγράμματος και τον τρόπο υλοποίησής του από τους φοιτητές ΓΙΩΡΓΟ ΜΠΑΛΙΩΤΗ, και 



ΜΠΑΜΠΗ ΠΑΤΕΡΑΚΗ. Ο Λέκτορας Μαθηματικών στο Πανεπιστήμιο ΑΙΓΑΙΟΥ ΓΙΩΡΓΟΣ 

ΒΟΥΡΟΣ, μιλά για την Ακαδημαϊκή δράση των φοιτητών και την επιτυχή σταδιοδρομία των 

αποφοίτων. Η ξενάγηση του νησιού ολοκληρώνεται με την παρουσίαση των παραδοσιακών 

προϊόντων, την ιστορία των Σαμιώτικων κρασιών και την επίσκεψη στην Ένωση Οινοποιητικών 

Συνεταιρισμών, όπου ο ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΤΣΟΚΑΛΑΚΗΣ Χημικός – Οινολόγος, δίνει 

πληροφορίες για την εξαγωγική δραστηριότητα και την παραγωγή. Τέλος, δίνονται ετυμολογικές 

και ερμηνευτικές αναφορές για το νησί της ΙΚΑΡΙΑΣ, καθώς ο φακός μας ξεναγεί στις φυσικές 

ομορφιές του τόπου, γνωρίζοντας μας μέρη κοσμοπολίτικα, αλλά και αρχαιολογικούς χώρους, την 

Αρχαία πόλη όπου κατά τη μυθολογία κατοικούσαν οι Ναϊάδες και την αρχαία πόλη που 

θεωρείται πατρίδα του ΔΙΟΝΥΣΟΥ, ΔΡΑΚΑΝΟ. Ο Έπαρχος ΙΚΑΡΙΑΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ 

ΠΑΜΦΙΛΗΣ δίνει πληροφορίες για την ταυτότητα της περιοχής, που χαρακτηρίζεται από άγρια 

ομορφιά, πυκνή βλάστηση, ψηλά βουνά, πανέμορφες παραλίες που προκαλούν δέος και 

σαγηνεύουν τον επισκέπτη.  

 

0000008607 16 ΕΠΟΧΕΣ ΚΑΙ ΣΥΓΓΡΑΦΕΙΣ  

ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΧΑΤΖΗΣ 

 [Κεφάλαιο 28 
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Σύγχρονα πλάνα με οικοδομήματα σε ερημικές εξοχικές περιοχές, πιθανόν στην ΙΚΑΡΙΑ. 

Ασπρόμαυρη φωτογραφία του συγγραφέα ΔΗΜΗΤΡΗ ΧΑΤΖΗ με εξόριστους στην ΙΚΑΡΙΑ, 

διαδοχική παρουσίαση χειρόγραφων του συγγραφέα ΔΗΜΗΤΡΗ ΧΑΤΖΗ για την «ΕΛΕΝΗ» και 

τον πρόλογο του θεατρικού «ΤΟ ΠΗΓΑΔΙ». Ο αφηγητής αναφέρεται στην εξορία του συγγραφέα, 

στη συνάντησή του εκεί με τον αδελφό του ΑΓΓΕΛΟ και την τότε συγγραφική του 

δραστηριότητα.] 

Η εκπομπή «ΕΠΟΧΕΣ ΚΑΙ ΣΥΓΓΡΑΦΕΙΣ» παρουσιάζει στοιχεία που αφορούν στη ζωή και το 

έργο λογοτεχνών που διέγραψαν σημαντική πορεία στα Ελληνικά γράμματα. Γόνος οικογένειας 

εκδοτών της εφημερίδας «ΗΠΕΙΡΟΣ», ο συγγραφέας ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΧΑΤΖΗΣ ζει στα 

ΙΩΑΝΝΙΝΑ και από μικρός ασχολήθηκε με τη συγγραφή κειμένων. Οι δυσκολίες επιβίωσης, η 

ιδεολογική του ένταξη στην Αριστερά και ο Εμφύλιος Πόλεμος που ξεσπά στην ΕΛΛΑΔΑ τον 

αναγκάζουν να ζήσει ως πολιτικός εξόριστος στο ΒΟΥΚΟΥΡΕΣΤΙ και τη ΒΟΥΔΑΠΕΣΤΗ. Εκεί 

σπουδάζει και συγγράφει. Οι διδακτορικές του διατριβές θα του χαρίσουν μια θέση στο 

Πανεπιστήμιο της ΓΕΡΜΑΝΙΑΣ και αργότερα της ΒΟΥΔΑΠΕΣΤΗΣ. Τα έργα του «ΤΟ ΤΕΛΟΣ 

ΤΗΣ ΜΙΚΡΗΣ ΜΑΣ ΠΟΛΗΣ» και το «ΔΙΠΛΟ ΒΙΒΛΙΟ», αλλά και πολλά άρθρα και μελέτες θα 

αναδείξουν τον συγγραφέα και την ευαισθησία του για τα πανανθρώπινα ιδεώδη. Η προσπάθεια 

του συγγραφέα ΔΗΜΗΤΡΗ ΧΑΤΖΗ να ενταχτεί στην ελληνική κοινωνία που δε γνωρίζει, οι 

αγώνες του για τη διδασκαλία της Νεοελληνικής Γλώσσας και η καμπάνια του για τον 

εκδημοκρατισμό της Ελληνικής τηλεόρασης θα χαρακτηρίζουν την επιστροφή στην ΕΛΛΑΔΑ το 

1975 μέχρι το τέλος της ζωής του το 1981. Μοναδική μαρτυρία είναι η παρουσία του σε 

αποσπάσματα από την εκπομπή του δημοσιογράφου ΦΡΕΝΤΥ ΓΕΡΜΑΝΟΥ «ΤΑ ΠΟΡΤΡΕΤΑ 

ΤΗΣ ΠΕΜΠΤΗΣ». Εκεί ο ίδιος ο ΧΑΤΖΗΣ και ο συγγραφέας ΑΝΤΩΝΗΣ ΣΑΜΑΡΑΚΗΣ μιλά 

για τη ζωή, τα όνειρα και τη μοναξιά με την οποία πορεύτηκε σε ολόκληρη τη ζωή του.  

 

0000008638 17 ΕΠΟΧΕΣ ΚΑΙ ΣΥΓΓΡΑΦΕΙΣ  

Ο ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΡΑΥΤΟΠΟΥΛΟΣ ΚΑΙ Η ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗ ΤΕΧΝΗΣ 
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Ο κριτικός και θεωρητικός της λογοτεχνίας ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΡΑΥΤΟΠΟΥΛΟΣ περιγράφει τη 

«γνωριμία» του με τον στρατάρχη ΔΗΜΗΤΡΗ ΙΩΑΝΝΙΔΗ και αφηγείται περιστατικό που 

συνέβη, όταν ξένοι δημοσιογράφοι επισκέφτηκαν τη ΜΑΚΡΟΝΗΣΟ, όπου ο Κριτικός ήταν 

εξόριστος, ενώ προβάλλονται πλάνα από την ΙΚΑΡΙΑ, φωτογραφικό και κινηματογραφικό 

αρχειακό υλικό από τη ΜΑΚΡΟΝΗΣΟ.] 

Η σειρά ντοκιμαντέρ «ΕΠΟΧΕΣ ΚΑΙ ΣΥΓΓΡΑΦΕΙΣ» παρουσιάζει τη ζωή και το έργο του 

κριτικού και θεωρητικού της λογοτεχνίας ΔΗΜΗΤΡΗ ΡΑΥΤΟΠΟΥΛΟΥ, που είναι συνυφασμένη 

με το λογοτεχνικό περιοδικό «ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗ ΤΕΧΝΗΣ». Ο ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΡΑΥΤΟΠΟΥΛΟΣ 



μιλάει για τα πρώτα του διαβάσματα, τις εμπειρίες του κατά τη διάρκεια της Δικτατορίας του 

ΙΩΑΝΝΗ ΜΕΤΑΞΑ, της Κατοχής και των Δεκεμβριανών. Αφηγείται τις περιπέτειες του στην 

εξορία και τη γνωριμία του εκεί με σημαντικούς ανθρώπους του πνεύματος όπως ο ποιητής 

ΓΙΑΝΝΗΣ ΡΙΤΣΟΣ και ο συγγραφέας ΜΕΝΕΛΑΟΣ ΛΟΥΝΤΕΜΗΣ. Περιγράφει τη δημιουργία 

στον ΑΗ ΣΤΡΑΤΗ θεατρικής και λογοτεχνικής ομάδας από την οποία αναδύθηκαν οι δημιουργοί 

της «ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗΣ ΤΕΧΝΗΣ», ο ΚΩΣΤΑ ΚΟΥΛΟΥΦΑΚΟΣ, ο ΤΙΤΟΣ ΠΑΤΡΙΚΙΟΣ και ο 

ΤΑΣΟΣ ΣΠΥΡΟΠΟΥΛΟΣ. Ο ποιητής ΤΙΤΟΣ ΠΑΤΡΙΚΙΟΣ και ο ΔΗΜΗΤΡΗΣ 

ΡΑΥΤΟΠΟΥΛΟΣ μιλούν για την πορεία της δημιουργίας του περιοδικού, την αρχή της 

λειτουργίας του το 1955, τους σημαντικότερους ανθρώπους που συνεργάστηκαν, τα προβλήματα 

και τα ιδεολογικά διλήμματα που αντιμετώπισαν ως ατίθασα παιδιά της Αριστεράς και το 

κλείσιμο του με την επιβολή της Δικτατορίας των Συνταγματαρχών. Διακεκριμένοι άνθρωποι του 

πνεύματος μιλούν για την αξία των κριτικών μελετών του ΔΗΜΗΤΡΗ ΡΑΥΤΟΠΟΥΛΟΥ και 

επαινούν την κριτική του δεινότητα παρουσιάζοντας το βιβλίο του «ΑΡΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ, Ο 

ΕΞΟΡΙΣΤΟΣ». Πλούσιο φωτογραφικό και κινηματογραφικό αρχειακό υλικό απ’ τη νεότερη 

ελληνική ιστορία αλλά και από τις αλλαγές που υπέστη η Αριστερά παγκοσμίως ολοκληρώνουν 

την εικόνα του κριτικού και την αξία του λογοτεχνικού περιοδικού «ΕΠΙΘΕΡΩΣΗ ΤΕΧΝΗΣ» για 

τα ελληνικά γράμματα. 

 

0000008100 18 ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΩΝ ΧΡΟΝΩΝ ΜΟΥ, Η  

ΜΙΚΗΣ ΘΕΟΔΩΡΑΚΗΣ 1964 

 [Ανάλυση περιεχομένου 
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Ο συνθέτης ΜΙΚΗΣ ΘΕΟΔΩΡΑΚΗΣ σε χώρο γραφείου. Αναφέρει ότι το λαϊκό τραγούδι ήταν 

άγνωστο στους μικροαστικούς κύκλους της Ελλάδας και ότι ο ίδιος άκουσε λαϊκό τραγούδι το 

1947, σε μεταγωγή του στην ΙΚΑΡΙΑ.] 

Η εκπομπή της σειράς ντοκιμαντέρ «Η ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΩΝ ΧΡΟΝΩΝ ΜΟΥ» φιλοξενεί τον ΜΙΚΗ 

ΘΕΟΔΩΡΑΚΗ, ο οποίος επικεντρώνει την αφήγησή του στο 1964, χρονιά κατά την οποία 

παρουσιάζει για πρώτη φορά στο κοινό μελοποιημένο το έργο «Άξιον εστί» του ΟΔΥΣΣΈΑ 

ΕΛΥΤΗ. Αρχικά αναφέρεται στη διαδικασία της μελοποίησης που έλαβε τη μορφή ορατόριου, 

στους ενδοιασμούς της εταιρείας δίσκων με την οποία συνεργαζόταν, αλλά και στην αρχική 

αμφισβήτηση για την αισθητική αξία του έργου από τους πνευματικούς κύκλους της εποχής. 

Ακολούθως κάνει αναφορά στη μουσική που έγραψε το ίδιο έτος για την ταινία «Ζορμπάς» του 

ΜΙΧΑΛΗ ΚΑΚΟΓΙΑΝΝΗ, ενώ παράλληλα μνημονεύει τα σημαντικότερα πολιτικά γεγονότα του 

1964. Τη χρονιά εκείνη ο Μ. ΘΕΟΔΩΡΑΚΗΣ είναι πρόεδρος της Νεολαίας των Λαμπράκηδων, 

συμμετέχει ενεργά στα κινήματα ειρήνης, ενώ στις εκλογές του Φεβρουαρίου εκλέγεται για πρώτη 

φορά βουλευτής στη Β' Περιφέρεια Πειραιώς. Την αφήγηση του μεγάλου Έλληνα συνθέτη 

πλαισιώνουν πλάνα από την πρώτη παρουσίαση του «Άξιον Εστί » στο Θέατρο Κοτοπούλη, 

καθώς και πλούσιο αρχειακό υλικό που αποτυπώνει το φορτισμένο πολιτικό κλίμα της εποχής.  

 

0000010075 19 ΙΣΤΟΡΙΚΟ ΑΡΧΕΙΟ ΕΡΤ  

ΓΕΓΟΝΟΤΑ ΔΕΚΑΕΤΙΑΣ 1970 

Δοξολογία στο ναό της Αγίας Τριάδας Κεραμεικού για την 63η επέτειο ενσωμάτωσης της 

ΣΑΜΟΥ στο ελληνικό κράτος, χοροστατούντος του Μητροπολίτη Σάμου ΠΑΝΤΕΛΕΗΜΟΝΟΣ. 

Ο Πρόεδρος της Σαμιακής Αδελφότητος Αθηνών κ. ΚΟΜΝΗΝΟΣ εκφωνεί λόγο και ο Βουλευτής 

Σάμου και Ικαρίας της Ν. Δ. ΖΑΧΑΡΙΑΣ ΚΡΑΤΣΑΣ εκφωνεί τον πανηγυρικό λόγο. Παρίσταται 

και ο Βουλευτής Β Αθηνών της Ν. Δ. ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΚΡΑΤΣΑΣ.  

 

0000014044 20 ΙΣΤΟΡΙΚΟ ΑΡΧΕΙΟ ΕΡΤ  

ΓΕΓΟΝΟΤΑ ΔΕΚΑΕΤΙΑΣ 1970 

Ο Αρχηγός της ΕΔΗΚ και Αρχηγός της Αξιωματικής Αντιπολιτεύσεως ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΜΑΥΡΟΣ 

παρίσταται στις εορταστικές εκδηλώσεις για την 152η επέτειο της Ναυμαχίας της Μυκάλης 

(6/8/1824) στο ΠΥΘΑΓΟΡΕΙΟ της ΣΑΜΟΥ. Την κατάθεση στεφάνων στο μνημείο του 

Αρχιστράτηγου της ΣΑΜΟΥ ΛΥΚΟΥΡΓΟΥ ΛΟΓΟΘΕΤΗ ακολουθούν δημοτικοί χοροί. Στη 



συνέχεια, ο ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΜΑΥΡΟΣ επισκέπτεται τους ΦΟΥΡΝΟΥΣ της ΙΚΑΡΙΑΣ και εκφωνεί 

λόγο. Στεφάνι καταθέτει επίσης ο Υπουργός Εσωτερικών ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ (ΚΩΣΤΗΣ) 

ΣΤΕΦΑΝΟΠΟΥΛΟΣ. Διακρίνονται οι Βουλευτές της ΕΔΗΚ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΓΑΖΗΣ (Επικρατείας) 

και ΙΩΑΝΝΗΣ ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ (Έβρου). Στα πλάνα στους ΦΟΥΡΝΟΥΣ ΙΚΑΡΙΑΣ 

διακρίνεται ο Βουλευτής Κυκλάδων και Κοινοβουλευτικός Εκπρόσωπος της ΕΔΗΚ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 

ΑΛΑΒΑΝΟΣ.  

 

0000008272 21 ΜΟΥΣΙΚΗ ΠΑΡΑΔΟΣΗ  

ΤΡΑΓΟΥΔΙΑ ΚΑΙ ΧΟΡΟΙ ΤΗΣ ΙΚΑΡΙΑΣ 

Ο παρουσιαστής ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΜΥΛΩΝΑΣ καταγράφει στην εκπομπή «ΜΟΥΣΙΚΗ 

ΠΑΡΑΔΟΣΗ» τραγούδια και χορούς της ΙΚΑΡΙΑΣ. Παραθέτει ιστορικές πληροφορίες για το νησί 

του βορειοανατολικού ΑΙΓΑΙΟΥ και αναφέρεται στους παλαίμαχους οργανοπαίχτες και 

αξιόπιστους φορείς της μακραίωνης μουσικής παράδοσης του νησιού, ΝΙΚΟ ΤΣΕΠΕΡΚΑ, 

ΣΤΑΜΑΤΗ ΒΑΤΟΥΓΙΟ και ΠΕΤΡΟ ΛΕΡΙΑΔΗ. Το τοπικό συγκρότημα της περιοχής 

παρουσιάζει διαδοχικά τραγούδια και χορούς της ΙΚΑΡΙΑΣ, αναδεικνύοντας την ιδιαιτερότητά 

της παραδοσιακής Ικαριώτικης μουσικής, που παραμένει αναλλοίωτη μέσα στο χρόνο.  

 

0000008535 22 ΠΟΛΕΙΣ ΤΩΝ ΣΥΝΟΡΩΝ ΜΑΣ, ΟΙ  

ΙΚΑΡΙΑ ΤΟ ΟΥΡΑΝΙΟ ΝΗΣΙ 

Στα πλαίσια της σειράς «ΟΙ ΠΟΛΕΙΣ ΤΩΝ ΣΥΝΟΡΩΝ ΜΑΣ» ο ΛΑΚΗΣ ΚΟΜΝΗΝΟΣ 

περιηγείται την Ικαρία. Παρουσιάζεται η ιστορία του νησιού, από την πρώτη κατοίκηση, στην 

ακμή που γνώρισε κατά την αρχαιότητα-γεγονός το οποίο τεκμηριώνεται από τις ανασκαφές της 

Οινόης, τα ερείπια του Ναού της Ταυροπόλου Αρτέμιδας στον όρμο του Να και τα αρχαιολογικά 

ευρήματα που εκτίθενται στα Αρχαιολογικά Μουσεία του Κάμπου και του Αγίου Κήρυκου, πλάνα 

των οποίων προβάλλονται. Γίνεται αναφορά στη βυζαντινή περίοδο του νησιού, τη συμμετοχή της 

Ικαρίας στην Επανάσταση του 1821, καθώς και στην ένωσή της με την υπόλοιπη Ελλάδα. Κατά 

τη διάρκεια της εκπομπής ο φακός περιηγείται σε φυσικά τοπία του νησιού, παραλίες, 

παραδοσιακούς οικισμούς, καθώς και στην πρωτεύουσα του νησιού Άγιο Κύρηκο.  

 

0000037588 23 ΡΕΠΟΡΤΑΖ ΧΩΡΙΣ ΣΥΝΟΡΑ 1999-2000  

Κύκλος:Β 

ΚΟΜΜΟΥΝΙΣΜΟΣ Η ΜΕΓΑΛΗ ΟΥΤΟΠΙΑ ΤΟΥ 20ΟΥ ΑΙΩΝΑ ΟΠΩΣ ΟΙ ΠΡΩΤΟΙ 

ΧΡΙΣΤΙΑΝΟΙ 

Μέρος:3 

Το τρίτο επεισόδιο της σειράς ΚΟΜΜΟΥΝΙΣΜΟΣ: Η ΜΕΓΑΛΗ ΟΥΤΟΠΙΑ ΤΟΥ 20ου ΑΙΩΝΑ. 

Ο πατέρας, γραμματέας του εργατικού ΕΑΜ, συλλαμβάνεται και εκτελείται από τους Γερμανούς. 

Η μητέρα καταδικάζεται σε ισόβια από τους Βούλγαρους και εξορίζεται στην ΙΚΑΡΙΑ. Με το 

ξέσπασμα του εμφυλίου πολέμου τα δύο παιδιά της οικογένειας ΛΑΖΑΡΙΔΗ δουλεύουν στους 

ασύρματους με τους οποίους το κλιμάκιο του ΚΚΕ στην Αθήνα επικοινωνεί με την εξόριστη 

ηγεσία στο ΒΟΥΚΟΥΡΕΣΤΙ. Το 1951 η Ασφάλεια ανακαλύπτει τους ασύρματους και τα δύο 

παιδιά καταδικάζονται σε θάνατο για κατασκοπεία. Κατά τη διάρκεια και μετά το τέλος του 

εμφυλίου, εκατοντάδες μέλη του ΚΚΕ στέλνονται στο εκτελεστικό απόσπασμα. Οι αρχές 

προτείνουν στους μελλοθάνατους να σώσουν την ζωή τους υπογράφοντας μια δήλωση 

αποκήρυξης του κομμουνισμού. Οι περισσότεροι αρνούνται και εκτελούνται. Ο Ν. 

ΠΛΟΥΜΠΙΔΗΣ, ένα ηγετικό στέλεχος του ΚΚΕ που η ηγεσία του κόμματος υποπτεύεται ως 

χαφιέ, στέλνει ένα γράμμα από την παρανομία και προσφέρεται να παραδοθεί στις αρχές για να 

δικαστεί αρκεί να μην εκτελεστεί ο ΜΠΕΛΟΓΙΑΝΝΗΣ. Με εντολή του ΖΑΧΑΡΙΑΔΗ, ο 

ραδιοσταθμός του κόμματος χαρακτηρίζει το γράμμα πλαστό. Η ΈΛΛΗ ΠΑΠΑ εξηγεί την 

τακτική του ΖΑΧΑΡΙΑΔΗ. Ο Τ. ΛΑΖΑΡΙΔΗΣ, που θα αποφύγει την εκτέλεση την τελευταία 

στιγμή, περιγράφει τις τελευταίες στιγμές του ΜΠΕΛΟΓΙΑΝΝΗ με τον οποίο μοιράζεται το ίδιο 

κελί. Στο ντοκιμαντέρ μιλούν ακόμη οι: Λ. ΚΥΡΚΟΣ και ΓΡ. ΦΑΡΑΚΟΣ. Παρουσιάζονται 

επίσης ανέκδοτα κινηματογραφικά στιγμιότυπα από την δίκη Μπελογιάννη που βρέθηκαν στα 

αμερικάνικα αρχεία.  

 



0000048029 24 ΡΙΖΩΜΑ, ΤΟ  

Επεισόδιο:006 

Η σειρά «ΤΟ ΡΙΖΩΜΑ» παρουσιάζει τους πρόσφυγες από τη ΜΙΚΡΑ ΑΣΙΑ, τη συνύπαρξη τους 

με τους Τούρκους, τις συνθήκες ζωής τους πριν και μετά τη Μικρασιατική Καταστροφή. Το έκτο 

επεισόδιο της σειράς αναφέρεται στην απομάκρυνση των Ελλήνων από τις διάφορες πόλεις της 

ΜΙΚΡΑΣ ΑΣΙΑΣ μετά την πυρπόληση της ΣΜΥΡΝΗΣ. Μαρτυρίες των κατοίκων περιγράφουν τις 

στιγμές πανικού και αλλοφροσύνης. Προσπαθούσαν να ξεφύγουν με κάθε τρόπο. Μερικοί δεν 

άντεξαν να εγκαταλείψουν τις εστίες τους και έπεσαν θύματα βίαιων ενεργειών. Όσοι γλίτωσαν, 

στοιβάχτηκαν σε πλοία αφήνοντας πίσω όλα τα υπάρχοντα τους. ΣΑΜΟΣ, ΙΚΑΡΙΑ, ΧΙΟΣ, 

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ, ΑΛΕΞΑΝΡΟΥΠΟΛΗ υποδέχτηκαν τους ομιλούντες πρόσφυγες.  

 

0000006541 25 ΨΑΘΙΝΑ ΚΑΠΕΛΛΑ, ΤΑ  

Επεισόδιο:005 

 [Ανάλυση περιεχομένου 

Κεφάλαιο 19 

 00:39:46:00 - 00:44:53:00 :: |Δ:00:05:07:00| 

Η ΚΑΤΕΡΙΝΑ στην κουζίνα του σπιτιού τους, ζητά από τη ΡΟΔΙΑ να της πει ιστορίες. Η 

ΚΑΤΕΡΙΝΑ την προκαλεί και τελικά εκείνη αρχίζει την ιστορία για μια τρελή γυναίκα που 

φύτευε λουλούδια στην ΙΚΑΡΙΑ. Σιωπή. Η ΚΑΤΕΡΙΝΑ συλλογίζεται εικόνες του ΔΑΒΙΔ.] 

Η ΛΩΡΑ διαμαρτύρεται με ήπιο τρόπο στον άντρα της ΓΙΑΝΝΗ για την ιδιαιτερότητα του 

επαγγέλματος του γιατρού, με το σκεπτικό ότι μ ένα ξαφνικό τηλεφώνημα πάντα θα την 

εγκαταλείπει ενώ διαφωνεί μαζί του για τις κακές παρέες της κόρης τους ΛΗΔΑΣ και την 

‘αγορίστικη ’ συμπεριφορά της. Στη συνέχεια, αναφέρονται στον ΜΑΡΙΟ και την εγκυμοσύνη της 

ΜΑΡΙΑΣ. Η ΛΩΡΑ δείχνει φανερά ότι αντιπαθεί τη ΜΑΡΙΑ. Παρά την αρχική συμπάθεια που 

έτρεφε η ΚΑΤΕΡΙΝΑ για τον ΔΑΒΙΔ, μονολογεί πως άρχισε να την κυριεύει μια αντιπάθεια. 

Κάνει παιδικές ονειροπολήσεις, σχέδια φυγής και ερωτικών εξομολογήσεων. Η ΚΑΤΕΡΙΝΑ 

καταστρώνει παιδιάστικα σχέδια για να πικάρει τον ΔΑΒΙΔ.  

 

επιστροφή 

 

ΒΡΕΘΗΚΕ Ο ΚΡΥΜΜΕΝΟΣ  ΘΗΣΑΥΡΟΣ ΤΗΣ  ΙΚΑΡΙΑΣ !! 

ΚΑΙ ΤΩΡΑ ΤΙ ΚΑΝΟΥΜΕ? ΜΠΟΡΟΎΜΕ ΝΑ ΤΟΝ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΟΥΜΕ ? 

 

ΑΝΟΙΚΤΗ ΠΡΟΤΑΣΗ του  κ. Κωνσταντίνου Γαγλία Γενικού Διευθυντή του Κέντρου 

Επιχείρησης και Καινοτομίας Αττικής «BIC of Attika» 

     Αθήνα, 8-2-2013 

Όλες οι έρευνες και μελέτες των τελευταίων ετών για το φαινόμενο της μακροζωίας  στην Ικαρία και 

ιδιαίτερα η γνωστή επιδημιολογική  μελέτη του Πανεπιστημίου Αθηνών  που έγινε το 2009 από ομάδα  

επιστημόνων με επικεφαλής τον καθηγητή της Α΄ Πανεπιστημιακής Καρδιολογικής Κλινικής  του 

Ιπποκράτειου Νοσοκομείου κ. Χριστόδουλο Στεφανάδη, οδηγούν στο συμπέρασμα ότι το μυστικό της 

είναι κυρίως αποτέλεσμα  ενός συγκεκριμένου τρόπου ζωής των ικαρίων. 

Το γεγονός αυτό και ιδιαίτερα η είσοδος Ικαρίας στο club των πέντε blue zones μακροβιότητας όλης 

της υφηλίου, έγινε αντικείμενο, ενός χωρίς προηγούμενο δημοσιογραφικού και ερευνητικού 

ενδιαφέροντος για το νησί,  που απασχολεί τα τελευταία χρόνια επιστημονικά περιοδικά, μεγάλες 

εφημερίδες καθώς και γνωστούς  τηλεοπτικούς σταθμούς και ειδησεογραφικά  πρακτορεία  σε όλο το 

κόσμο. Διευκρινίζεται ότι μπλέ ζώνη (blue zone) έχει καθιερωθεί να ονομάζεται μια περιοχή με 

μεγάλο αριθμό αιωνόβιων ανθρώπων (άνω των 90 ετών) και σε αυτό η Ικαρία κερδίζει παγκόσμιο 

πρωτάθλημα. 

Αναμφισβήτητα, η τεράστια αυτή δημοσιότητα και φήμη, σε ότι αφορά αυτό το παγκόσμιας εμβέλειας 

χαρακτηριστικό γνώρισμα  του νησιού, είναι επόμενο να δημιουργεί πολλές θετικές σκέψεις και 

μεγάλες προσδοκίες  αναφορικά  με τις διαφαινόμενες μελλοντικές προοπτικές της Ικαρίας. 

 Οι προοπτικές αυτές φαίνεται ότι είναι πραγματοποιήσιμες στη βάση, όμως,  της υλοποίησης ενός 

μακροπρόθεσμού στρατηγικού σχεδιασμού που μπορεί να έχει σοβαρές αναπτυξιακές προεκτάσεις 

στο προβλεπτό μέλλον με την εφαρμογή των πλέον εξελιγμένων και καινοτόμων θεματικών μορφών 



τουρισμού με επικέντρωση του ενδιαφέροντος στην «υγιεινή διαμονή» στο νησί της Ικαρίας και στη 

μέθεξη, συνταξιούχων κυρίως, φίλων του νησιού (ελλήνων και ξένων) στον  ιδιαίτερο (και σύγχρονο) 

τρόπο ζωής των ικαρίων.     

Στο πλαίσιο αυτών των σχεδιασμών προέχει η σε βάθος διεθνής αναγνώριση της Ικαρίας ως νησιού 

του «ευζείν» και της «μακροζωίας» και το μοναδικό αυτό χαρακτηριστικό στοιχείο να αποτελέσει 

ισχυρό λόγο για προσέλκυση ανθρώπων υψηλού κοινωνικοοικονομικού επιπέδου για ημιμόνιμη η/και 

μόνιμη εγκατάσταση στην Ικαρία. 

Η υλοποίηση ενός τόσο φιλόδοξου σχεδίου δεν είναι εύκολη υπόθεση. Απαιτείται σοβαρή 

αντιμετώπιση στο σχεδιασμό και την υλοποίηση του όλου εγχειρήματος, με εμμονή στο στόχο και 

κυρίως με την αμέριστη υποστήριξη της πολιτείας καθώς και όλων των κατοίκων του νησιού αλλά και 

των ικαρίων της διασποράς. Η υποστήριξη των Ικαρίων θεωρείται δεδομένη λαμβάνοντας υπόψη το 

υψηλό αίσθημα φιλοξενίας που τους διακρίνει (και αυτό έχει αποδειχθεί ιστορικά και κατά το 

πρόσφατο παρελθόν) καθώς και το γνωστό  επικοινωνιακό χάρισμα που περίτρανα τους χαρακτηρίζει.     

Στο  πλαίσιο υλοποίησης των διαδοχικών φάσεων της όλης αναπτυξιακής προσπάθειας προτείνονται, 

όχι περιοριστικά, τα παρακάτω βήματα: 

 

1. Σχεδιασμός και υλοποίηση σειράς συνεδρίων και άλλων προωθητικών ενεργειών στην Ελλάδα 

και σε Διεθνή Φόρα για το σκοπό της παρουσίασης των αποτελεσμάτων των μελετών που έχουν 

γίνει ή/και νεώτερων ερευνών για το παράδοξο της υπέρμετρης και μάλιστα ποιοτικής 

μακροζωίας στην Ικαρία σε σχέση με άλλες περιοχές του κόσμου.  

 

2. Ανάληψη σχετικών πρωτοβουλιών από το Δήμο Ικαρίας σε συνεργασία  με ερευνητικούς και 

επιστημονικούς φορείς, αρμόδια υπουργεία και ελληνικά ερευνητικά ινστιτούτα που θα 

μπορούσαν να βοηθήσουν στην ανάδειξη του μοναδικού αυτού πλεονεκτήματος της Ικαρίας. Ο 

κυρίαρχος στόχος όλων αυτών των προσπαθειών θα πρέπει να είναι η διεθνής αναγνώριση και ως 

εκ τούτου  η κοινωνικοοικονομική ανάπτυξη της Ικαρίας ως περιοχής ιδιαίτερου τρόπου 

(ποιοτικής) ζωής που εξασφαλίζει  ψυχική ηρεμία  και  ποιότητα ζωής  που συμβάλλουν στην 

μακροβιότητα των κατοίκων της.  

 

3. Για το σκοπό μιας περισσότερο αποτελεσματικής υλοποίησης των παραπάνω ή και άλλων 

δράσεων κρίνεται σκόπιμο να αναζητηθεί η συνδρομή της Ευρωπαϊκής Επιτροπής στο πλαίσιο 

ενός συμβατού με το θέμα Ευρωπαϊκού Προγράμματος. Προς την κατεύθυνση αυτή θα 

μπορούσαν να αναληφθούν σχετικές πρωτοβουλίες από το Κέντρο Επιχείρησης και Καινοτομίας 

Αττικής «BIC of  Attika» (που ως μέλος του Ευρωπαϊκού Δικτύου των BICs διαθέτει μεγάλη 

εμπειρία στο σχεδιασμό και στην υλοποίηση Ευρωπαϊκών Έργων) σε συνεργασία  με το Δήμο 

Ικαρίας και άλλους αναπτυξιακούς φορείς από την Ελλάδα και την Ευρωπαϊκή Ένωση. Επίσης 

σημαντική θα ήταν η επέκταση των δράσεων του εν λόγω ευρωπαϊκού έργου στη δικτύωση των 

πέντε blue zones που αποτελούν το club της μακροζωίας σε όλο τον κόσμο (Ικαρία - Ελλάδα, 

Σαρδηνία – Ιταλία,  Οκινάουα – Ιαπωνία, Λόμα Λίντα Καλιφόρνια-ΗΠΑ, Χερσόνησος της 

Νικαάουα - Κόστα Ρίκα) με προφανείς, από κάθε άποψη, αναπτυξιακές, κοινοτικές και 

διακρατικές συνεργασίες. 

 

4. Εκπόνηση στρατηγικού και επιχειρησιακού σχεδιασμού για την αξιοποίηση των παραπάνω 

χαρακτηριστικών στοιχείων της Ικαρίας σε ότι αφορά τον τρόπο οργάνωσης και πλήρους 

αξιοποίησής τους αλλά και κυρίως για το σχεδιασμό των προϊόντων και υπηρεσιών που θα 

μπορούσαν  να παρέχονται προς την κατεύθυνση της υποδοχής και εξυπηρέτησης των φίλων του 

ικαριακού παραδοσιακού  τρόπου ζωής. Με τον τρόπο αυτό τίθενται οι βάσεις για την ανάπτυξη 

ενός μοναδικού στο κόσμο ιδιότυπου θεματικού τουρισμού με πολλαπλά οικονομικά και 

κοινωνικά οφέλη όχι μόνον για την Ικαρία και την Ελλάδα αλλά και για την Ε.Ε η οποία, ήδη, 

διαθέτει τις δύο από τις πέντε blue zones (Ικαρία και Σαρδηνία) στην υφήλιο. 

   

5. Αναμενόμενες θετικές επιπτώσεις τουλάχιστον για την  τοπική αγορά της Ικαρίας από τη 

σταδιακή αξιοποίηση του προαναφερθέντος μοναδικού συγκριτικού πλεονεκτήματος του νησιού. 

 



Ενδεικτικά : 

 

(1) Ζήτηση σε όλα τα χωριά και οικισμούς της Ικαρίας παλαιών παραδοσιακών σπιτιών για 

αγορά και ανακαίνιση, μαζί με τον περιβάλλοντα (κατά προτίμηση αγροτικό) χώρο. 

Υπάρχει τεράστιο απόθεμα μη χρησιμοποιούμενων παλαιών παραδοσιακών κατοικιών 

στο νησί. 

(2)  Ζήτηση ανακαινισμένων παραδοσιακών κατοικιών για μεσοπρόθεσμη ή μακροχρόνια 

μίσθωση. 

(3) Ζήτηση προς αγορά χώρων για οικοδόμηση κατοικιών σύμφωνα με το παραδοσιακό 

πολεοδομικό σύστημα της Ικαρίας  

(4) Ζήτηση δωματίων σε «ζωντανά» οικογενειακά αγροτόσπιτα της Ικαρίας για συστέγαση 

και σίτιση φίλων του νησιού με βάση παραδοσιακά αγροτικά προϊόντα και παραδοσιακές 

ικαριακές συνταγές. 

(5) Τόνωση της ζήτησης υπηρεσιών ξενοδοχειακών καταλυμάτων σε μόνιμη ή περιοδική 

βάση σε όλη τη διάρκεια του έτους (περιθώρια για σημαντική επιμήκυνση της μέχρι 

σήμερα μικρής διάρκειας της τουριστικής περιόδου στην Ικαρία και στην ευρύτερη 

νησιώτικη περιοχή). 

(6) Αυξημένη ζήτηση λουτροθεραπευτικών  και  συναφών υπηρεσιών και μάλιστα από 

πελατειακό κοινό, κατά κανόνα, υψηλού εισοδηματικού επιπέδου. 

(7) Ζήτηση ικαριακών προϊόντων φυτικής και ζωϊκής προέλευσης καθώς και παραδοσιακών 

κρασιών, ποτών και μεταλλικών νερών. Επίσης αξιοποίηση των βοτάνων που 

απαντώνται σε πολύ μεγάλη ποικιλία στην ελεύθερη φύση του νησιού.  

(8) Αναζήτηση πολιτιστικών δρώμενων και καλλιτεχνικών εκδηλώσεων όλο το χρόνο. 

(9) Ανάγκη κάλυψης άλλων δορυφορικών υπηρεσιών και δραστηριοτήτων. 

 

 

6. Ανάγκη σταδιακής εκπλήρωσης των παρακάτω προϋποθέσεων που  συμβάλλουν στη διασφάλιση 

μεγαλύτερου βαθμού επιτυχίας σε ότι αφορά την επίτευξη των στόχων του όλου εγχειρήματος:    

 

(1) Παραμονή του Νοσοκομείου Ικαρίας (Άγιος Κήρυκος) ως Αυτόνομου Νοσηλευτικού 

Ιδρύματος και σημαντική αναβάθμιση των διαγνωστικών και ιατρικών υπηρεσιών του.  

(2) Ενίσχυση των υποδομών και των νοσηλευτικών δυνατοτήτων των υφιστάμενων κέντρων 

και σταθμών υγείας Ευδήλου και Ραχών Ικαρίας και παρουσία ιατρών στα μεγάλα χωριά 

που βρίσκονται μακριά από τα άνω ιατρικά κέντρα (π.χ  Καρκινάγρι και Μαγγανίτης).  

(3) Καθιέρωση ισχυρών οικονομικών κινήτρων για επενδύσεις στην Ικαρία που αφορούν το 

σύνολο των παραγωγικών τομέων (πρωτογενής, δευτερογενής, τριτογενής) με ιδιαίτερη 

μέριμνα για τη στήριξη έργων ανακαίνισης και ανέγερσης νέων παραδοσιακών κατοικιών 

και εν γένει τουριστικών καταλυμάτων. 

(4) Σημαντική βελτίωση των λιμενικών, οδικών και λοιπών υποδομών του νησιού. 

(5)  Προστασία και βελτίωση των εσωτερικών κοινόχρηστων  υποδομών (πεζόδρομων κλπ) 

των παραδοσιακών τουριστικών  περιοχών και οικισμών του νησιού. Ιδιαίτερα δε η 

κατασκευή των κατάλληλων  οδικών έργων απρόσκοπτης προσπέλασης από τα οικιστικά 

κέντρα αυτών (π.χ άμεση προτεραιότητα στην οδική παράκαμψη του Αρμενιστή και του 

Ευδήλου, αντιμετώπιση της άναρχης δόμησης στην περιοχή Φάρου, προστασία της 

ακτογραμμής Θέρμων – Φάρου από τις συνεχείς αυθαιρεσίες καταπάτησης, περίφραξης 

και καταστροφής της παράλιας αυτής ζώνης που προσφέρεται για τη δημιουργία βασικού 

πόλου για ορθολογική τουριστική ανάπτυξη της νότιας πλευράς του νησιού κ.α ).   

(6) Μελέτη – σχεδιασμός και υποβολή για έγκριση στη νέα προγραμματική περίοδο (2014 -

2020) του οδικού τούνελ που θα συνδέει απ΄ ευθείας το βόρειο και το νότιο τμήμα του 

νησιού (Βλ. Περιοδικό Εταιρείας Ικαριακών Μελετών, Φύλλο 12, Ιούνιος 2010 – 

Προμελέτη/Πρόταση Πολιτικού Μηχανικού κ. Κωνσταντίνου Ρόζου και κ. Δημητρίου 

Ρόζου Αναπληρωτή Καθηγητή Σχολής Μηχανικών Μεταλλείων – Μεταλλουργών του 

ΕΜΠ). 



(7) Αξιοποίηση των Ιαματικών Πηγών της Ικαρίας με σύμπραξη Δημόσιου και Ιδιωτικού 

Τομέα (βλ. Κωνσταντίνος Γαγλίας στο www.ikariamag.gr) 

(8) Δραστική προστασία του φυσικού (π.χ δάσος Ράντη, Φαράγγι Χάλαρη, αντιμετώπιση 

αυθαίρετης και καταστροφικής ελεύθερης βόσκησης κ.α ) και οικιστικού  περιβάλλοντος 

του νησιού. Επίσης άμεση αντιμετώπιση του προβλήματος των απορριμμάτων και της 

ανάγκης εγκατάστασης σύγχρονων συστημάτων βιολογικού καθαρισμού λημμάτων (ή 

τεχνική βελτίωση υφιστάμενων) στους βασικούς παραλιακούς οικισμούς του νησιού. Στο 

σημείο αυτό να επισημανθεί η απουσία βιολογικού καθαρισμού στον Άγιο Κήρυκο, 

χωρίς να αιτιολογείται με κανένα τρόπο η μη εγκατάσταση του κατά τις προηγούμενες 

προγραμματικές περιόδους, με αποτέλεσμα τη συνεχιζόμενη, ανεμπόδιστη και 

καταστροφική ρύπανση  μεγάλου μήκους της παρακείμενης ακτογραμμής και κυρίως 

προς την κατεύθυνση του δυτικού τμήματος αυτής.    

(9) Μεγαλύτερη συχνότητα και ποιοτική αναβάθμιση ακτοπλοϊκών συγκοινωνιών με τον 

Πειραιά και τα νησιά της ευρύτερης περιοχής του Αιγαίου. Επίσης, διερεύνηση, σε 

συνεργασία με αναπτυξιακούς φορείς άλλων νησιών του Αιγαίου, της δυνατότητας 

απόπλου πλοίων των εν λόγω γραμμών από το λιμάνι του Λαυρίου για το σκοπό της 

συντόμευσης του χρόνου διάρκειας του θαλάσσιου ταξιδιού από και προς τα νησιά 

κυρίως του ΒΑ Αιγαίου. Η εκδοχή αυτή λόγω π.χ ελαχιστοποίησης κατά 2-3 ώρες της 

διάρκειας του ταξιδιού προς την Ικαρία προσφέρεται και για τη διαμόρφωση του κόστους 

των εισιτηρίων σε χαμηλότερα επίπεδα  λόγω εξοικονόμησης χρόνου και καυσίμου για 

τα πλοία  που θα εξυπηρετούν την εν λόγω γραμμή. 

(10) Υλοποίηση των προ - εγκεκριμένων καταδυτικών πάρκων από την Περιφέρεια Βορείου 

Αιγαίου ως αναπτυξιακού έργου  εξαιρετικής  σημασίας  (θεματικός τουρισμός) για τα 

νησιά Ικαρία και Φούρνοι (βλ. περισσότερα στο www.ikariamag.gr). 

(11) Υποστήριξη του περιπατητικού και αναρριχητικού τουρισμού που ήδη βρίσκεται στα 

πρώτα βήματα ανάπτυξής του ((βλ. περισσότερα στο www.ikariamag.gr). 

(12) Ενίσχυση των  πολιτιστικών εκδηλώσεων στην Ικαρία και των κάθε μορφής συλλογικών 

προσπαθειών που προστατεύουν και προάγουν τον παραδοσιακό τρόπο ζωής, το 

ιδιαίτερο γλωσσικό ιδίωμα, τα ήθη και τα έθιμα  των ικαρίων.  

(13)  Εκπόνηση και εφαρμογή πολιτιστικών δράσεων στην Ικαρία οι οποίες θα καλύπτουν  

αντίστοιχα ενδιαφέροντα των φιλοξενούμενων. Για παράδειγμα η ανάγκη της 

συστηματοποιημένης θεατρικής παρουσίας στο νησί όπως η κατασκευή ανοικτού 

υπαίθριου θεάτρου σε κατάλληλο χώρο θα πρέπει να τύχει του άμεσου ενδιαφέροντος 

των αρμόδιων αναπτυξιακών και πολιτιστικών φορέων.- 

 

Κωνσταντίνος Γαγλίας, Οικονομολόγος – Μελετητής, Γενικός Διευθυντής BIC OF ATTIKA 

 

επιστροφή 

 

Δυο ταινίες μυθοπλασίας έκαναν οι μικροί δημιουργοί της Ικαρίας  

 

22 Σεπτεμβρίου 2012  

 

Στην Ικαρία, το όμορφο νησί του Αιγαίου πελάγους, είχαμε την κορύφωση των φετινών 

κινηματογραφικών δραστηριοτήτων μας, πριν ξεκινήσει η μεγάλη πορεία για την διοργάνωση του 

Φεστιβάλ μας τον ερχόμενο Δεκέμβρη. 

Στην Ικαρία το Νεανικό Πλάνο (η εταιρία που οργανώνει το Φεστιβάλ Κινηματογράφου 

Ολυμπίας και την Camera Zizanio) σε συνεργασία με την τοπική Κινηματογραφική Λέσχη και την 

υποστήριξη του Δήμου, οργάνωσαν μια βδομάδα πλούσιων κινηματογραφικών δράσεων από τις 

22 ως τις 28 Ιουλίου 2012. Η εβδομάδα περιλάμβανε κινηματογραφικές προβολές, 

κινηματογραφικά εργαστήρια για παιδιά και σεμινάρια. 

 

Συγκεκριμένα έγιναν τέσσερις προβολές ταινιών μεγάλου μήκους με ταινίες κατάλληλες για 

παιδιά. Οι τρείς προβολές έγιναν στον θερινό κινηματογράφο ΡΕΞ στην πρωτεύουσα του νησιού 



στον Άγιο Κήρυκο και η τέταρτη στην πλατεία του χωριού Φάρος.  Σε αυτή την τελευταία 

προβλήθηκε το ντοκιμαντέρ του Νίκου Θεοδοσίου «Travellng Cinema in Greece» που είναι το 

χρονικό των πλανόδιων κινηματογράφων στην Ελλάδα. 

 

Στα κινηματογραφικά εργαστήρια που διήρκεσαν πέντε μέρες πήραν μέρος είκοσι παιδιά 

από 5 έως 15 ετών και δημιούργησαν δυο ταινίες μυθοπλασίας ενώ πειραματίστηκαν στη 

δημιουργία ταινιών ανιμέσιον. Οι ταινίες θα πάρουν μέρος στην 12
η
 Camera Zizanio. 

 

Το εκπαιδευτικό έργο είχαν αναλάβει ο καλλιτεχνικός διευθυντής της Camera Zizanio Νίκος 

Θεοδοσίου και οι συνεργάτες του Νεανικού Πλάνου Τέτα Γεωργακοπούλου και Κώστας Κορρές. 

Ας σημειώσουμε ότι είναι η πρώτη φορά που γίνεται στην Ικαρία μια τέτοια δραστηριότητα 

καθώς είναι ένα νησί που έχει πολύ αραιή ακτοπλοϊκή σύνδεση με την Αθήνα. Τα μεταπολεμικά 

χρόνια είχε χρησιμοποιηθεί σαν τόπος εξορίας χιλιάδων υποστηριχτών της αριστεράς γιατί είναι 

πολύ δύσκολο να δραπετεύσει κανείς από εκεί. 

 

Ιδιαίτερα τα παιδιά έμειναν ενθουσιασμένα από την Εβδομάδα Κινηματογραφικής Δημιουργίας 

και μας ζήτησαν να ξαναπάμε. ΟΙ τοπικές αρχές υποσχέθηκαν ότι θα βοηθήσουν. 

 

Πηγή: http://www.neanikoplano.gr/index.php/component/k2/item/28-%CE%BF%CE%B9-

%CE%BC%CE%B9%CE%BA%CF%81%CE%BF%CE%AF-

%CE%B4%CE%B7%CE%BC%CE%B9%CE%BF%CF%85%CF%81%CE%B3%CE%BF%CE

%AF-%CF%84%CE%B7%CF%82-

%CE%B9%CE%BA%CE%B1%CF%81%CE%AF%CE%B1%CF%82 .  
 

επιστροφή 
 
 

Ντοκιμαντέρ για τους Φούρνους 

 

Είναι παλιό, του 1989. Περιγράφει το νησί του Μανδραγόρα, αναφέρεται στους Κουρσάρους 

(Κουρσάρος Μανέτας), στο φυτό «Μανδραγόρας», στην αύξηση του πληθυσμού, στα 300 

αλιευτικά σκάφη, στο ψάρεμα με γρι-ργι, στην κατασκευή του νέου λιμανιού, στην τοπική 

πορτοκαλάδα, στο διζωνικό σύστημα βόσκησης, στις 18 κτηνοτροφικές ποριές μεταξύ 

Χρυσομηλιάς- Φούρνων, στη φροντίδα για να μη γίνεται υπερβόσκηση.  

 

http://www.ert-archives.gr/V3/public/main/page-

assetview.aspx?tid=0000072461&tsz=0&autostart=0 .  
 

επιστροφή 
 
 

ντοκιμαντέρ  από το ΦΕΣΤΙΒΑΛ ΙΚΑΡΙΑΣ 

 
Το ΦΕΣΤΙΒΑΛ ΙΚΑΡΙΑΣ με ιδιαίτερη χαρά σας προσκαλεί στην προβολή του γαλλικού 

ντοκιμαντέρ 51 λεπτών με ελληνικούς υπότιτλους και θέμα   

«Το Θαύμα των Ελλήνων» την Τετάρτη 10 Απριλίου 2013 και ώρα 19:00,  

στο Αμφιθέατρο «Αντώνης Τρίτσης» του Πνευματικού Κέντρου Δήμου Αθηναίων, 

(Ακαδημίας 50, στάση metro «Πανεπιστήμιο»). 

 

Θα ακολουθήσει ομιλία από την Επίκουρη Καθηγήτρια Αρχαίας Ελληνικής Φιλολογίας, 

Τμήμα Φιλολογίας του Πανεπιστημίου Πατρών, κυρία Ευφημία Καρακάντζα. 

 

επιστροφή 

 

http://www.neanikoplano.gr/index.php/component/k2/item/28-%CE%BF%CE%B9-%CE%BC%CE%B9%CE%BA%CF%81%CE%BF%CE%AF-%CE%B4%CE%B7%CE%BC%CE%B9%CE%BF%CF%85%CF%81%CE%B3%CE%BF%CE%AF-%CF%84%CE%B7%CF%82-%CE%B9%CE%BA%CE%B1%CF%81%CE%AF%CE%B1%CF%82
http://www.neanikoplano.gr/index.php/component/k2/item/28-%CE%BF%CE%B9-%CE%BC%CE%B9%CE%BA%CF%81%CE%BF%CE%AF-%CE%B4%CE%B7%CE%BC%CE%B9%CE%BF%CF%85%CF%81%CE%B3%CE%BF%CE%AF-%CF%84%CE%B7%CF%82-%CE%B9%CE%BA%CE%B1%CF%81%CE%AF%CE%B1%CF%82
http://www.neanikoplano.gr/index.php/component/k2/item/28-%CE%BF%CE%B9-%CE%BC%CE%B9%CE%BA%CF%81%CE%BF%CE%AF-%CE%B4%CE%B7%CE%BC%CE%B9%CE%BF%CF%85%CF%81%CE%B3%CE%BF%CE%AF-%CF%84%CE%B7%CF%82-%CE%B9%CE%BA%CE%B1%CF%81%CE%AF%CE%B1%CF%82
http://www.neanikoplano.gr/index.php/component/k2/item/28-%CE%BF%CE%B9-%CE%BC%CE%B9%CE%BA%CF%81%CE%BF%CE%AF-%CE%B4%CE%B7%CE%BC%CE%B9%CE%BF%CF%85%CF%81%CE%B3%CE%BF%CE%AF-%CF%84%CE%B7%CF%82-%CE%B9%CE%BA%CE%B1%CF%81%CE%AF%CE%B1%CF%82
http://www.neanikoplano.gr/index.php/component/k2/item/28-%CE%BF%CE%B9-%CE%BC%CE%B9%CE%BA%CF%81%CE%BF%CE%AF-%CE%B4%CE%B7%CE%BC%CE%B9%CE%BF%CF%85%CF%81%CE%B3%CE%BF%CE%AF-%CF%84%CE%B7%CF%82-%CE%B9%CE%BA%CE%B1%CF%81%CE%AF%CE%B1%CF%82
http://www.ert-archives.gr/V3/public/main/page-assetview.aspx?tid=0000072461&tsz=0&autostart=0
http://www.ert-archives.gr/V3/public/main/page-assetview.aspx?tid=0000072461&tsz=0&autostart=0


Απολογισμός της παρουσίασης "Μια Ιστορία Γραμμένη στα Βουνά"  

 

Δείτε και το βίντεο http://www.youtube.com/watch?v=By-x17d6Iik 
Δευτέρα, 11 Μαρτίου 2013 

Η παρουσίαση "Μια Ιστορία Γραμμένη στα Βουνά" την περασμένη Κυριακή 3 του Μάρτη στην 

Αίθουσα του Αγίου Δημητρίου Ραχών ήταν η πρώτη δημόσια εκδήλωση του Συλλόγου μας και 

χαρήκαμε γιατί πήγε αρκετά καλά. Δεν είχε σημασία που το μικρόφωνο δεν δούλεψε και η 

προβολή των φωτογραφιών μπλόκαρε συχνά. Σημασία είχε που -αν και βροχερό χειμωνιάτικο 

απόγευμα- στην πρόσκληση μας ανταποκρίθηκαν πολλοί περισσότεροι απ' όσους περιμέναμε. 

Το ikariamag δημοσίευσε σύντομη ανταπόκριση μαζί κι ένα κομμάτι από το τελευταίο μέρος της 

κεντρικής ομιλίας και σε λινκ τις πρώτες δέκα σελίδες σε μορφή PDF. Σ' αυτή τη καταχώρηση θα 

σχηματοποιήσουμε γενικά όλα όσα λέχθηκαν και θα κάνουμε συνολικό απολογισμό της βραδιάς. 

Πρώτα-πρώτα να ευχαριστήσουμε τις δύο φίλες που μας βοήθησαν στο επίπεδο της τεκμηρίωσης, 

συγκεντρώνοντας το πλούσιο φωτογραφικό υλικό που προβλήθηκε στη διάρκεια της 

παρουσίασης. Το αρχείο αυτό θα μας μείνει σαν παρακαταθήκη και είναι πολύτιμο. 

Σκοπός της παρουσίασης ήταν η γνωριμία με το πρόγραμμα των μονοπατιών της Ικαρίας καθώς 

και με τους ανθρώπους που πρωταγωνίστησαν στην ανάπτυξη του.  

Η κύρια ομιλία διάρκεσε πάνω από δύο ώρες. Ομιλητής ήμουν εγώ ο γράφων. Στο πρώτο μέρος 

καλύφθηκε η ιστορία της σχεδιασμένης πεζοπορίας στην Ικαρία, αρχίζοντας από το πότε και πως 

ξεκίνησε να γίνεται κάτι οργανωμένο, τι σημαίνει "τουριστικό μονοπάτι" και σχεδιασμένη 

διαδρομή, εφαρμογές που για την εποχή που ξεκίνησαν (1996) ήταν πολύ πρωτοποριακές. Στη 

συνέχεια, έγινε λόγος για τους χάρτες που εκδόθηκαν προκειμένου τα έσοδα να χρηματοδοτήσουν 

στοιχειωδώς την συντήρηση και επέκταση των διαδρομών, μια ιδέα επίσης καινούρια στα 

ελληνικά δεδομένα. Επιπλέον, εξηγήθηκε ότι αφού το πρόγραμμα εξελισσόταν ως μη 

κερδοσκοπικό, εκτός από τους χάρτες, πολύ μεγάλη σημασία στην ανάπτυξη του είχαν οι 

συνεισφορές, οι συμβουλές και η βοήθεια πολλών φίλων είτε μέσω του ίντερνετ είτε και με 

πολλές εθελοντικές δουλειές στα μονοπάτια. 

Το πρώτο μέρος τελείωσε με τον κατάλογο των πολλών διαδρομών που έχουν ανοιχτεί στην 

Ικαρία δημιουργώντας ένα δίκτυο που καλύπτει σχεδόν τα 2/3 του νησιού. Ήταν μια σημαντική 

επιτυχία, παράλληλα όμως, καθώς αφενός δεν στάθηκε δυνατό να εκδοθεί νέος χάρτης, αφετέρου 

το πρόγραμμα δεν είχε καμία υποστήριξη από τον Δήμο ή τους επιχειρηματίες, η φροντίδα και η 

διαχείριση αυτών των διαδρομών άρχισε να γίνεται όλο και πιο δύσκολη. 

Μ' αυτή τη διαπίστωση άρχισε το δεύτερο μέρος της παρουσίασης, το οποίο αφορούσε την 

παρούσα κατάσταση και τις προοπτικές για το μέλλον. Αυτό που συμβαίνει τώρα είναι ότι τα 

μονοπάτια δεν βρίσκονται σε ικανοποιητική κατάσταση και επομένως, πρέπει να σταματήσουν να 

πωλούνται χάρτες και θα αφαιρεθούν οι πινακίδες στις εισόδους των διαδρομών. Αυτό δυστυχώς 

σημαίνει ότι το οικοτουριστικό πρόγραμμα της Ικαρίας, πρόκειται να τερματιστεί. Παρ όλη την 

επιτυχία του και τα αναμφισβήτητα οφέλη για το νησί, είναι αδύνατον να συνεχιστεί αν δεν 

αναγνωριστεί η σημασία του και δεν βρεθεί μια μόνιμη, έστω στοιχειώδης, αλλά σταθερή 

υποστήριξη. 

Η ομιλία έκλεισε με μια πρόταση - έκκληση. Αφού εξηγήθηκε πως γίνεται η δουλειά στα 

μονοπάτια, πόσο απλό είναι στην ουσία του το θέμα, αλλά και πόσο είναι σημαντικό για την 

ανάπτυξη ενός αποκλειστικά ορεινού νησιού όπως η Ικαρία, ζητήθηκε από όλους όσους 

ενδιαφέρονται (Δήμος, επιχειρηματίες, παρέες φίλων) να βοηθήσουν, άλλος λιγότερο και άλλος 

περισσότερο, όμως αυτό να γίνεται σε σταθερή βάση, σε συνεννόηση και σε συνεργασία με τον 

Ορειβατικό Πεζοπορικό Σύλλογο, ώστε να λυθεί το πρόβλημα της φροντίδας και της διαχείρισης 

κι έτσι τα μονοπάτια να μην κλείσουν αλλά να αναβαθμιστούν και να αναπτυχθούν περισσότερο. 

Στη συνέχεια, μετά την κύρια ομιλία, σε τελείως διαφορετικό στυλ μίλησε η Ξένια. Αφηγήθηκε 

την πρώτη γνωριμία της με την ενδοχώρα του νησιού η οποία έγινε μέσα από τα μονοπάτια και 

ότι, ενώ μέχρι τότε ήξερε μόνο τις παραλίες, εκείνη η εμπειρία καθώς και άλλες που 

ακολούθησαν, είχαν καθοριστική σημασία στο να αποφασίσει να μείνει μόνιμα στην Ικαρία. Της 

δημιούργησαν θετικά συναισθήματα για το νησί και το ίδιο συνέβη επίσης, πρόσθεσε, και σε 

αρκετούς άλλους ανθρώπους. 

http://www.youtube.com/watch?v=By-x17d6Iik
http://opsikarias.blogspot.gr/2013/02/blog-post.html
http://www.ikariamag.gr/apologismos-20-eton-sta-monopatia-tis-ikarias%3A-mia-istoria-grammeni-sta-voyna


Ο Λευτέρης που μίλησε στη διάρκεια της συζήτησης, απευθύνθηκε στον εκπρόσωπο του Δήμου, 

Νίκο Καλαμάρα, που ήταν παρών, και ζήτησε να στηριχτεί το πρόγραμμα των μονοπατιών. Δεν 

είναι δυνατόν, είπε, από άποψη μορφολογίας και διαδρομών στη φύση "οι έξω" να θεωρούν την 

Ικαρία σαν μικρή Κορσική, ενώ "οι μέσα" να μην κάνουν απολύτως τίποτα γι' αυτό. Είπε επίσης 

ότι οι νέοι άνθρωποι χρειάζονται δουλειές και ότι θα τους βοηθούσε πολύ αν γινόταν κάτι μόνιμο 

σ' αυτό τον τομέα. 

Απαντώντας ο κ. Καλαμάρας, είπε ότι θεωρεί πολύ σημαντική τη δουλειά που έχει γίνει όλα αυτά 

τα χρόνια και αντιλαμβάνεται το πρόβλημα, όμως είναι δύσκολο για τον Δήμο να αναθέτει 

καθαρισμούς μονοπατιών, όσο κι αν η δαπάνη είναι πολύ μικρή, καθώς δεν υπάρχει πρόβλεψη για 

τέτοιου είδους έργα στον προϋπολογισμό. Ωστόσο, πρόσθεσε, θα κάνει ότι καλύτερο μπορεί για 

να βρεθεί μια λύση. 

Η συζήτηση μετά στράφηκε στο τι μπορεί να κάνει ο καθένας, ατομικά ή συλλογικά, για την 

συντήρηση και βελτίωση του δικτύου και δόθηκαν κάποιες κατευθυντήριες γραμμές. 

Η βραδιά τελείωσε με τη γενική παραδοχή ότι "η υπόθεση μονοπάτια" είναι πολύ σημαντική για το 

νησί, συμβάλλοντας όχι μόνο στην τοπική οικονομία, αλλά και στην προστασία και ανάδειξη του 

φυσικού περιβάλλοντος και της πολιτιστικής κληρονομιάς. 

Όσον αφορά το συμπέρασμα που βγήκε για μας τους διοργανωτές, ήταν ότι χρειάζεται κι άλλη 

ενημέρωση για το ζήτημα, ώστε όσο το δυνατόν περισσότεροι να αντιληφθούν τις διαστάσεις και 

τις προοπτικές του και να συμμετέχουν στον προβληματισμό. Άλλωστε το υλικό που υπάρχει είναι 

πολύ πλούσιο και μάλλον "συμπιέστηκε" στη διάρκεια μιας παρουσίασης. Έτσι σκεπτόμαστε να 

αφηγηθούμε ξανά την Ιστορία στα Βουνά με τη μορφή ημερίδας κάποια στιγμή το καλοκαίρι. 

Θα δούμε. 

Άγγελος Κ. 

Πηγή: http://opsikarias.blogspot.gr/2013/03/blog-post.html .   
 
επιστροφή 
 

Η Λαϊκή Συσπείρωση Ικαρίας για την εγκατάσταση ανεμογεννήτριας στη θέση Φυρή Άσπα  

 

Ικαρία  15 Μαρτίου 2013 

Κύριε Δήμαρχε / Κύριε  πρόεδρε.  Κυρίες & Κύριοι συνάδελφοι. 

Η ιστορία του αιολικού σταθμού της ΔΕΗ στην περιοχή Φυρή Άσπα ξεκίνα στα μέσα της 

δεκαετίας του 1980 όταν εγκαταστάθηκαν για πρώτη φορά 7 ανεμογεννήτριες συνολικής ισχύος 

385 KW. Η λειτουργιά αυτού του μικρού αιολικού σταθμού μέχρι το 2006 (περίπου ) βοήθησε σε 

ένα βαθμό  να καλυφτεί ένα μέρος έστω  των ενεργειακών αναγκών του νησιού. Έκτοτε έμειναν  

ακινητοποιημένες,  μάρτυρες μιας ανάλγητης πολιτικής, αφού  την ίδια στιγμή λίγο παραπέρα 

λειτουργούσε ασταμάτητα μια ιδιόκτητη γεννήτρια με σαφείς όρους, ρήτρες  και υποχρεώσεις της 

κρατικής  ΔEH  προς τον ιδιώτη. 

Η τότε δημοτική αρχή εκτιμώντας ότι οι υποδομές αυτές έχουν φτιαχτεί με χρήματα που 

προήλθαν από το χαράτσωμα του ελληνικού λαού και θα πρέπει να αξιοποιούνται (περιορίζοντας 

την λειτουργιά των ντιζελομηχανων), συμβάλλοντας τουλάχιστον στην ενεργειακή επάρκεια. 

Αντίδρασε στη συνεχιζόμενη απαξίωση των υποδομών αυτών, ξεκινώντας το 2008 μια 

προσπάθεια αποκατάστασης της λειτουργίας του Αιολικού σταθμού από την ΔΕΗ, η διαφορετικά 

την απόδοση της δημοτικής έκτασης στο δήμο απαλλαγμένο  από τα κουφάρια  των  

ανεμογεννητριών. Το  αποτέλεσμα  αυτής της  παρέμβασης  ήταν να  διατυπωθεί  (με την 

189/2009 ομόφωνη απόφαση Δ.Σ)  η εξής πρόταση από το δημοτικό συμβούλιο  Αγίου  

Κηρύκου:  

- Συμφωνεί κατ’ αρχήν για τη μίσθωση του δημοτικού αγροτεμαχίου έκτασης 12 στρεμμάτων στη 

ΔΕΗ Ανανεώσιμες, εταιρεία θυγατρική της ΔΕΗ κατά 100% προκειμένου αυτή να προχωρήσει σε 

άμεση αντικατάσταση των 7 παλαιών πλέον ανεμογεννητριών με μία ανεμογεννήτρια νέας 

τεχνολογίας , για χρονικό διάστημα 20 ετών. 

- Καθορίζει σαν μίσθωμα το ποσό των 60.000,00 € το οποίο θα μας καταβληθεί εφ’ άπαξ για όλη 

την περίοδο μίσθωσης, με την υπογραφή του συμβολαίου μίσθωσης και όλα τα έξοδα 

(συμβολαιογραφικά, φόροι κλπ) θα βαρύνουν τη ΔΕΗ Ανανεώσιμες. 

http://www.ikariamag.gr/apologismos-20-eton-sta-monopatia-tis-ikarias%3A-mia-istoria-grammeni-sta-voyna
http://www.ikariamag.gr/apologismos-20-eton-sta-monopatia-tis-ikarias%3A-mia-istoria-grammeni-sta-voyna
http://www.ikariamag.gr/apologismos-20-eton-sta-monopatia-tis-ikarias%3A-mia-istoria-grammeni-sta-voyna
http://opsikarias.blogspot.gr/2013/03/blog-post.html


- Σε περίπτωση λύσης ή μετατροπής της εταιρείας ΔΕΗ Ανανεώσιμες Α.Ε  το δημοτικό 

συμβούλιο  θα διαπραγματευθεί εκ νέου. 

Το βασικό σκεπτικό της παρέμβασης του  δημοτικού  συμβούλιου  ήταν  να λειτουργήσει  ο 

Αιολικός σταθμός η να αποδεσμευτεί  η δημοτική  έκταση.Η λειτουργία αυτή να εξασφαλιστεί σε 

μικρότερη έκταση, λιγότερες ανεμογεννήτριες, μεγαλύτερο αντίτιμο. Όπου όλα αυτά δεν θα 

αποτελούσαν σε καμία περίπτωση μεταβιβάσιμο περιουσιακό στοιχειό της ΔΕΗ Ανανεώσιμες.  

Η  συγκεκριμένη  πρόταση  δεν απόκτησε ποτέ δεσμευτικό χαρακτήρα  αφού  δεν ολοκληρώθηκε 

η διαδικασία που θα αποτύπωνε όλες τις παραμέτρους σε ένα συμβατικό  κείμενο  στο  οποίο  θα 

εξέφραζε  άποψη και  η τοπική  κοινωνία  πριν  προχωρήσουν  οι διαδικασίες συμβασιοποίησης  

με την  ΔΕΗ Ανανεώσιμες . 

Σε  ότι αφορά την εξέλιξη  αυτής  της  υπόθεσης και σε ότι αφορά  την στάση της Λαϊκής  

Συσπείρωσης  Ικαρίας  σήμερα ξεκαθαρίζουμε τα εξής: 

- Η συγκεκριμένη υπόθεση δεν έχει καμία σχέση με την σχεδιαζόμενη επένδυση της εταιρείας 

ΙΚΑΡΟΣ ΑΝΕΜΟΣ Α.Ε, όπου για μια ακόμα φορά τονίζουμε πως είμαστε κάθετα αντίθετοι στο 

ενδεχόμενο να υλοποιηθεί για τους λόγους που έχουμε  δημοσιοποιήσει  από το 2011. 

- Εφόσον εξακολουθεί  η πλειοψηφούσα  δημοτική  αρχή να υποστηρίζει το πλαίσιο της αρχικής 

ομόφωνης απόφασης του δημοτικού συμβούλιου Άγιου  Κηρύκου. Σε ότι αφορά την έκταση, την 

ισχύ του σταθμού, την  άρνηση της μείωσης του προσδιορισμένου αντίτιμου (αν όχι την αύξηση), 

και ασφαλώς την διασφάλιση της προς εκμίσθωση έκτασης ως περιουσιακό στοιχείο του δήμου, 

σε οιαδήποτε πιθανή  εταιρική μεταβολή της ΔΕΗ Ανανεώσιμες. Θα συμφωνήσουμε για την 

συνέχιση της διαδικασίας, υπό την προϋπόθεση πως θα εξασφαλιστεί η σύμφωνη γνώμη (της 

πλειονότητας τουλάχιστον) των κατοίκων των όμορων  οικισμών,  που εκφράζουν  ενστάσεις 

όπως μας ενημερώσατε με το υπ αριθ. 2550/15.3.13 έγγραφο του δήμου Ικαρίας (Απόφαση 

συνέλευσης από την τοπική κοινότητα περδικιού). 

Σε διαφορετική περίπτωση συνεπείς και με την προηγούμενη απόφαση του Δ.Σ και με  την 

διατυπωμένη θέση μας για τις  ΑΠΕ,  θα ψηφήσουμε κατά στην διαδικασία  εξέτασης του 

αιτήματος της ΔΕΗ  Ανανεώσιμες. 

http://www.ikariamag.gr/i-laiki-syspeirosi-ikarias-gia-tin-egkatastasi-anemogennitrias-sti-thesi-

fyri-aspa .  

 
επιστροφή 
 

Ένταση ανέμου και υπερένταση  

 

του Γιάννη Κέφαλου 

21/03/2013  

Τα γεγονότα που καταγράφονται εσχάτως στις Σκουριές μας έχουν θορυβήσει ιδιαιτέρως για 

πολλούς λόγους. Τα δακρυγόνα μέσα σε αυτοκίνητα και σε αυλή σχολείου μόνο ως πράξεις 

τρομοκρατίας μπορούν να χαρακτηριστούν. 

Πρώτον, η Χαλκιδική δε βρίσκεται τόσο μακριά όσο νομίζουμε γιατί έχουμε κι εμείς μία ανοιχτή 

πληγή που μπορεί να έχει την ίδια εξέλιξη. 

Το Συμβούλιο Περιβάλλοντος του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου θεωρεί ότι το προτεινόμενο 

επενδυτικό σχέδιο ανάπτυξης για τα μεταλλεία στη Χαλκιδική δεν είναι αειφόρο, αφού θα αλλάξει 

ριζικά τον χαρακτήρα της ευρύτερης περιοχής η οποία διαθέτει πλούσιο και μοναδικό φυσικό 

περιβάλλον, αξιόλογο ιστορικό και πολιτισμικό τοπίο. 

Από την άλλη, η αστυνομία, εκδίδει δελτία τύπου για να ανακοινώσει ότι σε νομότυπες κατ’ οίκον 

έρευνες, βρίσκει κυνηγητικά όπλα. Έτσι για να ξέρουμε, που δεν το ξέραμε, ότι υπάρχουν και 

έρευνες που είναι λίγο ανορθόδοξες. Ονειρεύεται να βρει μερικά Καλάσνικοφ αλλά μέχρι στιγμής 

«ανακάλυψε» μόνο δύο αδήλωτους ασύρματους! 

Δεύτερον, οι όροι παραχώρησης των ορυχείων, σχεδόν η δωρεά τους, είναι ένα γεγονός που 

εξοργίζει κάθε Έλληνα. Σε συνδυασμό με τη στάση και τις ενέργειες των δυνάμεων καταστολής 

στην περιοχή δημιουργεί ένα εκρηκτικό μείγμα που μας προβληματίζει. 

Τρίτον, πριν καιρό ο δήμαρχος Ικαρίας, μετά τις πρώτες έντονες αντιδράσεις κατά των 

ανεμογεννητριών, είχε δηλώσει ότι θα προγραμμάτιζε ημερίδα προς ενημέρωση των Καριωτών. 

http://www.ikariamag.gr/i-laiki-syspeirosi-ikarias-gia-tin-egkatastasi-anemogennitrias-sti-thesi-fyri-aspa
http://www.ikariamag.gr/i-laiki-syspeirosi-ikarias-gia-tin-egkatastasi-anemogennitrias-sti-thesi-fyri-aspa


Σε αυτήν θα συμμετείχαν διάφοροι επιστήμονες και εκπρόσωποι της εταιρίας που έχει 

κατοχυρώσει την άδεια εγκατάστασης. Συνήθως οι δημόσιες δηλώσεις των εκλεγμένων αποτελούν 

και δέσμευση αλλά αυτό δεν ισχύει στη δική μας περίπτωση. Η ενημέρωση θα πραγματοποιούταν 

το καλοκαίρι του 2011, δηλαδή σχεδόν 2 χρόνια πριν. Προς το παρόν όλες οι πλευρές τηρούν σιγή 

ιχθύος. 

Πρέπει να είμαστε προετοιμασμένοι για το χειρότερο. Στην περίπτωση που η εγκατάσταση των 

110 ανεμογεννητριών προχωρήσει σύμφωνα με τον παράλογο σχεδιασμό της και με δεδομένη την 

αντίδραση των Καριωτών, θα έχουμε να αντιμετωπίσουμε τα ΜΑΤ στο Χρυσόστομο, στην 

Αρέθουσα, στην Εριφή, ενδεχομένως και στις αυλές μας; 

Έτσι για να μην ξεχνιόμαστε. 

Γιάννης Κέφαλος 
http://www.ikariamag.gr/entasi-anemoy-kai-yperentasi .  

 
επιστροφή 
 

Πάρτυ από τους Μοτοσικλετιστές Καραβοστάμου  

 

Από ikariaki.gr | Δημοσιεύτηκε στις 20 Μαρτίου 2013 by ikariaki.gr  

 

Ενημερωθείτε: Έγινε Νέα πίστα Motocross Ικαρίας: Καψάλια Καραβοστάμου.   

Δεν γνωρίζω τι διαδικασίες ακολούθησαν οι νέοι Καριώτες «μοτοκροσάδες» για να γίνει η πίστα 

στα Καψάλια. Το περιοδικό μας είχε δημοσιεύσει τις προδιαγραφές για να γίνει μια τέτοια πίστα 

στο τεύχος 32, Ιούλιος-Αύγουστος-Σεπτέμβριος 2012  . 

Φήμες για την κατασκευή πίστας μότο κρος σε περιοχή του όρους Αθέρας  

ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΣΤΙΒΩΝ ΜOTOCROSS Εθνική Επιτροπή Αγώνων 

Η θέση που επέλεξαν είναι σαφώς καλύτερη από εκείνη που συζητούσαν αρχικά, στην περιοχή 

του Αη Στάθη, στην κορφή του Αθέρα, για πολλούς λόγους. 

Είχα έρθει σε επαφή με αυτό το νεανικό και θεαματικότατο σπορ ήδη από τη δεκαετία του ’80. 

Γνωρίζω ότι οι αθλητές motocross είναι πολύ προσεκτικοί, παίρνουν όλα τα μέτρα ασφαλείας, 

είναι αλληλέγγυοι, ντύνονται κατάλληλα και μάλιστα, στο δρόμο είναι ίσως οι προσεκτικότεροι 

οδηγοί. Δεν έχουν καμία σχέση με διάφορους νεαρούς που κυκλοφορούν και κάνουν σούζες στις 

γειτονιές. Ξέρουν καλά από κυκλοφοριακή αγωγή. Επίσης, είναι και λάτρεις του ποδηλάτου και 

της ποδηλασίας.  

Το ότι σήμερα έχουμε νέους μοτοσικλετιστές motocross Καριώτες είναι θετικό.  

Μακάρι και η πίστα στα Καψάλια να γίνει πρότυπο.  

Δημοσιεύουμε την παρακάτω είδηση για να ενημερωθείτε και για να συμμετέχετε στις 

μελλοντικές καμπάνιες ενίσχυσης του έργου του συλλόγου.    

Το Σάββατο 23 Μαρτίου 2013 ο Σύλλογος Νέων – Μοτοσικλετιστών  Καραβοστάμου γιορτάζει 

για την νέα πίστα Motocross στα Καψάλια Καραβοστάμου και κάνει πάρτυ στο Cafe – Bar 

Celeste στον Εύδηλο.  

Είσοδος 6 Ευρώ με ποτό  
Τα χρήματα θα διατεθούν για την συντήρηση της πίστας στα Καψάλια και για την δημιουργία 

παράλληλης πίστας αρχαρίων.  

Η πίστα λειτουργεί από τον Νοέμβριο του 2012 και προσφέρει στους νέους της περιοχής νέες 

δυνατότητες στον Μηχανοκίνητο αθλητισμό, μια εκδήλωση που επιβάλλεται να στηρίξουμε όλοι!  

 

επιστροφή 

 

ΘΕΑΤΡΙΚΗ  ΠΑΡΑΣΤΑΣΗ σε σκηνοθεσία του συμπατριώτη μας Κώστα Γάκη 

 

Είδα την εξαιρετική παράσταση ΚΑΤΣΑΡΙΔΑ που επίσης σκηνοθέτησε ο Κώστας Γάκης. 

Φρεσκάδα, ανανέωση, καινοτομία, πρωτοπορία. Και λίγα λέω. Καλή επιτυχία και σε αυτή την 

παράσταση. ΗΓ 

 

http://www.ikariamag.gr/entasi-anemoy-kai-yperentasi
http://ikariaki.gr/author/admin/
http://ikariaki.gr/parti-apo-tous-motosikletistes-karavostamou-2/
http://ikariaki.gr/author/admin/
http://ikariaki.gr/nea-pista-motocross-ikarias-kapsalia-karavostamou/
http://www.asda.gr/ikariaka/hlekd32.htm#πίστα
http://www.asda.gr/ikariaka/hlekd32.htm#πίστα2


 Το Φεστιβάλ Ικαρίας οργανώνει για τα μέλη και τους φίλους του το Σάββατο 27 Απριλίου 2013 

και ώρα 18:30 στο θέατρο «Πορεία» οδός Τρικόρφων 3-5 & 3ης Σεπτεμβρίου 69, Πλατεία 

Βικτωρίας, τη θεατρική παράσταση «Ρωμαίος και Ιουλιέτα για 2», σε σκηνοθεσία Κώστα Γάκη. 

Πρόσκληση για είσοδο στο θέατρο μπορείτε να προμηθευτείτε από το Φεστιβάλ Ικαρίας με τη 

χορηγία των 10ευρώ.  

Υπάρχουν μόνο 240 διαθέσιμες θέσεις. 

 Εκ της Γραμματείας 

 ΦΕΣΤΙΒΑΛ ΙΚΑΡΙΑΣ, Σεμιτέλου 4, 11528  ΑΘΗΝΑ (:+30 210 7774122 – fax : 210 7788698 

Ιστότοπος: http://www.festival-ikarias.gr .  
 
επιστροφή 
 

Φούρνοι Ικαρίας 

 

Από τη Βικιπαίδεια, την ελεύθερη εγκυκλοπαίδεια 

Οι Φούρνοι Κορσεών (ή αλλιώς Φούρνοι Ικαρίας ή απλώς Φούρνοι) είναι συστάδα νήσων, 

νησίδων και βραχονησίδων του ανατολικού Αιγαίου. Η Θέση τους είναι δυτικά-νοτιοδυτικά της 

Σάμου και ανατολικά της Ικαρίας (λίγο νότια ανάμεσα στα δύο νησιά). Συγκεκριμένα ανάμεσα 

στο τρίγωνο των ακρωτηρίων "Δομένικος" της Σάμου, "Φανάρι" της Ικαρίας και "Τζουλούφι" της 

Πάτμου. 

Κυριότερες αυτών είναι δυτικά: η Θύμαινα, το Θυμαινάκι (ή Θυμαινονήσι), το Αλατονήσι (ή 

Αλαφονήσι ή Αλατσονήσι), κεντρικά: οι Φούρνοι, Κισηριά (ή Διαπόρι), νότια: το Στρογγυλό, το 

Πλατύ (ή Πλάκα), Μακρονήσι ή Μακρύ, και ανατολικά: Ανθρωποφάς (ή Ανθρώ), ο μικρός 

Ανθρωποφάς, η Κεδρό (ή Μικρή Ανθρωποφάς), η Αγριδιό (ή Πρασονήσι), ο Άγιος Μηνάς, ο 

μικρός Άγιος Μηνάς, και το Πλακάκι. 

Μορφολογία  

Οι Φούρνοι είναι μία συστάδα νησιών (πάνω από 20). Το χαρακτηριστικό των νησίδων αυτών 

είναι η πολύ μεγάλη ακτογραμμή (120 χλμ.) που ξεπερνά σε μήκος και αυτή της Σάμου (η οποία 

συγκριτικά έχει πολύ μεγαλύτερο μέγεθος). 

Ιστορία  

Η Ιστορία των Φούρνων ξεκινάει από τα αρχαία χρόνια χωρίς όμως να υπάρχουν πολλά στοιχεία. 

Μεταξύ αυτών τα οποία είναι γνωστά είναι ότι οι Φούρνοι προμήθευαν την αρχαία Μίλητο με 

μάρμαρο. Επίσης εικάζεται ότι οι πρώτοι κάτοικοι του νησιού ήταν Ίωνες. Είναι οι "Κορασιαί" ή 

"Κορσειαί" των αρχαίων. Εξ ου και Κορσοί όπως τις αποκαλούν μερικοί σήμερα. Σε όλη τη 

διάρκεια της Ιστορίας οι Φούρνοι έχουν πάρει αρκετά ονόματα μεταξύ αυτών είναι το λατινικό: 

Fourneli. 

Είναι αποδεδειγμένο ότι κατά το Βυζαντινή Εποχή οι Φούρνοι Κορσεών παρέμεναν 

εγκαταλελειμμένα νησιά. Γι' αυτό και αποτέλεσαν συχνά λημέρι πειρατών. 

Κατά την Τουρκοκρατία οι Φούρνοι ελέγχονταν από την Ηγεμονία της Σάμου. Ως στρατηγικό 

σημείο οι Φούρνοι βοήθησαν πολλούς Έλληνες ναυμάχους το 1821 σε ναυμαχίες κάτι το οποίο 

είχε ως συνέπεια την σκληρή αντιμετώπιση των κατοίκων από τους Τούρκους. 

 

http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%A6%CE%BF%CF%8D%CF%81%CE%BD%CE%BF%CE%B

9_%CE%99%CE%BA%CE%B1%CF%81%CE%AF%CE%B1%CF%82 .  
 
επιστροφή 
  

http://www.festival-ikarias/
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%98%CF%8D%CE%BC%CE%B1%CE%B9%CE%BD%CE%B1
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%98%CF%85%CE%BC%CE%B1%CE%B9%CE%BD%CE%AC%CE%BA%CE%B9_%CE%A6%CE%BF%CF%8D%CF%81%CE%BD%CF%89%CE%BD
http://el.wikipedia.org/w/index.php?title=%CE%91%CE%BB%CE%B1%CF%84%CE%BF%CE%BD%CE%AE%CF%83%CE%B9_%CE%A6%CE%BF%CF%8D%CF%81%CE%BD%CF%89%CE%BD&action=edit&redlink=1
http://el.wikipedia.org/w/index.php?title=%CE%91%CE%BB%CE%B1%CF%84%CE%BF%CE%BD%CE%AE%CF%83%CE%B9_%CE%A6%CE%BF%CF%8D%CF%81%CE%BD%CF%89%CE%BD&action=edit&redlink=1
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%A6%CE%BF%CF%8D%CF%81%CE%BD%CE%BF%CE%B9_(%CE%BD%CE%B7%CF%83%CE%AF)
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%9A%CE%B9%CF%83%CE%B7%CF%81%CE%B9%CE%AC_%CE%A6%CE%BF%CF%8D%CF%81%CE%BD%CF%89%CE%BD
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%9C%CE%B1%CE%BA%CF%81%CE%BF%CE%BD%CE%AE%CF%83%CE%B9_%CE%A6%CE%BF%CF%8D%CF%81%CE%BD%CF%89%CE%BD
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%91%CE%BD%CE%B8%CF%81%CF%89%CF%80%CE%BF%CF%86%CE%AC%CF%82_%CE%A6%CE%BF%CF%8D%CF%81%CE%BD%CF%89%CE%BD
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%86%CE%B3%CE%B9%CE%BF%CF%82_%CE%9C%CE%B7%CE%BD%CE%AC%CF%82_%CE%A6%CE%BF%CF%8D%CF%81%CE%BD%CF%89%CE%BD
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%A6%CE%BF%CF%8D%CF%81%CE%BD%CE%BF%CE%B9_%CE%99%CE%BA%CE%B1%CF%81%CE%AF%CE%B1%CF%82
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%A6%CE%BF%CF%8D%CF%81%CE%BD%CE%BF%CE%B9_%CE%99%CE%BA%CE%B1%CF%81%CE%AF%CE%B1%CF%82


Αλληλογραφία 

 

Ένα Μπράβο από τον Πάνο Γράφο 

 

Δεκέμβριος 25, 2012.  Μόλις είχαμε κοινοποιήσει το τεύχος Νο 33. Τότε λάβαμε το εξής μήνυμα:  

Από "panos grafos" panosmon@gmail.com 

Προς:  igiann@tee.gr  

«Μπραβο σας !!! Εκπληκτικη δουλεια θα προσπαθησω να διαβασω οσα περισσοτερα μπορω μεσα 

στις γιορτες. Καλη Χρονια και Καλους Αγωνες» 

 

Απάντηση: 

Ευχαριστούμε πολύ αγαπητέ Πάνο. Χαρήκαμε πολύ για το δικό σου μπράβο. Μας δίνει κουράγιο. 
 

(Ο Πάνος Γράφος είναι μέλος του Λακωνικου Δικτυου ΒΑΠΕ. Δείτε περισσότερα στο 

http://www.youtube.com/watch?v=UmDvGJ82PgQ ) Μάθετε για το πρόβλημα των ανεμογεννητριών στη Λακωνία, 

και τα συμπεράσματα που παρουσιάζει από την εμπειρία του ο ίδιος ο Πάνος Γράφος. Ισχύουν απολύτως και για την 

περίπτωση της Ικαρίας (και μάλλον για όλες τις περιοχές της χώρας).  

 

επιστροφή 
 

ΕΠΙΤΕΛΟΥΣ Ο  ΙΣΤΟΤΟΠΟΣ ΤΗΣ ΑΣΠΙ ΕΙΝΑΙ ΓΕΓΟΝΟΣ.  
 
Ανακοίνωση από την δημοτική παράταξη Αυτόνομη Συσπείρωση Πολιτών Ικαρίας: 

ΜΠΑΙΝΟΥΜΕ ΑΠΟ ΤΟΝ ΠΑΡΑΚΑΤΩ ΣΥΝΔΕΣΜΟ. ΣΕ ΛΙΓΕΣ ΜΕΡΕΣ ΘΑ ΜΠΑΙΝΟΥΜΕ 

ΚΑΝΟΝΙΚΑ ΠΛΗΚΤΡΟΛΟΓΩΝΤΑΣ  WWW.ASPIK.GR .  
 
επιστροφή 
 

Λαθροϋλοτομία, αιωνόβιες ελιές, βελανιδιές 
 
Ένας αξιόλογος διάλογος αναπτύχθηκε στο διαδίκτυο με αφορμή ένα νέο ευρωπαϊκό κανονισμό 

ξυλείας που αποτρέπει την εμπορία προϊόντων λαθροϋλοτομίας. ΗΓ  

 
1.Εισερχόμενο: 
ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ ΟΜΑΔΑ ΠΑΣΟΚ ΣΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ 
Γραφείο Κρίτωνα Αρσένη, Ευρωβουλευτή  
ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ 

 Στρασβούργο, 11 Μαρτίου 2013 
 Ευρωπαϊκό φρένο στα κυκλώματα οργανωμένης λαθροϋλοτομίας 
Σε εφαρμογή μπήκε ο νέος ευρωπαϊκός κανονισμός ξυλείας που δίνει στην ελληνική διοίκηση τα 
εργαλεία προκειμένου να αποτρέψει την εμπορία προϊόντων λαθροϋλοτομίας. O ευρωβουλευτής 
Κρίτων Αρσένης υπήρξε εισηγητής της νομοθεσίας εκ μέρους της ομάδας των Σοσιαλιστών.  Για τη 
συμβολή του στη διαμόρφωση της νομοθεσίας βραβεύθηκε το 2011 ως καλύτερος ευρωβουλευτής 
στο θέμα της δασικής προστασίας. Ο Κανονισμός (ΕΕ) 995/2010 τίθεται σε εφαρμογή τη στιγμή που 
τα φαινόμενα παράνομης υλοτομίας στην χώρα μας έχουν ξεπεράσει κάθε προηγούμενο.  
Ο Κανονισμός εφαρμόζεται τόσο για την εισαγόμενη όσο και την εγχώρια παραγόμενη ξυλεία καθώς 
και τα παράγωγα ξυλείας. Οι επιχειρήσεις που αγοράζουν ή πωλούν ξυλεία είναι υποχρεωμένες πλέον 
να τηρούν κατάλληλα αρχεία, έτσι ώστε η προέλευση του ξύλου να μπορεί να εντοπιστεί εύκολα και 
να εξακριβωθεί αντίστοιχα η νομιμότητά του.  
Με αφορμή την έναρξη εφαρμογής του Κανονισμού ο Κρίτων Αρσένης έκανε τις εξής δηλώσεις: 
"Μετά από σκληρή δουλειά και δύσκολες διαπραγματεύσεις υποδεχόμαστε την έναρξη της εφαρμογής 
μιας νομοθεσίας που προστατεύει τα δάση μας από τα κυκλώματα οργανωμένης λαθροϋλοτομίας. Η 
οργανωμένη λαθροϋλοτομία και η εμπορία των προϊόντων της πέρα από τις πολύ αρνητικές επιπτώσεις 
στα δασικά οικοσυστήματα πλήττει τους συνεταιρισμούς ξυλοκόπων και  τις νόμιμες επιχειρήσεις 
εμπορίας ξυλείας.  
Πέρυσι κατατέθηκαν συνολικά από τις αρμόδιες υπηρεσίες 3.105 μηνύσεις για συμβάντα σχετικά με τη 
λαθροϋλοτομία και κατασχέθηκαν 13 τόνοι ξυλείας και εκατοντάδες οχήματα και εργαλεία.  Με την 
εφαρμογή αυτής της νομοθεσίας οι επιχειρήσεις που αγοράζουν ή πωλούν ξυλεία υποχρεούνται πλέον να 
τηρούν πλήρη αρχεία, έτσι ώστε η προέλευση του ξύλου να μπορεί εύκολα να εντοπιστεί και να 
εξακριβωθεί η νομιμότητα του. Απομένει να δούμε τις πρώτες περιπτώσεις εφαρμογής του κανονισμού 

mailto:panosmon@gmail.com
mailto:igiann@tee.gr
http://www.youtube.com/watch?v=UmDvGJ82PgQ
http://www.aspik.gr/
http://kritonarsenis.gr/actions/view/111201_DT_mep-awards/995
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2010:295:0023:0034:EL:PDF
http://kritonarsenis.gr/actions/view/120319_DT_illegal-logging/995


που θα παραδειγματίσουν τους παρανομούντες εμπόρους  και θα οδηγήσουν στον αποκλεισμό από την 
ελληνική αγορά των προϊόντων λαθροϋλοτομίας" 
 
2. Γ.Κ.  
Καλησπέρα στην ομάδα,  
Εγώ μένω στην Πάρο. Εδώ η ξυλεία προς καύση δεν προέρχεται από τα δάση της Βόρειας Ελλάδας (ή 
τουλάχιστον μικρότερες ποσότητες) αλλά κυρίως από την ξύλευση των αιωνόβιων ελαιόδεντρων που 
έχει το νησί. Το ίδιο και στην Νάξο. Τα καταπληκτικά τοπία με τα δέντρα γλυπτά ή ακόμα μνημεία 
της φύσης, κατακρεουργούνται για να καούν. Τι θα μπορούσε να γίνει με αυτό ??? Σε πολύ λίγους 
χειμώνες δεν θα έχει μείνει κυριολεκτικά τίποτα .  
 
3. Χριστίνα 
Μια σκέψη: Το θέμα που θέτει ο Γιώργος έχει πολλές οψεις. 
 Όταν βλέπουμε μια μεγάλης ηλικίας,παραγωγική όμως, ελιά να κλαδεύεται "στο σταυρό", να κόβεται 
δηλαβή το σύνολο της κόμης της δεν σημαίνει αυτό απαραίτητα ξύλευση. Μπορεί ο πρώτος λόγος να 
είναι η ανανέωση του δέντρου με κέντρωμά του με παραγωγικότερη ποικιλία ή και απλά η ριζική του 
αναβλάστηση με την ίδια. Αυτό είναι δικαίωμα του ιδιοκτήτη αγρότη και αποδεδειγμένα επιτυχής 
παραγωγική πρακτική. Δευτερευόντως βέβαια προκύπτει και ξύλο προς καύση. 
Μια ενδιάμεση λύση θα ήταν η καταγραφή των πολύ μεγάλης ηλικίας υγιών δέντρων στο σύνολο του 
νησιού της Νάξου (ή άλλου) και η ανάληψη μιας σειράς πρωτοβουλιών ενημέρωσης των ιδιοκτητών, 
αγροτών ή όχι, ώστε αφενός κάποια μεμονωμένα μεγάλης ηλικίας και αισθητικής αξίας δ΄νετρα να 
σωθούν συναινετικά καθώς και ορισμένοι τέτοιοι ελαιώνες συνολικά. Θα μπορούσε να υπάρξει 
εισήγηση μας στο Δημ. Συμβούλιο, σχετική απόφαση, μέρος της οποίας θα μπορούσε να είναι και η 
χρήση ελαιώνων που θα διασωθούν πλήρως ως επισκέψιμων από τουριστική άποψη. Νησιά σχετικά 
μεγάλα σε έκταση και με αξιόογη γεωργία και κτηνοτροφία, όπως η Νάξος, θα μπορούσαν να 
διευρύνουν την τουριστική τους αξία, με την συνειδητή διαφύλαξη ενός σημαντικού μέρους παλαιών 
ελαιώνων, ως στοιχείων που θα βοηθούσαν ώστε ένα μικρό αλλά αξιοσημέιωτο ποσοστό τουριστών 
να ανακαλύψουν την ενδοχώρα τους ξεφεύγοντας από την στενή λωρίδα των παραλιών μόνο. 
Ίσως μια τέτοια πρωτοβουλια θα μπορούσε να στηριχθέι και σε ευρωπαϊκή χρηματοδότηση 
(καταγραφή, καμπάνια, βελτίωση και σήμανση μονοπατιών) και να αναδείξει και την δική μας 
πράσινη αντίληψη εφόσον την στηρίξουμε. 
 
4. Πράγματι το θέμα είναι πολύ σημαντικό για τα νησιά. 
Να συγκεντρώσουμε στοιχεία, και να υποβάλλουμε πρόταση για τα μεγάλης ηλικίας και αισθητικής 
αξίας λιόδενδρα στα νησιά μας. Εχουμε πολλά και κάποια απ΄αυτά πολλών εκατοντάδων (χιλιάδων 
??? ετών).  Στη Νάξο -και άλλα νησιά των Κυκλάδων- αξίζει επίσης αντίστοιχα να καταγράψουμε τις 
βελανιδιές, αλλά και να οργανώσουμε ομάδες για την αξιοποίησή τους (και με σκοπό την προστασία) 
-δείτε σχετική πρωτοβουλία στην Κέα (η Mercie είναι και δικός μας άνθρωπος) 
http://www.youtube.com/watch?v=8q5GMAibmNo 
http://www.marymary.gr/blog/item/1425-%CE%B7-
%CE%BA%CF%85%CF%81%CE%B9%CE%B1-%CF%84%CF%89%CE%BD-
%CE%B2%CE%B5%CE%BB%CE%B1%CE%BD%CE%B9%CE%B4%CE%B9%CF%89%CE%
BD-%CF%83%CF%84%CE%B7-%CF%84%CE%B6%CE%B9%CE%B1 
 
5. Επειδή έχω παρακολουθήσει κάπως την υπόθεση των ιστορικών ελαιόδεντρων στην Κρήτη, την 
ανάδειξή τους και τις επισκέψεις τουριστών και σχολείων για να δούν τα αιωνόβια ελαιόδεντρα 
προτείνω το εξής: 
Να διοργανώσουμε μια έκθεση φωτογραφίας με αιωνόβια ελαιόδεντρα στα νησιά του Αιγαίου. Να 
ξεκινήσουμε την υπόθεση της ευαισθητοποίησης των τοπικών κοινωνιών. Να φτιάξουμε ένα δίκτυο 
ιστορικών ελαιόδεντρων του Αιγαίου. Να μιλήσουμε για την ιστορική τους σημασία την ανάδειξη και 
την προστασία τους. Σε περίπτωση που υιοθετηθεί, θα συμβάλω με φωτογραφίες από 3-4 ιστορικά 
ελαιόδεντρα της Ικαρίας, που βρίσκονται στον ιστορικό ελαιώνα της περιοχής της Βαώνης. 
Ηλίας Γιαννίρης 
 
6.Γ.Κ. 
Πολύ καλή ιδέα η ανάδειξη μέσω εκθέσεων φωτογραφίας και άλλων εικαστικών παρεμβάσεων. Όπως 
σωστά επισημαίνει ο φίλος Γιάννης, έτσι σιγά σιγά, θα  αρχίσει να αναγνωρίζει ο αγροτικός 
πληθυσμός την αξία τους. Έχω και  εγω φωτογραφικό υλικό απο αρχαίες ελιές της Πάρου, Νάξου 
καθώς και από  συστάδες δέντρων Βελανιδιάς από Άνδρο, Τήνο, Νάξο και Πάρο...... 
Ας  ξεκινήσουμε μια διερεύνηση για πιθανό τόπο και χρόνο 'εκθεσης. Ίσως το  ιδανικότερο θα ήταν 
μια έκθεση που ταξιδεύει από νησί σε νησί... Γ.Κ. 
 
7. 
Ωραία, Γιώργο! Ας χρεώσει κάποιον η ομάδα περιβάλλοντος να μας συντονίσει  και να συγκεντρώσει 
υλικό. Θα περιμένω κάποια πρόσκληση για σχετικές φωτο. 
Ηλίας Γιαννίρης 
 
επιστροφή 



 

Δεν είναι γράμμα που μας στάλθηκε. Είναι γράμματα που γράφονται στους τοίχους, και εμείς 

τα …παραλάβαμε και σας τα δημοσιεύουμε 
 
ΠΡΟΣΩΠΙΚΗ ΣΤΑΣΗ ΖΩΗΣ 
 Στην ζωή μου έχω μάθει να δίνω όχι γιατί έχω πολλά αλλά γιατί ξέρω τι είναι να μην έχεις τίποτα. 
 Λογικά πρέπει να υπάρχουν κάποια κουνούπια που φωνάζουν "μας ψεκάζουν" και τα άλλα τους 

θεωρούν μαλάκες 
 Δεν είμαι εδώ για να διορθώνω τα λάθη σου, είμαι εδώ για να κάνω τα δικά μου. 
 Όσο λιγότερα θυμάμαι, τόσο πιο εύκολα κοιμάμαι. 
 Γίναμε δυο ξένοι που γνωρίζονται πολύ καλά. 
 Ήπια όλο το μπουκάλι και τί να δω. Ο Γαλιλαίος είχε δίκιο. 
 
ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΡΙΣΗ 
 Είμαστε η γενιά που πρόλαβε τα καλοριφέρ αναμμένα. 
 Είμαι ελεύθερος να κάνω ό,τι θέλουν! 
 Κάθε πρωί που ο γείτονας πάει για δουλειά, βγαίνουμε όλη η γειτονιά, χειροκροτάμε και φωνάζουμε 

"άξιος". 
 Αν το κράτος είχε χιούμορ τα φυλλάδια του ΟΑΕΔ θα 'ταν από ανακυκλωμένα βιογραφικά. 
 
ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΑΝΑΣΤΑΣΗ 
 Δεν είναι ότι δεν είμαστε επαναστάτες. Απλά είμαστε άτυχοι που δεν είναι όπλο ο καναπές. 
 Που μένεις; - Στα λόγια.. 
 Όταν έχω ιδέες δεν έχω σπρέι… 
 Είναι καιρός για άμυνες πιο επιθετικές. 
 Η χώρα διαλύεται από την αδιαφορία. Αλλά τι με νοιάζει εμένα; 
 
ΑΠΛΟ ΧΙΟΥΜΟΡ  
- Είστε γυναικολόγος; 
- Όχι, αλλά μια ματιά μπορώ να τη ρίξω 
 

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 

Διαδώστε σε φίλους και γνωστούς τον ιστότοπό μας.  

mailto:igiann@tee.gr

