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Περιεχόμενα 

 

Σημείωμα της σύνταξης 

 

Επίκαιρα θέματα:  

 

Ανοιχτή επιστολή προς τον Πρωθυπουργό. Του Γιάννη Μακριδάκη  

Τα 3/4 της βοήθειας στην Ελλάδα κατέληξαν στις τράπεζες καταγγέλλει η οργάνωση Attac 

Νέο Σύστημα Δημοτικών Εκλογών, Του Θεόδωρου Κουτρούκη 

Να υπερασπίσουμε το άρθρο 24 του Συντάγματος- Το άρθρο 24 του Συντάγματος δεν χρειάζεται 

αναθεώρηση – χρειάζεται εφαρμογή, του Κώστα Φωτεινάκη  

Το νομοσχέδιο για τα Δάση αποτελεί απροκάλυπτη και συστηματική παραβίαση του Συντάγματος 

και της Νομολογίας του Συμβουλίου της Επικρατείας, Επιμελητήριο Περιβάλλοντος  

Νομοσχέδιο για τα δάση: Χαρίζεται όπως είναι, δασωμένο…, της WWF Ελλάς 

Η διάλυση της δασικής υπηρεσίας είναι προ των πυλών- Να υπερασπίσουμε τη δημόσια 

περιουσία, τα δάση και τους εργαζόμενους σε αυτά, Φίλοι της Φύσης  

Ετήσια έκθεση του WWF Ελλάς για το 2012 

 

Αφιέρωμα: Τα κοινά –Η Κοινωνική Οικονομία 

 

Οι σπόροι φύτρωσαν- Κατάθεση εμπειρίας από συμμετοχή σε εγχείρημα αλληλέγγυας οικονομίας, 

Του Ηρακλή Παναγούλη 

Sustainia 100: Ένας Οδηγός με 100 πετυχημένα παραδείγματα βιώσιμων παρεμβάσεων σε 128 

χώρες 

Πελίτι: Δράση για την Ελεύθερη Διακίνηση των Σπόρων και των Τροφίμων: 2-16 Οκτώβρη 2013 

Η Συγκρότηση  ενός νέου Kινήματος Τοπικής Αυτοδιοίκησης με σύμμαχο τις οργανώσεις της 

Κοινωνίας Πολιτών, του Βασίλη Τακτικού  

Σχέδιο για την οικονομία, την απασχόληση, την κοινωνική συνοχή, το περιβάλλον και τον 

πολιτισμό των νησιών- Συμμετοχή του Νίκου Χρυσόγελου σε εκδηλώσεις σε Κάρπαθο και Κάσσο  

Συνεταιρισμοί ενέργειας από ανανεώσιμες πηγές στα νησιά | Ο Νίκος Χρυσόγελος σε σεμινάριο 

και συνάντηση για ενεργειακό συνεταιρισμό στη Σίφνο  

«Ανάγκη εναλλακτικού σχεδίου στην οικονομία», Οικολόγοι Πράσινοι 

ΕΝΑΡΞΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΚΟΙΝΩΦΕΛΟΥΣ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ ΣΕ ΕΠΙΒΛΕΠΟΝΤΕΣ 

ΦΟΡΕΙΣ, ΓΙΑ 10.000 ΘΕΣΕΙΣ ΠΛΗΡΟΥΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ, ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΣ Υ.Ε. ΓΕΝΙΚΩΝ 

ΚΑΘΗΚΟΝΤΩΝ 
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Η <<ΑΡΚΑΔΙΚΗ ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΗ ΑΕ>> προχωράει στην υλοποίηση στόχων και δεσμεύσεών 

της 

Πιερία: 311 Οικογένειες καλύπτουν τις 364 βάρδιες του «Χαρίζω μια μέρα από το Καλοκαίρι μου 

στο Δάσος 2103». 

Δέκα βασικές αρχές για συνειδητή και υπεύθυνη ελεύθερη κατασκήνωση,  Ηλιόσποροι  

ΑΥΤΟΔΙΑΧΕΙΡΙΖΟΜΕΝΟ ΚΑΜΠΙΝΓΚ ΑΜΟΡΓΟΎ -Ένα ακόμη εγχείρημα διαχείρισης 

δημόσιου χώρου από τους ίδιους τους πολίτες 

Για το ελεύθερο κάμπινγκ 

 

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

 

Για ένα νέο ενεργειακό μοντέλο, της Βάννας Σφακιανάκη  

Europol/Εφημερίδα Monde: Η μαφία επενδύει σε αιολικά πάρκα για να ξεπλένει χρήμα 

Υπουργός Περιβάλλοντος: Οι νέες ΑΠΕ είναι ακριβότερες –Είχα προτείνει εξοικονόμηση 

ενέργειας  

ΔΗΛΩΣΗ ΥΠΟΥΡΓΟΥ ΠΕΚΑ, ΓΙΑΝΝΗ ΜΑΝΙΑΤΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΗΛΕΚΤΡΟΔΟΤΗΣΗ ΤΗΣ 

ΘΗΡΑΣ ΚΑΙ ΤΗΝ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗ ΔΙΑΣΥΝΔΕΣΗ ΤΩΝ ΝΗΣΙΩΝ  

Ο Γιώργος Παπακωνσταντίνου δεν ήταν μόνο ότι έκρυψε τη λίστα Λαγκάρντ, για να είναι 

υπόλογος 

To Αρχιπέλαγος για τις ανεμογεννήτριες στην Ικαρία: Η εποχή του θερισμού για το αιολικό 

λόμπυ… «Θεωρούμε αδιανόητο ότι θα υπάρξει έστω και ένας Ικαριώτης που θα ανεχθεί αυτό το 

έγκλημα» 

Η Ικαρία επιβαρύνεται κατά 1.300% έως 479% περισσότερο με ανεμογενήτριες, από ότι τα άλλα 

νησιά του Βορείου Αιγαίου, του Ηλία Γιαννίρη 

Ο Ηλίας Γιαννίρης μιλάει στην ΕΡΑ για τις ανεμογεννήτριες της Ικαρίας 

Περί ΒΑΠΕ: Άλλο τα τεράστια υβριδικά της Κρήτης και άλλο της Ικαρίας, του Ηλία Γιαννίρη  

ΗΛΙΟΘΕΡΜΙΚΟΙ ΣΤΑΘΜΟΙ ΣΗΤΕΙΑΣ: ΑΚΟΜΑ ΕΝΑΣ ΑΘΕΡΙΝΟΛΑΚΚΟΣ ΣΕ ΠΟΛΛΕΣ 

ΘΕΣΕΙΣ! 

Παράνομο το πρόγραμμα ΑΠΕ της Ε.Ε.; Έγινε δεκτή προσφυγή στο Ευρωπαϊκό Δικαστήριο  

ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΦΩΤΟΒΟΛΤΑΙΚΩΝ: ΑΝΟΙΧΤΗ ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΣΤΟΝ 

ΠΡΩΘΥΠΟΥΡΓΟ 

Ενεργειακοί όμιλοι εναντίον ΑΠΕ στην Ε.Ε και ένας γόνιμος διάλογος 

Γερμανία: Το 55% των πολιτών λένε όχι σε μεγάλα πάρκα ΑΠΕ 

Επιπτώσεις στο φυσικό περιβάλλον από γιγαντιαίες ανεμογεννήτριες   

Επιπτώσεις στο φυσικό περιβάλλον από γιγαντιαίες ανεμογεννήτριες- 2 

Οι Επιθεωρητές Περιβάλλοντος βάζουν φρένο στην εξελισσόμενη περιβαλλοντική καταστροφή 

στη ΒΔ Ικαρία, Αρχιπέλαγος 1-3-2011 

Υβριδικό Ενεργειακό Ικαρίας, αλήθειες & μύθοι, Αρχιπέλαγος 5 Σεπτέμβρη 

  

Ενημερωτικά κείμενα - Χρήσιμες πληροφορίες 

 

Από 1/9 κατάσχονται μισθοί, συντάξεις, ενοίκια και οτιδήποτε άλλο κατατίθεται σε τραπεζικό 

λογαριασμό οφειλετών της εφορίας, του Δημήτρη Καζάκη 

Ελλάδα: 33η στις 34 χώρες στην κοινωνική συνοχή, 1η στην απαισιοδοξία  

Θέλετε δάνεια; Δώστε το νερό- Ο ρόλος της Παγκόσμιας Τράπεζας και του Διεθνούς Ταμείου, 

Του Τάσου Σαραντή 

Για τα παράνομα καυσόξυλα η αρμοδιότητα στους Κυνηγετικούς Συλλόγους  

Μικροπλαστικά στο… τραπέζι μας; Της Μαργαρίτας Ικαρίου 

Η Μεσόγειος μετατρέπεται σε… «νεκρά θάλασσα»; 

Σκάνδαλο διαρκείας με τον τάφο του Μ. Αλεξάνδρου 

 

Προτεινόμενα 

 



Νέο Βιβλίο: Πέρα από το δίλημμα λιτότητα ή ανάπτυξη: 11 κείμενα για την ΑΠΟΑΝΑΠΤΥΞΗ, 

κατεβάστε το   

"Αλλάζοντας τον κόσμο" του Manitonquat, εκδόσεις Ηλιόσποροι 2012 (eλεύθερο βιβλίο)  

Για πρώτη φορά τίθενται στις ΗΠΑ όρια στις εκπομπές CO2 από νέους Ανθρακικούς σταθμούς 

Οικολογικό χρέος: Η γη δεν μπορεί πλέον να ανανεώσει τους φυσικούς πόρους-Τραγικά τα 

μεγέθη για την Ελλάδα  

Αεροψεκασμοι - πληροφοριες εκ των εσω  

Τοπία της Ελλάδας που θυμίζουν τοπία από όλο τον κόσμο 

Επιστημονικός ΣΤαθμός ΑΝτικυθήρων  

Συνιστώμενη ιστοσελίδα για καθημερινή ενημέρωση σε δασικά και περιβαλλοντικά θέματα  

4 θεωρητικά κείμενα για την αυτοοργάνωση- αυτοδιαχείριση 

Διάφορα ενδιαφέροντα 

Για την Πόλυ Πάνου 

 

Ειδήσεις από τη γειτονιά μας 

 
Διαμαρτυρία 25 Δημάρχων της Νησιωτικής Χώρας για το νομοσχέδιο του τουρισμού  

WWF Ελλάς ΕΚΤΑΚΤΗ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ Προς τα μέλη της Βουλής των Ελλήνων για το τουριστικό 

νομοσχέδιο  
Οι διαθεσιμότητες στη Γενική Γραμματεία Αιγαίου και Νησιωτικής Πολιτικής ακυρώνουν τη στοιχειώδη 

πολιτική νησιωτικότητας, Οικολόγοι Πράσινοι Βορείου και Νοτίου Αιγαίου  

"Ευφυής εξειδίκευση για την Περιφερειακή Στρατηγική Έρευνας, Τεχνολογίας και Καινοτομίας και Σχέδιο 
Δράσης για την περίοδο 2014-2024”, Οικολογικός Άνεμος στην περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου. 

Διαχείριση με τη συμμετοχή της τοπικής κοινωνίας και όχι ιδιωτικοποίηση ζητούν οι ΟΠ για τις ιαματικές 

πηγές  

Ξεπουλούν προστατευόμενους υγρότοπους των Κυκλάδων για το χρέος της Ελλάδας! 
Επιδότηση Συμπράξεων Τοπικών Φορέων Υποστήριξης της Επιχειρηματικότητας (ERASMUS για Νέους 

Επιχειρηματίες) 
Οι Οικολόγοι Πράσινοι για τη μελισσοκομία  
Οικολογικός Άνεμος στο Βόρειο Αιγαίο: Για τα απορρίμματα, την υγεία, τη δακοκτονία και την 

υπερβόσκηση  

Οικολόγοι Πράσινοι: Από Χίο για τη συνεταιριστική οικονομία: Μήνυμα από το νησί της Μαστίχας για 

δημιουργικές ανατροπές  
ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΧΙΟΥ: Ιεράρχηση προβλημάτων που αντιμετωπίζουν οι επιχειρήσεις του νησιού μας- 

Προτεινόμενες Λύσεις  

Επένδυση στη γνώση από το Ινστιτούτο Θαλάσσιας Προστασίας «Αρχιπέλαγος» 
Πειρατική Αλιεία από Τουρκικές Μηχανότρατες στο Αιγαίo, Αρχιπέλαγος  
Η Επιτροπή Αλιείας του Ευρωκοινοβουλίου ψηφίζει την Επιδότηση της Υπεραλίευσης  

Είδος σε εξαφάνιση τα ψάρια στη Δυτική Κρήτη  

Η περιβαλλοντική πολιτική στην περιφέρεια - η ιδιαιτερότητα των νησιών του Αιγαίου, του Ηλία 

Γιαννίρη 

Η Συλλογή αρωματικών φυτών και μανιταριών χρειάζεται προσοχή, για να έχουμε  

Κοινόχρηστα ποδήλατα σε Λέσβο και Χίο, άλλη μια χαμένη ευκαιρία για τα νησιά μας; 

Παρέμβαση του Μιχάλη Μπάκα  

Για το θεαθήναι η αναθεώρηση του χωροταξικού πλαισίου της Περιφέρειας; 

Προτάσεις της  Γενικής Δ/νσης Μεταφορών και Επικ/νών της Περιφ. Βορείου Αιγαίου για την 

οδική ασφάλεια 

Συνεχίζεται η παράνομη μεταφορά αποβλήτων από τη Μύκονο στην Αττική 

Καταστρέφονται τα Λέβιθα. Θα εγκαταστήσουν ανεμογεννήτριες – Τα γνωστά ιδεολογήματα από 

το δήμαρχο Λέρου  

Αιγαίο: Θα μπορούσε να είναι μεγάλο συγκριτικό πλεονέκτημα για την Ελλάδα, όμως δεν είναι  

 Τ

ουρισμός- Μεταναστευτικό του Στρατή Μπαλάσκα 

 Κ

υβέρνηση και νομοθέτες αγνοούν το Βόρειο Αιγαίο, Του ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ ΓΙΑΚΑΛΗ 



 α

νάπτυξη θεματικού τουρισμού στο Νότιο Αιγαίο, Της ΕΛΕΥΘΕΡΙΑΣ ΦΤΑΚΛΑΚΗ 

 Α

νοιχτές περιβαλλοντικές πληγές, Του ΜΙΧΑΛΗ ΜΠΑΚΑ 

Τα  αγιασώτικα “κινίσια”, Του Αλέκου Κιουρέλλη 

Τα  «Αγιασώτικα Μπόγια», Του Αλέκου Κιουρέλλη 

 

Ειδήσεις από την Επαρχία Ικαρίας 

 

Η Ικαρία στο CNN Travel  

Καθάρισε και σήμανε τρία μεγάλα μονοπάτια με βάση το Μαγγανίτη ο ΦΟΠ  

Υψηλή η γήρανση του πληθυσμού στο Βόρειο Αιγαίο, του Ηλία Γιαννίρη 

Προτάσεις για τις επιδοτούμενες μεταφορές, την  Ικαρία και την Περιφέρεια Β. Αιγαίου του Ηλία 

Γιαννίρη  

Μερικά χρήσιμα συμπεράσματα για το Περιφερειακό Συμβούλιο Βορείου Αιγαίου, την 

υποεκπροσώπηση της Ικαρίας και τη συμμετοχή του Οικολογικού Ανέμου, του Ηλία Γιαννίρη 

Ενάντια στην Κρίση, για τα Κοινά: Απολογισμός και ΒΙΝΤΕΟ για το Διεθνές Σεμινάριο Mataroa 

2013 στην Ικαρία  

Εντυπώσεις από το Ματαρόα 2013 στην Ικαρία, του Γιώργου Καλλή  

Ο Δήμαρχος Ικαρίας σε σύγκρουση με το μοντέλο της παραγωγικής ανασυγκρότησης που 

προτείνει ο ΣΥΡΙΖΑ; 

Ικαρία: Δήμαρχος με τετρακομματική στήριξη  

Τι είπε ο Δήμαρχος Ικαρίας Χρ. Σταυρινάδης στο Ράδιο Ικαρία, του Ηλία Γιαννίρη  

Το Περιφερειακό Συμβούλιο έχει αποφασίσει να σεβαστεί τη λαϊκή βούληση των κατοίκων της 

Ικαρίας και την όποια απόφαση πάρει το Δημοτικό Συμβούλιο Ικαρίας, σχετικά με την 

εγκατάσταση «Αιολικού Πάρκου» στη νήσο Ικαρία 

Προσκλήσεις-Προκηρύξεις ΕΣΠΑ 2007-2013: Ολοκληρωμένα σχέδια για την αγροτική 

αναγέννηση του Δήμου Ικαρίας  

Προς δημοπράτηση το καταφύγιο τουριστικών σκαφών στον Άγιο Κήρυκο Ικαρίας 

Όταν οι αγώνες φέρνουν αποτελέσματα: Σε τροχιά επαναλειτουργίας τα νηπιαγωγεία Αγίου 

Κηρύκου  

Ανακύκλωση για συλλογή τηγανέλαιων στην Ικαρία 

Η άλλη όψη της Ικαρίας του Νίκου Κουλουλία  

Ικαρία: Οδοιπορικό στον Αθέρα… Κώστας Φύκιρης  

Πλούσιο το ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΚΔΗΛΩΣΕΩΝ του 8ου Φεστιβάλ Πολιτιστικών Διαλόγων 

«Ίκαρος» 2013 

ΣΚΑΚΙΣΤΙΚΟΣ  ΟΜΙΛΟΣ ΙΚΑΡΙΑΣ: Χίλιες παρτίδες στον φετινό «Ίκαρο»! 

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

οπτική ρύπανση  

Διδακτορικές διατριβές για Ικαρία Διαβάστε τες.  

ΚΥΚΛΟΦΟΡΗΣΑΝ: ελεύθερες πτήσεις 2... από, για και με αφορμή την Ικαριά! 

Περί ποίησης και Ικαριακών ονείρων, Ηλίας Γιαννίρης, Βιβλιοπαρουσίαση- Ανθολογία Ικαρίων 

Ποιητών, Άγιος Κήρυκος, 31-7-2012 

Βραβείο στο ντοκιμαντέρ για την Ικαρία «Little Land» στο Φεστιβάλ του Ρίο ντε Τζανέιρο  

Βιβλίο: Κατσαρός, Θωμάς, Νέες τεχνολογίες στις αρχαιογνωστικές επιστήμες 

 

αλληλογραφία 

Εκκληση συμπαράστασης στους εργαζόμενους στο Υπ. Πολιτισμού, κατά των απολύσεων  

Για το πρόγραμμα κοινωφελούς εργασίας στους Δήμους 

Δημοσιεύτηκε το πολυαναμενόμενο σχέδιο νόμου για τις ΑΠΕ 

  



 

Σημείωμα της σύνταξης 
 

Αγαπητοί αναγνώστες 
 

Ας αντιμετωπίσουμε την απαξίωση της γνώσης και της νεολαίας που έφεραν τα κόμματα εξουσίας στη 

χώρα μας με χιούμορ, και μάλιστα μαύρο. Ιδού ένα ανέκδοτο που βρήκα στο facebook στο φίλο Χάρης 
Κουρουζίδης : 

Ένας νέος τελειώνει το Λύκειο και δεν έχει καθόλου όρεξη για Πανεπιστήμιο. Ο πατέρας του νέου, πλούσιος 

πολιτικός με μεγάλη δύναμη στην κυβέρνηση, απειλεί τον γιο του: 
- Δεν θέλεις να σπουδάσεις ρε τεμπελόσκυλο; Λοιπόν εγώ δεν συντηρώ κοπρίτες, γι’ αυτό και θα δουλέψεις, 

κατάλαβες; 

Έχοντας την ισχυρή οικονομική και πολιτική θέση ο πατέρας κινεί τα νήματα για να βρει μία θέση στον γιο 

του. 
Παίρνει στο τηλέφωνο τον Βενιζέλο (Υπουργό Οικονομίας): 

- Βαγγέλη, θυμάσαι τον γιο μου; Λοιπόν, τέλειωσε το λύκειο και ο τεμπέλης δεν θέλει να σπουδάσει. Θα 

μπορούσες να του βρεις μια θέση να αρχίσει να δουλεύει, μήπως εν τω μεταξύ βρει το δρόμο του και 
αποφασίσει να σπουδάσει; Το θέμα είναι να βρεθεί κάτι που θα τον κάνει να δουλέψει σκληρά, να μην 

κάθεται και τα ξύνει. κατάλαβες; 

Μερικές μέρες αργότερα ο Βενιζέλος λέει: 
- Ετοιμη η δουλειά για τον γιο σου. Δεξί χέρι του Προέδρου της Δημοκρατίας και 20.000 ευρώ το μήνα, τέλεια 

έτσι; 

- Τι λε ρε Βενιζέλο, αυτό είναι υπερβολικό. Πρέπει να τον αρχίσουμε πιο χαμηλά, και με τέτοια τρελά λεφτά 

αυτός ο τεμπέλης θα γίνει χειρότερος. 
Περνάει λίγη ώρα. Τηλέφωνο ο Βενιζέλος: 

- Φίλε του βρήκα κάτι πιο σεμνό. Ιδιαίτερος Γραμματέας Υπουργού. Ο μισθός είναι πιο σεμνός, μόνο 10.000 

ευρώ το μήνα. 
- Όοοοοχι ρε Βενιζέλο. Μόλις που έβγαλε το Λύκειο. Δεν θέλω η ζωή του να είναι τόσο εύκολη με την πρώτη 

ευκαιρία. Θέλω να αισθανθεί την ανάγκη να σπουδάσει, κατάλαβες; 

Την επόμενη μέρα: 
- Φίλε, του βρήκα δουλειά ως Διευθυντής του Τμήματος Προμηθειών στο Υπουργείο Οικονομικών και ο 

μισθός θα είναι μόνο 6.000 το μήνα. 

- Μα ΣΕ ΠΑΡΑΚΑΛΩ ρε Βαγγέλη, βρες μου κάτι πιο σεμνό, κάτι στα 600 με 700 ευρώ το μήνα. 

-Μα τι λές τώρα, αυτό είναι αδύνατο. 
-Γιατί;;;;;;; 

-Γιατί αυτές οι θέσεις δίνονται μόνο με διαγωνισμό και χρειάζεται να έχει Βιογραφικό επιπέδου, με τέλειες 

γνώσεις Αγγλικών, Πανεπιστημιακό δίπλωμα, τουλάχιστον ένα Master ή PHD στο εξωτερικό, θέληση να 
δουλεύει υπερωρίες άνευ αποδοχών, και φυσικά προϋπηρεσία. Φίλε μου αυτές οι θέσεις των 600 ευρώ δεν 

βρίσκονται εύκολα!!! 

[στο Βαγγελης μπορειτε αν βαλετε επισης Σαμαρας κλπ κλπ] 
 

Βέβαια, υπάρχουν και χειρότερα. Οι θέσεις των 600 ευρώ σήμερα μπορεί και να βρίσκονται σε 

διαθεσιμότητα και σε διαδικασία απόλυσης. Γιαυτό, ας είμαστε έμπρακτα αλληλέγγυοι μεταξύ μας και 

φυσικά περισσότερο συνεργατικοί, μήπως και καταφέρουμε να δημιουργούμε, μαζί με τις κοινωνικές 
άμυνες, με συλλογικό τρόπο, νέες καταστάσεις στην κοινωνία και στην οικονομία, ως απάντηση στον 

ατομισμό και στην ιδιώτευση, που αποτελούν τη ρίζα των φιλελεύθερων και νεοφιλελεύθερων πολιτικών.  

Οι τακτικοί αναγνώστες θα έχετε διαπιστώσει ότι η ύλη του περιοδικού μας κινείται σε τέτοια κατεύθυνση. 

Προσπαθούμε, όσο μπορούμε, να ανοίγουμε παράθυρα ανάσας, γνώσης και αξιοπρέπειας, να είμαστε 
κριτικοί αλλά όχι γκρινιάρηδες, να ζητάμε το αυτονόητο ενάντια σε στρεβλώσεις.  

Το σημερινό τεύχος Νο 36 έχει, για άλλη μια φορά πολύ πλούσια ύλη (180 σελίδες!). Θα περιμένουμε τα 

σχόλιά σας (στο igiann@tee.gr) αλλά και τα δικά σας κείμενα και δράσεις σας που αξίζουν δημοσίευση. Η 
δημοσιοποίηση, η γνώση του τι γίνεται γύρω μας, ο διάλογος είναι βασικά συστατικά της δράσης των 

ενεργών πολιτών.  

Ειδικά για την Ικαρία, για να μη φύγουμε από τον τόπο μας, μην ξεχνάτε να υπογράφετε, εσείς και οι γνωστοί 
σας, κατά των 110 καταστροφικών ανεμογεννητριών που θέλουν να βάλουν στο βουνό μας, ερήμην της 

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

Καλή ανάγνωση και καλό φθινόπωρο 
 

Η σύνταξη  

https://www.facebook.com/xariskourouz/posts/10151647780638011
https://www.facebook.com/xariskourouz/posts/10151647780638011
mailto:igiann@tee.gr
http://www.gopetition.com/petitions/%CE%B9%CE%BA%CE%B1%CF%81%CE%B9%CE%B1-%CF%85%CF%80%CE%BF%CE%B3%CF%81%CE%B1%CF%86%CE%BF%CF%85%CE%BC%CE%B5-%CE%BA%CE%B1%CF%84%CE%B1-%CF%84%CF%89%CE%BD-11.html
http://www.gopetition.com/petitions/%CE%B9%CE%BA%CE%B1%CF%81%CE%B9%CE%B1-%CF%85%CF%80%CE%BF%CE%B3%CF%81%CE%B1%CF%86%CE%BF%CF%85%CE%BC%CE%B5-%CE%BA%CE%B1%CF%84%CE%B1-%CF%84%CF%89%CE%BD-11.html
http://www.gopetition.com/petitions/%CE%B9%CE%BA%CE%B1%CF%81%CE%B9%CE%B1-%CF%85%CF%80%CE%BF%CE%B3%CF%81%CE%B1%CF%86%CE%BF%CF%85%CE%BC%CE%B5-%CE%BA%CE%B1%CF%84%CE%B1-%CF%84%CF%89%CE%BD-11.html


επιστροφή 

 

Επίκαιρα Θέματα 
 

Ανοιχτή επιστολή προς τον Πρωθυπουργό. Του Γιάννη Μακριδάκη 

03 Οκτ 2013  

Ονομάζομαι Γιάννης Μακριδάκης, κατοικώ στην Βολισσό της Χίου, στο παρελθόν ίδρυσα το Κέντρο 

Χιακών Μελετών μέσα από το οποίο εκπονήθηκαν επί 15 χρόνια έρευνες, μελέτες, καταγραφές, 

αρχειοθετήσεις, εκδόσεις, κατόπιν συνέγραψα ένα βιβλίο ιστορικό για την περίοδο από την ένταξη 

της Χίου στο νεοελληνικό κράτος, το 1912, μέχρι τον δεύτερο παγκόσμιο πόλεμο, ένα επόμενο, 

εμφανώς αριστερών πεποιθήσεων, το οποίο περιέχει μαρτυρίες Ελλήνων προσφύγων και 

στρατιωτών στην Μέση Ανατολή κατά την προηγούμενη γερμανική κατοχή, καθώς και επτά 

λογοτεχνικά βιβλία, τρία μυθιστορήματα και τέσσερις νουβέλες, βιβλία τα οποία κυκλοφορούν στην 

Ελλάδα από τις ιστορικές εκδόσεις της Εστίας αλλά και μεταφράζονται για να κυκλοφορήσουν 

σύντομα και στην Γαλλία από τις εκδόσεις S Wespieser, άρα, αν μη τι άλλο, αποτελούν και ελληνικά 

εξαγωγικά προϊόντα, για να το πω με όρους του χρηματοοικονομικού συστήματος, τους οποίους και 

μόνο, ως φαίνεται, κατανοείτε. 

Επίσης εδώ και τρία χρόνια ασχολούμαι με την καλλιέργεια της γης με σκοπό την παραγωγή και 

την περισυλλογή της τροφής μου, έχω στραφεί προς την φυσική καλλιέργεια στη γη αλλά και 

στην κοινωνία ως φιλοσοφία ζωής, ρίχνοντας σπόρους και παρατηρώντας την αργή φυσική 

ανάπτυξη, μη επεμβαίνοντας καθόλου επί της φύσης και των πλασμάτων της. 

Ταυτοχρόνως δηλώνω ιδεολογικά ενάντιος στο ανήθικο και φασιστικό για τους ανθρώπους και τα 

άλλα πλάσματα της φύσης χρηματοοικονομικό σύστημα, το οποίον οι καταναλωτές 

κατασκεύασαν και οι κυβερνήσεις παγκοσμίως φουσκώνουν τόσο ώστε να υποκαταστήσει το 

οικοσύστημα και να καταστρέψει την ανθρωπότητα και τον πλανήτη, τάσσομαι δε προφανώς 

ενάντια στην Ε.Ε. όπως αυτή έχει καταντήσει και βέβαια τελείως ενάντια στο ΝΑΤΟ, στην 

ευρωζώνη, στα Μνημόνια, στην καταστροφή του περιβάλλοντος και στο ξεπούλημα των φυσικών 

πόρων της πατρίδας μου. 

Είναι πασιφανές λοιπόν κύριε Σαμαρά ότι, με τέτοιο παρελθόν και παρόν, με τέτοιες πεποιθήσεις και 

ιδέες, ενσαρκώνω το άλλο άκρο των νεοναζί, το άλλο άκρο του “εξτρεμισμού”, όπως σαφέστατα 

ορίσατε. Και προφανώς από σήμερα θα αναμένω να εισβάλετε ως Κράτος, εδώ, ανάμεσα στα φυτά 

μου που μεγαλώνουν, και να με πατάξετε ως ακραίο. 

Σας παρακαλώ μόνο, ενημερώστε τα όργανά σας, όταν έρθουν, να προσέχουν πού πατάνε, διότι 

υπάρχουνε παντού σπόροι και φυντάνια, υπάρχουνε παντού ελπίδες…- 

yiannismakridakis.gr 
πηγή: http://www.tvxs.gr/news/egrapsan-eipan/anoixti-epistoli-pros-ton-prothypoyrgo-k-samara  
 
επιστροφή 

 

Τα 3/4 της βοήθειας στην Ελλάδα κατέληξαν στις τράπεζες καταγγέλλει η οργάνωση Attac  

 
Το ξέρουμε, το ξέρουμε! Απλά επιβεβαιώνεται για άλλη μια φορά αυτό που αποτελεί κοινή πεποίθηση 

όλων των λαών του πολύπαθου ευρωπαϊκού νότου. ΗΓ 
Ιούνιος 18, 2013  *Βερολίνο, Γερμανία* 

Τα 160 από τα 207 δισ. ευρώ που διατέθηκαν για το ελληνικό πρόγραμμα στήριξης κατέληξαν στις 

τράπεζες και στους πλούσιους, κατήγγειλε η οργάνωση υπέρ τη φορολόγησης των χρηματοπιστωτικών 
συναλλαγών για τη βοήθεια των πολιτών, Attac (Association pour la Taxation des Transactions financiers 

et l'Aide aux Citoyen) σε έκθεσή της, η οποία δημοσιεύεται στην «Sueddeutsche Zeitung» την Δευτέρα. 

Η γερμανική κυβέρνηση δεν επιβεβαίωσε τα στοιχεία, αλλά επισήμανε ότι η σταθεροποίηση του 

τραπεζικού τομέα ήταν εξαρχής βασικός στόχος του ελληνικού προγράμματος. 
«Δεν μπορώ να επιβεβαιώσω τους αριθμούς», δήλωσε ο εκπρόσωπος του υπουργείου Οικονομικών Μάρτιν 

Κότχαους και υπενθύμισε ότι βασικός σκοπός του προγράμματος είναι η παροχή χρόνου στην ελληνική 

κυβέρνηση και στον ελληνικό λαό προκειμένου να εφαρμόσουν τις απαραίτητες μεταρρυθμίσεις, ώστε η 
χώρα να επιστρέψει σε έναν σταθερό οικονομικό δρόμο. 

http://yiannismakridakis.gr/
http://www.tvxs.gr/news/egrapsan-eipan/anoixti-epistoli-pros-ton-prothypoyrgo-k-samara


Τόνισε μάλιστα ότι το πρόγραμμα κατέστη αναγκαίο επειδή η Ελλάδα δεν είχε πλέον πρόσβαση στις 

χρηματοοικονομικές αγορές. 

«Έτσι, φυσικά, κάποια χρήματα διατέθηκαν για την κάλυψη του δημοσιονομικού ελλείμματος ώστε να 
εξασφαλιστεί ο προϋπολογισμός. Κάποια χρήματα διατέθηκαν για την εξόφληση χρεών και κάποια άλλα 

για την σταθεροποίηση του χρηματοοικονομικού συστήματος. Πρέπει κάνεις να παραδεχτεί ότι ένα 

σύγχρονο κράτος χωρίς έναν λειτουργικό χρηματοοικονομικό τομέα είναι σαν να έχουμε ένα σύγχρονο 

κράτος χωρίς ηλεκτρισμό ή ύδρευση», δήλωσε χαρακτηριστικά ο κ. Κότχαους. 
Πηγή: http://news.in.gr/economy/article/?aid=1231253400 

 

επιστροφή 
 

Νέο Σύστημα Δημοτικών Εκλογών  

 
Του Θεόδωρου Κουτρούκη* 

17 Σεπτεμβρίου 2013  
Αίσθηση προκάλεσε το δημοσίευμα αθηναϊκής εφημερίδας, με το οποίο η κυβερνητική πλειοψηφία 

προετοιμάζει νομοθετική ρύθμιση που θα προβλέπει την κατάρτιση δύο ψηφοδελτίων: ένα για τους 

υποψήφιους δημάρχους κι ένα τους υποψήφιους δημοτικούς συμβούλους (με αλφαβητική σειρά) για τις 
δημοτικές εκλογές.  

Σύμφωνα με την εφημερίδα δήμαρχοι θα εκλέγονται όσοι συγκεντρώνουν το 42% των ψήφων στον πρώτο 

γύρο των εκλογών, ενώ σε διαφορετική περίπτωση η εκλογική διαδικασία θα επαναλαμβάνεται τη δεύτερη 
Κυριακή, μεταξύ των δύο πρώτων υποψηφίων. Επιπλέον, οι δημοτικοί σύμβουλοι θα εκλέγονται από την 

πρώτη Κυριακή με απλή αναλογική, ενώ προϋπόθεση, για να μετέχει ο κάθε υποψήφιος δήμαρχος στο νέο 

δημοτικό συμβούλιο θα είναι να έχει συγκεντρώσει τουλάχιστον 5%.στον πρώτο γύρο των εκλογών.  

Αν το προτεινόμενο σύστημα υιοθετηθεί αναμένεται ότι θα δρομολογήσει βαρυσήμαντες αλλαγές στην 
εκλογική κονίστρα της τοπικής αυτοδιοίκησης.  

Το προτεινόμενο σύστημα εκλογής αποδυναμώνει τις δημοτικές κινήσεις και επικεντρώνει στα πρόσωπα. 

Ο πολίτης θα καλείται πλέον να επιλέξει τους ικανότερους ή/ και δημοφιλέστερους (ανάλογα με τα 
κριτήρια του) ανεξάρτητα από την συστράτευση τους σε κάποιο συνδυασμό.  

Η εξέλιξη αυτή θα οδηγήσει σε σημαντική χαλάρωση την έννοια των παρατάξεων και σε πολύ μεγαλύτερη 

ρευστότητα τις συσπειρώσεις των δημοτικών συμβούλων, οι οποίες ενδέχεται να αλλάζουν ακόμη και σε 

κάθε θέμα συζήτησης. Το θετικό αυτής της εξέλιξης είναι ότι θα υπάρχει σε μεγάλο βαθμό απαγκίστρωση 
των δημοτικών συμβουλίων από τα πολιτικά κόμματα, που προκάλεσαν πολλά δεινά στην αυτοδιοίκηση. 

Δεν βρισκόμαστε, άλλωστε, πολύ μακριά από την εποχή του ιλαροτραγικού φαινομένου να εκφράζει την 

άποψη της η κεντρική διοίκηση ενός πολιτικού κόμματος για το ποιον θα έπρεπε να ψηφίσουν οι οπαδοί 
του κόμματος σε έναν δήμο κοντά στην Ορεστιάδα ή στο Καστελόριζο.  

Η εκλογή των δημοτικών συμβουλίων με απλή αναλογική μπορεί να δημιουργήσει δύο αντίθετες ροπές: η 

μία θα οδηγήσει σε ευρύτερες συναινέσεις για την επίτευξη των αναγκαίων πλειοψηφιών, η άλλη ενδέχεται 
να τροφοδοτήσει την τάση για υπόγειες συναλλαγές και δοσοληψίες μεταξύ των αιρετών της 

αυτοδιοίκησης.  

Αναμφίβολά το νέο σύστημα θα ευνοήσει την ανάδειξη ισχυρών ή/ και αναγνωρίσιμων προσωπικοτήτων, 

οι οποίες όμως δεν διαθέτουν κατ  ́ανάγκη παραταξιακό μηχανισμό.  
Η αναλογική εκλογή των δημοτικών συμβούλων σε ένα ψηφοδέλτιο σε συνδυασμό με την ισχυροποίηση 

του δημάρχου λόγω της άμεσης και προσωπικής εκλογής θα οδηγήσει σε νέες ισορροπίες ανάμεσα στα 

εκλεγμένα όγρανα της αυτοδιοίκησης.  
Οι πρώτες κριτικές της νέας πρότασης επικεντρώνονται στο γεγονός ότι η κυβερνητική πρωτοβουλία 

υποκρύπτει μικροπολιτικές σκοπιμότητες. Αυτό είναι πιθανό να συμβαίνει αλλά μήπως και το υφιστάμενο 

σύστημα εκλογής των δημοτικών αρχών δεν ανταποκρινόταν στους μικροκομματικούς υπολογισμούς της 
εποχής της καθιέρωσης του; Ατυχώς για την αυτοδιοίκηση τα πολιτικά κόμματα πάντοτε στέκονταν  

τροχοπέδη στις προσπάθεια εμβάθυνσης των δημοκρατικών θεσμών στο τοπικό επίπεδο.  

Το πιο κρίσιμο διακύβευμα όμως σε κάθε εκλογικό σύστημα είναι τούτο: ποια θα είναι τα κριτήρια με το 

οποία οι πολίτες θα επιλέγουν τους εκλεκτούς τους: θα προτιμήσουν εκείνους που ξημεροβραδιάζονται σε 
γάμους, κηδείες, βαπτίσεις, πανηγύρια, καφεμαζώξεις και ουζοκατανύξεις; ή θα επιλέξουν αυτούς που 

επένδυσαν σε γνώση, εμπειρία και ηθικό εκτόπισμα και είναι έτοιμοι να αναλάβουν με αξιώσεις το πηδάλιο 

διακυβέρνησης ενός δήμου; Καλώς η κακώς οι πολίτες έχουν το προνόμιο αλλά και την ευθύνη για την 
μοίρα τους. Αυτό είναι το όριο αλλά και το τίμημα της δημοκρατίας.  

* Επικ. Καθηγητής Πανεπιστημίου Αιγαίου 

Πηγή: http://ikariaki.gr/neo-sistima-dimotikon-eklogon/  

http://news.in.gr/economy/article/?aid=1231253400
http://ikariaki.gr/neo-sistima-dimotikon-eklogon/
http://ikariaki.gr/neo-sistima-dimotikon-eklogon/


 

επιστροφή 

 

Να υπερασπίσουμε το άρθρο 24 του Συντάγματος 

Το άρθρο 24 του Συντάγματος δεν χρειάζεται αναθεώρηση – χρειάζεται εφαρμογή  

 

του Κώστα Φωτεινάκη* 

 

Οι απειλές της Νέας Δημοκρατίας του 2006 για αναθεώρηση του άρ.24 που προστατεύει το 

περιβάλλον και τον πολιτισμό, επιστρέφουν το 2013 δια στόματος του Πρωθυπουργού Αντώνη 

Σαμαρά στο Ναύπλιο 

 «– Να αναθεωρηθεί το περίφημο άρθρο 24, ώστε να περιφρουρηθεί καλύτερα το περιβάλλον και να 

αντιμετωπιστούν ακραίες καταστάσεις που εμποδίζουν σήμερα την αξιοποίηση της ιδιωτικής 

περιουσίας ενός απλού ανθρώπου, όσο και της περιουσίας του Δημοσίου. Και να ενισχυθεί έτσι και 

η Γεωργία και η Κτηνοτροφία, αλλά και να ενισχυθεί και η ίδια η δασική προστασία.» 

Πρωθυπουργός Αντώνης Σαμαράς, Προσυνέδριο Ν.Δ. στο Ναύπλιο 16/6/2013 

http://www.primeminister.gov.gr/2013/06/16/12226 

  

Το παραπάνω απόσπασμα είναι από την ομιλία του κ.Σαμαρά,  πέρασε όμως στα «ψηλά» των 

ΜΜΕ λόγω ΕΡΤ, ανασχηματισμού ή ακόμα και λόγω «θερινής ραστώνης» της κοινωνίας για 

θέματα περιβάλλοντος. 

Το άρθρο 24 του Συντάγματος, που θέλει να αναθεωρήσει ο κ.Σαμαράς (και ο κ.Βενιζέλος άραγε;) 

έχει αποτελέσει τη βάση θετικών αποφάσεων του Συμβουλίου της Επικρατείας για την προστασία 

του Περιβάλλοντος και του Πολιτισμού, οι οποίες όμως αξιολογούνται ως αρνητικές από εκείνους 

που αδιαφορούν ή που κερδοσκοπούν λεηλατώντας τη φύση. 

Όσοι ενδιαφέρονται μόνο για τα κέρδη, σε βάρος της κοινωνίας και της φύσης, θεωρούν το άρθρο 

24 του Συντάγματος, ως ένα από τα εμπόδια στα σχέδιά τους, και για αυτό κατά καιρούς 

επιχειρούν να το «εκσυγχρονίσουν», δηλαδή να το αποδυναμώσουν. Τις περισσότερες φορές 

χρησιμοποιούν τις φράσεις «περαιτέρω προστασίας του περιβάλλοντος» κ.λπ. στην 

πραγματικότητα όμως επιδιώκουν να το τροποποιήσουν έτσι ώστε ανενόχλητοι  να «κόβουν και 

να ράβουν» το φυσικό και το αστικό περιβάλλον  στα μέτρα τους. 

Το ΣτΕ που εκδίδει αποφάσεις ερμηνεύοντας το άρθρο 24 του Συντάγματος, δεν είναι το μοναδικό 

μέσο για την Προστασία του Περιβάλλοντος, είναι απλώς  ακόμα μία δυνατότητα που αξιοποιούν 

τα κινήματα πολιτών στους αγώνες τους, καταβάλλοντας μάλιστα μεγάλα ποσά για την προσφυγή 

σε αυτό. Το ΣτΕ φαίνεται ότι διολισθαίνει στις κυβερνητικές επιλογές του μνημονίου, 

λαμβάνοντας υπ’ όψιν τις κατευθύνσεις του κλιμακίου της τρόικας που δόθηκαν στην έδρα του 

Δικαστηρίου στις 9 Ιουνίου 2012. 

Παρ΄ όλα αυτά το άρθρο 24 του Συντάγματος εξακολουθεί να  αποτελεί ένα ανάχωμα ενάντια στη 

λεηλασία της φύσης  και της προστασίας της πολιτιστικής μας κληρονομιάς, ένα εμπόδιο για 

όσους λεηλατούν τα δάση, τους αιγιαλούς κ.λπ. 

Υπενθυμίζουμε ότι και στο παρελθόν είχε επιχειρηθεί να αναθεωρηθεί το άρθρο 24, έτσι ώστε να 

αλλάξει η έννοια του δάσους και να αποχαρακτηριστούν  δασικές περιοχές,  όμως η αναθεώρηση 

δεν πραγματοποιήθηκε γιατί υπήρξαν σοβαρές αντιδράσεις από τους επιστημονικούς και 

κοινωνικούς φορείς καθώς και από τα κινήματα πολιτών. 

Αξίζει τον κόπο να αναφερθούμε α) στο νόμο Δρυ του 2003  με τον οποίο επιχειρήθηκε να 

αλλάξει η έννοια του δάσους και να αποχαρακτηριστούν δασικές περιοχές, αλλά η ολομέλεια του 

ΣτΕ τον έκρινε αντισυνταγματικό βάση του άρθρου 24 του Συντάγματος β) στη κατάθεση 

πρότασης αναθεώρησης άρθρων του Συντάγματος από τη κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας, 

Μάιος 2006, μεταξύ των οποίων και του άρθρου 24. Η πρόταση της Ν.Δ.:«... η νομολογία, 

ερμηνεύοντας το άρθρο 24 σε συνδυασμό με το άρθρο 117 παράγραφος 3 και κάνοντας σημαντική 

προσπάθεια να περισώσει το δασικό πλούτο της Χώρας, είχε οδηγηθεί, σε ορισμένες περιπτώσεις, σε 

ανελαστικές παραδοχές σε ό,τι αφορά τις δασικές εκτάσεις, που παραγνώριζαν πραγματικές 

καταστάσεις διαμορφωμένες εδώ και δεκαετίες, μην εξυπηρετώντας πάντοτε το δημόσιο συμφέρον 

με τον καλύτερο δυνατό τρόπο και καταλήγοντας συχνά σε ανεπιεικείς λύσεις». 

http://www.primeminister.gov.gr/2013/06/16/12226


  

Τα κινήματα πολιτών, οι επιστημονικοί και κοινωνικοί φορείς, οι περιβαλλοντικές οργανώσεις 

οφείλουν να  συντονιστούν για μια ακόμα φορά για να αποτρέψουν την οποιαδήποτε σκέψη για 

αναθεώρηση (περιβαλλοντική αποδυνάμωση) του άρθρου 24 με κύριο αίτημα «Το άρθρο 24 του 

Συντάγματος δεν χρειάζεται αναθεώρηση – χρειάζεται εφαρμογή». 

*Πρόεδρος των Φίλων της Φύσης/ Friends of Nature Greece 

Πηγή: http://naturefriends-gr.blogspot.gr/2013/06/24.html 

 

 

Το νομοσχέδιο για τα Δάση αποτελεί απροκάλυπτη και συστηματική παραβίαση του 

Συντάγματος και της Νομολογίας του Συμβουλίου της Επικρατείας  

 

Επιμελητήριο Περιβάλλοντος και Βιωσιμότητος 

Αθήνα, 30 Σεπτ. 2013 

 

Ανακοίνωση του Επιμελητηρίου Περιβάλλοντος και Βιωσιμότητος σχετικά με το νομοσχέδιο 

«Δασικά Οικοσυστήματα : Ορισμοί, μέτρα προστασίας, ανάπτυξης και διαχείρισης» 

Το Νομοσχέδιο «Δασικά Οικοσυστήματα : Ορισμοί, μέτρα προστασίας, ανάπτυξης και 

διαχείρισης» αποτελεί την πλέον απροκάλυπτη και συστηματική παραβίαση του Συντάγματος 

και της Νομολογίας του Συμβουλίου της Επικρατείας για την προστασία των δασών στην 

ιστορία του Ελληνικού κράτους.  Το γεγονός ότι τέθηκε σε δημόσια διαβούλευση μόνον ως 

εμπαιγμός μπορεί να εκληφθεί.   

Το Επιμελητήριο Περιβάλλοντος και Βιωσιμότητος θεωρεί ότι το Νομοσχέδιο δεν είναι δεκτικό 

σοβαρού σχολιασμού, αλλά μόνον άμεσης απόσυρσης στο σύνολό του. 

Επιμελητήριο Περιβάλλοντος και Βιωσιμότητος 

Καλλιδρομίου 30, 11473 ΑΘΗΝΑ 

Τηλ: 210-3823.850, email: info@environ-sustain.gr 
 

επιστροφή 

  

Νομοσχέδιο για τα δάση: 
Χαρίζεται όπως είναι, δασωμένο… 

 
Στήριξέ μας σε αυτή την προσπάθεια! 
Μέσα στη δίνη της επικαιρότητας ξεκίνησε την προηγούμενη Παρασκευή ένας ανορθόδοξος πόλεμος κατά του ελληνικού 
περιβάλλοντος.    
Αθόρυβα, το YΠΕΚΑ, με νομοσχέδιο που έθεσε σε διαβούλευση για μόνο μια εβδομάδα, σχεδιάζει με πρόφαση τη «δική του» 

ανάπτυξη, ένα άνευ προηγουμένου ξεπούλημα φυσικών περιοχών με στόχο την εντατική εκμετάλλευση.   
Αραιά δάση, ξέφωτα μέσα σε δάση, αμμοθίνες, υγρότοποι, εκτάσεις χαμηλής βλάστησης γεμάτες ρίγανη, θυμάρι και άλλα 
ελληνικά βότανα. Όλες αυτές οι περιοχές που βρίσκονται κυρίως στα νησιά και τις ακτές μας, σύντομα μπορεί να αποτελούν 
ανάμνηση για μας και κάτι που θα δείχνουμε μόνο από φωτογραφίες στα παιδιά μας.   
Όταν αγνοούμε το φυσικό μας κεφάλαιο, τότε δεν μιλάμε για ανάπτυξη αλλά για ξεπούλημα. 

Καλούμε το ΥΠΕΚΑ να αποσύρει άμεσα το νομοσχέδιο και να ξεκινήσει μια ουσιαστική και ευρεία διαβούλευση για την 

πραγματικά βιώσιμη πορεία που η χώρα αξίζει. 
Στήριξέ μας σε αυτή την προσπάθεια! 

Μοιράσου στο Facebook την καταχώρηση που λέει την αλήθεια για το σχέδιο νόμου.  

Ζήτησε μέσω Twitter από τον Υπουργό, κο Μανιάτη, την άμεση απόσυρση του σχεδίου νόμου.  

Σε περίπτωση που δεν χρησιμοποιείς κάποια από τα κοινωνικά δίκτυα μοιράσου αυτό το μήνυμα με φίλους και συνεργάτες.  
Σε ευχαριστούμε για τη βοήθεια και τη συμμετοχή.  Θα είμαστε σε επαφή για τις εξελίξεις στο δύσκολο αυτό θέμα.   
Φιλικά, Δημήτρης Καραβέλλας, γενικός διευθυντής 
ακολουθεί το σχετικό δελτίο τύπου  

 
WWF Ελλάς   

25 Σεπτεμβρίου 2013 

Ως καταστροφικό για το περιβάλλον και επιζήμιο για την οικονομία και την ανάπτυξη της χώρας, 
χαρακτηρίζει η περιβαλλοντική οργάνωση WWF Ελλάς το νομοσχέδιο που έδωσε σε δημόσια 

διαβούλευση επτά ημερών το ΥΠΕΚΑ. 

  
Συγκεκριμένα, με το υπό διαβούλευση νομοσχέδιο: 

http://naturefriends-gr.blogspot.gr/2013/06/24.html
mailto:info@environ-sustain.gr
http://goo.gl/d33eu5
http://invalid-stuff-detected.example.com/
http://www.wwf.gr/news/880-25-10


·         Καταργείται το καθεστώς προστασίας οικολογικά πολύτιμων εκτάσεων που τώρα καλύπτονται από 

αραιή και χαμηλή θαμνώδη βλάστηση. Έτσι, το 15% τουλάχιστον της ελληνικής επικράτειας παύει 

οριστικά να προστατεύεται από τη δασική ή όποια άλλη νομοθεσία. 
·         Κατά περίεργη «σύμπτωση», στις εκτάσεις των οποίων η προστασία υποβαθμίζεται, 

περιλαμβάνονται περιζήτητες προς εκμετάλλευση παραθαλάσσιες και νησιωτικές περιοχές, στις οποίες δεν 

υπάρχει άλλου είδους δασική βλάστηση.  

·         Δίνεται πρώτης τάξεως κίνητρο στους εμπρηστές, καθώς οι παραπάνω εκτάσεις δεν θα μπορούν 
πλέον να κηρύσσονται αναδασωτέες.  

·         Στις υπόλοιπες δασικές εκτάσεις και δάση, αυξάνεται η ένταση και ο αριθμός των χρήσεων που 

επιτρέπονται. 
·         Πολύτιμες κατηγορίες δασών και δασικών εκτάσεων, όπως οι παραθαλάσσιες, οι παραλίμνιες και 

όσες βρίσκονται εντός περιοχών Natura, δεν προστατεύονται πια από χρήσεις που μέχρι σήμερα 

απαγορεύονταν σε αυτές.  
·         Αναστέλλεται η υποχρέωση καταβολής προστίμων για παράνομες χρήσεις ή καταπατήσεις δασικής 

γης. 

·         Προβλέπονται περίεργες νέες χρήσεις, όπως «έρευνες για θησαυρούς», εγκαταστάσεις σωμάτων 

ασφαλείας, κάθε είδους κτηνοτροφικές εγκαταστάσεις, χώροι απόθεσης αποβλήτων, ιστοί μέτρησης 
ανέμου, σε όλες τις περιπτώσεις μαζί με την οδοποιία τους και τις συνοδές τους εγκαταστάσεις, και φυσικά 

μεγάλες τουριστικά συγκροτήματα. 

·         Νομιμοποιείται, για πολλοστή φορά, σωρεία παρανομιών, ακόμα και στα τελείως αναγκαία για τις 
πόλεις μας πάρκα και άλση.  

  

Για το WWF Ελλάς, το φυσικό περιβάλλον αποτελεί το πλέον δυνατό συγκριτικό πλεονέκτημα της χώρας, 
ένα πραγματικό θησαυροφυλάκιο που ζητά προστασία και κατάλληλη διαχείριση, για να συνεχίσει να 

παρέχει τις πολύτιμες υπηρεσίες του στη ζωή των πολιτών και να είναι πραγματικός πυλώνας μίας 

ζωντανής και μακροπρόθεσμα βιώσιμης οικονομίας. 

«Το νομοσχέδιο του ΥΠΕΚΑ είναι τόσο προβληματικό, ώστε δεν μπορεί να αποτελέσει βάση για συζήτηση», 
τονίζει ο Δημήτρης Καραβέλλας, διευθυντής του WWF Ελλάς. «Τα πραγματικά προβλήματα που καθιστούν 

τη δασική νομοθεσία ανεφάρμοστη και δύσχρηστη μπορούν να επιλυθούν, χωρίς να καταστραφεί η δασική 

περιουσία της χώρας. Το νομοσχέδιο του ΥΠΕΚΑ όχι απλά δεν λύνει προβλήματα, αλλά αντίθετα μας οδηγεί 
σε μια βαθύτερη και πολύ σοβαρότερη κρίση: την οικολογική. Οι αποφάσεις του σήμερα, καθοδηγούμενες 

από μία στρεβλή και δίχως βιώσιμο αναπτυξιακό όραμα πολιτική, οδηγούν σε ένα μέλλον φτωχότερο με μη 

αναστρέψιμες συνέπειες. Όταν αγνοούμε το φυσικό μας κεφάλαιο, τότε δεν μιλάμε για ανάπτυξη αλλά για 

ξεπούλημα». 
  

Το WWF Ελλάς καλεί την Κυβέρνηση να αποσύρει αμέσως το νομοσχέδιο και να ξεκινήσει μια 

ουσιαστική και ευρεία διαβούλευση για την πραγματικά βιώσιμη πορεία που η χώρα αξίζει. 

  

Περισσότερες πληροφορίες: 
Ιάσονας Κάντας, υπεύθυνος τύπου WWF Ελλάς, τηλ: 210 33 14 893, κιν: 697 185 9632, i.kantas@wwf.gr  
  

Σημειώσεις προς συντάκτες: 
1.                   Επισυνάπτονται σχετικές καταχωρήσεις του WWF Ελλάς. Παρακαλούμε όπως χρησιμοποιηθούν για την καλύτερη 
οπτικοποίηση του θέματος. 
2.                   Εάν το νομοσχέδιο γίνει νόμος, θα πληγεί κυρίως η αραιή φρυγανική δασική βλάστηση, δηλαδή η πιο τυπική μορφή 
χαμηλής βλάστησης στην Ελλάδα και τη Μεσόγειο. Αυτή περιλαμβάνει μικρούς θάμνους με μικρά και συχνά αγκαθωτά φύλλα, 
που ευδοκιμούν στο ξηρό μεσογειακό κλίμα σε χαμηλά υψόμετρα. Καταλαμβάνει περίπου το 15% της επικράτειας της χώρας και 
είναι διαδεδομένη στις Κυκλάδες, τα Δωδεκάνησα, την Κρήτη, την Πελοπόννησο και τη δυτική Ελλάδα, διαμορφώνοντας ένα 

ελκυστικό περιβάλλον. Τα φρύγανα είναι τόποι πλούσιοι σε κοινά αλλά και ενδημικά είδη. Για παράδειγμα, η ποικιλία των 
ερπετών είναι μεγάλη, ενώ για τα αρπακτικά πουλιά συνιστούν ένα από τα σημαντικότερα ενδιαιτήματα τροφοληψίας. Πολλά από 
τα φυτά που συναντάμε στα φρύγανα, εκτός από την αισθητική τους αξία, είναι και ιδιαίτερα χρήσιμα στην καθημερινότητα ως 
αρωματικά, φαρμακευτικά, αφεψήματα, ενώ αποτελούν το βασικό υπόβαθρο για τη μελισσοκομία της χώρας μας.  
3.                   Τα φρύγανα αποτελούν ιδιαίτερο τύπο οικοτόπου σε πολλές περιοχές της χώρας, που προστατεύεται. Από τους 115 
τύπους οικότοπων κοινοτικής σημασίας (Οδηγία 92/43/ΕΟΚ) που εξαπλώνονται στην Ελλάδα, 26 αφορούν εκτάσεις με 
«φρυγανική, ποώδη ή άλλη αυτοφυή βλάστηση». Ο αριθμός των οικότοπων ανεβαίνει σε 35 αν υπολογίσουμε και περιοχές με 
αμμοθινική βλάστηση και σε 52 αν σε αυτές προσθέσουμε και τους οικότοπους που απαντώνται σε υγροτοπικές περιοχές που 

επίσης εντάσσονται στην κατηγορία των «δημοσίων γαιών» του νομοσχεδίου. 
 

επιστροφή 

 

https://webmail.tee.gr/webmail/src/compose.php?send_to=i.kantas@wwf.gr


Η διάλυση της δασικής υπηρεσίας είναι προ των πυλών- Να υπερασπίσουμε τη δημόσια 

περιουσία, τα δάση και τους εργαζόμενους σε αυτά  

 

Ελληνικό Δίκτυο Περιβαλλοντικών Κοινωνικών Οργανώσεων «ΦΙΛΟΙ ΤΗΣ ΦΥΣΗΣ»  

Θερμοπυλών 92,12461 – Mail: desk@nfgr.org  URL: http://nfgr.org - http://naturefriends-

gr.blogspot.gr 

31/08/2013 

Η αποδόμηση του δημοσίου τομέα συντελείται πλέον ανοιχτά σε όλους τους τομείς και με μεγάλη 

μεθοδικότητα. 

Η πλήρης απαξίωση του φυσικού πλούτου υπό τον μανδύα της δήθεν εξοικονόμησης πόρων 

οδηγεί σε καταστροφικές για το περιβάλλον συνέπειες. 

Η διάλυση της δασικής υπηρεσίας είναι προ των πυλών όπως αναφέρει η Πανελλήνια Ένωση 

Δασολόγων Δημοσίων Υπαλλήλων. 

Η δασική υπηρεσία επιφορτισμένη με ένα τρομερά δύσκολο και νευραλγικό έργο, την προστασία 

των δασών και της δημόσιας περιουσίας, είναι αναγκασμένη από την δικομματική κυβέρνηση ΝΔ-

ΠΑΣΟΚ να εκχωρεί αρμοδιότητες στην ιδιωτική εταιρεία "ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ Α.Ε", να δέχεται 

την είσοδο ιδιωτών θηροφυλάκων σε αμιγώς δασικές δραστηριότητες, ενώ από την άλλη το νέο 

οργανόγραμμα που σχεδιάζεται σκοπό έχει την συρρίκνωση μέχρις εξαφανίσεώς της. 

Το οργανόγραμμα αυτό χαρακτηρίζεται ως τερατούργημα αφού καταργεί διευθύνσεις και τμήματα 

αποδομώντας τα δασαρχεία τεχνηέντως.  

Η ΠΕΔΔΥ καταγγέλλει την όλη μεθόδευση που μοναδικό σκοπό έχει το ξεπούλημα της δημόσιας 

υπηρεσίας και την πλήρη αδιαφορία για τα δασικά οικοσυστήματα και το μέλλον τους. 

Οι ΦΙΛΟΙ της ΦΥΣΗΣ αντιτάσσονται στις μεθοδεύσεις αυτές και θα αγωνιστούν με όλες τις 

οργανώσεις, τις πρωτοβουλίες πολιτών και κάθε ενδιαφερόμενο για την πλήρη προστασία των 

δασών και των εργαζομένων σε αυτά. 

 

Το Ελληνικό Δίκτυο Περιβαλλοντικών Κοινωνικών Οργανώσεων «ΦΙΛΟΙ ΤΗΣ ΦΥΣΗΣ» 

ιδρύθηκε το 2007 και αποτελεί τμήμα της Διεθνούς Περιβαλλοντικής Οργάνωσης Friends of 

Nature/NFI (1895). Στους NFI  http://www.nfi.at συμμετέχουν 45  εθνικές οργανώσεις απ΄ όλο τον 

κόσμο με περισσότερα από 500.000 μέλη. Οι NFI συμπεριλαμβάνονται στους GREEN10/G10 που 

είναι οι δέκα μεγαλύτερες περιβαλλοντικές οργανώσεις στον κόσμο. 

 

επιστροφή 

 

Ετήσια έκθεση του WWF Ελλάς για το 2012 

 

Εξαιρετικά χρήσιμο. διαβάσετε το πλήρες κείμενο της έκθεσης εδώ. . Κυκλοφόρησε τον 

Αύγουστο. Αναδημοσιεύουμε το διαβιβαστικό γράμμα του Γενικού Διευθυντή, την εισαγωγή της 

έκθεσης και τα συμπεράσματα. (69 σελίδες) ΗΓ 

έκθεση για την εφαρμογή της περιβαλλοντικής νομοθεσίας  

Βοήθησε μας ώστε το περιβάλλον να μην καταλήξει στα πολιτικά αζήτητα.  

Αγαπητοί Φίλοι, 

Έχετε ποτέ προσπαθήσει να διαβάσετε ένα ΦΕΚ; Αν δεν το έχετε κάνει μέχρι σήμερα, καλύτερα 

να μην το προσπαθήσετε. Κάθε Φύλλο Εφημερίδας της Κυβέρνησης (ΦΕΚ) δημοσιεύει τους 

νόμους και τις αποφάσεις του κράτους. Οι «Κανόνες λειτουργίας» λοιπόν που θα έπρεπε να είναι 

σαφείς, ξεκάθαροι και κατανοητοί από όλους, είναι σχεδόν αδύνατον να τους διαβάσει ένας μη 

ειδικός. Και οι αλλαγές σε αυτούς τους κανόνες, που συχνά επηρεάζουν και ορίζουν τη μοίρα του 

ελληνικού περιβάλλοντος, θα έπρεπε επίσης να είναι γνωστές σε όλους. Δεν είναι όμως. 

Από το 2005 και με τη σταθερή οικονομική συμμετοχή των υποστηρικτών μας, έχουμε αναλάβει 

το δύσκολο έργο της ετήσιας παρακολούθησης της εφαρμογής της περιβαλλοντικής νομοθεσίας. 

Σε καθημερινή λοιπόν βάση, παρακολουθούμε, καταγράφουμε κάθε νέα τροπολογία νόμου, πράξη 

νομοθετικού περιεχομένου, διάταξη νομοσχεδίου, υπουργική απόφαση. Δίνουμε ιδιαίτερη έμφαση 

mailto:desk@nfgr.org
http://nfgr.org/
http://naturefriends-gr.blogspot.gr/
http://naturefriends-gr.blogspot.gr/
http://www.nfi.at/
http://www.wwf.gr/images/pdfs/WWF-NOMOreport%202013.pdf


στις επιπτώσεις που έχουν στην προστασία του περιβάλλοντος και της ποιότητας της ζωής μας και 

επιχειρούμε να προτείνουμε ρεαλιστικές λύσεις. 

Η δουλειά αυτή ολοκληρώνεται κάθε καλοκαίρι με την έκδοση και δημοσίευση της «έκθεσης για 

την εφαρμογή της περιβαλλοντικής νομοθεσίας». 

Η φετινή, 9η έκθεση, παρουσιάζει τις καταιγιστικές αλλαγές που ψηφίστηκαν από τη Βουλή, την 

έκταση του περιβαλλοντικού εγκλήματος, αλλά και τις λύσεις που υπάρχουν. 

Θα θέλαμε λοιπόν να μοιραστούμε μαζί σας αυτήν τη δουλειά και να σας ζητήσουμε να 

υποστηρίξετε τη προσπάθεια μας να συνεχίσουμε να «κρατάμε Θερμοπύλες», με έγκαιρες και 

επιστημονικά τεκμηριωμένες παρεμβάσεις, όπως η ετήσια έκθεση για την εφαρμογή της 

περιβαλλοντικής νομοθεσίας.  

Φιλικά, 

Δημήτρης Καραβέλλας, γενικός διευθυντής. 
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Α. ΕΙΣΑΓΩΓΗ   

Η περίοδος που καλύπτεται από τη φετινή, ένατη από το 2005, ετήσια έκθεση για την εφαρμογή 

της περιβαλλοντικής νομοθεσίας (Ιούνιος 2012 –Ιούνιος 2013), χαρακτηρίστηκε από καταιγιστική 

υποβάθμιση της περιβαλλοντικής νομοθεσίας.  

Σε αξιοσημείωτο μεν, μικρότερο δε βαθμό από προηγούμενες χρονιές, η περιβαλλοντική 

οπισθοδρόμηση που καταγράφεται στην έκθεση αποτέλεσε απόρροια των μνημονιακών 

δεσμεύσεων της χώρας: στις περισσότερες περιπτώσεις, η απώλεια περιβαλλοντικού κεκτημένου 

και η υποβάθμιση τού περιβαλλοντικού δικαίου προέκυψαν από κυβερνητικές επιλογές. Κύρια 

εκδήλωση της τάσης αυτής παραμένει η μαζική και ασυντόνιστη, επιχείρηση διαφορετικών 

υπουργείων για «απλοποιήσεις» στην αδειοδότηση δραστηριοτήτων και κατηγοριών έργων, με 

έμφαση ιδίως στη σχεδόν κατάργηση σημαντικών αδειοδοτικών διαδικασιών για μεγάλες 

τουριστικές επενδύσεις. Συνεχίστηκε επίσης με αμείωτο ρυθμό η νομοθετική δραστηριότητα για 

τη νομιμοποίηση παράνομων κτισμάτων και χρήσεων όλων των κατηγοριών. Τέλος, σημειώθηκε 

μια πραγματική υποβάθμιση της ποιότητας της νομοθέτησης, με διάσπαρτες διατάξεις για 

παρόμοια θέματα να εισάγονται σε εντελώς άσχετα νομοθετήματα και διεθνείς συμβάσεις, αλλά 

και ρυθμίσεις που είναι κακογραμμένες ή/και ακατανόητες από το κοινό.  

Σημαντικός εγγυητής της περιβαλλοντικής νομιμότητας παραμένει το ανώτατο ακυρωτικό 

δικαστήριο, το Συμβούλιο της Επικρατείας, καθώς και οι μηχανισμοί περιβαλλοντικών ελέγχων, 

κυρίως οι Επιθεωρητές Περιβάλλοντος, αλλά σε πολλές περιπτώσεις και τα κλιμάκια ελέγχου 

ποιότητας περιβάλλοντος των Περιφερειών. Ουσιαστικοί θεματοφύλακες όμως του 

περιβαλλοντικού κεκτημένου είναι οι πολλές τοπικές οργανώσεις, πρωτοβουλίες και ομάδες 

πολιτών καθώς και οι εθνικής εμβέλειας μη κυβερνητικές περιβαλλοντικές οργανώσεις που, συχνά 

με προσωπικό κόστος, δίνουν άνιση μάχη με τον χρόνο και τους ισχυρούς μηχανισμούς, 

κοινωνικούς και οικονομικούς, που τρέφονται από το περιβαλλοντικό έγκλημα και την 

καταστροφική εκμετάλλευση του φυσικού θησαυροφυλακίου της χώρας.  

Η περιβαλλοντική οργάνωση WWF Ελλάς, αφιέρωσε σημαντικό χρόνο και πόρους στην 

επισταμένη παρακολούθηση της νομοθετικής διαδικασίας, κυρίως στο επίπεδο της συζήτησης 

σχεδίων νόμου στη Βουλή και της δημόσιας διαβούλευσης. Η συνεχής όμως και απρόβλεπτη 

κατάθεση τροπολογιών σε νομοσχέδια άσχετου με το περιβάλλον αντικειμένου και η 

συμπερίληψη τροποποιητικών ρυθμίσεων σε σωρεία διαταγμάτων και αποφάσεων κατέστησε 

ιδιαίτερα απαιτητική τη συνεχή επαγρύπνηση, την πλήρη παρακολούθηση και έγκαιρη παρέμβαση 

στο σύνολο των σχετικών διαδικασιών. Σε αυτό το δύσκολο έργο, πολύ σημαντική ήταν η θετική 

συνεισφορά ενός εκτεταμένου δικτύου εθελοντών και συνεργασιών με φορείς και πρόσωπα που 

διευκόλυναν τη ροή προς την οργάνωση σημαντικής πληροφορίας για νομοθετικές ρυθμίσεις της 

τελευταίας στιγμής, οι οποίες έχρηζαν επείγουσας παρέμβασης από το WWF Ελλάς.  

Άξιο μνείας επίσης και επαίνων είναι το σημαντικό έργο της εθελοντικής Νομικής Ομάδας  

Υποστήριξης Πολιτών του WWF Ελλάς. Και την χρονιά αυτή, η Νομική Ομάδα, που αποτελείται 

από εθελοντές πολλών ειδικοτήτων (κυρίως νομικούς, περιβαλλοντολόγους και αρχιτέκτονες- 

μηχανικούς), συνέβαλε στην ενημέρωση των πολιτών και τοπικών ομάδων για την ερμηνεία της 

περιβαλλοντικής νομοθεσίας, καθώς και για τις δυνατότητες που τους παρέχονται για δράση, ώστε 

να αποτραπούν σημαντικά περιβαλλοντικά εγκλήματα και παραβιάσεις της περιβαλλοντικής 

νομοθεσίας.  

Θερμές ευχαριστίες οφείλουμε στην εταιρεία Intrasoft για την επί δεκαετία δωρεάν παραχώρηση 

πρόσβασης στην πολύτιμη και επίκαιρα ενημερωμένη διαδικτυακή βάση δεδομένων NOMOS.  

Επίσης θερμές ευχαριστίες οφείλουμε στους υπαλλήλους πολλών δημοσίων υπηρεσιών, οι οποίοι, 

παρά τον φόρτο εργασίας τους, παρείχαν με προθυμία στους συνεργάτες του WWF Ελλάς 

σημαντικές πληροφορίες για τις εξελίξεις στους τομείς αρμοδιότητάς τους. 

 

Δ. ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ  

Από το 2011, οπότε άρχισαν να γίνονται ευρύτερα αισθητές οι πολλαπλές επιπτώσεις της 

οικονομικής κρίσης, ξεκίνησε μια αδιάκοπη πορεία καταιγιστικής απώλειας πολύτιμου 

περιβαλλοντικού κεκτημένου, η οποία σημείωσε ύφεση κατά την περίοδο της μεταβατικής 

Κυβέρνησης Πικραμμένου, αλλά στη συνέχεια εντάθηκε δίχως αναστολές. 



Όπως προκύπτει από τα δεδομένα και της φετινής έκθεσης, η οικονομική κρίση χρησιμοποιείται 

αθρόα ως πολιτική δικαιολογία για εκπτώσεις στην περιβαλλοντική νομοθεσία και πολιτική. Με 

αιχμή τις πολιτικές που αποτελούν σαφείς μνημονιακές δεσμεύσεις και με δεδομένο ότι το 

Μνημόνιο δεν περιέχει αναφορές και δεν περιλαμβάνει μέτρα για την προστασία του 

περιβάλλοντος και των φυσικών πόρων, πολλά διαφορετικά υπουργεία έβαλαν στο στόχαστρο την 

περιβαλλοντική νομοθεσία που επηρεάζει τον τομέα πολιτικής ευθύνης τους. Σε μερικές όμως 

περιπτώσεις, οι κατευθύνσεις για περιβαλλοντικές εκπτώσεις προήλθαν όντως από την Τρόικα ή 

την Task Force. 

Κατά την περίοδο αναφοράς, δηλαδή από τον Ιούνιο 2012 μέχρι τον Μάιο 2013, η νομοθεσία και 

οι πολιτικές για το περιβάλλον και την αειφορία υπέστησαν συντριπτικές απώλειες σημαντικού 

κεκτημένου, μέσα από απανωτές τροποποιητικές πρωτοβουλίες από διαφορετικά υπουργεία. 

Οι τομείς που υπέστησαν τα σημαντικότερα πλήγματα ήταν η νομοθεσία για την πρόσβαση στην 

περιβαλλοντική πληροφορία, τη χωροταξία και τις χρήσεις γης, την περιβαλλοντική αδειοδότηση 

και την προστασία δασών και αιγιαλών. 

Κυριότερες εξελίξεις που σημάδεψαν την περίοδο αναφοράς ήταν: 

! η πρακτική διάλυση του Εθνικού Συστήματος Προστατευόμενων Περιοχών και η δίχως λογική 

και οικονομικό αντίκρισμα για τον κρατικό προϋπολογισμό βιαστική νομοθετική ρύθμιση για 

καταργήσεις ή και συγχωνεύσεις φορέων διαχείρισης· 

! οι απανωτές προσβολές υποβάθμισης του περιβαλλοντικού δικαίου με ρυθμίσεις και νομοθετική 

πρωτοβουλία του Υπουργείου Τουρισμού για «επιτάχυνση» των μεγάλων τουριστικών 

επενδύσεων· 

! ο περιορισμός στο 2,5% των ανά έτος διαθεσίμων του Πράσινου Ταμείου και τα πρώτα 

πλήγματα στην ανεξαρτησία και επιστημονική επάρκεια της διοίκησής του· 

! η παραχώρηση σε επιχείρηση ιδιωτικού δικαίου της ιδιοκτησίας και διαχείρισης δημόσιων 

γεωχωρικών δεδομένων που πρέπει με βάση κοινοτική νομοθεσία να διατίθενται από το Δημόσιο 

δωρεάν στο κοινό. 

Σημαντικές εξελίξεις σημειώθηκαν και στο επίπεδο της νομολογίας με πλέον αξιοσημείωτη την 

απόφαση του Δικαστηρίου της ΕΕ για την υπόθεση του Αχελώου, με την οποία απαντώνται 14 

προδικαστικά ερωτήματα που έθεσε το Συμβούλιο της Επικρατείας για την ερμηνεία κοινοτικών 

οδηγιών. Παρά όμως τη σαφώς διαφαινόμενη νέα ακυρωτική απόφαση του Συμβουλίου της 

Επικρατείας, οι πολιτικές ηγεσίες των συναρμόδιων υπουργείων λαμβάνουν την απόφαση ότι το 

έργο θα συνεχιστεί με επιβάρυνση του κρατικού προϋπολογισμού και δίχως εδώ η κρίση να 

αποτελέσει ανασταλτικό παράγοντα. Επίσης σημαντική (αλλά πάντα θλιβερή) εξέλιξη ήταν η 

ανακοίνωση από το ΔΕΕ της καταδίκης της Ελλάδας για την τραγική κατάσταση της Λίμνης 

Κορώνειας, ένα οικολογικό έγκλημα με βαθιές πολιτικές διαστάσεις που πλέον χρονίζει 

απαράδεκτα. Τέλος, σημαντικές αποφάσεις που προκάλεσαν συζητήσεις για τη σημασία τους στο 

περιβάλλον της κρίσης έλαβε το ΣτΕ για τις υποθέσεις του ειδικού πλαισίου χωροταξικού 

σχεδιασμού για τις ΑΠΕ και της ΑΕΠΟ για μεταλλευτικές εργασίες στις Σκουριές Χαλκιδικής. 

Αν και η οικονομική κρίση θα έπρεπε να λειτουργήσει ως αφορμή για συνολική αναθεώρηση του 

πλαισίου ανάπτυξης της χώρας, του τρόπου λειτουργίας του κράτους και συνολικά της 

διακυβέρνησης, του συστήματος αντιμετώπισης της (και περιβαλλοντικής) παρανομίας, εντούτοις 

τελικά χρησιμοποιείται ως δικαιολογία για περικοπή σημαντικών δικλείδων προστασίας από 

ακριβώς αυτές τις στρεβλώσεις που θα έπρεπε να παταχθούν. Οι αλλαγές όμως που συνέβησαν 

στην περιβαλλοντική νομοθεσία υπόσχονται τη συνέχιση του ίδιου στρεβλού μοντέλου που 

οδήγησε τη χώρα στην κρίση, οικονομική και οικολογική, και δεν αντιμετωπίζουν επί της ουσίας 

κανένα από τα προβλήματα που τουλάχιστον στα λόγια υπόσχονται πως θα επιλύσουν.__ 

 

επιστροφή 

  



Αφιέρωμα: Τα Κοινά – Η Κοινωνική Οικονομία  
 

Οι σπόροι φύτρωσαν 

Κατάθεση εμπειρίας από συμμετοχή σε εγχείρημα αλληλέγγυας οικονομίας 

 

(Θεωρούμε το κείμενο που ακολουθεί εξαιρετικό και πολύτιμο. Πρέπει να διαβαστεί από όλους 

όσους παιδεύονται με τα θέματα της αλληλέγγυας οικονομίας. Είναι πολύτιμο για την εντιμότητα 

αλλά και για την εμπειρία και τις πληροφορίες που μας δίνει. Καλό θα ήταν να το διάβαζαν και 

όλοι οι γονείς για να δουν τι κάνουν τα παιδιά τους. ΗΓ  

 

Του Ηρακλή Παναγούλη 

Τα τελευταία δύο χρόνια έχουν παρουσιαστεί πολλά εγχειρήματα που αναφέρονται στην 

Αλληλέγγυα Οικονομία (1), τα οποία φαντάζουν ως απάντηση στην οικονομική κρίση. Για να 

εξακολουθήσει, παρ’ όλα αυτά, να αποπνέει ο λόγος τους ελπίδα, νομίζω πως πρέπει να 

ωριμάσουν γρήγορα, καθώς οι συνθήκες είναι πιεστικές και διέξοδος στην κρίση δεν είναι ορατή.  

Η επεξεργασία και η αξιοποίηση των πρώτων εμπειριών από τα πρώιμα εγχειρήματα της 

πρόσφατης περιόδου νομίζω ότι θα συνεισφέρουν στην «ενηλικίωση» των εγχειρημάτων και στην 

αποφυγή, τουλάχιστον, του «εύκολου λάθους».  

 

Ο Σπόρος, συνεταιρισμός για το εναλλακτικό και αλληλέγγυο εμπόριο, ξεκίνησε να 

δραστηριοποιείται το φθινόπωρο του 2005 και έφτασε στο τέρμα της διαδρομής του το φθινόπωρο 

του 2012.  

Στη συνείδηση των πολλών ο Σπόρος ταυτίστηκε με τον ζαπατιστικό καφέ (2), παρότι διακίνησε 

πολλά ακόμα προϊόντα, όπως επίσης συνεισέφερε στην άρθρωση δημόσιου λόγου περί των 

εναλλακτικών μορφών κοινωνικής και οικονομικής οργάνωσης. Είναι αλήθεια, ωστόσο, ότι ο 

καφές αποτέλεσε το στοιχείο εκείνο που συμπύκνωσε τις ευαισθησίες μας και τις επιθυμίες μας 

για μια άλλη κοινωνία. Καφές ζαπατιστικός· από έναν λαό που μάχεται για την αξιοπρέπεια, που 

οικοδομεί καθημερινά το παρόν και φαντασιώνεται το μέλλον δίχως εκμετάλλευση ανθρώπου και 

φύσης. Συνήθως, δεν γνωρίζουμε τις συνθήκες στις οποίες παράγεται ο καφές που 

καταναλώνουμε κάθε μέρα. Ο καφές, επίσης είναι ένα πολύ σημαντικό χρηματιστηριακό προϊόν, 

από το οποίο κάποιοι κερδίζουν πολλά χρήματα, μα τούτοι δεν είναι οι παραγωγοί.  

Ο Σπόρος ξεκίνησε αποσκοπώντας στην έμπρακτη αλληλεγγύη προς συλλογικότητες, κινήματα, 

λαούς που επιχειρούν να ανακτήσουν την αξιοπρέπειά τους, ως προσπάθεια να αμβλυνθούν οι 

αδικίες που δημιουργούνται στις σχέσεις δυνατού - ανίσχυρου, από προβληματισμούς γύρω από 

τις δίκαιες τιμές των προϊόντων, τις τίμιες εμπορικές διαδικασίες και την αυτοοργάνωση στην 

κάλυψη των αναγκών μας.  

Το ερώτημα που ο Σπόρος έθεσε –και προσπάθησε να διερευνήσει μιαν απάντηση– ήταν το πώς 

μπορεί ένα προϊόν να παράγεται και να διακινείται σε συνθήκες ισοτιμίας, εντιμότητας, μη 

εκμετάλλευσης ανθρώπων, αλλά ούτε και λεηλασίας των φυσικών πόρων, με αξιοπρεπώς 

πληρωμένους παραγωγούς· ταυτόχρονα, να είναι ποιοτικό και οικονομικά προσβάσιμο στους 

καταναλωτές. 

 

τα ερωτήματα 

Από την πρώτη στιγμή τέθηκε το ερώτημα σε ποια τιμή θα αγοραστεί και σε ποια τιμή θα 

πουληθεί ένα προϊόν. Ποιοι παράγοντες διαμορφώνουν τις τιμές; Τι σημαίνει «δίκαιη» (3) τιμή; 

Ήταν πασιφανές ότι δεν μπορεί να υπάρξει «δίκαιη» τιμή σε μια «ελεύθερη» και ασύδοτη αγορά. 

Ο μόχθος του Μεξικανού παραγωγού καφέ έχει πολύ μικρή (χρηματική) αξία σε σχέση με τον 

μόχθο του Ευρωπαίου αγρότη, έστω και σε κρίση. Ο ιθαγενής στο υποτροπικό δάσος της Τσιάπας 

δεν έχει την παραμικρή δυνατότητα να διαπραγματευτεί την παραγωγή του. Το μόνο που μπορεί 

να διεκδικήσει είναι η αξιοπρέπειά του· και η αξιοπρέπεια δεν έχει τιμή. Επιπλέον, στη 

διαμόρφωση της τιμής παρεμβαίνουν οι νομισματικές ισοτιμίες (4) προσθέτοντας νέα στοιχεία 

«ατιμίας». 



Ακόμα όμως κι αν υποθέσουμε ότι ο παραγωγός έχει πληρωθεί σε τιμή που του επιτρέπει να ζήσει 

αξιοπρεπώς, είναι αυτό αρκετό για να χαρακτηριστεί ένα προϊόν «δίκαιο»; Οι εργασιακές σχέσεις 

στο στάδιο της διακίνησης του προϊόντος είχαν για τον Σπόρο την ίδια βαρύτητα με τις σχέσεις 

παραγωγής του. Δεν υπήρχε όμως δίκτυο διακίνησης προϊόντων πέρα από σούπερ μάρκετ ή άλλα 

καταστήματα όπου επικρατούσαν αναξιοπρεπείς εργασιακές σχέσεις. Η ανάπτυξη, λοιπόν, ενός 

δικτύου διακίνησης προϊόντων και προσφοράς υπηρεσιών, πέρα από τη λογική του κέρδους και 

την άντληση υπεραξίας, αποτελεί μια αναγκαία δομή για την ανάπτυξη όχι μόνο ενός άλλου 

εμπορίου, αλλά της αλληλέγγυας οικονομίας στο σύνολό της.  

Η εμπιστοσύνη φαντάζει ως αναγκαία συνθήκη για να αναπτυχθούν δεσμοί και δίκτυα πέρα από 

τη λογική του κέρδους, και επιπλέον αποτελεί την απάντηση στην πιστοποίηση/σφραγίδα (5) της 

«τιμιότητας». Η ικανότητα που έχει το καπιταλιστικό σύστημα να ενσωματώνει την άρνηση των 

κυρίαρχων οικονομικών σχέσεων στηρίζεται στη μετατροπή της άρνησης σε γραφειοκρατία και 

εμπόρευμα. Και στη συγκεκριμένη περίπτωση εμπόρευμα είναι η σφραγίδα (ότι δηλαδή το προϊόν 

είναι πράγματι οικολογικό ή δίκαιου εμπορίου), η οποία αυξάνει την τιμή πώλησης των προϊόντων 

δυσανάλογα με τις ενδεχομένως ιδιαίτερες συνθήκες παραγωγής τους. Η εμπιστοσύνη, ωστόσο, 

ούτε πωλείται ούτε αγοράζεται. Είναι μια σχέση που απαιτεί συμμετοχή και διαρκή προσπάθεια· 

και δεν μπορεί επ’ ουδενί να θεωρείται δεδομένη (6).  

Η εγγύτητα μεταξύ παραγωγών και καταναλωτών διευκολύνει την ανάπτυξη άμεσων σχέσεων, 

σχέσεων εμπιστοσύνης. Περιορίζει τις ανάγκες σε κεφάλαιο και, επιπλέον, περιορίζει τις 

μεταφορές, άρα το περιβαλλοντικό κόστος. Στις μικρές κοινότητες, όπου οι τοπικοί αγρότες 

καθορίζουν την παραγωγή τους σε συνάρτηση με τις ανάγκες της κοινότητας, όλοι γνωρίζουν 

ποιος έχει «αγνά» προϊόντα, σε αντίθεση με τις παγκόσμιες αγορές όπου παραγωγοί και προϊόντα 

χάνονται στην ανωνυμία.  

Εντούτοις, αν η κοινότητα και η εγγύτητα των συναλλασσόμενων είναι στοιχεία για την ανάπτυξη 

σχέσεων εμπιστοσύνης, είναι και στοιχεία «αντιπαραγωγικά» όσο και δεσμευτικά. Δεν μπορεί από 

ένα κτήμα λίγων στρεμμάτων να παραχθεί ποσότητα προϊόντων ικανή να καλύψει αξιοπρεπώς τις 

σύγχρονες βιοποριστικές ανάγκες του παραγωγού και ταυτόχρονα τα προϊόντα αυτά να είναι 

«φτηνά» για τους καταναλωτές. Από την άλλη, αν καλλιεργηθούν περισσότερα στρέμματα, η 

κοινότητα δεν θα μπορεί να τα καταναλώσει. Επίσης, η κοινότητα προμηθεύεται μονοπωλιακά 

από έναν παραγωγό, κι αυτός εξαρτάται από τις καιρικές συνθήκες. Η οικονομία κλίμακας είναι 

αυτή που εξασφαλίζει «παραγωγικότητα». Αν επιλεχθεί όμως μια παραγωγή σε μεγαλύτερη 

κλίμακα, θα απαιτηθούν και μεγαλύτερα κεφάλαια, τα οποία θα διεκδικήσουν το ανάλογο κέρδος. 

Το πιο σημαντικό όμως είναι ότι χρειάζεται συγκεκριμένη οργάνωση της παραγωγής, η οποία 

απαιτεί μεγάλες ποσότητες ενέργειας και φυσικών πόρων (έκταση, νερό, καύσιμα), καθώς και 

υποδομές για τη διάθεση της παραγωγής – για να μην αναφερθούμε στις εργασιακές σχέσεις (7) 

που ισχύουν, κατά κανόνα, σε τέτοιου είδους παραγωγή.  

Το ζήτημα της κλίμακας δεν αφορά μόνο την παραγωγή· αφορά εξίσου και τη διακίνηση των 

προϊόντων. Μια οπτική του ερωτήματος τέθηκε στον Σπόρο ως ανάγκη επίλυσης του ζητήματος 

προμήθειας και αποθήκευσης περισσότερων προϊόντων ώστε να συμπιεστεί το κόστος (8). Η 

μεγαλύτερη κλίμακα πρόσφερε προοπτική για διακίνηση περισσότερων προϊόντων, εξασφάλιζε 

κατά κάποιον τρόπο μια σχετικά σταθερή τροφοδοσία και έδινε, επιπλέον, δυνατότητες για 

διεύρυνση της κοινωνικής μας απεύθυνσης. Για την πραγματοποίηση όμως του σχεδιασμού 

απαιτούνταν κεφάλαιο (9), καθώς επίσης και η εσωτερική οργάνωση που θα τον υλοποιήσει. 

Έτσι, τέθηκε το ζήτημα της αμειβόμενης εργασίας και της αυξημένης διαθεσιμότητας στην 

ανάληψη ευθυνών (10).  

Η τριβή του Σπόρου με τις εμπορικές συναλλαγές οδήγησε σε προβληματισμούς σχετικά με τον 

ρόλο της κατανάλωσης στην αναπαραγωγή της εκμετάλλευσης και των εξουσιαστικών σχέσεων, 

στην εξάντληση των φυσικών πόρων· οδήγησε στην ανάγκη αναστοχασμού των αναγκών. Οι 

προβληματισμοί αυτοί με τη σειρά τους έφεραν τη δημιουργία ενός μόνιμου χαριστικού παζαριού 

– τα αντικείμενα ξανάβρισκαν την αξία χρήσης, χάνοντας τη χρηματική αξία (11). 

Ασφαλώς ο Σπόρος δεν απάντησε σε όλα τα ερωτήματα που τέθηκαν και σίγουρα οι όποιες 

απαντήσεις δόθηκαν δεν είναι οι μοναδικές. Επίσης, εκ του αποτελέσματος, είναι φανερό ότι 

κάποιες από τις απαντήσεις ήταν λάθος, αποσπασματικές ή αναντίστοιχες του εγχειρήματος. Όπως 

όμως είχε κατατεθεί στο πρώτο κείμενο αυτοπαρουσίασης, «αν δεν βάλουμε τις ιδέες μας στη 



σκληρή δοκιμασία της πράξης, αν δεν τις γειώσουμε στις εδώ και τώρα συνθήκες, θα παραμείνουν 

ωραία αλλά άπιαστα όνειρα». Σε αυτή τη γείωση των ονείρων, θεμελιακά ερωτήματα κοινωνικής 

οργάνωσης βρέθηκαν άμεσα συνδεδεμένα με απλά καθημερινά ερωτήματα.  

Έγινε φανερό ότι κάποιες φορές δεν μπορούν να ικανοποιηθούν όλες οι προϋποθέσεις που θέτει η 

θεωρία και απαιτεί η πραγματικότητα, και τότε χρειάζεται ιεράρχηση. Τι είναι πιο σημαντικό: να 

είναι ένα προϊόν φτηνό ή να πληρώνονται καλά οι παραγωγοί και οι εργαζόμενοι; Η ιδεολογική 

καθαρότητα και τα περιορισμένα όρια απεύθυνσης ή η διαφορετικότητα και η αποδοχή; Ποιο 

είναι το μέτρο ανάμεσα σε μια γιγαντιαία, ιεραρχική και περιβαλλοντικά καταστροφική παραγωγή 

που στοχεύει στην απόκτηση του μεγαλύτερου δυνατού εταιρικού κέρδους και, από την άλλη, σε 

μια μικρή, αντιιεραρχική, φιλική στο περιβάλλον παραγωγή η οποία στοχεύει στο κοινωνικό 

όφελος έχοντας, πιθανώς, μεγαλύτερο οικονομικό κόστος; 

Οι όποιες απαντήσεις δοθούν στα διλήμματα που τίθενται οφείλουν να λάβουν ως δεδομένο ότι ο 

καπιταλισμός, έτσι όπως εκμεταλλεύεται ανθρώπους και φυσικούς πόρους, είναι σχεδόν 

ασυναγώνιστος στις τιμές, κι αυτό διότι κοινωνικοποιεί (12) εταιρικά κόστη. Με λίγα λόγια, δεν 

μπορεί στα πλαίσια της αλληλέγγυας οικονομίας να παραχθεί «οικονομικότερο» προϊόν. Μπορεί 

όμως να παραχθεί δικαιότερο, εντιμότερο, ποιοτικότερο. Δεν μπορεί το χρήμα να είναι η αξία της  

αλληλέγγυας οικονομίας. Η συζήτηση χρειάζεται να μεταφερθεί στην ποιότητα των σχέσεων 

παραγωγής και των εμπορικών/ανταλλακτικών συναλλαγών.  

 

η κριτική 

Ένας χαρακτηρισμός/κριτική που αποδίδεται συχνά τόσο στα εγχειρήματα και τις δομές 

κοινωνικής και αλληλέγγυας οικονομίας όσο και σε οποιαδήποτε πρόταση κομμουνιστικής 

οργάνωσης της κοινωνίας είναι το ανεφάρμοστο, το ουτοπικό: έστω και πετυχημένο, ένα 

εγχείρημα αλληλέγγυας οικονομίας παραμένει αποσπασματικό, ενώ η αποτελεσματικότητά του 

εξαντλείται στα όρια μικρών κοινοτήτων. Τα εγχειρήματα αλληλέγγυας οικονομίας μπορούν να 

λειτουργούν ως παραδείγματα σε μικρές κλίμακες, πρέπει όμως και να φαντάζουν ότι μπορούν να 

γενικευτούν. Για να συνεχίσει να είναι ελπιδοφόρα η ρητορική της αυτονομίας, της 

αυτοοργάνωσης και της αντεξουσίας, υπάρχει ανάγκη για επιβεβαίωσή της σε μεγαλύτερη 

κλίμακα (13). Η αλλαγή κλίμακας όμως απαιτεί συνήθως και αλλαγή οργάνωσης.  

Στα εγχειρήματα και πολύ περισσότερο στις δομές αλληλέγγυας οικονομίας –δηλαδή, τα 

εγχειρήματα εκείνα που ξεφεύγουν από μια αυτοαναφορική δραστηριότητα, προχωρούν πέρα από 

την κάλυψη προσωπικών αναγκών και γίνονται εργαλείο αποτελεσματικότητας άλλων 

εγχειρημάτων– προκύπτει άμεσα το ερώτημα αν η εσωτερική οργάνωση συμπεριλαμβάνει την 

αμειβόμενη εργασία. Δεν τίθεται ζήτημα όταν η προσφορά και η ποιότητα της εθελοντικά 

προσφερόμενης εργασίας μπορούν να λειτουργήσουν αποτελεσματικά το εγχείρημα. Υπάρχει 

όμως προβληματισμός όταν αμφισβητείται η αποτελεσματικότητα και η βιωσιμότητα των δομών 

που είναι προϋπόθεση για να εκληφθεί μια πρόταση ως εφικτή. Η διερεύνηση των 

χαρακτηριστικών της αμειβόμενης εργασίας εναπόκειται στις εργατικές κολεκτίβες που έχουν 

δημιουργηθεί το τελευταίο διάστημα και δείχνουν σημαντικό δυναμισμό (14). Ποια, όμως, θα 

ήταν η τιμή πώλησης, ενός προϊόντος για το οποίο έχει πληρωθεί «τίμια» ο εργαζόμενος σε όλη 

την αλυσιδωτή διαδικασία παραγωγής και διακίνησης; 

Παρότι η αλληλεγγύη είναι βασική αξία για την αλληλέγγυα οικονομία και βασικό στοιχείο 

οργάνωσης των εγχειρημάτων της, πολλές φορές συγχέεται με τη φιλανθρωπία ή τον εθελοντισμό. 

Η αλληλεγγύη αποτελεί σχέση ισότιμης συνεργασίας μεταξύ ελεύθερων υποκειμένων. Ο πλούτος 

της διαφορετικότητας και η πίστη σε κοινές αξίες είναι προϋποθέσεις της συνεργασίας. Η 

συνεργασία αυτή μπορεί να έχει και οικονομικές (εγχρήματες ή μη) συναλλαγές. Σίγουρα όμως 

δεν μπορεί να είναι άνιση. Δεν μπορεί να αναπαράγει σχέσεις εξουσίας, σχέσεις δυνατού-

αδύνατου. 

Μια επιπλέον κριτική που ασκείται στα εγχειρήματα αλληλέγγυας οικονομίας αφορά τον 

ρεφορμιστικό και ενσωματόσημο χαρακτήρα τους: ακόμα κι αν κάποτε τα καταφέρουν και γίνουν 

απειλητικά για το σύστημα, εκείνο θα τα καταστείλει.  

Τα εγχειρήματα αλληλέγγυας οικονομίας δεν αυτοπροβάλλονται ως η Λύση ούτε στην οικονομική 

κρίση αλλά ούτε στην ανατροπή της υπάρχουσας κοινωνικής οργάνωσης. Τα εγχειρήματα 

αλληλέγγυας οικονομίας είναι το περιβάλλον από το οποίο θα ξεπηδήσουν λύσεις. Είναι το 



περιβάλλον στο οποίο θα καλλιεργηθεί το κοινωνικό υποκείμενο που θα διεκδικήσει μια 

συμμετοχική, ισότιμη και δίκαιη κοινωνία. 

Η αλληλεγγύη, η δικτύωση, η ισότιμη συνεργασία μεταξύ αυτόνομων και πολυμορφικών 

συλλογικοτήτων/κοινοτήτων που στοχεύουν στην κοινωνική δικαιοσύνη αποτελούν τη διέξοδο 

τόσο στην αποτελεσματικότητα τους όσο και στην αποφυγή ενσωμάτωσής τους. Ο 

πολλαπλασιασμός των εγχειρημάτων αλληλέγγυας οικονομίας και η δικτύωσή τους, καθώς και η 

αποδοχή που απολαμβάνουν σήμερα –σε αντίθεση με την προηγούμενη περίοδο– ενισχύουν την 

πίστη σε αυτά· και τούτη η πίστη ενισχύει την πειθώ των επιχειρημάτων τους.  

Στον αντίποδα, με την κριτική και τον φόβο για ενσωμάτωση και καταστολή από το σύστημα, ο 

μεγάλος άμεσος κίνδυνος για τα εγχειρήματα αλληλέγγυας οικονομίας είναι ο ίδιος τους ο εαυτός.  

 

το τέλος 

Όταν ξεκίνησε, ο Σπόρος δεν αποτελούσε ένα συνειδητό εγχείρημα αλληλέγγυας οικονομίας. 

Κατά την εκτίμησή μου, περισσότερο έβλεπε τον εαυτό του –ανεξάρτητα από την όποια 

ρητορική– ως συλλογικότητα έμπρακτης αλληλεγγύης των αδύναμων της παγκοσμιοποιημένης 

αγοράς. Η εσωτερική του οργάνωση επηρεάστηκε από τον ζαπατιστικό λόγο και από το κίνημα 

ενάντια στην παγκοσμιοποίηση. Η αναζήτηση εσωτερικής διαδικασίας έγινε με το βλέμμα 

στραμμένο στην αυτοοργάνωση, την αντιιεραρχία, το δικαίωμα στη διαφορά. Η μετάβαση όμως 

από μια συλλογικότητα αλληλεγγύης σε εγχείρημα αλληλέγγυας οικονομίας –όταν την 

ανακαλύψαμε– απαιτούσε αναθεωρήσεις. Η καθημερινή «εμπορική» λειτουργία έθετε και αυτή 

όρους. 

Ο Σπόρος, εκτός από την αρχική ενθουσιώδη και δημιουργική περίοδο, δεν κατάφερε να 

ξεπεράσει τους τριγμούς που αναπτύσσονται στο εσωτερικό των εγχειρημάτων από τις 

προσωπικές συμπάθειες ή αντιπάθειες, τους έρωτες και τους εγωισμούς.  

Η συνεχής διαβούλευση, η άρνηση της ιεραρχίας και της αυθεντίας, η συλλογική απόφαση δεν 

μετουσιώθηκαν σε πραγματική συναίνεση(15) και συμμετοχή. Η διαφορετική άποψη, κάποιες 

φορές, εκλήφθηκε αλλά και τέθηκε αντιθετικά. Ύστερα από κάθε συνέλευση, καθένας εκλάμβανε 

ως απόφαση την άποψή του. Η έννοια της ανοικτής συνέλευσης μεταφράστηκε στο ότι κάθε 

περαστικός μπορεί να έχει γνώμη και να μπλοκάρει τις διαδικασίες. Η συμμετοχή στη λήψη 

απόφασης δεν ήταν δεσμευτική στην όποια διαδικασία για την υλοποίησή της. Η μη λήψη 

απόφασης – «γιατί οι συνθήκες δεν είναι ώριμες»– αρκετές φορές ήταν ο τρόπος της μειοψηφίας 

να μπλοκάρει την πλειοψηφία και, εν τέλει, να επιβάλλει πλαγίως την άποψή της. 
 

Η έλλειψη ξεκάθαρων εσωτερικών διαδικασιών είχε ως αποτέλεσμα να εκδηλωθεί ο «κακός» μας 

χαρακτήρας. Τελικά, δεν ήταν οι πολιτικές διαφωνίες αυτές που δεν μπορέσαμε να διαχειριστούμε 

και να ξεπεράσουμε, αλλά οι συμπεριφορές μας, οι οποίες κάποιες φορές εισχώρησαν στα όρια 

του ανάρμοστου.  

Παρότι αποτύχαμε(16) να λειτουργήσουμε στη βάση της συναίνεσης, δεν νομίζω ότι η λύση 

βρίσκεται στον δημοκρατικό συγκεντρωτισμό. Οι συλλογικότητες οφείλουν να θεσπίζουν κανόνες 

και να αυτοπροστατεύονται από το… κακό σενάριο, και ταυτόχρονα να διαφυλάττουν τον 

συμμετοχικό τρόπο στη λήψη αποφάσεων και τον πλούτο των διαφορετικών προσεγγίσεων. Η 

θέσπιση διαδικασιών που θα προβλέπουν την περίπτωση άρνησης συνεννόησης μπορεί να συμβεί 

μόνο την περίοδο του μέλιτος, όταν όλοι και όλες είμαστε αγαπημένοι, τότε που ο ενθουσιασμός 

δεν σου επιτρέπει να δεις εσωτερικούς εχθρούς ούτε να φανταστείς τον εαυτό σου ως αιτία 

διάλυσης της συλλογικότητας. 

Αν και ο Σπόρος έκλεισε κάπως άδοξα, αναντίστοιχα με τη διαδρομή του, τα εγχειρήματα που 

ξεπήδησαν μέσα απ’ αυτόν –ο Σκόρος, το Συνάλλοις και Το Παγκάκι(17) (συγγένεια εξ αίματος)– 

καθώς και τα δεκάδες άλλα εγχειρήματα αλληλέγγυας οικονομίας συνεχίζουν να αναζητούν 

πρακτικές που θα καθρεφτίζονται σε μια αυτόνομη, αυτοοργανωμένη και ισότιμη κοινωνία, να 

φέρνουν στο σήμερα καθημερινότητες του ευκταίου αύριο. 

 

Ηρακλής Παναγούλης 

Ιούνιος 2013 
 

 



Σημειώσεις 

1. Αναφορικά με τη χρήση του όρου βλ. Ορέστης Βαρκαρόλης, Δημιουργικές Αντιστάσεις και Αντεξουσία, Το 

Παγκάκι 2012, σελ. 45· Ηλίας Ζιώγας, Κοινωνική και αλληλέγγυα οικονομία: Παραπαίδι της αγοράς και του κράτους 

ή όχημα προς μετακαπιταλιστικές και αυτόνομες κοινωνίες;, http://www.poulantzas.gr/upload/744_1.pdf/. 

2. Ο Σπόρος, εκτός από καφέ, διακινούσε και άλλα «αποικιακά» προϊόντα (τσάι, ζάχαρη, κακάο), καθώς και ελληνικά 

αγροτικά προϊόντα, πέρα από κάθε εμπορική διαδικασία, μέσα από το Καλάθι: μια εσωτερική δομή/υποομάδα που 
προσπαθούσε να μην είναι ο ενδιάμεσος μεταξύ παραγωγού και καταναλωτή, αλλά να διευκολύνει την ανάπτυξη 

άμεσης σχέσης μεταξύ τους. 

3. Πολιτική του Σπόρου (www.sporos.espiv.net) ήταν να αγοράζει τα προϊόντα στην τιμή που πρότειναν οι 

παραγωγοί. Όσον αφορά τον καφέ, ο Σπόρος συμμετείχε στο ευρωπαϊκό δίκτυο RedProZapa και αγόραζε –

προπληρώνοντας το 50%– τον καφέ από τους ζαπατιστικούς συνεταιρισμούς σε τιμή μεγαλύτερη από εκείνη της 

αγοράς. Παράλληλα, για κάθε κιλό καφέ επέστρεφε στις ζαπατιστικές κοινότητες 1 ευρώ. Το συνολικό ποσό 

ενίσχυσης των ζαπατιστικών κοινοτήτων από την πώληση του καφέ όλα αυτά τα χρόνια υπερβαίνει τα 30.000 ευρώ.  

Τόσο με τους ζαπατιστικούς συνεταιρισμούς όσο και, γενικότερα, με όλους τους παραγωγούς με τους οποίους 

συνεργάστηκε, ο Σπόρος προσπάθησε να δημιουργήσει σταθερές σχέσεις ανεξάρτητα από την εκάστοτε συγκυρία – 

πληθώρα ή σπάνη των προϊόντων, χαμηλή ή υψηλή τιμή.  

Σε ό,τι αφορά την τιμή πώλησης του καφέ, καθώς και των υπόλοιπων εισαγόμενων προϊόντων, κατά κανόνα το 40% 

της τιμής πώλησης αντιστοιχούσε στην αγορά του προϊόντος, το 25% στη μεταφορά και επεξεργασία του, ενώ το 
υπόλοιπο 35% στα λειτουργικά έξοδα, στους φόρους και στη δημιουργία κεφαλαίου ώστε το εγχείρημα να μπορεί να 

εξασκεί την «εμπορική» του δραστηριότητα.  

Με τη διάλυση του Σπόρου το μεγαλύτερο μέρος του πλεονάσματος που είχε δημιουργηθεί πήγε στους ζαπατίστας 

(περίπου 35.000 ευρώ), ενώ το υπόλοιπο ποσό δόθηκε σε εγχώριες δομές αλληλέγγυας οικονομίας (κοινωνικά 

ιατρεία, ΒΙΟΜΕ κ.ά.). 

4. Η τιμή του καφέ καθορίζεται σε δολάρια. Υπήρξε χρονιά που αν ο Σπόρος είχε αγοράσει τον καφέ στην ίδια 

ισοτιμία ευρώ ανά κιλό με την προηγούμενη περίοδο, οι παραγωγοί θα πληρώνονταν με λιγότερα μεξικανικά πέσο. 

Καθώς πολιτική του Σπόρου ήταν η τιμή να υπολογίζεται με βάση τα πέσο που πληρώνονταν οι παραγωγοί, 

πληρώσαμε τα ίδια πέσος ανά κιλό, με συνέπεια αύξηση στην τιμή αγοράς του προϊόντος περίπου 20%. Την επόμενη 

χρονιά τα πράγματα διαδραματίστηκαν αντίστροφα. 

5. «Ο “δίκαιος” καφές του “δίκαιου” καλλιεργητή ή συνεταιρισμού μπορεί να καταλήξει (και έχει καταλήξει) στα 
ράφια πολυεθνικών όπως τα ΜακΝτόναλντς ή τα Στάρμπακς. Αποτέλεσμα; Η συμμετοχή του ευαισθητοποιημένου 

καταναλωτή περιορίζεται στο να αγοράζει όποιο προϊόν φέρει σφραγίδα και η οργάνωση Δίκαιου Εμπορίου 

παραχωρεί σταδιακά τη θέση της σε μια εταιρεία, η οποία με αυτό τον τρόπο “εξανθρωπίζεται” στα μάτια του 

καταναλωτή» (Σπόρος 2006). Ο Σπόρος δεν χρησιμοποίησε τα κλασικά εμπορικά δίκτυα (σούπερ μάρκετ) για τη 

διακίνηση προϊόντων, αποφεύγοντας ταυτόχρονα τη χρήση πιστοποιήσεων. Παρότι τα πρώτα χρόνια ο καφές που 

διακινούσε είχε την πιστοποίηση bio, αυτό δεν αναφερόταν στις ετικέτες.  

6. Ο Σπόρος ανέπτυξε σχέσεις εμπιστοσύνης με το σύνολο των παραγωγών που συνεργάστηκε -συμμετείχε επίσης 

στο «οικοδίκτυο» και στις «οικογιορτές». Παρ’ όλα αυτά υπήρξαν κάποιοι λίγοι παραγωγοί αγροτικών προϊόντων που 

θεώρησαν ότι βρήκαν τα «χαζά» για να πασάρουν κακής ποιότητας προϊόντα σε υψηλές τιμές, όπως επίσης βρέθηκαν 

«έξυπνοι» που ήθελαν να έχουν πρόσβαση σε ποιοτικά προϊόντα χαμηλής τιμής δίχως να είναι διατεθειμένοι να 

συνεισφέρουν στη συλλογική προσπάθεια, όπως απαιτούσε η όλη διαδικασία.  
7. Η περίπτωση των εργατών γης στα φραουλοχώραφα της Νέας Μανωλάδας είναι χαρακτηριστική, όπως και οι 

περιπτώσεις εργατών σε χώρες της Ανατολικής Ασίας, οι οποίοι δουλεύουν σε άθλιες συνθήκες για γνωστές φίρμες 

στον χώρο των ενδυμάτων και υποδημάτων, αλλά και της τεχνολογίας. 

8. Το οποίο, όμως, αύξανε από την ενοικίαση της αποθήκης και τα γενικότερα λειτουργικά έξοδα.  

9. Τα «κεφάλαια του «Σπόρου» για την «εμπορική» του δραστηριότητα προήλθαν από πολλά μικρά κυλιόμενα και 

άτοκα εσωτερικά δάνεια. Σχεδόν πάντα χρωστάγαμε. 

10. Ως αποτέλεσμα ενός μακροχρόνιου προβληματισμού και ως λύση σε μόνιμα προβλήματα οργάνωσης της 

«εμπορικής» του δραστηριότητας, ο Σπόρος αποφάσισε (το 2011) τη δημιουργία του Συν.Αλλ.Οις, μιας αυτόνομης 

εργατικής κολεκτίβας -η οποία εξακολουθεί να εισάγει καφέ από τους ζαπατιστικούς συνεταιρισμούς και να διακινεί 

προϊόντα εναλλακτικού και αλληλέγγυου εμπορίου- με έδρα στο Θησείο (http://www.synallois.org/). 

11. Ο προβληματισμός που είχε αναπτυχθεί στον Σπόρο σχετικά με την κατανάλωση κέντρισε το ενδιαφέρον ατόμων 

εκτός του αρχικού εγχειρήματος, με αποτέλεσμα το χαριστικό παζάρι του Σπόρου να πλαισιωθεί και από άλλα άτομα 
και να μετεξελιχθεί το 2009 στην αυτόνομη ομάδα Σκόρος -έναν χώρο έμπρακτης κριτικής στην οικονομική ανάπτυξη 

και την κατανάλωση, με επαναχρησιμοποίηση αντικειμένων και πρακτικά εργαστήρια. Ο Σκόρος συνεχίζει να 

λειτουργεί στα Εξάρχεια (http://www.skoros.espiv.net/). 

12. Χαρακτηριστικό παράδειγμα αποτελούν οι μεγάλοι δρόμοι. Μια γιγαντιαία παραγωγή έχει ανάγκη μια γιγαντιαία 

αγορά. Αυτή η γιγαντιαία αγορά μπορεί να υπάρξει μόνο περνώντας μέσα από 

αυτοκινητόδρομους/λιμάνια/σιδηρόδρομους, καθώς τα προϊόντα δεν μπορούν να απορροφηθούν εκεί όπου 

παράχθηκαν. Κι αυτές οι υποδομές δεν βαρύνουν το προϊόν, αλλά συνολικά την κοινωνία. 

13. «Καθώς “πηδάμε κλίμακες”, αλλάζουν δραματικά τόσο η φύση του προβλήματος των κοινών όσο και οι 

προοπτικές ανεύρεσης λύσεων. Εκείνο που στη μία κλίμακα μοιάζει καλή λύση, παύει να ισχύει μόλις η κλίμακα 

αλλάξει. Ακόμα χειρότερα, λύσεις που είναι εμφανώς σωστές σε μία κλίμακα (για παράδειγμα στην τοπική) δεν 

αθροίζονται κατ’ ανάγκην προς τα πάνω (ή προς τα κάτω) ώστε να αποτελέσουν κατάλληλες λύσεις για κάποια άλλη 
κλίμακα (για παράδειγμα την παγκόσμια)» (David Harvey, Εξεγερμένες Πόλεις, ΚΨΜ 2013, σελ.141). 

http://www.poulantzas.gr/upload/744_1.pdf/
http://www.synallois.org/
http://www.skoros.espiv.net/


14. Για παράδειγμα, Το Παγκάκι, Collective Courier, Συνάλλοις, Οι Εκδόσεις των Συναδέλφων, Στην Πρίζα, 

ΒΙΟ.ΜΕ. κ.ά. 

15.Για τη συναίνεση και τις διαδικασίες λήψεις αποφάσεων βλ. Ορέστης Βαρκαρόλης, Δημιουργικές Αντιστάσεις και 

Αντεξουσία, Το Παγκάκι 2012, σελ. 59-64.  

16.Μια επιπλέον άποψη για τη διάλυση του Σπόρου βλ. Ορέστης Βαρκαρόλης, Δημιουργικές Αντιστάσεις και 

Αντεξουσία, Το Παγκάκι 2012, σελ. 85-89.  

17.Εργατική κολεκτίβα στον χώρο της εστίασης (www. pagkaki.org). 
 

επιστροφή 

 

Sustainia 100: Ένας Οδηγός με 100 πετυχημένα παραδείγματα βιώσιμων παρεμβάσεων σε 

128 χώρες, ταξινομημένα: 

 

Εξαιρετικός οδηγός που πυροδοτεί σημαντικές εφαρμογές. 172 σελίδες. 

τομείς ταξινόμησης 

* Εκπαίδευση [π.χ. Environmental Experiences for Children, Cash for Recycling] 

* Ενέργεια [π.χ. Solar Generation of Heat, Steam, and Electricity,  Thermal Storage for Smart and 

Green Heating, Generating Light from the Force of Gravity, Capturing Carbon for Reuse as Fuel, 

Using the Ocean to Power Tropical Islands,  Making Every Light Intelligent] 

* Υγεία [π.χ. Solar Water Purification and Distillation, High-Efficiency Cook Stove] 

* Πόλεις [π.χ. Intelligent Streetlights, River-Assisted District Cooling] 

* Φυσικοί πόροι [π.χ. Restoring Desert Land using Livestock, Decentralized Wastewater 

Treatment, 

* Κτίρια [π.χ. Bringing Sunlight into Every Room, Generating Energy from Water in Pipelines] 

* Διατροφή [π.χ. Seawater Desert Greenhouses, Keeping Food Fresh from Farm to Fork] 

* Μόδα [π.χ. Vintage Clothing Library,  Sharing Design Globally for Upcycling Locally] 

* Μετακινήσεις [π.χ. Urban Bike-Sharing, Battery-Driven Car Ferry] 

* Πληροφορική [π.χ. Software for Reducing Water Loss, Mobile-Based Farming Information] 

http://www.sustainia.me/resources/publications/2nd_sustainia100_2013.pdf 

Ξεχωρίσαμε τα παρακάτω, ελπίζοντας ότι σας βοηθάμε περισσότερο. Δυστυχώς δεν είναι στα 

ελληνικά. 

Ηλίας Γιαννίρης 

 
Bringing Sunlight into Every Room  
The technology uses fiber optic cables to transport sunlight far into buildings, which reduces the electricity 
used for illumination and cooling. The thin and flexible cables make it simple  to install in new buildings or 
retrofit into existing buildings. 
 
Generating Energy from Water in Pipelines  
low-cost electricity from water pipelines and effluent streams. The technology recaptures energy embedded 
in fast-flowing water inside of large-diameter, gravity-fed pipelines without disrupting pipeline operations. 
The LucidPipe spherical turbines spin as water passes through them, producing a consistent and non-
weather-dependent source of energy. 
 
Generating Light from the Force of Gravity  
By using gravity to power an LED lamp, this solution helps to improve access to light in off-grid areas. It 
takes 3 seconds to lift the weight that powers GravityLight, which will provide up to 30 minutes of light 
as the weight drops under the force of gravity. The mass weight is a bag that the user fills with 9-12.5 kg of 
material (dirt, rocks, or sand) which connects to the unit via a plastic strap. A series of gears inside the 
device translates this mass into energy as a strap passes through the generating mechanism. 
 
Waste to Energy without Combustion  
O2E Technologies uses a patented catalytic depolymerisation process to convert organic wastes (including 
biomass, plastic, and rubber) into high-caloric fuels for energy production, and into compost and fertilizers 
that that can be used for local food production. 
According to the company, the self-contained process can convert municipal solid waste and any organic 
waste streams quickly into chemical derivatives (diesel, oil, benzene, kerosene), fertilizer, or directly into 
electricity and heat.  
 
Solar Water Purification and Distillation  

http://www.sustainia.me/resources/publications/2nd_sustainia100_2013.pdf


F Cubed aims to be a solution to the world’s clean water issues using only natural renewable solar energy to 
produce purified water from any contaminated feed water source. The technology is biomimicking the 
natural water cycle of evaporation and condensation 
to produce pure distilled water. In addition, it produces a second water supply of UV disinfected, heated, 
and filtered water, precipitating inorganic compounds and leaving no waste. Each panel has a 20-year 
operating life and treats an average of 20 liters per m2/day of water, exceeding WHO drinking water 
standards, with zero carbon footprint.  
 
Intelligent Streetlights  
The system detects human occupancy to control the light intensity in an area. The lights dim during o.-peak 
hours, but when a unit detects a pedestrian, bicycle, or automobile, the surrounding lights return to full 
brightness.  
 
Chlorine Generator Kills Waterborne Pathogens  
WaterStep’s M-100 chlorinator provides up to 38,000 liters of safe water daily, advancing quality of life by 
eradicating waterborne illness and improving hygiene. 
Functioning as a mini-water treatment plant, the M-100 provides a continuous supply of safe water. It is a 
flexible system easily paired with filtration, storage tanks, and hand pumps, depending on its site of 
deployment. Further, it is portable and can be carried from station 
to station to purify water. 
The M-100 is easily operated by non-technical individuals using salt and a 12-volt car battery or solar 
panel. The design results in faster, thorough sanitation of water through the distribution of manufactured 
chlorine gas that kills waterborne pathogens. 
 
Decentralized Wastewater Treatment   
Grundfos BioBooster is a full-scale decentralized wastewater treatment plant based on an advanced 
membrane ultrafiltration process. The filtration process removes bacteria from the wastewater, which can 
be reused for irrigation of recreational areas and crops. 
The modularity of the plant will match exact wastewater capacity and specific types of flows from both 
industrial and municipal sources. 
Supporting the concept of a self-sustained village, the decentralized treatment plant does not require 
infrastructure such as pipes and pumping stations, translating into reduced energy costs. The plant is 
remotely monitored, which ensures constant regulation of 
the processes. 

 

Επίσης, αναφέρεται ότι υπάρχει ένας νέος τύπος μπαταριών. The ability of EV batteries to store 

and dispatch electricity as needed provides flexibility to the grid. lithium-ion batteries can store up 

to 24kWh of electricity, suffcient to supply an average Japanese household for about two days. 

 

http://www.sustainia.me/resources/publications/2nd_sustainia100_2013.pdf 

(από Τάσο Κρομμύδα, Ιούνιος 18, 2013. Ευχαριστούμε θερμά Τάσο) 

 

επιστροφή 

 

Πελίτι: Δράση για την Ελεύθερη Διακίνηση των Σπόρων και των Τροφίμων: 2-16 

Οκτώβρη 2013 

26 Σεπτεμβρίου 2013 

Στη σελίδα του Πελίτι και στη σελίδα δράσης για την ελεύθερη διακίνηση των σπόρων υπάρχει 

σύνδεσμος για το πώς μπορεί να συμμετάσχει στις εκδηλώσεις από 2 ως 16 Οκτωβρίου. 

Σημαντικά:  

 Στις 7 Οκτωβρίου 2013 η Vandana Shiva είναι καλεσμένη του Πελίτι (www.peliti.gr) 

στην Αθήνα. [ακούστε Μήνυμα της Dr Vandana Shiva για την Ελλάδα - 18/9/2013 

http://youtu.be/0avvrtVlRPo] 

Στις 12/10 είναι ημέρα παγκόσμιας διαμαρτυρίας για τη Monsanto September 15, 2013 by 

seedfreedomoinotherlanguages 

 

επιστροφή 

  

http://www.sustainia.me/resources/publications/2nd_sustainia100_2013.pdf
http://www.peliti.gr/
http://occupytheseed.wordpress.com/2013/09/15/greek-%CE%B4%CF%81%CE%AC%CF%83%CE%B7-%CE%B3%CE%B9%CE%B1-%CF%84%CE%B7%CE%BD-%CE%B5%CE%BB%CE%B5%CF%8D%CE%B8%CE%B5%CF%81%CE%B7-%CE%B4%CE%B9%CE%B1%CE%BA%CE%AF%CE%BD%CE%B7%CF%83%CE%B7-%CF%84%CF%89%CE%BD/
http://www.peliti.gr/
http://youtu.be/0avvrtVlRPo
http://occupytheseed.wordpress.com/2013/09/15/greek-%ce%b4%cf%81%ce%ac%cf%83%ce%b7-%ce%b3%ce%b9%ce%b1-%cf%84%ce%b7%ce%bd-%ce%b5%ce%bb%ce%b5%cf%8d%ce%b8%ce%b5%cf%81%ce%b7-%ce%b4%ce%b9%ce%b1%ce%ba%ce%af%ce%bd%ce%b7%cf%83%ce%b7-%cf%84%cf%89%ce%bd/
http://occupytheseed.wordpress.com/author/seedfreedomoinotherlanguages/


 

Η Συγκρότηση  ενός νέου Kινήματος Τοπικής Αυτοδιοίκησης με σύμμαχο τις οργανώσεις 

της Κοινωνίας Πολιτών 

 

Βασίλης Τακτικός*, Πανελλήνιο Παρατηρητήριο των Οργανώσεων της Κοινωνίας Πολιτών 

panparat@otenet.gr]  

July 08, 2013  

Από σημαντικούς κύκλους της Τοπικής Αυτοδιοίκησης έχει αρχίσει να συζητείται, ζυμώνεται και 

σιγά-σιγά ωριμάζει ως βασική ιδέα αυτομεταρρύθμισης του πολιτικού συστήματος από τα κάτω 

με στοιχεία κινηματικής μορφής. 

Η διαμόρφωση ενός οριζόντιου πολιτικού κινήματος με σύμμαχο τις οργανώσεις της Κοινωνίας 

Πολιτών, στη βάση της οριζόντιας οργάνωσης, επικοινωνίας και διάδοσης καλών πρακτικών. 

Το αδιέξοδο σήμερα της κρίσης και ο κρατισμός των υφιστάμενων κομμάτων, που επιδρούν 

αρνητικά στην Τ.Α. οδηγεί ολοένα και βαθύτερα σε μεγαλύτερη κρίση, την ανεργία και τη 

φτώχεια και δεν αφήνει κανένα περιθώριο για αυταπάτες ότι μπορεί να αντιστραφεί το κλίμα στη 

χώρα, χωρίς βαθιές τομές στο αντιπροσωπευτικό σύστημα της Δημοκρατίας. 

Τουλάχιστον για εκείνους τους Δημάρχους και δημοτικούς παράγοντες, που έχουν ένα όραμα για 

τον τόπο τους και την πολιτική ευαισθησία, να συλλαμβάνουν τα μηνύματα των καιρών και έχουν 

συνείδηση του ευρωπαϊκού γίγνεσθαι, είναι αναγκαίος ο μετασχηματισμός της δημοκρατίας προς 

συμμετοχικότητα του πολίτη. 

Η δήλωση των Δημάρχων Μπουτάρη - Καμίνη - Φίλιου και άλλων προοδευτικών Δημάρχων για 

οριζόντια συνεργασία στο πρόσφατο Συνέδριο της ΚΕΔΕ στα Ιωάννινα μπορεί να θεωρηθεί ως 

μια πρώτη έκφραση παράλληλων κινήσεων, για να δώσουν μια δυναμική ώθηση στα πράγματα, οι 

οποίες αναμένεται να εκδηλωθούν από τις αρχές του φθινοπώρου. 

Έτσι, για πρώτη φορά στην ιστορία του τόπου ωριμάζει η ιδέα ότι ένα πολιτικό κίνημα το οποίο 

μπορεί να ξεκινήσει από την Τοπική Αυτοδιοίκηση μέσα στο άνυδρο τοπίο του σημερινού 

πολιτικού συστήματος και να αγκαλιάσει το σύνολο των οργανώσεων της Κοινωνίας Πολιτών, 

αλλά και τα κινήματα γειτονιάς και καταναλωτών, μπορεί να λειτουργήσει ως καταλύτης της 

κοινωνίας. 

Το κίνημα αυτό μπορεί να έχει ως άξονες: 

O  ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΑ ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΠΟΛΙΤΩΝ απέναντι στην κρίση, τη φτώχεια και ανεργία 

O  ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΣΤΗΝ ΤΟΠΙΚΗ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗ 

Κοινωνικά υποστηριζόμενη γεωργία / κοινωνικές υπηρεσίες / τουρισμός / ηλεκτρονική 

διακυβέρνηση 
O  ΣΥΜΜΕΤΟΧΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ - ΑΝΟΙΚΤΗ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ - ΥΠΕΥΘΥΝΟΙ 

ΠΟΛΙΤΕΣ για τις μεταρρυθμίσεις 
O  ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΟΡΙΖΟΝΤΙΑΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΚΑΙ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΤΩΝ ΠΟΛΙΤΩΝ 

Εργοτάξιο καινοτόμων ιδεών και πρακτικών 
Με αυτές τις κινητήριες ιδέες και προσεγγίσεις για την κοινωνική οικονομία ένα σημαντικό μέρος 

των Δήμων και δημοτικών κινήσεων θα διεκδικήσει δυναμική παρουσία στις επερχόμενες 

δημοτικές εκλογές το Μάιο του 2014. 

 

ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΚΑΙ ΤΟΠΙΚΗ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗ 

Το Σύμφωνο Συνεργασίας της Τοπικής Αυτοδιοίκησης με τις ενώσεις των οργανώσεων της 

Κοινωνίας Πολιτών, έχει σκοπό την ενεργοποίηση ανενεργών υλικών και ανθρώπινων πόρων, 

θέτοντας, σε άμεση εφαρμογή τους παρακάτω άξονες: 

1
ον

 Τη δημιουργία δημοτικής αλληλέγγυας αγοράς στο γενικότερο πλαίσιο του δίκαιου 

εμπορίου σε όλα τα μεγάλα αστικά κέντρα στη βάση συνεργασίας με αγροτικούς Δήμους - 

συνεταιρισμούς και ενώσεις παραγωγών και της συνεργασίας με καταναλωτικές οργανώσεις των 

αστικών κέντρων. 

Στόχος της δράσης αυτής είναι να εξασφαλιστεί η διάθεση γεωργικών προϊόντων σε δίκαιη τιμή 

για τους παραγωγούς και ταυτόχρονα πολύ προσιτή τιμή για τους καταναλωτές στη λογική ότι 

μπορούν να κερδίζουν όλοι οι συντελεστές της πραγματικής οικονομίας χωρίς να κερδοσκοπούν 

οι μεσάζοντες. 

https://webmail.tee.gr/webmail/src/compose.phppanparat@otenet.gr


Παράλληλα, η διασφάλιση της ποιότητας γνωρίζοντας ο καταναλωτής την περιοχή προέλευσης με 

τη δημιουργία σχέσεων εμπιστοσύνης μεταξύ παραγωγού και καταναλωτή. 

Εκτιμάται έτσι, ότι τα προϊόντα θα φθάνουν στον καταναλωτή με ελάχιστο διαμεσολαβητικό 

κόστος σε τιμές 30-40% κάτω του κόστους της κερδοσκοπικής αγοράς. 

2
ον

 Στον τομέα παροχής κοινωνικών υπηρεσιών των Δήμων προς τους πολίτες, όπως: 

παιδικοί- βρεφονηπιακοί σταθμοί, αρωγή προς αδύναμες  κοινωνικές ομάδες, ηλικιωμένους, 

ΑΜΕΑ, αστέγους κ.α.π.  

Να ανατεθούν οι υπηρεσίες αυτές σε Κοινωνικές Επιχειρήσεις (ΚοινΣΕπ) του νόμου 4019/11, 

εξασφαλίζοντας μικρότερο ετήσιο κόστος για τους Δήμους και καλύτερες υπηρεσίες, 

απαλλάσσοντας, σε μεγάλο βαθμό τους Δήμους από τη χαμηλή απόδοση παραγωγικότητας της 

δημοσιοϋπαλληλίας. 

Ταυτόχρονα, εξυπηρετώντας άμεσα το γενικότερο στόχο της σταδιακής μείωσης του δημοσίου 

χωρίς τη μείωση αλλά την αύξηση των προσφερόμενων κοινωνικών υπηρεσιών. 

Στην ίδια κατεύθυνση στόχος είναι η προώθηση των κοινωνικών αγροκτημάτων, κοινωνικών 

παντοπωλείων, κοινωνικών ιατρείων και γενικότερα των εθελοντικών πρωτοβουλιών 

αλληλεγγύης. 

3
ον

 Η ψηφιοποίηση των αρχείων σε επίπεδο Τοπικής Αυτοδιοίκησης με αυτεπιστασία στη 

βάση ενός ειδικού προγράμματος κοινωφελούς εργασίας για την εξυπηρέτηση του πολίτη με το 

σύστημα ανοικτής διακυβέρνησης open gov με παράλληλο στόχο και την ενσωμάτωση της 

συμμετοχικότητας του πολίτη. 

4
ον

 Οριζόντια οργάνωση της κοινωνίας για τη συμμετοχικότητα του πολίτη και οριζόντιο 

επικοινωνιακό σύστημα. 

Στους Δήμους που τίθεται ως προτεραιότητα η κοινωνική οικονομία έχει συνειδητοποιηθεί ότι η 

κρίση και το δημοσιονομικό έλλειμμα της χώρας οφείλεται πριν από όλα στο έλλειμμα της 

δημοκρατίας που παρουσιάζεται στη χώρα μας. 

Στο έλλειμμα κοινωνικής συμμετοχής στα δημοτικά πράγματα αλλά και από την άλλη πλευρά στο 

έλλειμμα χρηστικής ενημέρωσης και ουσιαστικής επιμόρφωσης στις νέες οργανωτικές 

τεχνολογίες, τη διαχείριση γνώσης και στις καινοτόμες πρακτικές. 

Για τους λόγους αυτούς το Σύμφωνο Συνεργασίας Τοπικής Αυτοδιοίκησης και των περιφερειακών 

ενώσεων των οργανώσεων στοχεύει στη δημιουργία ενός επικοινωνιακού εργοταξίου καινοτόμων 

ιδεών και πρακτικών σε επίπεδο ΤΑ. 

Η θεσμική καινοτομία στην ενημέρωση ακούει στον τίτλο: ΔΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΙΑ ΠΟΛΤΙΩΝ με 

περιφερειακές ηλεκτρονικές εφημερίδες που συνδέονται μεταξ΄λυ τους στη διάδοση διακίνησης 

περιεχομένου. 

Με επιμορφωτικές διαδικασίες αμεσοδημοκρατικές 

Τη σύνθεση με θεσμούς κοινωνικοποίησης της γνώσης, όπως Ελεύθερα Ανοικτά Πανεπιστήμια, 

ηλεκτρονικές βιβλιοθήκες, κοινωνικά δίκτυα, διακρατικές συνεργασίες, διεθνή forums, εκθέσεις 

καινοτομικών προϊόντων και υπηρεσιών. 

Με την αξιοποίηση όλων των επικοινωνιακών εργαλείων των social media, π.χ. youtube, blogs, 

facebook, twitter κτλ. στοχεύοντας στη σύνδεση περιεχομένου, βάσει της διαδικασίας 

βελτιστοποίησης. 

Αυτό εξάλλου σημαίνει, στο πλαίσιο αυτής της οριζόντιας συνεργασίας, ένα εργοτάξιο 

καινοτόμων ιδεών, οργανωτικής τεχνολογίας και καλών πρακτικών σε όλη τη χώρα. 

   

Σχετικά links: 

Η ΑΝΑΓΚΗ ΣΥΜΦΩΝΟΥ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ 

ΟΡΓΑΝΩΣΕΩΝ ΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΠΟΛΙΤΩΝ ΒΡΙΣΚΕΙ ΑΝΤΑΠΟΚΡΙΣΗ ΑΠΟ ΑΡΚΕΤΟΥΣ 

ΔΗΜΟΥΣ http://paratiritiriokp.gr/index.php/2012-01-31-19-48-30/1478-2013-06-04-15-09-10 

Κοινωνικά Υποστηριζόμενη Γεωργία http://oikopress.gr/index.php/2012-09-24-13-17-36/430-

2012-12-19-18-43-22 

 Κοινωνική Οικονομία http://socialactivism.gr/index.php/koinoniki-oikonomia 

Κοινωνικές Επιχειρήσεις (ΚοινΣΕπ) 

Τοπική Αυτοδιοίκηση και διαχείριση της γνώσης http://paratiritiriokp.gr/index.php/2012-

01-31-19-48-30/1479-2013-06-05-09-07-42 

http://paratiritiriokp.gr/index.php/2012-01-31-19-48-30/1478-2013-06-04-15-09-10
http://oikopress.gr/index.php/2012-09-24-13-17-36/430-2012-12-19-18-43-22
http://oikopress.gr/index.php/2012-09-24-13-17-36/430-2012-12-19-18-43-22
http://socialactivism.gr/index.php/koinoniki-oikonomia
http://paratiritiriokp.gr/index.php/2012-01-31-19-48-30/1479-2013-06-05-09-07-42
http://paratiritiriokp.gr/index.php/2012-01-31-19-48-30/1479-2013-06-05-09-07-42


  

*Βασίλης Τακτικός  Δημοτικός Σύμβουλος, συντονιστής του Πανελλήνιου Παρατηρητηρίου 

Οργανώσεων Κοινωνίας Πολιτών 

 
επιστροφή 

 

Σχέδιο για την οικονομία, την απασχόληση, την κοινωνική συνοχή, το περιβάλλον και τον 

πολιτισμό των νησιών  

Συμμετοχή του Νίκου Χρυσόγελου σε εκδηλώσεις σε Κάρπαθο και Κάσσο 
30 Ιούλ. 2013 

Ο Νίκος Χρυσόγελος, ευρωβουλευτής των Οικολόγων Πράσινων και Περιφερειακός Σύμβουλος στο Νότιο 

Αιγαίο με τον «Οικολογικό Άνεμο» συνέχισε τις επισκέψεις του  σε νησιά για να ενημερώσει σχετικά με 
θέματα περιφερειακής ανάπτυξης, κοινωνικής συνοχής και βιώσιμων μορφών οικονομίας αλλά και να 

στηρίξει πρωτοβουλίες κοινωνικών συνεταιριστικών επιχειρήσεων. Το πρόγραμμα επισκέψεων, 

συναντήσεων με φορείς και συμμετοχής σε εκδηλώσεις σε νησιά ξεκίνησε στις 13 Ιουλίου από το Ρέθυμνο 
και στις 21 με 24 Ιουλίου βρέθηκε στην Κάρπαθο ενώ 25 με 27 Ιουλίου μετέβη στην Κάσο.  

Στην Κάρπαθο, την Τετάρτη 24 Ιουλίου, ο Νίκος Χρυσόγελος συμμετείχε σε εκδήλωση-συζήτηση για 

την δημιουργία κοινωνικής συνεταιριστικής επιχείρησης " Η Ολυμπίτισσα" με αντικείμενο  εργασίας την 

τοπική παραγωγή, που οργανώθηκε από πρωτοβουλία γυναικών, στο Διαφάνι Β. Καρπάθου. 
Μίλησε, επίσης, στο Δημοτικό Συμβούλιο κατά τη διάρκεια ειδικής συνεδρίασης, ενώ είχε συνάντηση με 

στελέχη του Φορέα Διαχείρισης "Βορείου Καρπάθου - Σαρία", και επισκέφθηκε μαζί τους την 

προστατευόμενη περιοχή. 
Είχε συζητήσεις με πολίτες, τόσο στη νότια Κάρπαθο όσο και στην Όλυμπο και στο Διαφάνι, καθώς και με 

επισκέπτες του νησιού, καταστηματάρχες κι εκπροσώπους της Τοπικής Αυτοδιοίκησης για την κρίση, τα 

τοπικά προβλήματα καθώς και για τις δυνατότητες που έχει η Κάρπαθος να ακολουθήσει ένα μοντέλο 
βιώσιμης οικονομίας που θα συνδυάζει κοινωνική συνοχή, προστασία του περιβάλλοντος και ανάδειξη του 

πολιτισμικού πλούτου του νησιού και της ευρύτερης περιοχής. 

Αναλυτικά για την επίσκεψη στην Κάρπαθο 

Η Κάρπαθος διαθέτει έναν πολύ σημαντικό φυσικό, πολιτισμικό, λαογραφικό, αρχιτεκτονικό και ιστορικό 
πλούτο. Δεν έχει, όμως, συνειδητοποιηθεί επαρκώς ότι  η συστηματική μελέτη, προστασία, διαχείριση και 

ανάδειξή τους μέσα σε ένα σύγχρονο πλαίσιο, θα μπορούσαν να στηρίξουν τη βιώσιμη ευημερία του 

νησιού και να κρατήσουν τους νέους στο νησί αντί να μεταναστεύουν μαζικά στην Αυστραλία και την 
Αμερική. 

Το νησί έχει την τύχη να διαθέτει, επίσης, τον μοναδικό Φορέα Διαχείρισης Φυσικής Περιοχής στο Νότιο 

Αιγαίο που μπορεί να συμβάλει όχι μόνο στην προστασία του φυσικού περιβάλλοντος και της 

βιοποικιλότητας αλλά και  στην ανάπτυξη μιας βιώσιμης οικονομίας, μεταξύ άλλων προσελκύοντας 
φοιτητές κι επιστήμονες, οικολογικά ευαισθητοποιημένους πολίτες, περιπατητές, ενδιαφερόμενους για τον 

οικολογικό, αλιευτικό και καταδυτικό τουρισμό,  φοιτητές μέσω συνεργασιών με ελληνικές, ευρωπαϊκές κι 

αμερικάνικες σχολές  (κοινωνικών επιστημών, βιολογίας, αρχιτεκτονικής, ιστορίας, ανανεώσιμων πηγών 
ενέργειας, γεωργικών εφαρμογών, κτηνιατρικής, διατροφολογίας κα). Προς το παρόν το υπουργείο κρατάει 

επί χρόνια το σχετικό προεδρικό διάταγμα σε κάποια συρτάρια του, αποδεικνύοντας ότι είναι ένα 

σημαντικό εμπόδιο αντί για προωθητική δύναμη προστασίας της φύσης και ευημερίας των τοπικών 
κοινωνιών. 

Το νησί, ιδιαίτερα το βόρειο τμήμα του, διαθέτει ένα σημαντικό δίκτυο μονοπατιών που θα μπορούσε να 

ενταχθεί σε ευρωπαϊκά δίκτυα (έχει εκφραστεί σχετικό ενδιαφέρον και εθελοντές θα βοηθήσουν στην 

αποκατάσταση των μονοπατιών), αλλά χρειάζεται η υποστήριξη τους και από προγράμματα της 
Περιφέρειας. Ακόμα κι έτσι, το νησί επισκέπτονται ξανά και ξανά επισκέπτες για τα μονοπάτια του. 

Οι πολλοί μύλοι της Καρπάθου - μόνο η Όλυμπος διαθέτει 102 ανεμόμυλους και ορισμένους νερόμυλους 

που σχεδόν όλοι είναι εγκαταλειμμένοι, ενώ στο Τρίστομο υπάρχουν απομεινάρια μύλου που δούλευε με 
την θαλάσσια αύρα και τον κυματισμό - θα μπορούσαν να αποτελέσουν πόλο έλξης για ασχολούμενους και 

ενδιαφερόμενους και φοιτητές, αλλά και να συναποτελέσουν ένα αιολικό πάρκο που θα μπορούσε να έχει 

κι άλλες χρήσεις παράλληλα με τις εφαρμογές ανανεώσιμων πηγών ενέργειας. Σήμερα ένας μύλος 
λειτουργεί αλέθοντας σιτηρά αλλά αποτελεί παράλληλα και τμήμα μιας μικρής επιχείρησης με μικρό 

εστιατόριο και φούρνο παραγωγής υψηλής ποιότητας τοπικών προϊόντων, ενώ στα σχέδια νέων της 

περιοχής είναι η δημιουργία ενός δικτύου επισκέψιμων μύλων, νερόμυλων και ελαιοτριβείου.  

Προσπάθειες που είχαν γίνει στο παρελθόν για να υπάρξει συντονισμός των ιδιοκτητών των μύλων για να 
ενταχθούν σε ένα ολοκληρωμένο σχέδιο αποκατάστασης δεν ευοδώθηκαν. 



Οι μύλοι με μικρές παρεμβάσεις θα μπορούσαν να μετατραπούν, επίσης, σε πολιτιστικούς εκθεσιακούς 

χώρους στο πλαίσιο ενός εναλλακτικού πολιτιστικού σχεδιασμού για προσέλκυση ζωγράφων και 

γενικότερα εικαστικών, φωτογράφων, ποιητών, μουσικών κά. 
Στο νησί λειτουργούν ακόμα πολλοί δημόσιοι φούρνοι, ενώ υπάρχουν αρκετές εύφορες εκτάσεις - 

συγκρινόμενες με αντίστοιχες νησιωτικές περιοχές- που στο παρελθόν προμήθευαν το νησί με πλήθος 

προϊόντων που θα μπορούσαν να αποτελέσουν και σήμερα τη βάση για παραγωγική ανασυγκρότηση του 

νησιού και απόδοσης μιας ξεχωριστής "διατροφικής ταυτότητας" που θα συνδυάζει την σοφία του 
παρελθόντος με σύγχρονες διατροφικές αναζητήσεις και καλή  γεωργία και καλή τροφή. 

Για να γίνουν οι βαθιές αλλαγές που απαιτούνται για να αναζωογονηθεί το νησί, επισήμανε ο Νίκος 

Χρυσόγελος σε όλες τις συζητήσεις με πολίτες και φορείς, είναι αναγκαία η διαμόρφωση, μέσα από ένα 
ουσιαστικό διάλογο ενός ολοκληρωμένου σχεδίου οικονομικής, κοινωνικής και περιβαλλοντικής 

βιωσιμότητας που θα εντάσσεται σε ένα συνεκτικό σχέδιο περιφερειακής ανάπτυξης για το Ν. Αιγαίο. 

Παράλληλα είναι απαραίτητη και η κινητοποίηση των δημιουργικών δυνάμεων των κατοίκων, των 
ανθρώπων  που κατάγονται από την Κάρπαθο, ιδιαίτερα των νέων, που όμως έχουν μεταναστεύσει αλλά 

και των πολλών φίλων του νησιού που συνεχίζουν να έλκονται από την ομορφιά του νησιού. 

Προς το παρόν, βέβαια, η Κάρπαθος αντιμετωπίζει, όπως και πολλά άλλα νησιά, προβλήματα με τις 

συγκοινωνίες, την απομόνωση, την κατάρρευση των υπηρεσιών υγείας και των κοινωνικών υποδομών, ενώ 
η εντεινόμενη μαζική μετανάστευση νέων αλλά και ολόκληρων οικογενειών στερεί το νησί από 

δημιουργικές δυνάμεις που θα μπορούσαν να ξαναδώσουν στην Κάρπαθο το ρόλο και τη δυναμική που της 

αξίζει. Μεταξύ όσων πρέπει να αλλάξουν, όμως, είναι και η χαρακτηριστική αδυναμία ανάπτυξης 
συλλογικού και συνεργατικού πνεύματος που κάποτε βοήθησε το νησί αλλά σήμερα φαίνεται ότι η 

απουσία του αποτελεί το πιο σημαντικό εμπόδιο για ευημερία και αξιοποίηση του σημαντικού -αλλά όχι 

πάντα ορατού μέσα στην πεζή καθημερινότητα- πλούτου που διαθέτει το νησί. 
Συνεργασία με τον Φορέα Διαχείρισης Περιοχής Natura 2000  

Στην Κάρπαθο, ο Νίκος Χρυσόγελος είχε συνάντηση με τα στελέχη του Φορέα Διαχείρισης της περιοχής 

Natura 2000 Β. Καρπάθου-Σαρία κι επισκέφθηκε (ξανά) το Κέντρο Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης  του με 

την ευκαιρία ξεναγήσεων επισκεπτών από την  Ελλάδα και άλλες χώρες.  Ο Νίκος Χρυσόγελος είχε κάνει 
σειρά παρεμβάσεων σε ευρωπαϊκό επίπεδο, για το θέμα των περιοχών Natura αλλά και των άστοχων 

συνενώσεων των Φορέων Διαχείρισης (μεταξύ των οποίων και του Φορέα Διαχείρισης Β. Καρπάθου - 

Σαρία με αυτόν του Εθνικού Πάρκου Σαμαριάς Κρήτης) που εντελώς πρόχειρα και χωρίς καμία 
τεκμηρίωση προώθησε το ΥΠΕΚΑ. 

Ο Ν. Χρυσόγελος είχε την ευκαιρία, επίσης, να βρεθεί, μαζί με τα στελέχη του Φορέα Διαχείρισης, και στο 

πεδίο, στην προστατευόμενη περιοχή, στο πλαίσιο του προγράμματος παρακολούθησης της θαλάσσιας 

βιοποικιλότητας και της ορνιθοπανίδας που συντονίζει ο Φορέας.  Επισκέφθηκε σημαντικές για τη 
βιοποικιλότητα αλλά και τον πολιτισμό, την ιστορία και την οικονομία περιοχές στο νησί Σαρία (τον 

αρχαίο οικισμό Παλατάκι αλλά και τον οικισμό των πειρατών Σαρακίνικο κά). Διέσχισε το φαράγγι και 

βρέθηκε στον παλιό οικισμό Άργος όπου υπάρχουν ακόμα αποτυπωμένα τα σημάδια της αρμονικής 
συνύπαρξης ανθρώπινων κοινοτήτων (γεωργών και κτηνοτρόφων) και φυσικού περιβάλλοντος. Με τα 

στελέχη του Φορέα Διαχείρισης επισκέφθηκε, επίσης, το Τρίστομο, έναν σημαντικό κόλπο με παράκτιο 

οικισμό που διατηρεί σημαντική ιστορική, πολιτιστική και οικολογική αξία αλλά και είναι, δυστυχώς, μια 
περιοχή που συγκεντρώνει - παρά τους συνεχείς εθελοντικούς καθαρισμούς - τεράστιες ποσότητες 

σκουπιδιών από πολύ μακρινές περιοχές, εξαιτίας των θαλάσσιων ρευμάτων. 

Συμμετοχή σε συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Καρπάθου 

Στην ομιλία του στο πλαίσιο της συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Καρπάθου, την Τρίτη 23 
Ιουλίου, ο ευρωβουλευτής των Οικολόγων Πράσινων και Περιφερειακός Σύμβουλος Ν. Αιγαίου με τον 

Οικολογικό Άνεμο Νίκος Χρυσόγελος, επισήμανε τις αλλαγές που συντελούνται σε ευρωπαϊκό επίπεδο 

στις πολιτικές συνοχής και περιφερειακής ανάπτυξης, τις οποίες πρέπει να παρακολουθήσουν οι 
νησιωτικές κοινωνίες ώστε να μπορέσουν να τις αξιοποιήσουν για να αντιμετωπίσουν τα προβλήματά τους 

με ρεαλιστικά σχέδια που διαθέτουν όμως και όραμα. Ο ίδιος έχει προσφερθεί να βοηθήσει στην 

ενημέρωση και πληροφόρηση όσο μπορεί. 
Ο Νίκος Χρυσόγελος τόνισε την αναγκαιότητα διαμόρφωσης, μέσα από διάλογο, ενός σχεδίου που θα 

αξιοποιεί με έξυπνο αλλά και βιώσιμο τρόπο τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά του νησιωτικού χώρου, τη σοφία 

των παλιότερων κοινωνιών, κινητοποιώνταα το ανθρώπινο δυναμικό της Καρπάθου όπου και να βίσκεται 

σήμερα, καθώς και τη διάθεση άλλων κοινωνιών για αλληλεγγύη προς την ελληνική κοινωνία. Η 
Κάρπαθος θα μπορούσε να γίνει η γέφυρα της σοφίας των νησιωτικών κοινωνιών με τις πιο σύγχρονες 

οικολογικές και κοινωνικές καινοτομίες, τις αλλαγές στην επιστήμη και την οικονομία (βιο-οικονομία, 

πράσινη οικονομία, κοινωνική οικονομία, διαδίκτυο, πληροφορική κά). 
Στην Κάρπαθο, όπως και σε άλλα νησιά μας, υπάρχουν οι ρίζες για σύγχρονες αναζητήσεις και εφαρμογές 

όπως  βιοκλιματική αρχιτεκτονική, ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, καλή διατροφή, βιοποικιλότητα και 



αρμονική συνύπαρξη οικονομίας και φύσης, λειτουργικές κατασκευές. Χρειάζονται, βέβαια, και βαθιές 

αλλαγές, να επανέλθει η συνεργασία και η προστασία του κοινού συμφέροντος, η πρωτοβουλία των 

πολιτών και οι ποιοτικές δομές της νησιωτικής κοινότητας που οδηγούν σε αποτέλεσμα. 
Η Κάρπαθος μπορεί να αναδειχθεί επίσης σε κέντρο διαλόγου των πολιτισμών μια και είναι ένα νησί που 

διαχρονικά έχει αναδείξει ένα σημαντικό πολιτισμό μια και ήταν πάντα σταυροδρόμι συνάντησης 

πολιτισμών αλλά και μετανάστευσης. 

Ομιλία σε εκδήλωση για τη δημιουργία Κοινωνικής Συνεταιριστικής Επιχείρησης στη Β.Κάρπαθο 

(Όλυμπο - Διαφάνι) 
Ο Νίκος Χρυσόγελος ήταν ομιλητής σε εκδήλωση που διοργανώθηκε στο Διαφάνι από ομάδα 

πρωτοβουλίας για την ίδρυση και λειτουργία Κοινωνικής Συνεταιριστικής Επιχείρησης Ολύμπου - Διαφάνι 
"Ολυμπίτισσα" παραγωγής τοπικών ποιοτικών προϊόντων. 

Η κοινωνική οικονομία μπορεί να παίξει σημαντικό ρόλο για την οικονομία, την κοινωνική συνοχή και την 

απασχόληση στην Κάρπαθο, με οικονομικές δραστηριότητες που θα βασίζονται στην προστασία, ανάδειξη 
και βιώσιμη διαχείριση του φυσικού και πολιτισμικού πλούτου του νησιού, την παραγωγή τοπικών 

προϊόντων και ανανεώσιμων μορφών ενέργειας, τη σύνδεση του τουρισμού με την παραγωγική και 

πολιτιστική ταυτότητα καθώς και την προστασία του περιβάλλοντος. 

Η κοινωνική οικονομία και η ενεργοποίηση - συμμετοχή των νέων μπορεί να είναι οι κινητήριες δυνάμεις 
για την προώθηση των αναγκαίων πρωτοβουλιών κι αλλαγών. 

Η ανάλυση των προβλημάτων, των δυνατοτήτων, αδυναμιών αλλά και των ευκαιριών που εντοπίζονται 

στην περιφέρεια μπορεί να συμβάλλουν ενεργά στην αναζήτηση λύσεων που συνδυάζουν τη σοφία του 
παρελθόντος με την οικολογική, κοινωνική και τεχνολογική καινοτομία σε τομείς που είναι σημαντικοί για 

τη ζωή των νησιωτών, όπως είναι η υγεία, οι συγκοινωνίες, οι κοινωνικές υποδομές, η παραγωγή, 

μεταποίηση και διακίνηση τοπικών ποιοτικών προϊόντων. 

Επίσκεψη στην Κάσο, 25 -27 Ιουλίου 
Στην Κάσο, ο Νίκος Χρυσόγελος συναντήθηκε με ενεργούς πολίτες, τον Δήμαρχο και μέλη του 

Δημοτικού Συμβουλίου,  αλλά και με μέλη της Ομάδας πρωτοβουλίας για τη δημιουργία Συνεταιριστικής 

επιχείρησης παραγωγής και διακίνησης τοπικών ποιοτικών προιόντων, ενώ είχε συζητήσεις για τα βασικά 
προβλήματα του νησιού. 

Ο ευρωβουλευτής των Οικολόγων Πράσινων και Περιφερειακός Σύμβουλος με τον Οικολογικό Άνεμο Ν. 

Αιγαίου συμμετείχε ως ομιλητής, την Πέμπτη 25 Ιουλίου, σε δημόσια εκδήλωση με θέμα την κοινωνική 
οικονομία και την δημιουργία κοινωνικών συνεταιριστικών επιχειρήσεων και μετέφερε την εμπειρία από 

ανάλογες προσπάθειες στο Ν. Αιγαίο, την Ελλάδα και την υπόλοιπη Ευρώπη. Στο τέλος της εκδήλωσης 

προβλήθηκε η ταινία "Κοινωνική Οικονομία, η εναλλακτική λύση", μια παραγωγή της Σοφίας 

Παπαχρήστου, με την υποστήριξη του Νίκου Χρυσόγελου και του πράσινου ινστιτούτου Χάινριχ Μπέλ. Η 
ταινία, που έχει προβληθεί ήδη σε πολλές πόλεις και νησιά αλλά και στο Ευρωκοινοβούλιο, αποτελεί μια 

μαρτυρία καλών πρακτικών και παραδειγμάτων από τον κόσμο της κοινωνικής οικονομίας. 

Συμμετοχή στη γιορτή της σιτάκας και σε αδελφοποίηση 
Ο Νίκος Χρυσόγελος συμμετείχε, επίσης, στην γιορτή της σιτάκας, ενός τοπικού κτηνοτροφικού προϊόντος 

με μεγάλη παράδοση στο νησί, που οργάνωσε ο πολιτιστικός σύλλογος Αρβανιτοχωρίου της Κάσου  καθώς 

και στην αδελφοποίηση του πολιτιστικού συλλόγου Αρβανιτοχωρίου Κάσου με τον  πολιτιστικό σύλλογο 
Αγ. Θωμά Ηρακλείου Κρήτης " Ο λόγιος". Η εκδήλωση ήταν μια πολύ ενδιαφέρουσα πολιτιστική, μουσική 

και διατροφική ανταλλαγή μεταξύ δυο μικρών κοινοτήτων που χαρακτηρίζονται από ενεργή εθελοντική 

πρωτοβουλία, έντονη πολιτιστική δραστηριότητα και διάθεση συνεργασίας αλλά και αλληλογνωριμίας. 

Ο Νίκος Χρυσόγελος υποσχέθηκε στα μέλη του Πολιτιστικού Συλλόγου Αγ. Θωμά Ηρακλείου Κρήτης να 
επισκεφθεί το χωριό, στα τέλη Αυγούστου, όταν θα βρίσκεται ξανά στην Κρήτη, μια και δίνει πολύ μεγάλη 

σημασία στην υποστήριξη και δικτύωση ορεινών και μικρών νησιωτικών περιοχών. 

Αναλυτικά για την επίσκεψη στην Κάσο 
Τόσο κατά την ομιλία του όσο και μέσα από παραδείγματα που περιλαμβάνονται στην ταινία που 

προβλήθηκε, ο Νίκος Χρυσόγελος επισήμανε ότι οι κοινωνικές - συνεταιριστικές επιχειρήσεις, γενικότερα 

η κοινωνική οικονομία θα μπορούσε να αναπτυχθεί στα  νησιά - ιδιαίτερα σήμερα που αντιμετωπίζουν 
αυξανόμενα προβλήματα λόγω της κρίσης - σε τομείς όπως η παραγωγή και διακίνηση τοπικών προϊόντων 

(δίκτυα παραγωγών και καταναλωτών), οι υπηρεσίες υγείας και κοινωνικής φροντίδας, η παραγωγή 

ενέργειας από ανανεώσιμες πηγές, η προστασία του περιβάλλοντος και η ανάδειξη του πολιτισμού, οι 

υπεύθυνες μορφές τουρισμού καθώς και η αναβάθμιση του ρόλου των υπαρχόντων συνεταιριστικών 
τραπεζών. 

Η δημιουργία συνεταιριστικών - συνεργατικών επιχειρήσεων παρουσιάζει ενδιαφέρον τόσο για άνεργους 

όσο και για τη δικτύωση και συνεργασία υπαρχόντων μικρομεσαίων επιχειρήσεων και ελεύθερων 
επαγγελματιών (πχ κτηνοτρόφων, γεωργών, τουριστικών επιχειρηματιών στον τομέα του τουρισμού κα) 



που επιδιώκουν να συνδυάσουν την επιχειρηματικότητα με κοινωνικούς και περιβαλλοντικούς στόχους 

αλλά κι αναζητούν τρόπους επιβίωσής τους μέσω της συνεργασίας. 

Ο Νίκος Χρυσόγελος επισήμανε σε όλες τις συζητήσεις ότι η εποχή μας απαιτεί συνεργασίες καθώς και 
γόνιμο συνδυασμό της υπάρχουσας εμπειρίας και γνώσης με την οικολογική και κοινωνική καινοτομία. Η 

Κάσος είναι ένα νησί με σημαντική ιστορία, πλούσια αρχιτεκτονική, ενδιαφέρουσα γεωλογία, σημαντική 

θαλάσσια βιοποικιλότητα, γεωργική και κτηνοτροφική παράδοση, αναπτυγμένη σχέση με τη θάλασσα 

(ναυτιλία, αλιεία, μεταποίηση αλιευμάτων για τροφοδοσία πλοίων, όσα σήμερα θα μπορούσαμε να 
εντάξουμε σε αυτό που ονομάζεται γαλάζια οικονομία). 

Είναι επίσης, ένα νησί με πλούσια εμπειρία πολιτισμικών ανταλλαγών, κυρίως μέσω των ναυτικών και των 

μεταναστών της. 
Διαθέτει σημαντικά μονοπάτια και ενδιαφέροντα τοπία και σημαντική  γενετική και βιολογική ποικιλότητα 

τόσο στην ξηρά όσο και στη θάλασσα. 

Πάνω σε όλα αυτά τα χαρακτηριστικά και τις γνώσεις θα μπορούσε να αναπτυχθεί στην Κάσο μια 
σύγχρονη νησιωτική οικονομία, συμβατή με την ανάγκη διατήρησης του φυσικού και πολιτισμικού 

πλούτου μακροχρόνια, αλλά και καινοτόμα, που θα μπορούσε να συγκρατήσει όσους φεύγουν σήμερα 

μετανάστες αλλά και γιατί όχι να προσελκύσει στο νησί νέους και νέες που θα μπορούσαν να 

αναζωογονήσουν την κοινωνία και οικονομία του νησιού. 
Χρειάζεται, όμως, μια συνεκτική στρατηγική σε τοπικό και περιφερειακό επίπεδο, μεγαλύτερη 

κινητοποίηση των πολιτών και των υπαρκτών ζωντανών κοινωνικών δυνάμεων, των νέων ανθρώπων. Η 

κλίμακα του νησιού είναι τέτοια που απαιτεί, όπως εξάλλου συνέβη κατά την εποχή της άνθισης των 
νησιωτικών κοινωνιών, αλλά και όπως αποδεικνύει και η θερμή υποδοχή της αδελφοποίησης αλλά και 

άλλων ανταλλαγών, συνεργασία σε πολλά επίπεδα - οικονομικό, κοινωνικό, πολιτιστικό, περιβαλλοντικό, 

αλιευτικό, μεταποιητικό, τουριστικό, κοινωνικών υποδομών - μεταξύ Κάσου και άλλων περιοχών. 
Συνεργασία μεταξύ Κάσου και Καρπάθου αλλά και με άλλα κοντινά νησιά της Δωδεκανήσου και με 

περιοχές της Κρήτης, γιατί όχι και της ευρύτερης Μεσογείου, όπως ήξερε να κάνει στο παρελθόν ο 

πληθυσμός της Κάσου. 

Το νησί θα μπορούσε να μετατραπεί και σε κέντρο εκπαίδευσης σε θέματα μουσικής,  διατροφής, να 
φιλοξενεί συναντήσεις αναζήτησης κατάλληλων λύσεων σε προβλήματα των νησιών (πχ για την τηλε-

ιατρική), διαλόγου μεταξύ πολιτισμών, μελέτης του φαινομένου της διαχρονικής μετανάστευσης αλλά και 

της ένταξης των μεταναστών στις τοπικές κοινωνίες. 
Η πλούσια ναυτική κι αλιευτική παράδοση μπορεί να συναντηθεί με τις σύγχρονες τάσεις μελέτης, 

προστασίας και διαχείρισης του θαλάσσιου πλούτου, αλλά και ανάπτυξης σύγχρονων πολιτικών για την 

προσαρμογή στην κλιματική αλλαγή, την ανάπτυξη της βιο-οικονομίας, της γαλάζιας οικονομίας, της 

δημιουργίας και διαχείρισης θαλάσσιων προστατευόμενων περιοχών και βιώσιμων μορφών και πρακτικών 
αλιείας, οικολογικών καλλιεργειών και μεταποίησης αγροτικών και παραδοσιακών τοπικών προϊόντων 

όπως η σιτάκα. 

Η κοινωνική οικονομία, από την άλλη, επειδή είναι κοντά στις παραδόσεις και στην κουλτούρα των 
νησιωτικών μας κοινωνιών, μπορεί να προσφέρει απαντήσεις σε κοινωνικά, παραγωγικά και οικονομικά 

προβλήματα της περιοχής μέσα από νέα μοντέλα οργάνωσης της κοινωνίας. Για παράδειγμα, συνεργατικές 

μορφές οργάνωσης μπορούν να προσφέρουν διέξοδο στην αδυναμία του Δήμου Κάσου να προσλάβει 
προσωπικό (έχει πλέον μόνο μια γραμματέα) και να διαχειριστεί τους φυσικούς και υδατικούς πόρους. Εδώ 

και δυο χρόνια δεν μπορεί να εισπράξει τέλη ύδρευσης και καθαριότητας αφού λόγω της οριζόντιας 

πολιτικής λιτότητας δεν επιτρέπεται να προσλάβει νέο προσωπικό, αν και οι υπάλληλοι του Δήμου 

συνταξιοδοτήθηκαν. Παρά το γεγονός ότι η Κάσος με τη βοήθεια και την εθελοντική προσφορά του 
μόνιμου επισκέπτη του νησιού Πιέρ Μουντέν έχει καταφέρει τα τελευταία χρόνια να επανακτήσει και να 

διαχειρίζεται τους υδατικούς της πόρους, η διάλυση την οποία προκαλεί σήμερα η κυρίαρχη πολιτική έχει 

οδηγήσει σε κατάρρευση και των στοιχειωδών λειτουργιών στο νησί 
Ο ευρωβουλευτής των Οικολόγων Πράσινων έχει εκφράσει την υποστήριξή του με κάθε μέσο στην 

προσπάθεια δημιουργίας κοινωνικών συνεταιριστικών επιχειρήσεων, ιδιαίτερα στα νησιά, που θα 

βασίζονται όμως σε υγιείς και βιώσιμες βάσεις και θα τηρούν τις 7 βασικές αρχές των σύγχρονων 
συνεργατικών και συνεταιριστικών επιχειρήσεων ώστε να αποφευχθούν τα προβλήματα, οι πελατειακές 

σχέσεις, η αναποτελεσματικότητα και η διαφθορά συλλογικών προσπαθειών του παρελθόντος 

 

επιστροφή 
 

  



Συνεταιρισμοί ενέργειας από ανανεώσιμες πηγές στα νησιά | Ο Νίκος Χρυσόγελος σε 

σεμινάριο και συνάντηση για ενεργειακό συνεταιρισμό στη Σίφνο 

10 Σεπ. 2013 
Στο σεμινάριο με θέμα «Συνεταιρισμοί παραγωγής ενέργειας από ανανεώσιμες πηγές. Η ευρωπαϊκή 

εμπειρία και οι δυνατότητες των νησιών»,  που συνδιοργάνωσαν στις 7 Σεπτεμβρίου ο Οικολογικός 
Άνεμος Ν. Αιγαίου και η "πρωτοβουλία Σιφνιών για τη δημιουργία συνεταιρισμού παραγωγής 

ενέργειας από ΑΠΕ", με τη συνεργασία του Δήμου Σίφνου, συμμετείχε ο Νίκος Χρυσόγελος, 

ευρωβουλευτής των Οικολόγων Πράσινων / Ομάδα των Πράσινων στο Ευρωκοινοβούλιο και 
Περιφερειακός Σύμβουλος με τον Οικολογικό Άνεμο Ν. Αιγαίου.  

Ο Νίκος Χρυσόγελος συμμετείχε, επίσης, στις 8 Σεπτεμβρίου, στην επίσημη ιδρυτική συνάντηση- είχαν 

προηγηθεί πολλές άλλες συναντήσεις και συζητήσεις -  των αρχικών μελών του υπό ίδρυση συνεταιρισμού 
παραγωγής ενέργειας από ανανεώσιμες πηγές στη Σίφνο. 

Το σεμινάριο διοργανώθηκε με την ευκαιρία της πραγματοποίησης του 7
ου

 Φεστιβάλ Κυκλαδίτικης 

Γαστρονομίας «Νίκος Τσελεμεντής» στη Σίφνο, από τον Πολιτιστικό Σύλλογο του νησιού, και έδωσε τη 

δυνατότητα όχι μόνο σε δεκάδες κατοίκους της Σίφνου αλλά και σε πολίτες από άλλα νησιά (Πάρος, 
Μήλος, Δονούσα, Σέριφος) να συμμετάσχουν στην σχετική ενημέρωση κι ανταλλαγή πληροφοριών, 

εμπειριών και  καλών πρακτικών. 

Το σεμινάριο 
Ο Νίκος Χρυσόγελος στην εισήγησή του στο σεμινάριο, τόνισε τη σπατάλη οικονομικών πόρων που 

συνεπάγεται το σημερινό ενεργειακό μοντέλο στα νησιά, με δεδομένο ότι ετησίως πάνω από 700.000.000 

ευρώ δαπανώνται κυρίως για εισαγωγή πετρελαίου για την παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας από τις 
μονάδες της ΔΕΗ στα μη διασυνδεμένα νησιά. Το σημερινό ενεργειακό μοντέλο στα νησιά οδηγεί σε 

σπατάλη οικονομικών πόρων που θα μπορούσαν να μείνουν τοπικά και να ενισχύσουν την κοινωνική 

συνοχή και την απασχόληση στις νησιωτικές κοινωνίες, αλλά και σε κινδύνους για το περιβάλλον και το 

κλίμα. Η κατάρρευση του ηλεκτρικού συστήματος στη Σαντορίνη, το καλοκαίρι, ήταν ένα σήμα κινδύνου 
για την οριακή κατάσταση στην οποία βρίσκονται τα συστήματα και σε άλλα νησιά και, αν υπήρχαν 

υψηλότερες θερμοκρασίες το φετινό καλοκαίρι, θα μπορούσαν να συμβούν ανάλογα περιστατικά και 

αλλού. 
Ο Νίκος Χρυσόγελος ανέλυσε τα πλεονεκτήματα ενός ενεργειακού συνεταιρισμού παραγωγής ενέργειας 

από ΑΠΕ και παρουσίασε τις δυνατότητες που έχουν οι νησιωτικές κοινωνίες να μετατρέψουν το θέμα της 

ενέργειας από πρόβλημα σε ευκαιρία, και το κόστος παραγωγής ενέργειας σε πηγή πόρων για τη 

χρηματοδότηση των τοπικών αναγκών. 
Προσκάλεσε επίσης τους ενδιαφερόμενους να συμμετάσχουν και στο τριήμερο συνέδριο, με τη συμμετοχή 

ευρωπαϊκών και ελληνικών κοινωνικών συνεταιριστικών επιχειρήσεων και δικτύων που θα διοργανώσει 

μαζί με άλλους φορείς στις 22, 23 και 24 Νοεμβρίου στην Αθήνα, όπου θα υπάρχει και σχετικό εργαστήριο 
ανταλλαγής εμπειριών. 

Στο σεμινάριο συμμετείχαν με εισηγήσεις τους επίσης: 

- ο Dirk Knappen, εκπρόσωπος της Ευρωπαϊκής Ομοσπονδίας Συνεταιρισμών και Πολιτών παραγωγής 
ενέργειας από ΑΠΕ (REScoop) για την ευρωπαϊκή εμπειρία 

- ο Ανδρέας Καλογήρου για θέματα εξοικονόμησης ενέργειας στην παραδοσιακή και σύγχρονη 

αρχιτεκτονική 

- ο Κώστας Κομνηνός και ο Αλέξανδρος Φιλιππίδης, ειδικοί σε ενεργειακά θέματα, για τις δυνατότητες 
προώθησης των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας στα νησιά 

- ο Αποστόλης Χριστοδουλάκης, εκ μέρους της πρωτοβουλίας Σιφνιών για τη δημιουργία συνεταιρισμού 

παραγωγής ενέργειας από ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, 
ενώ ακολούθησε συζήτηση που κράτησε αμείωτο το ενδιαφέρον των συμμετεχόντων. 

Ο υπό ίδρυση συνεταιρισμός στη Σίφνο 
Οι στόχοι του υπό ίδρυση «Συνεταιρισμού Παραγωγής Ενέργειας από Ανανεώσιμες Πηγές» στη Σίφνο 
περιγράφονται εν συντομία: 

«με δεδομένο ότι ξέρουμε ότι τα ορυκτά καύσιμα δεν θα είναι διαθέσιμα μακροχρόνια και μάλιστα φτηνά, 

επιδιώκουμε να οργανώσουμε εγκαίρως κι οργανωμένα την ενεργειακή μετάβαση και σταδιακά να φτάσουμε 

σε πλήρη απεξάρτηση της Σίφνου από τα ορυκτά καύσιμα τόσο όσον αφορά στην ηλεκτρική ενέργεια όσο και 
σε άλλες μορφές ενέργειας για κίνηση, θέρμανση, ψύξη, παραγωγή που βασίζονται σε μη βιώσιμες πηγές. 

Επιδιώκουμε δηλαδή σταδιακά όλες οι ενεργειακές ανάγκες στη Σίφνο να καλύπτονται  πλήρως από 

εξοικονόμηση ενέργειας και από ανανεώσιμες πηγές, διαθέσιμες τοπικά ή έστω περιφερειακά.  
Επιδιώκουμε η ενεργειακή μεταστροφή και οι άλλες παρεμβάσεις και στόχοι του συνεταιρισμού να γίνουν με 

τρόπο που θα είναι προς όφελος ταυτοχρόνως του φυσικού κι ανθρωπογενούς περιβάλλοντος και της 

τοπικής οικονομίας, ολόκληρης της κοινωνίας όχι μόνο των ιδρυτικών μελών του συνεταιρισμού και θα 



βοηθήσουν τη μακροχρόνια βιωσιμότητα της Σίφνου, την απασχόληση των κατοίκων σε απαραίτητα 

και χρήσιμα επαγγέλματα, την επιστροφή και μόνιμη εγκατάσταση νέων ανθρώπων στο νησί. Και γι 

αυτό προχωράμε στην ίδρυση συνεταιρισμού». 
Τα ιδρυτικά μέλη του συνεταιρισμού ανέρχονται σήμερα σε 20 αλλά αναμένεται να συμμετάσχουν πολύ 

περισσότερα, μια και αυτός θα είναι ανοικτός σε ενδιαφερόμενους κατοίκους ή φίλους της Σίφνου. 

Πηγή: http://www.ecogreens-gr.org/cms/index.php?option=com_content&view=article&id=4878:2013-09-

10-13-16-19&catid=33:2009-03-18-07-39-11&Itemid=51 
 

επιστροφή 

 

«Ανάγκη εναλλακτικού σχεδίου στην οικονομία» 

 
ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΕΙΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΒΟΥΛΕΥΤΗ ΝΙΚΟΥ ΧΡΥΣΟΓΕΛΟΥ ΣΤΑ ΧΑΝΙΑ:  
28-08-2013  

Για «ένα κύμα που θα ανατρέψει και θα σαρώσει ό,τι μας οδήγησε στη χρεοκοπία. Ενα κύμα, όμως, 

παράλληλα δημιουργικό που θα φέρει εναλλακτικές λύσεις και προτάσεις» έκανε λόγο χθες από τα Χανιά ο 
ευρωβουλευτής των Οικολόγων Πράσινων κ. Νίκος Χρυσόγελος.  

Στο πλαίσιο μιας πανελλήνιας εκστρατείας διαλόγου και επικοινωνίας με τις τοπικές κοινωνίες ο κ. 

Χρυσόγελος βρέθηκε στα Χανιά και είχε επαφές με κοινωνικούς Φορείς παρουσιάζοντας τις θέσεις των 

Οικολόγων Πράσινων, υπογραμμίζοντας τη σημασία ενίσχυσης του κόμματος τόσο στις ευρωεκλογές, τις 
περιφερειακές και τις αυτοδιοικητικές εκλογές όσο και στις βουλευτικές όποτε αυτές γίνουν.  

Μιλώντας στους δημοσιογράφους για τις ασκούμενες κυβερνητικές πολιτικές ο ευρωβουλευτής μίλησε για 

«αδιέξοδους αυτοσχεδιασμούς που δεν οδηγούν πουθενά. Δεν υπάρχει κανένα σχέδιο που, έστω μέσα από 
κάποιες δυσκολίες, να οδηγεί σε καλύτερες συνθήκες ζωής των ανθρώπων. Δεν επιτυγχάνουν ούτε τους 

δημοσιονομικούς στόχους καθώς βλέπουμε να διαλύεται η κοινωνία και η οικονομία, οι άνεργοι να 

πολλαπλασιάζονται, το ίδιο και οι φτωχοί. Την ίδια ώρα, διαλύονται οι υπηρεσίες κοινωνικής πολιτικής και 
υγείας και έχουμε αυτοσχεδιασμούς στην παιδεία που δεν οδηγούν πουθενά. Δεν έχουμε μία ορθολογική 

αναδιάρθρωση της υγείας προς όφελος του πολίτη, με έμφαση στην πρόληψη, στην καλή οργάνωση των 

Νοσοκομείων, στη διαφάνεια». 

Ιδιαίτερη αναφορά έκανε ο κ. Χρυσόγελος στη διαμόρφωση ενός εναλλακτικού σχεδίου που θα δίνει 
απαντήσεις σε θέματα οικονομίας, κοινωνίας, περιβάλλοντος, απασχόλησης και θα αναζωογονήσει την 

οικονομία στρέφοντάς τη «προς υπεύθυνες κοινωνικά και περιβαλλοντικά κατευθύνσεις. Δεν μας 

ενδιαφέρει μία οικονομία που θα ξαναμοιράσει το παιχνίδι ανάμεσα στα 10 - 20 μεγάλα συμφέροντα. 
Θέλουμε μία οικονομία βασισμένη στις μικρομεσαίες, συνεταιριστικές, κοινωνικές επιχειρήσεις και σε 

μορφές οικονομίας που ανεξάρτητα αν είναι ιδιωτικές ή συνεταιριστικές αφήνουν το όφελος στις 

κοινωνίες, είναι προς το δημόσιο συμφέρον και το περιβάλλον», τόνισε χαρακτηριστικά.   
Ειδικότερα στάθηκε σε τρία ζητήματα: 

 

ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΣΥΝΟΧΗ: «Κανένας που χάνει τη δουλειά του ή κλείνει το κατάστημά του δεν μπορεί να 

στερηθεί τις υπηρεσίες υγείας. Λέμε ότι όλοι πρέπει να έχουν πρόσβαση σε ποιοτικές υπηρεσίες υγείας και 
αυτός είναι ο στόχος του πλαισίου δράσης για την υγεία 2014 - 2020. Αυτή τη στιγμή μεγάλα κομμάτια της 

κοινωνίας στερούνται τις υπηρεσίες υγείας». 

 
ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ: «Δεν υπάρχει στοχευμένη πολιτική για την απασχόληση. Εχουμε σπατάλη πόρων που θα 

έπρεπε να διατεθούν για τη δημιουργία θέσεων εργασίας. Εχουμε προγράμματα, όπως το 'Κοινωφελής 

Εργασία', που δίνει τη δυνατότητα στους Δήμους και τις Περιφέρειες να πάρουν εκατοντάδες - χιλιάδες 

ανθρώπους για λίγους μήνες και είναι στην ουσία μια μορφή 'φιλανθρωπίας' και ενός ψευτοεπιδόματος 
χωρίς αυτό να αποτελεί στρατηγική απασχόλησης.  

Oι άνθρωποι εκεί δεν αποκτούν ούτε δεξιότητες ούτε κάποιες επαγγελματικές εμπειρίες για να κάνουν κάτι 

στη συνέχεια. Τα χρήματα αυτά θα έπρεπε να πηγαίνουν στοχευμένα ώστε οι άνθρωποι αυτοί να 
ξεκινήσουν μία επαγγελματική δραστηριότητα και να προσλάβουν νέους ανθρώπους, τότε θα είχαμε μια 

πραγματική μείωση της ανεργίας». 

 
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ: «Με τη νέα νομοθεσία αποδομείται η περιβαλλοντική πολιτική. Το νέο 

νομοσχέδιο για τον τουρισμό δίνει έμφαση στην παραπάνω δόμηση και προκαλεί αθέμιτο ανταγωνισμό σε 

σχέση με τις  σοβαρές και υπεύθυνες επενδύσεις. Για παράδειγμα σύμφωνα με τη νέα νομοθεσία αυτός που 

κάνει επένδυση δεν έχει υποχρέωση συνεισφοράς στη δημόσια γη». 
 

http://www.ecogreens-gr.org/cms/index.php?option=com_content&view=article&id=4878:2013-09-10-13-16-19&catid=33:2009-03-18-07-39-11&Itemid=51
http://www.ecogreens-gr.org/cms/index.php?option=com_content&view=article&id=4878:2013-09-10-13-16-19&catid=33:2009-03-18-07-39-11&Itemid=51


ΚΑΤΑΔΙΚΗ ΨΩΜΙΑΔΗ 

Την ικανοποίησή του για τη δικαίωση του πρώην ευρωβουλευτή των Οικολόγων Πράσινων Μ. 

Τρεμόπουλο και την καταδίκη του πρώην περιφερειάρχη Μακεδονίας Παναγιώτη Ψωμιάδη από το 
Πολυμελές Πρωτοδικείο Θεσσαλονίκης εξέφρασε ο κ. Χρυσόγελος. Το Δικαστήριο έκανε δεκτή την αγωγή 

του κ. Τρεμόπουλου εναντίον του Π. Ψωμιάδη για συκοφαντική δυσφήμηση και εξύβριση. Αιτία το 

γεγονός ότι ο πρώην περιφερειάρχης τον Απρίλιο του 2011 σε εκπομπές των τηλεοπτικών σταθμών 

ALTER και ANT1 -στις εκπομπές των Γ. Αυτιά και Γ. Παπαδάκη- με αφορμή την ψήφο στο 
Ευρωκοινοβούλιο του Μ. Τρεμόπουλου για την Εκθεση Προόδου του 2011 και την ευρωπαϊκή προοπτική 

της Π.Γ.Δ.Μ., είχε διαστρεβλώσει δηλώσεις του Μ. Τρεμόπουλου σε τηλεοπτικό σταθμό στα Σκόπια και 

δήλωνε ψευδώς ότι αυτός είχε ψηφίσει στο Ευρωκοινοβούλιο «να ονομαστούν τα Σκόπια Μακεδονία». 
«Το Δικαστήριο -σημείωσε- επιδίκασε στον Μ. Τρεμόπουλο 15.000 ευρώ, γιατί στοιχειοθετούνται 

αντικειμενικά το αδίκημα της συκοφαντικής δυσφήμησης και πλήρως τα αδικήματα της εξύβρισης και της 

δυσφήμησης εκ μέρους του Π. Ψωμιάδη.  
Κρίνει μάλιστα την απόφαση ως άμεσα εκτελεστή και υποχρεώνει τον Π. Ψωμιάδη «να άρει τη 

συντελεσθείσα και ενεργή προσβολή της προσωπικότητος του ενάγοντος» με δημοσίευσή της σε τέσσερις 

ημερήσιες εφημερίδες. Σαφείς προεκτάσεις είχε η συκοφαντική δυσφήμηση εκ μέρους του Π. Ψωμιάδη και 

στην εμπιστοσύνη των πολιτών στους Οικολόγους Πράσινους για τα εθνικά θέματα, αφού με την 
τηλεοπτική προβολή που ο ίδιος διέθετε δεν έγινε ευρέως γνωστό ότι ο Μ. Τρεμόπουλος είχε δώσει μάχη 

στο Ευρωκοινοβούλιο κατά των εθνικισμών, εμμένοντας στην πρόταση περί εξεύρεσης κοινά αποδεκτής 

λύσης στο ζήτημα της ονομασίας της Π.Γ.Δ.Μ. και ότι μετά από παρέμβασή του οι Πράσινοι 
ευρωβουλευτές ψήφισαν ό,τι και οι Ελληνες ευρωβουλευτές στην Εκθεση Προόδου. 

Η απόφαση του Δικαστηρίου επιβραβεύει -για μια ακόμη φορά- τον πολιτικό πολιτισμό απέναντι στην 

ανηθικότητα και τη διαφθορά, που ήδη έχουν καταστήσει τον Π. Ψωμιάδη έκπτωτο από το αξίωμα του 
περιφερειάρχη, αιτία άλλωστε και της επιθετικότητάς του απέναντι στον Μ. Τρεμόπουλο», τονίζεται σε 

ανακοίνωση του κόμματος.         

 

http://www.haniotika-nea.gr/128073-
%C2%AB%CE%91%CE%BD%CE%AC%CE%B3%CE%BA%CE%B7%20%CE%B5%CE%BD%CE%B

1%CE%BB%CE%BB%CE%B1%CE%BA%CF%84%CE%B9%CE%BA%CE%BF%CF%8D%20%CF%

83%CF%87%CE%B5%CE%B4%CE%AF%CE%BF%CF%85%20%CF%83%CF%84%CE%B7%CE%B
D%20%CE%BF%CE%B9%CE%BA%CE%BF%CE%BD%CE%BF%CE%BC%CE%AF%CE%B1%C2%

BB%20.html 

 

επιστροφή 
 

ΕΝΑΡΞΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΚΟΙΝΩΦΕΛΟΥΣ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ ΣΕ ΕΠΙΒΛΕΠΟΝΤΕΣ 

ΦΟΡΕΙΣ, ΓΙΑ 10.000 ΘΕΣΕΙΣ ΠΛΗΡΟΥΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ, ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΣ Υ.Ε. 

ΓΕΝΙΚΩΝ ΚΑΘΗΚΟΝΤΩΝ 

   Σεπ 25, 2013 

 

Σήμερα στις 24-9-2013 εκδόθηκε η πρώτη από τις τέσσερις Δημόσιες Προσκλήσεις που αφορά 

στη διαδικασία προσλήψεων προσωπικού για την προώθηση της απασχόλησης μέσω 

προγραμμάτων κοινωφελούς χαρακτήρα, σε δημόσιους φορείς (Επιβλέποντες Φορείς).  

Η πρώτη Δημόσια Πρόσκληση αφορά στην δημιουργία 10.000 θέσεων πλήρους απασχόλησης,  

ειδικότητας Υ.Ε. Γενικών Καθηκόντων, μέσω της πρόσληψης προσωπικού για χρονικό διάστημα 

πέντε (5) μηνών σε δήμους και περιφέρειες της χώρας.  

Η υποβολή των αιτήσεων των ενδιαφερομένων εγγεγραμμένων ανέργων στα μητρώα ανέργων του 

Οργανισμού ηλικίας 18 ετών και άνω, που επιθυμούν να συμμετάσχουν στη διαδικασία 

προσλήψεων προσωπικού για την προώθηση της απασχόλησης ξεκινά στις 26-9-2013 και λήγει 

στις 11-10-2013 και ώρα 12η μεσημβρινή και γίνεται μόνο με ηλεκτρονικό τρόπο στον 

διαδικτυακό τόπο του ΟΑΕΔ www.oaed.gr, χρησιμοποιώντας το σχετικό πεδίο καταχώρισης 

ηλεκτρονικών αιτήσεων. 

Η ηλεκτρονική υποβολή των αιτήσεων μπορεί να πραγματοποιηθεί και μέσω των Κ.Ε.Π., στην 

περίπτωση που ο εγγεγραμμένος άνεργος δεν έχει πρόσβαση στο διαδίκτυο.  

Δικαίωμα υποβολής ηλεκτρονικών αιτήσεων συμμετοχής στη διαδικασία κατάρτισης του Πίνακα 

Κατάταξης Ανέργων για την προώθηση της απασχόλησης μέσω προγραμμάτων κοινωφελούς 

χαρακτήρα έχουν μόνο οι εγγεγραμμένοι άνεργοι στα μητρώα ανέργων του Ο.Α.Ε.Δ., οι οποίοι 

http://www.haniotika-nea.gr/128073-%C2%AB%CE%91%CE%BD%CE%AC%CE%B3%CE%BA%CE%B7%20%CE%B5%CE%BD%CE%B1%CE%BB%CE%BB%CE%B1%CE%BA%CF%84%CE%B9%CE%BA%CE%BF%CF%8D%20%CF%83%CF%87%CE%B5%CE%B4%CE%AF%CE%BF%CF%85%20%CF%83%CF%84%CE%B7%CE%BD%20%CE%BF%CE%B9%CE%BA%CE%BF%CE%BD%CE%BF%CE%BC%CE%AF%CE%B1%C2%BB%20.html
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http://www.haniotika-nea.gr/128073-%C2%AB%CE%91%CE%BD%CE%AC%CE%B3%CE%BA%CE%B7%20%CE%B5%CE%BD%CE%B1%CE%BB%CE%BB%CE%B1%CE%BA%CF%84%CE%B9%CE%BA%CE%BF%CF%8D%20%CF%83%CF%87%CE%B5%CE%B4%CE%AF%CE%BF%CF%85%20%CF%83%CF%84%CE%B7%CE%BD%20%CE%BF%CE%B9%CE%BA%CE%BF%CE%BD%CE%BF%CE%BC%CE%AF%CE%B1%C2%BB%20.html
http://www.haniotika-nea.gr/128073-%C2%AB%CE%91%CE%BD%CE%AC%CE%B3%CE%BA%CE%B7%20%CE%B5%CE%BD%CE%B1%CE%BB%CE%BB%CE%B1%CE%BA%CF%84%CE%B9%CE%BA%CE%BF%CF%8D%20%CF%83%CF%87%CE%B5%CE%B4%CE%AF%CE%BF%CF%85%20%CF%83%CF%84%CE%B7%CE%BD%20%CE%BF%CE%B9%CE%BA%CE%BF%CE%BD%CE%BF%CE%BC%CE%AF%CE%B1%C2%BB%20.html
http://www.haniotika-nea.gr/128073-%C2%AB%CE%91%CE%BD%CE%AC%CE%B3%CE%BA%CE%B7%20%CE%B5%CE%BD%CE%B1%CE%BB%CE%BB%CE%B1%CE%BA%CF%84%CE%B9%CE%BA%CE%BF%CF%8D%20%CF%83%CF%87%CE%B5%CE%B4%CE%AF%CE%BF%CF%85%20%CF%83%CF%84%CE%B7%CE%BD%20%CE%BF%CE%B9%CE%BA%CE%BF%CE%BD%CE%BF%CE%BC%CE%AF%CE%B1%C2%BB%20.html


ανήκουν σε μία τουλάχιστον από τις παρακάτω κατηγορίες: 

1.    εγγεγραμμένοι άνεργοι στα μητρώα ανέργων του ΟΑΕΔ, μέλη οικογενειών στις οποίες δεν 

εργάζεται κανείς και οι σύζυγοι αυτών είναι εγγεγραμμένοι άνεργοι στα μητρώα ανέργων του 

ΟΑΕΔ. 

2.    εγγεγραμμένοι άνεργοι στα μητρώα ανέργων του ΟΑΕΔ, μέλη μονογονεϊκών οικογενειών, 

στις οποίες δεν εργάζεται κανείς 

3.    εγγεγραμμένοι νέοι άνεργοι (18 έως 29 ετών) στα μητρώα ανέργων του ΟΑΕΔ 

4.    εγγεγραμμένοι μακροχρόνια άνεργοι στα μητρώα ανέργων του ΟΑΕΔ 

5.    άνεργοι πτυχιούχοι ανωτάτων εκπαιδευτικών ιδρυμάτων πανεπιστημιακού και τεχνολογικού 

τομέα εγγεγραμμένοι στα μητρώα ανέργων του Ο.Α.Ε.Δ. 

Υποχρέωση προσκόμισης των σχετικών δικαιολογητικών στα ΚΠΑ2 μέχρι την λήξη της 

προθεσμίας υποβολής των αιτήσεων, έχουν α) οι άνεργοι αρχηγοί μονογονεϊκών οικογενειών, β) 

οι άνεργοι πτυχιούχοι ανώτατων εκπαιδευτικών ιδρυμάτων πανεπιστημιακού και τεχνολογικού 

τομέα που δεν ανήκουν σε μία τουλάχιστον από τις υπόλοιπες κατηγορίες και γ) οι άνεργοι όλων 

των ανωτέρω κατηγοριών οι οποίοι έχουν εξαρτώμενα ανήλικα τέκνα.  

Οι ωφελούμενοι  επιλέγονται και κατατάσσονται στον Πίνακα Κατάταξης Ανέργων με βάση τα 

πέντε αντικειμενικά κριτήρια κατάταξης, τα οποία είναι τα εξής: 1) Χρονικό διάστημα 

συνεχόμενης εγγεγραμμένης ανεργίας ωφελουμένου με ανώτατο όριο τους 36 μήνες, 2) Χρονικό 

διάστημα συνεχόμενης εγγεγραμμένης ανεργίας του/της συζύγου των ανέργων της πρώτης 

κατηγορίας, με ανώτατο όριο τους 36 μήνες, 3) Ετήσιο εισόδημα, ατομικό ή οικογενειακό, 4)  

Ηλικία και 5)  Αριθμός ανήλικων τέκνων.  

 Το σύστημα επιλογής βασίζεται στη μοριοδότηση των παραπάνω κριτηρίων με αντικειμενικό και 

διαφανή τρόπο με τη χρήση μηχανογραφικού λογισμικού του ΟΑΕΔ. 

Οι δήμοι και οι περιφέρειες υποχρεούνται να προβούν στην πρόσληψη των υποδειχθέντων από τα 

ΚΠΑ2 επιτυχόντων ωφελουμένων, εντός προθεσμίας δεκαπέντε (15) ημερολογιακών ημερών από 

την ημερομηνία ενημέρωσής τους. 

Περισσότερες πληροφορίες για το πρόγραμμα, τις προϋποθέσεις και τη διαδικασία προσλήψεων 

σε αυτό, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να αναζητήσουν στην ιστοσελίδα του Οργανισμού 

Απασχόλησης Εργατικού Δυναμικού, www.oaed.gr, όπου εκδόθηκε η Δημόσια Πρόσκληση. 
Πηγή: 

http://www.armoniaradio.gr/modules.php?op=modload&name=News&file=article&sid=7465&mode=threa

d&order=0&thold=0  

 
επιστροφή 
 

Η <<ΑΡΚΑΔΙΚΗ ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΗ ΑΕ>> προχωράει στην υλοποίηση στόχων και 

δεσμεύσεών της 

 
Χαιρόμαστε που υπάρχουν τέτοιες πρωτοβουλίες στην υπόλοιπη Ελλάδα. Στην Αρκαδία, στη 
Λακωνία, στη Μύκονο, στη Λέσβο, στη Σάμο και σε άλλα μέρη οι πολίτες όλο και περισσότερο 
παρεμβαίνουν μεταξύ του δημόσιου και του ιδιωτικού τομέα και αναλαμβάνουν πρωτοβουλίες και 
στην ανακύκλωση. Καλή συνέχεια 
ΗΓ 
  
* Έφυγε  το 1

ο
 Φορτίο υλικών – προїόντων της- *Επεδόθησαν σε συμπολίτες τα πρώτα 

ανταποδοτικά κίνητρα  
Την Παρασκευή, 27 Σεπτεμβρίου 2013, η <<Αρκαδική Εναλλακτική ΑΕ>>, εταιρεία τοπικής 
πολυμετοχικής κοινωνικής βάσης : 
 Κατευόδωσε το 1

ο
 φορτίο προїόντων της, και πιο συγκεκριμένα υλικών χαρτιού. 

 Επέδωσε σε συμπολίτες για 1
η
 φορά ανταποδοτικά κίνητρα (συνόλου άνω των 20 Ευρώ 

ανά περίπτωση) από τα υλικά συσκευασιών και τηγανέλαια που είχαν προσκομίσει στο 
προηγούμενο διάστημα από την έναρξη λειτουργίας της. 
Το ανακυκλώσιμο υλικό που φορτώθηκε, βάρους περίπου 6,5 τόνων, αποτελούνταν από μπάλες 
χαρτονιού, ενώ σε μεγάλους σάκους είχαν τοποθετηθεί εφημερίδες-περιοδικά-φυλλάδια κ.ά. είδη 
χαρτιού (Βλ. επισυναπτόμενο φωτογραφικό υλικό). Το υλικό πουλήθηκε στη γνωστή εταιρεία 
΄΄Τεχνοχάρτ΄΄, που παράγει προїόντα χαρτονιού στις εγκαταστάσεις της στη ΒΙ.ΠΕ. Τρίπολης.  
Με την ευκαιρία αυτή : 

http://www.armoniaradio.gr/modules.php?op=modload&name=News&file=article&sid=7465&mode=thread&order=0&thold=0
http://www.armoniaradio.gr/modules.php?op=modload&name=News&file=article&sid=7465&mode=thread&order=0&thold=0


 Ευχαριστούμε όσους συμπολίτες ανταποκρίθηκαν στο κάλεσμά μας και ΄΄έκαναν τον κόπο΄΄ 
να μας φέρνουν προς ανακύκλωση τα χρήσιμα υλικά τους, με πολλαπλά οφέλη για τους ίδιους – 
για το φυσικό περιβάλλον – για την τοπική κοινωνία. 
 Ευχαριστούμε ακόμη τους συναδέλφους – μετόχους της <<Αρκαδικής Εναλλακτικής 
Α.Ε.>>, για την ενεργό όσο και εθελοντική συμμετοχή τους, καθώς επίσης και τον υπάλληλό μας 
για την σπουδαία συμβολή του,  στην επίτευξη αυτού του πρώτου αποτελέσματος. 
 Ευχαριστούμε επιπλέον την εταιρεία ΄΄Τεχνοχάρτ΄΄, ιδιαίτερα τον Δ/ντα Σύμβουλό της και 
συνδημότη κ. Νίκο Λαγό, που με το έμπρακτο ενδιαφέρον τους για την αγορά των υποπροїόντων 
ανακυκλώσιμου χαρτιού από την εταιρεία μας, θέτουν τις βάσεις μιάς συνεργασίας που μπορεί να 
έχει ευρύτερα θετικά αποτελέσματα στην τοπική οικονομία και κοινωνία. 
 Ανακοινώνουμε την πρόσληψη και άλλων υπαλλήλων το αμέσως προσεχές διάστημα, οι 
οποίοι θα ασχοληθούν επίσης στον τομέα παραλαβής – ταξινόμησης – προσωρινής αποθήκευσης 
– εμπορίας ανακυκλώσιμων υλικών και τηγανέλαιων. Τονίζουμε με τον τρόπο αυτό τη σημασία 
που έχει η Ανακύκλωση υλικών στη δημιουργία θέσεων εργασίας, ιδιαίτερα στις εποχές 
βαθύτατης οικονομικής κρίσης και ανεργίας που βιώνουμε. 
 Σημειώνουμε τέλος τη συνεισφορά των δραστηριοτήτων μας στη μείωση παραγωγής 
στερεών αστικών αποβλήτων στο Δήμο Τρίπολης, συνεπώς και στη μείωση του κόστους για την 
μεταφορά και ταφή αυτών σε ΧΥΤΑ εκτός της διοικητικής περιφέρειας του Δήμου. 
Κλείνοντας, ενημερώνουμε και πάλι τους συνδημότες/συμπολίτες ότι δεχόμαστε τα 
ανακυκλώσιμα υλικά τους, στους αποθηκευτικούς χώρους της εταιρείας στο 2

ο
 χλμ. ΕΟ Τρίπολης 

–Σπάρτης (πίσω από το βενζινάδικο του Αγγελόπουλου), παρέχοντάς τους ανταποδοτικά κίνητρα, 
και τους καλούμε να μας επισκεφθούν και να γνωρίσουν από κοντά τη δουλειά μας.  
Βασίλης Γιόκαρης 
(Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος  
 της <<ΑΡΚΑΔΙΚΗΣ ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΗΣ Α.Ε.>>) 
 
επιστροφή 
 
 

Πιερία: 311 Οικογένειες καλύπτουν τις 364 βάρδιες του «Χαρίζω μια μέρα από το Καλοκαίρι 

μου στο Δάσος 2103». 

11 Aug 2013  

From: info@otoposmou.com 

Σύμφωνα με τις σημειώσεις των βιβλίων συμβάντων, στα τρία παρατηρητήρια του νομού 

Πιερίας, θα βρεθούν φέτος πάνω από 2.000 πολίτες. 

Φέτος, παρά τις οικονομικές δυσκολίες που αντιμετωπίζει σχεδόν το σύνολο των πολιτών της 

χώρας, η φετινή συμμετοχή στη δράση «Χαρίζω μια μέρα από το Καλοκαίρι μου στο Δάσος» 

υπήρξε πρωτοφανής. Για πρώτη φορά οι βάρδιες και των τριών παρατηρητηρίων παρουσιάζουν 

ποσοστό κάλυψης 100% , ένα μήνα πριν τη λήξη της περιόδου πυροπροστασίας. 

Τη Δευτέρα 12 Αυγούστου 2013, στις 19:30 στον Καπνικό Σταθμό Κατερίνης, θα 

πραγματοποιηθεί συνάντηση των μελών της 19μελούς συντονιστικής επιτροπής. Στόχος της 

συνάντησης είναι η οργάνωση της τελετής λήξης,  

Όπως όλες οι συνεδριάσεις της Εθελοντικής Ομάδας Δράσης Ν. Πιερίας, έτσι και αυτή, είναι 

ανοιχτή για όλους τους πολίτες. 

Αυτό το καλοκαίρι θα πραγματοποιηθούν συνολικά 364 βάρδιες στα τρία παρατηρητήρια 

του νομού μας: 

 158 βάρδιες στους Νέους Πόρους / καλυμμένες βάρδιες: 150 / Ακυρώσεις: 8 / Ποσοστό 

κάλυψης: 94,94% 

 158 βάρδιες στην Πλάκα Λιτοχώρου / καλυμμένες βάρδιες: 154 / Ακυρώσεις: 4 / ποσοστό 

κάλυψης: 97,47% 

 48 βάρδιες στην Έλαφο (μόνο Σαββατοκύριακα) / καλυμμένες βάρδιες: 47 / Ακυρώσεις: 1 

/ ποσοστό κάλυψης: 97,92% 

 Συνολικά και στα τρία παρατηρητήρια συμμετέχουν 311 μέλη και καλύπτουν 351 βάρδιες 

(συνολικό ποσοστό κάλυψης: 96,43%) 

 40 Οικογένειες πραγματοποιούν περισσότερες από μία βάρδιες. 

Σύμφωνα με τις σημειώσεις των βιβλίων συμβάντων, στα τρία παρατηρητήρια του νομού 

μας, θα βρεθούν φέτος πάνω από 2.000 πολίτες. 
--  

Εθελοντική Ομάδα Δράσης Ν. Πιερίας (ΕΟΔνΠ) 
Φλέμινγκ 19, Κατερίνη 601 00, Τηλ. 23510 31906 / Φαξ 23510 34 174, info@otoposmou.gr - 

mailto:info@otoposmou.com
https://webmail.tee.gr/webmail/src/compose.php?send_to=info@otoposmou.gr


www.otoposmou.gr ,  

Βρείτε βίντεο από τις δράσεις μας μας στο YouTube  

 

επιστροφή 

 

δέκα βασικές αρχές για συνειδητή και υπεύθυνη ελεύθερη κατασκήνωση  

 

Ηλιόσποροι* 

Ιούλιος 29, 2013 

Η ζωή εκτός τσιμέντου είναι ανάσα, πηγή έμπνευσης και συνειδητοποίησης. Ο ύπνος κάτω από τα 

αστέρια, το μαγείρεμα στην φύση και η κοινωνικοποίηση στην ακροθαλασσιά είναι ανθρώπινο 

δικαίωμα. Κανένας νομοθέτης δεν μπορεί να μας το πάρει. Η επιλογή της διαβίωσης σε 

ελεύθερους, ανοιχτούς δημόσιους χώρους αποτελεί αναφαίρετο δικαίωμα του καθενός/ καθεμιάς 

από εμάς, το οποίο πρέπει να διαφυλαχτεί. Όπως πρέπει να διαφυλαχτεί με πλήρη υπευθυνότητα 

και η Μητέρα Γη που μας φιλοξενεί μοιράζοντας απλόχερα τις χαρές της. Για να μπορούμε όλοι 

να μοιραζόμαστε την ομορφιά της φύσης και να μην δίνουμε δικαιώματα καταστολής της 

ελεύθερης κατασκήνωσης, προτείνουμε παρακάτω δέκα βασικές αρχές για συνειδητή και 

υπεύθυνη ελεύθερη κατασκήνωση. Ας τις εφαρμόσουμε και ας τις επικοινωνήσουμε στους γύρω 

μας εμπλουτίζοντάς τις, ώστε κάθε χρόνο να μπορούμε να απολαμβάνουμε τον τρόπο διαβίωσης 

που μας φέρνει κοντά στην πραγματική μας ύπαρξη. 

 

1. Χρησιμοποιούμε τα μονοπάτια που έχουν ήδη χαραχθεί. Όταν ταξιδεύουμε προς την περιοχή 

ελεύθερης διαβίωσης προτιμούμε τη δίοδο από ήδη υπάρχοντα μονοπάτια για να μην 

καταστρέψουμε τη χλωρίδα και για να μην συμβάλουμε στη διάβρωση του εδάφους. 

Εγκαταλείπουμε τα αυτοκίνητα στην πόλη, και αν αυτό δεν είναι δυνατόν, τα παρκάρουμε 

μακριά από την παραλία και δεν εμποδίζουμε την πρόσβαση σε αυτή. 

2. Αφήνουμε το χώρο σε καλύτερη κατάσταση από ότι τον βρήκαμε! Έχουμε πάντα μαζί μας 

σακούλες απορριμμάτων για να παίρνουμε φεύγοντας όχι μόνο τα δικά μας σκουπίδια αλλά και 

προηγούμενων κατασκηνωτών όποτε είναι εφικτό. Καλό είναι να φτιάχνουμε ένα ειδικά 

διαμορφωμένο χώρο για τα σκουπίδια μας (ή αυτοσχέδιους κάδους αν δεν υπάρχουν) αν είναι να 

κατασκηνώσουμε για πολλές ημέρες, για να συγκεντρώνουμε μακριά από τις σκηνές τις σακούλες 

απορριμμάτων, ενώ τα οργανικά απορρίμματα (π.χ. αποφάγια, φλούδες) μπορούμε να τα θάβουμε 

σε άλλο ειδικά διαμορφωμένο χώρο, σε απόσταση τουλάχιστον 20 μέτρα από τις σκηνές. 

3. Δεν αφήνουμε το χαρτί τουαλέτας να ανεμίζει σαν σφραγίδα της παρουσίας μας!  Έχουμε 

μια σακούλα απορριμάτων μαζί μας και ποτέ δεν θάβουμε τα χαρτιά τουαλέτας γιατί τα ζώα τα 

ξεθάβουν, ή αντί για χαρτί προτιμάμε το νερό. Προτιμάμε να σκάβουμε μικρούς λάκκους 

(τουλάχιστον 20 εκ. βάθος) και να τους σκεπάζουμε με χώμα όταν κάνουμε την "ανάγκη" μας. Σε 

περιοχές που κατασκηνώνουν πολλοί ελεύθερο-κατασκηνωτές καλό είναι να επιλεχθεί μια 

τοποθεσία που θα δημιουργηθεί μια βιολογική τουαλέτα με την χρήση ενεργών μικροοργανισμών 

(www.oiko-em.gr) για να μη μυρίζει και να γίνει κομπόστ γρήγορα. 

4. Ελαχιστοποιούμε το αποτύπωμα μας. Αποφεύγουμε τις συσκευασίες μίας χρήσης (π.χ. 

πλαστικά ποτήρια, πιατάκια, σακούλες) και προτιμούμε υλικά-σύνεργα που μπορούν να 

επαναχρησιμοποιηθούν (π.χ. πάνινες σακούλες, ανοξείδωτες κούπες, πιάτα και μαχαιροπίρουνα). 

Κατασκευάζουμε αυτοσχέδια τασάκια για τα αποτσίγαρα. Προσπαθούμε να φτιάχνουμε 

κατασκευές φυσικής σκίασης ή χαμηλής οπτικής όχλησης, αποφεύγουμε να γεμίζουμε μια όμορφη 

παραλία με πλαστικά τεντάκια και σκηνές. Χρησιμοποιούμε τη φαντασία μας! 

5.Προφυλάσσουμε την περιοχή από τις φωτιές. Όταν μαγειρεύουμε προτιμούμε τη χρήση 

συσκευής με γκάζι αντί να ανάψουμε φωτιά, κυρίως αν έχουμε κατασκηνώσει στο δάσος ή σε 

περιοχή με ξερή βλάστηση. Σε καμία περίπτωση δεν κόβουμε δέντρα για καύσιμη ύλη και 

προτιμούμε ξερά πεσμένα κλαριά, έτσι ώστε να καθαριστεί το δάσος από οτιδήποτε ξερό, 

βοηθώντας έτσι στην προστασία από πυρκαγιές. Δεν αφήνουμε ποτέ τη φωτιά από το οπτικό μας 

πεδίο και όταν τη σβήνουμε προσέχουμε να έχει γίνει σκόνη χωρίς αποκαΐδια! Ακόμα καλύτερα 

δεν ανάβουμε καμία φωτιά σε απόσταση 50 μέτρων από ξερά φύλλα, ιδίως αν φυσάει. 

Αποφεύγουμε τη καύση πλαστικών και άλλων τοξικών απορριμμάτων. Καλό θα είναι να έχουμε 

http://www.otoposmou.gr/
http://www.youtube.com/user/otoposmou?feature=mhee
https://webmailer.hosteurope.de/roundcube/http:www.otoposmou.gr
https://webmailer.hosteurope.de/roundcube/http:www.otoposmou.gr
http://www.oiko-em.gr/


πάντα δίπλα στη φωτιά μπουκάλια με νερό. Μοιραζόμαστε τη φωτιά μας με άλλους, 

μαγειρεύουμε μαζί, γλιτώνουμε πόρους και κοινωνικοποιούμαστε. 

6. Όχι χημικά στο καθαρό νερό της φύσης. Αποφεύγουμε να πλενόμαστε στα ποτάμια, τις 

λίμνες και τη θάλασσα χρησιμοποιώντας απορρυπαντικά, σαμπουάν και οδοντόβουρτσες καθώς 

θα προκαλέσουν βλάβες στα ψάρια και το οικοσύστημα. Προτιμούμε βιολογικά βιοδιασπώμενα 

προϊόντα, αν και καλύτερα να μην χρησιμοποιούμε ακόμα και αυτά σε ποτάμια. 

7. Σεβόμαστε και μαθαίνουμε από την πανίδα και τη χλωρίδα της περιοχής. Όταν μαζεύουμε 

ρίγανη, θυμάρι, κρίταμο και άλλα αρωματικά φυτά, κόβουμε μόνο όσο χρειαζόμαστε και ποτέ δεν 

τα κόβουμε από τη ρίζα για να ξαναφυτρώσουν. Καλό είναι πάντως να μην απομακρύνουμε 

βλάστηση και άλλα ενδημικά είδη (π.χ. βότσαλα, κοχύλια) από τον τόπο τους. Ενημερωνόμαστε 

για τις ομορφιές της περιοχής αλλά και τους κανόνες που τη διέπουν, ιδίως αν είναι 

προστατευόμενη. Μεγάλη προσοχή σε περιοχές που είναι προστατευόμενες γιατί φιλοξενούν είδη 

χλωρίδας και πανίδας που απειλούνται με εξαφάνιση, όπως χελώνες καρέτα-καρέτα που 

εναποθέτουν τα αυγά τους σε αμμουδιές και αποπροσανατολίζονται εύκολα από τα φώτα μας. 

8. Διατηρούμε τα επίπεδα θορύβου στο ελάχιστο όχι μόνο για να μην ενοχλούμε τους 

υπόλοιπους κατασκηνωτές αλλά και τους μόνιμους κατοίκους, τα ζώα της περιοχής. Ο χώρος που 

κατασκηνώνουμε δεν είναι τσιφλίκι μας και αποφεύγουμε να δημιουργούμε συνθήκες μόνιμης 

εγκατάστασης και όχλησης. 

9. Διαχέουμε τη γνώση. Επικοινωνούμε με τους υπόλοιπους κατασκηνωτές της περιοχής, τους 

ενημερώνουμε για τις αρχές της υπεύθυνης κατασκήνωσης διότι κατανοούμε ότι δεν γνωρίζουν 

από πριν πως να διαμένουν υπεύθυνα στη φύση, μοιραζόμαστε και δημιουργούμε στο μέτρο του 

επιθυμητού συνθήκες συλλογικής διαβίωσης, ανταλλάσσουμε απόψεις για το πως μπορούμε να 

διαφυλάξουμε την περιοχή και να προασπίσουμε συλλογικά και ατομικά το δικαίωμά μας για 

ελεύθερη διαβίωση σε αυτή. Σε περίπτωση καταστολής, ενωνόμαστε, εκφράζουμε συλλογική 

αλληλεγγύη, και απαντάμε στις προκλήσεις όλοι μαζί. 

10. Μοιραζόμαστε το χώρο διαβίωσης, αποβάλλουμε το αίσθημα της ιδιοκτησίας και της 

ελιτίστικης «ταμπελοποίησης» που μας ακολουθεί από την αστική διαβίωση και σεβόμαστε το 

περιβάλλον και τους γύρω μας. Δεν ξεχνάμε οτι η προτίμηση μας στην έλλειψη οργανωμένων 

υπηρεσιών (αποκομιδή σκουπιδιών, χώροι υγιεινής κ.τ.λ.) προάγει την συνυπευθυνότητα, την 

αυτορύθμιση και την αυτοοργάνωση. 

 

Το παράλογο της νομοθεσίας ποινικοποίησης της ελεύθερης κατασκήνωσης στη φύση, εξηγείται 

από τους νόμους του αφύσικου οικονομισμού. Παράλληλα με την καταστολή του ελεύθερου 

κατασκηνωτή, έρχεται η επιβράβευση των αυθαίρετων κτισμάτων σε δάση, αιγιαλούς και 

κοινόχρηστους χώρους. Παράλληλα με το διπλασιασμό του προστίμου με το άλλοθι ότι οι 

κατασκηνωτές είναι επικίνδυνοι για το περιβάλλον, έρχεται η νομιμοποίηση της άναρχης, 

φαραωνικής τουριστικής δόμησης ακόμα και σε προστατευόμενες περιοχές. Η τοπική κοινωνία 

πρέπει ανοίξει τα μάτια και να καταλάβει τους κινδύνους αποκλεισμού της από την “all-inclusive” 

τουριστική ανάπτυξη. Η βιομηχανοποίηση του περιβάλλοντος πλήττει πρώτα απ' όλα το ίδιο το 

αγαθό που φιλοδοξεί να πουλήσει. Η απαγόρευση της φυσικής διαβίωσης αποτελεί βάναυση 

καταπάτηση των ανθρώπινων δικαιωμάτων, έχει οδυνηρές οικολογικές συνέπειες αφού οι 

αντίστοιχες περιοχές προορίζονται πλέον για τσιμεντοποίηση και αποτελεί πλήγμα στον πολιτισμό 

μας που έτσι αξιώνει το χρηματικό αντίτιμο ως αναγκαίο σε κάθε έκφανση της ζωής μας. 

 

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

οικολογία /// www.iliosporoi.net /// www.myspace.com/iliosporoi /// iliosporoi facebook /// 

iliosporoi twitter 

 

επιστροφή 

  

http://www.iliosporoi.net/
http://www.myspace.com/iliosporoi
http://www.facebook.com/pages/iliosporoi/131811410168816?ref=mf
http://twitter.com/iliosporoi


 

ΑΥΤΟΔΙΑΧΕΙΡΙΖΟΜΕΝΟ ΚΑΜΠΙΝΓΚ ΑΜΟΡΓΟΎ -Ένα ακόμη εγχείρημα διαχείρισης 

δημόσιου χώρου από τους ίδιους τους πολίτες 

 

Στις 20 Ιουλίου άνοιξε το δημοτικό κάμπινγκ Αμοργού με απόφαση της δημοτικής αρχής. 

Συγκεκριμένα ο δήμαρχος Αμοργού κ Ρούσος Νικήτας έκανε δεκτό το αίτημα  της 

Εναλλακτικής Δράσης και παραχώρησε το δημοτικό κάμπινγκ για δωρεάν διαμονή επισκεπτών 

από την Αθήνα, που είχαν ετοιμάσει  πρόγραμμα εναλλακτικών δράσεων στο νησί.  Οι επισκέπτες  

είχαν την υποχρέωση να φροντίζουν οι ίδιοι το χώρο προσφέροντας  εθελοντικά σε κάθε αναγκαία 

εργασία (καθαριότητα, συντήρηση, εξωραϊσμό κ.ά) Τα μέλη και οι φίλοι της Εναλλακτικής 

Δράσης,  οι περισσότεροι από τους οποίους  είχαν εμπειρία από την εθελοντική συμμετοχή τους 

στο αυτοδιαχειριζόμενο κάμπινγκ της Βούλας υλοποίησαν με επιτυχία  το πρόγραμμα   με τη 

στήριξη της δημοτικής αρχής και κατοίκων  από τα Κατάπολα. 

Στην ανοιχτή εκδήλωση που έγινε στις 28 Ιουλίου στο Πνευματικό Κέντρο Καταπόλων με 

την ολοκλήρωση του προγράμματος της Εναλλακτικής Δράσης και με θέμα τον ήπιο τουρισμό 

στο νησί     η Πρωτοβουλία Κατοίκων  Καταπόλων πρότεινε να συνεχίσει το δημοτικό 

κάμπινγκ - και μετά από την αποχώρηση των επισκεπτών της Εναλλακτικής Δράσης- να 

λειτουργεί σαν αυτοδιαχειριζόμενιος χώρος από εθελοντές οργανώνοντας εκδηλώσεις 

πολιτιστικές οικολογικές, καλλιτεχνικές και δράσεις κοινωνικής προσφοράς και  αλληλεγγύης με 

ελεύθερη συμμετοχή και παράλληλα να φιλοξενεί δωρεάν επισκέπτες που θα έχουν την 

υποχρέωση να συμμετέχουν στις εθελοντικές δράσεις 

Η αυτοδιαχείριση θα γίνεται από τους ίδιους τους πολίτες με αποφάσεις που θα παίρνονται στην 

ανοιχτή  συνέλευση, η οποία θα πραγματοποιείται κάθε εβδομάδα με ελεύθερη συμμετοχή κάθε 

ενδιαφερόμενου. Η ανοιχτή συνέλευση θα είναι το κυρίαρχο σώμα λήψης και υλοποίησης των 

αποφάσεων. Πρωταρχικός στόχος της συνέλευσης είναι να ψηφίσει κανονισμό λειτουργίας που 

θα διασφαλίζει την καθαριότητα, της πολύ καλή εικόνα και την εύρυθμη λειτουργία του κάμπινγκ.   

Στη συζήτηση που ακολούθησε οι περισσότεροι  συμφώνησαν με την ιδέα του 

αυτοδιαχειριζόμενου κάμπινγκ φέρνοντας μάλιστα παραδείγματα από τις πολλές και ποικίλες 

δραστηριότητες και γενικά από το επιτυχημένο εγχείρημα του αυτοδιαχειριζόμενου κάμπινγκ της 

Βούλας. Επειδή όμως ορισμένοι εξέφρασαν επιφυλάξεις  για το αν μπορεί να λειτουργήσει σωστά  

η αυτοδιαχείριση στο κάμπινγκ της Αμοργού, αποφασίσθηκε να ξεκινήσει προσωρινά και να 

αξιολογηθεί η εμπειρία  της λειτουργίας μετά από κάποιο χρονικό διάστημα. 

Οι πρώτες δράσεις που αποφασίσθηκαν και υλοποιήθηκαν με επιτυχία  είναι ο εθελοντικός 

καθαρισμός και εξωραϊσμός της παιδικής χαράς Καταπόλων  που έγινε το πρωί της Τρίτης 

30 Ιουλίου και μία συναυλία, με Jazz και Έθνικ μουσική,  εθελοντική προσφορά  των 

καλλιτεχνών Σάσα Παπαλάμπρου, Απόστολου Καλτσά και Σόλη Μπακρή  και με δωρεάν 

συμμετοχή των πολιτών, που έγινε μέσα στο κάμπινγκ το βράδυ της ίδιας ημέρας.  

Αποφασίσθηκε επίσης η πρώτη ανοιχτή συνέλευση που θα συζητήσει τον κανονισμό 

λειτουργίας  να γίνει την Τετάρτη 31 Ιουλίου στις 6 το απόγευμα μέσα στο κάμπινγκ. 

Για την Πρωτοβουλία Κατοίκων Καταπόλων 

Αντώνης Πάσσαρης     

Μαριάνα Πολυκρέτη  

Ελευθερία Ψυχογιού  
 
επιστροφή 
 

Για το ελεύθερο κάμπινγκ και τα πρόστιμα 

 

Επιβάλλονται πρόστιμα 150 ευρώ που διπλασιάζονται εντός 10 ημερών και γίνονται 300 ευρώ. 

Αυτά τα ζητάνε από νέους των 400 και 500 ευρώ, αν έχουν δουλειά.  

Μεγάλο θέμα και για την Ικαρία, όπου φτάσαμε να προσλαμβάνονται ακόμη και μπράβοι από 

τους παραλιάρχες. Πολλοί νέοι έκαναν ελεύθερο κάμπινγκ βάζοντας τέντες και όχι σκηνές, 

γλυτώνοντας έτσι τα πρόστιμα. Ήταν όμως εκεί, στις παραλίες νομότυπα, σε παραλίες χωρίς 



υποδομές. Είναι απαραίτητες χημικές τουαλέτες σε όλες τις παραλίες, σαν και αυτές που έχουν 

υποχρεωτικά όλες οι λαϊκές αγορές σε όλη την Ελλάδα.  

Η Ικαρία προσελκύει νεολαιίστικο τουρισμό εδώ και χρόνια και ειδικεύεται σε αυτό. Και όμως, 

εδώ και κάτι χρόνια δεν υπάρχει ούτε ένα κάμπινγκ. Ο δήμος ή κάποια ομάδα νέων θα μπορούσε 

να κάνει όχι μόνο ένα αλλά 2 και 3 κάμπινγκ, ώστε να είναι ελεγχόμενη η κατάσταση (βλέπε 

προηγούμενο άρθρο για την Αμοργό). Επίσης θα έπρεπε να μοιράζει στους επισκέπτες της Ικαρίας 

κείμενα σαν και αυτό: δέκα βασικές αρχές για συνειδητή και υπεύθυνη ελεύθερη 

κατασκήνωση,  ώστε να βελτιωθεί η κατάσταση, καθώς δεν είναι όλοι οι κατασκηνωτές 

προσεκτικοί. Όσο χτυπάμε το νεολαιίστικο τουρισμό, και όσο ξεφτιλίζονται τα πανηγύρια μας, 

τόσο βγάζουμε τα μάτια μας με τα ίδια μας τα χέρια.  

Αύριο η Ικαρία μπορεί να μην είναι τόπος προσέλκυσης, και να χάσει πολλά. Και σίγουρα δεν 

μπορεί να ανταγωνιστεί άλλες οργανωμένες τουριστικές αγορές, γιατί δεν έχει παραλίες εκτός από 

τη Μεσαχτή, το Λειβάδι και τον Κάμπο, αλλά και αυτές είναι πάνω στο μάτι των μελτεμιών. Ο 

οικογενειακός τουρισμός άλλων περιοχών δεν ευνοείται εδώ γιατί τα παιδιά δεν μπορούν να 

κολυμπήσουν. Στο Να και στις Σευχέλες, μεγάλες αττραξιόν της Ικαρίας, η κατάσταση είναι 

απαράδεκτη πλέον, γιατί οι παραλίες είναι μικρές για τόσο κόσμο και χωρίς υποδομές. Ποιος 

μαζεύει τα σκουπίδια από εκεί, αν όχι οι ίδιοι οι επισκέπτες;   

Διαβάστε περισσότερα:  

Στο στόχαστρο ξανά η ελεύθερη κατασκήνωση19.07.13 

Παραλιάρχες, οι καλλικάτζαροι βγαίνουν στ' ανοιχτά! 19.07.13 

ΗΓ 

 

Αθήνα, 25/07/2013 

 

«Μας παίρνετε τις δουλειές, μας κόβετε τους μισθούς, μας αφαιρείτε δικαιώματα. Δεν θα 

μας απαγορεύστε τον ύπνο κάτω από τα αστέρια» 

 

Η ελληνική κυβέρνηση σε μια περίοδο έντονης οικονομικής κρίσης, για την οποία ευθύνεται 

άμεσα η πολιτική που εφαρμόζει, αποφασίζει να υπερδιπλασιάσει το ύψος του διοικητικού 

προστίμου που επιβάλλεται στους ελεύθερους κατασκηνωτές. Με την απόφασή της αυτή δείχνει 

να αγνοεί τόσο το γεγονός ότι φέτος, βάσει των στοιχείων του Ινστιτούτου Καταναλωτών, το 73% 

των Ελλήνων αδυνατεί ουσιαστικά να κάνει διακοπές, όσο και τον αντίκτυπο της απόφασής της 

στους πολίτες που γνωρίζουν ότι την ίδια στιγμή νομιμοποιούνται  με συνοπτικές διαδικασίες και  

χαμηλό κόστος οι πολεοδομικές αυθαιρεσίες σε ολόκληρη τη χώρα.  

Δείχνει επομένως ξεκάθαρα και προς όλες τις κατευθύνσεις ότι η κοινωνική ευαισθησία και η 

δικαιοσύνη, αποτελούν άγνωστες λέξεις για την κυβερνητική πολιτική. Πρώτος στόχος για φέτος 

εναντίον των ελεύθερων κατασκηνωτών ήταν οι παραλίες της Κρήτης (Πρέβελη και νήσος 

Χρυσή). Για τους προσαχθέντες απ’ αυτές σχηματίστηκε ήδη δικογραφία για παραβάσεις της 

νομοθεσίας περί ίδρυσης και λειτουργίας χώρων οργανωμένης κατασκήνωσης. Η 

αποφασιστικότητα αυτή δεν στοχεύει σε τίποτα άλλο παρά σε εκφοβισμό και αποθάρρυνση των 

ελεύθερων κατασκηνωτών.  

Τι ισχύει όμως στην πραγματικότητα; Οι ελεύθεροι κατασκηνωτές προωθούν ένα είδος 

φυσιολατρικού τουρισμού χαμηλής όχλησης που αποτελεί ουσιαστικά τον θεματοφύλακα των 

παραλιών. Χαρακτηριστική είναι η περίπτωση του πανέμορφου φοινικοδάσους της Πρέβελης 

Ρεθύμνου, όπου μέρος του καταστράφηκε από τις πυρκαγιές που μπήκαν αφού αποχώρησαν οι 

κατασκηνωτές. Η ρύπανση στις παραλίες κατά κανόνα άλλωστε προέρχεται από ασυνείδητους 

λουόμενους και όχι από τους κατασκηνωτές.  

Η απαγόρευση της ελεύθερης κατασκήνωσης αποσκοπεί στην πραγματικότητα σε εξυπηρέτηση 

οικονομικών συμφερόντων τοπικών παραγόντων για την «αξιοποίηση» παραλιών (οικοδόμηση 

ξενοδοχειακών μονάδων, αναψυκτήρια, ενοικίαση ομπρελών κοκ), αλλά και σε μία 

«κοντόφθαλμη» αντίληψη περί τουριστικής «ανάπτυξης». Η αντίληψη αυτή έχει οδηγήσει και 

στην προώθηση του μοντέλου «all inclusive» με ό,τι αυτό συνεπάγεται για τις τοπικές οικονομίες 

και την αλλοίωση του φυσικού τοπίου και του παραδοσιακού χαρακτήρα των περιοχών που 

επιλέγονται. Αντίθετα η ελεύθερη κατασκήνωση μπορεί να συμβάλει στην προώθηση 

http://www.nellypsarrou.com/index.php?option=com_content&task=view&id=366&Itemid=80
http://www.nellypsarrou.com/index.php?option=com_content&task=view&id=367&Itemid=65


εναλλακτικού τουρισμού που - αν προωθηθεί κατάλληλα- ενισχύει την τοπική οικονομία και 

κυρίως τις επιχειρήσεις μικρού μεγέθους, προάγοντας τη βιωσιμότητα. 

Ακόμα όμως και όταν αυτό το μοντέλο «ανάπτυξης» δεν επιλέγεται, η αντίληψη του γρήγορου 

πλουτισμού από τουρίστες που θα «τα ακουμπήσουν χοντρά» είναι μονοδιάστατη, ρατσίζουσα και 

τελικά οικονομικά ασύμφορη. Η πραγματικότητα έχει δείξει ότι σε περιοχές όπου το ελεύθερο 

κάμπινγκ απαγορεύθηκε, ο τουρισμός μειώθηκε αισθητά, ενώ το φυσικό περιβάλλον αλλοιώθηκε 

ανεπανόρθωτα από επιτήδειους καταπατητές και οργανωμένα τουριστικά συμφέροντα. 

Είναι γεγονός ότι η ελληνική νομοθεσία αντανακλά την πλέον συντηρητική και φοβική άποψη για 

το δημόσιο χώρο. Έρχεται σε αντίθεση με συνταγματικές διατάξεις που αφορούν στο δικαίωμα 

για την ελεύθερη ανάπτυξη της προσωπικότητας (άρθρο 5 παρ.1), εκδήλωση του οποίου αποτελεί 

το δικαίωμα απόλαυσης των περιβαλλοντικών αγαθών. Δικαίωμα που απορρέει επίσης από το 

άρθρο 24 παρ. 1 Σ. για την προστασία του περιβάλλοντος. Επιπλέον ας ληφθεί υπόψη είναι ότι η 

σκηνή θεωρείται κατοικία και συνεπώς καλύπτεται από άσυλο (άρθρο 9 παρ. 1 εδ. α΄ του 

Συντάγματος), ενώ  επιτρέπεται η είσοδος αστυνομικού οργάνου μόνο παρουσία δικαστικού 

λειτουργού. Άλλωστε η ελεύθερη κατασκήνωση αποτελεί μοναδική επιλογή διακοπών για όσους 

πλήττονται οικονομικά και η απαγόρευσή της έρχεται σε αντίθεση με τη θεμελιώδη συνταγματική 

αρχή της ατομικής ελευθερίας και της ισότητας στην απόλαυση των συλλογικών αγαθών. 

Συνεπώς, η πλήρης αναθεώρηση της ισχύουσας νομοθεσίας, αποτελεί ενδεδειγμένο μέτρο 

σύμφωνο με τις επιταγές του Συντάγματος.      

Οι Οικολόγοι Πράσινοι υποστηρίζουμε ότι ένα νέο θεσμικό πλαίσιο που θα επέτρεπε την 

ελεύθερη κατασκήνωση θέτοντας συγκεκριμένους περιορισμούς (σχετικά με τις συνθήκες 

υγιεινής, την προστασία του φυσικού και πολιτιστικού περιβάλλοντος) θα ήταν προς τη σωστή 

κατεύθυνση. Στο πλαίσιο αυτό θα μπορούσαν να υποχρεωθούν θεσμικά οι Ο.Τ.Α. εντός χρονικού 

διαστήματος όχι μεγαλύτερου από έξι μήνες) να καθορίσουν οι ίδιοι περιοχές ελεύθερης 

κατασκήνωσης εντός της επικράτειας τους, στις οποίες θα εξασφαλίσουν στοιχειώδεις υποδομές. 

Σε κάθε περίπτωση, όλοι έχουμε θέση κάτω από τ΄ αστέρια…  

 

Η Θεματική Ομάδα των Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων 

  Περισσότερες πληροφορίες: Ελεάννα Ιωαννίδου, τηλ 6932705289,Χ. Κατσούλη: 2103306301 
 
 
επιστροφή 
  



 

Αφιέρωμα: Ήπιες και Εναλλακτικές μορφές Ενέργειας για την 

Ικαρία και τους Φούρνους  
 
 

Για ένα νέο ενεργειακό μοντέλο 

 

Βάννα Σφακιανάκη, Αρχιτέκτων 

22 Ιουνίου 2013 

(Ομιλία που έγινε στο RESISTANCE FESTIVAL 2013) 

 

Γιατί μας χρειάζεται άραγε ένα νέο ενεργειακό μοντέλο; 

Για να εφαρμόσουμε τις διεθνείς και ευρωπαϊκές συμφωνίες για την απελευθέρωση της αγοράς 

ενέργειας, που έχει υπογράψει και η χώρα μας; 

Συμφωνούμε με την απελευθέρωση της αγοράς ενέργειας; 

Γιατί πρέπει μια χώρα να εφαρμόζει διεθνείς οικονομικές συμφωνίες που καταφανώς δεν τη 

συμφέρουν;  

Γιατί πρέπει να εναρμονιστούμε πλήρως με την ευρωπαϊκή πολιτική για την ενέργεια που έχει 

σχεδιαστεί με βάση τη γεωπολιτική και οικονομική στρατηγική προσαρμογής των κεντρικων 

χωρών στον νέο πολυπολικό διεθνή χάρτη;  

Αυτή η πολιτική έχει φέρει την Ελλάδα στην πρώτη θέση των αυξήσεων στην τιμή της 

ενέργειας, στα πλαίσια μιας γενικής εξίσωσης –και υπέρβασης- των υποχρεώσεων, αλλά όχι και 

των προνομίων, που αφελώς τόσα χρόνια περιμέναμε ν’ απολαύσουμε ισότιμα, ως χώρα και ως 

εργαζόμενοι.  

Γιατί να υιοθετήσουμε μια πολιτική που κατακερματίζει τη ΔΕΗ και τις λειτουργίες της, 

κατανέμοντας μια υπηρεσία Κοινής Ωφέλειας που έκτισε με κόπο η κοινωνία, σε επί μέρους 

φορείς – διαχειριστές ιδιωτικών συμφερόντων; 

Για να βελτιώσουμε το «οικολογικό αποτύπωμα» της χώρας μας, μιας χώρας που τις τελευταίες 

δεκαετίες διαλύει συστηματικά την παραγωγική της βάση, με την προτροπή και την αμέριστη 

συμβολή της ευρωπαϊκής πολιτικής, έτσι ώστε η ρύπανση που παράγει να είναι αυτή που 

προέρχεται από τον καταναλωτισμό της «ανάπτυξης»;  

Της «ανάπτυξης» που σήμερα αν δεν αποδεχτείς, θεωρείσαι αναχρονιστικός και καθυστερημένος;  

Της «ανάπτυξης» των εισαγώμενων αυτοκινήτων, των ιδιωτικών μέσων μεταφοράς και των 

αυτοκινητοδρόμων με διόδια;   

Της «ανάπτυξης» που δε βλέπει την οικονομία ως εργαλείο προόδου της κοινωνίας αλλά την 

κοινωνία ως εργαλείο μεγέθυνσης της οικονομίας, της ανάπτυξης που καταστρέφει στο 

πέρασμά της πολιτισμούς και συγκριτικά πλεονεκτήματα και ισοπεδώνει τις παραδόσεις που δεν 

εναρμονίζονται με τη φρενίτιδα της συσσώρευσης και που εντείνει εξαρτήσεις, ανισότητες και 

αποκλεισμούς;  

Της ανάπτυξης της συγκέντρωσης του οικονομικού ελέγχου σε 147 εταιρείες που ελέγχουν το 

40% της παγκόσμιας οικονομίας ή των 737 (στις οποίες συμπεριλαμβάνονται και οι 147) που 

ελέγχουν το 80% της οικονομίας του πλανήτη και δεν πληρώνουν φόρους! (1) 

Της ανάπτυξης που εν τέλει δεν έρχεται στη χώρα μας, επειδή «Στη χώρα μας επικρατεί ένα 

σύστημα "άγριου πλουτισμού", που δεν βασίζεται στην αύξηση της παραγωγής, αλλά στην αρπαγή 

των πόρων και των εισοδημάτων, στην απομύζηση του δυναμικού ολόκληρης της κοινωνίας, μέσω 

προνομιακών συμβάσεων με το Δημόσιο, μέσω του δανεισμού και της καταχρέωσης των 

οφειλετών...» ένα σύστημα που «δεν εξασφαλίζει την αναπαραγωγή του, δεν έχει προοπτική και 

φέρει ημερομηνία λήξεως» (2) 

Υποθέτω καθένας θα πει όχι, δεν μας χρειάζεται ένα νέο ενεργειακό μοντέλο για να υπηρετήσει 

αυτούς τους στόχους! 

 

Τι θα μπορούσε να υπηρετήσει; 



Το μόνο που θα μπορούσε και θα έπρεπε να υπηρετήσει ένα νέο ενεργειακό μοντέλο είναι η 

παραγωγική ανασυγκρότηση της χώρας. 

Επόμενο λοιπόν είναι, ότι ένα νέο ενεργειακό μοντέλο μπορεί να προσδιοριστεί, μόνο αν 

προσδιοριστούν οι στόχοι και το περιεχόμενο της παραγωγικής ανασυγκρότησης. 

Για να γίνει αυτό, πρέπει πρώτα να γίνουν κάποιες βασικές παραδοχές που θα καθορίζουν τους 

τομείς και το βαθμό που η ενέργεια μπορεί και πρέπει να θεωρηθεί κοινωνικό αγαθό, με συνέπεια 

τον καθορισμό των τομέων, όπου μπορεί και πρέπει να υπάρχει κοινωνικός έλεγχος. 

Επειδή όμως η ενέργεια ελέγχεται παγκόσμια και σε επίπεδο Ε.Ε. από λίγους οικονομικούς 

κολοσσούς, που η συνεργασία και ο ανταγωνισμός τους βρίσκονται στο επίκεντρο και επηρεάζουν 

καθοριστικά τις γεωπολιτικές εξελίξεις, το ζήτημα του κοινωνικού ελέγχου της ενέργειας σε μια 

χώρα, είναι τόσο δύσκολο, όσο και αναγκαίο.  

Δεν θα μπω στο τεράστιο αυτό ζήτημα. 

Επειδή όμως θεωρώ:  

 ότι το ζήτημα της παραγωγικής ανασυγκρότησης, όχι μόνο μπορεί αλλά και πρέπει να 
μελετηθεί.   

 ότι στη συζήτηση αυτή επιβάλλεται να αμφισβητηθεί στρατηγικά το κυρίαρχο πρότυπο 
ανάπτυξης που βασίζεται μόνο στην ανάπτυξη οικονομικών δεικτών, αγνοώντας την κοινωνία και 

λεηλατώντας τους φυσικούς πόρους, 

θεωρώ και ότι πρέπει, έπρεπε ήδη από καιρό, να έχει ανοίξει αυτή η συζήτηση, έτσι ώστε 

τουλάχιστον να έχει γίνει κατανοητή η πραγματικότητα, για να σταθεί δυνατόν να δημιουργηθούν 

και οι όροι συζήτησης στην κοινωνία. 

 

Η ίδια η κοινωνία, όχι μόνο συζητά αυτά τα θέματα, αλλά και αγωνίζεται για τέτοια θέματα.  

Να θυμίσω τους αγώνες για τους δημόσιους χώρους και το περιβάλλον, ενάντια σε φαραωνικά 

έργα, τις λεγόμενες «μεγάλες επενδύσεις», τον υποκριτικό περιβαλλοντικό και χωροταξικό 

σχεδιασμό, τον αγώνα κατά των φραγμάτων και των εκτροπών ποταμών, των βιομηχανικών ΑΠΕ, 

των έργων διαχείρισης των απορριμμάτων και βέβαια τις Σκουριές. 

Να τονίσω ότι οι αγώνες αυτοί δεν είναι αγώνες για το περιβάλλον με μια στενή έννοια. Είναι 

αγώνες για την επιβίωση τόπων, κοινωνιών, παραδόσεων, παραγωγικών δυνάμεων που 

συνθλίβονται από τη νεοφιλελεύθερη φάση της «ανάπτυξης» του καπιταλισμού.   

Οι αγώνες αυτοί είναι οι πιο γνωστοί. Δίπλα σ΄αυτούς υπάρχουν χιλιάδες άλλοι «μικροί» αγώνες, 

αλλά εν τέλει καθόλου μικροί σε σημασία, που σχετίζονται άμεσα με την παραγωγική 

ανασυγκρότηση.  

Αναφέρομαι:  

 στις προσπάθειες των τελευταίων δεκαετιών να μείνουν άνθρωποι στον πρωτογενή, ή να 
ενταχθούν νέοι, με άλλους όρους από τους κυρίαρχους όρους της «αναδιάρθρωσης» του 

πρωτογενή, δηλαδή της συγκέντρωσής του σε λίγους, της διαφοροποίησής του από το να παράγει 

είδη διατροφής, της στήριξής του στη χημική γεωργία κι ακόμα χειρότερα στα μεταλλαγμένα, 

 στην αγωνία να διασωθούν οι ντόπιες ποικιλίες που είναι προσαρμοσμένες στις 

εδαφοκλιματικές συνθήκες του τόπου μας και κρύβουν μέσα τους την ταυτότητά του,  

 στις προσπάθειες άλλων να βρουν τόπο και τρόπο για να δημιουργήσουν εστίες ανάπτυξης 
πραγματικά ήπιου και ποιοτικού τουρισμού,  

 στα πρωτότυπα εγχειρήματα και στις επίπονες προσπάθειες να δημιουργηθούν βάσεις 
δεδομένων και τράπεζες σπόρων που καμιά κυβέρνηση δε θέλησε ποτέ να δημιουργήσει, ή να 

στηρίξει, παρά το γεγονός ότι διέθετε όλα τα μέσα και τις χρηματοδοτήσεις, 

 στις απέλπιδες προσπάθειες εργαζόμενων στο δημόσιο τομέα να προστατέψουν τόπους και 
αξίες, που εν τέλει δεν είναι μόνο πολιτιστικής και περιβαλλοντικής σημασίας με τη στενή έννοια, 

αλλά και κοινωνικής και οικονομικής, με αποτέλεσμα να διώκονται ως γραφειοκράτες και εχθροί 

της επιχειρηματικότητας. 

Το κυρίαρχο πρόβλημα όλων αυτών των αγώνων είναι, ότι οι ίδιοι που τους έκαναν δεν 

συνειδητοποιούσαν πάντα στον ίδιο βαθμό την «αιτία του κακού», αλλά και ότι δεν υπήρχε ικανό 

πολιτικό υποκείμενο να τους ερμηνεύσει, να κατανοήσει την πολιτική τους σημασία, να τους 

στηρίξει και να αξιοποιήσει πολιτικά το περιεχόμενό τους. Δεν εννοώ μόνο την κεντρική 



πολιτική σκηνή και τους κομματικούς χώρους. Τεράστιες ευθύνες έχουν επίσης η αυτοδιοίκηση, 

οι επιστημονικοί φορείς, η ακαδημαϊκή κοινότητα. 

Νομίζω ότι μια τέτοια πολιτική θεώρηση της πραγματικότητας, όχι μόνο μπορεί να δώσει 

υπόσταση στην παραγωγική ανασυγκρότηση, αλλά και να συμβάλλει στη δημιουργία μιας 

ενότητας, ενός μετώπου –πεστε το όπως θέλετε- ανάμεσα σ’ αυτούς που οραματίζονται μια άλλη 

χώρα και μια άλλη ζωή, σε σχέση μ’ αυτούς που επαναπαύονται και περιμένουν να 

ξαναγυρίσουμε στην ανάπτυξη των οικονομικών δεικτών, των δεικτών που οδηγούν σε 

μετανάστευση και λουκέτα! 

 

Θεώρησα αναγκαίο να φύγω από το θέμα της ενέργειας, για να μπορέσω να δώσω κάποια 

στοιχεία που θα πρέπει κατά τη γνώμη μου να ληφθούν υπόψη στη συζήτηση για την παραγωγική 

ανασυγκρότηση, αυτή που θα πρέπει να υπηρετηθεί από το νέο ενεργειακό μοντέλο.  

Επιστρέφοντας, θέλω να τονίσω κάτι που δεν είναι πολύ γνωστό και δεν το συνειδητοποιούμε: το 

μεγαλύτερο ποσοστό της κατανάλωσης ενέργειας στη χώρα μας είναι στις μεταφορές στον 

τριτογενή τομέα και στα ενεργοβόρα κτίρια. 

Εκεί καταναλώνεται το μεγαλύτερο ποσοστό από τους εισαγόμενους υδρογονάνθρακες και όχι 

στην ηλεκτροπαραγωγή. 

Εκεί, αν επικεντρωθεί κανείς, θα βρεί μια εκτεταμένη ανεργία σε όλους τους κλάδους που 

σχετίζονται με την οικοδομή και πολλά λουκέτα. 

Αν δουλέψει αυτή η αγορά, μπορεί και πρέπει να δουλέψει στον τομέα της εξοικονόμησης 

ενέργειας.  

Οι «αγορές» όμως δεν αγαπούν την εξοικονόμηση, αγαπούν την κατανάλωση! 

 Αγαπούν την κατεδάφιση και προωθούν οργανωμένη δόμηση και μαζί νέα χρέη αγοραστών 
ακινήτων,  

 αγαπούν τους αέναους δείκτες αύξησης της ηλεκτροπαραγωγής που συνεπάγονται νέα 
εργοστάσια παραγωγής,  

 επιβάλλουν τρόπο ζωής που απεχθάνεται  τα μέσα μαζικής μεταφοράς για να πουλιούνται 
αυτοκίνητα και να κατασκευάζονται νέοι αυτοκινητόδρομοι!  

Έχουν ακόμα πολλά μηχανήματα να πουλήσουν κι ακόμα κι όταν πουλάνε νέες συσκευές 

χαμηλής κατανάλωσης, είναι μόνο για να πουλήσουν τις ίδιες τις συσκευές.  

Η εξοικονόμηση, ακόμα κι όταν πράγματι συμβαίνει, είναι μόνο ...απλή παρενέργεια, που σε 

πολλές περιπτώσεις αναιρείται αν δει κανείς το ισοζύγιο εξοικονόμησης κι ενεργειακού κόστους 

παραγωγής των συσκευών! Αν πράγματι ένοιαζε τις αγορές η εξοικονόμηση, θα βλέπαμε να 

συζητιέται και το κόστος και οι ρύποι που συνεπάγεται η μεταφορά για να πουληθούν σε κάθε 

μέρος τους κόσμου, προϊόντα που έχουν παραχθεί στο άλλο ημισφαίριο. Αυτό ισχύει για κάθε 

προϊόν που παράγεται από άναρχες και σπάταλες οικονομίες κλίμακας, που  παράγουν προϊόντα 

για εξαγωγή και όχι για εσωτερική κατανάλωση!  

Προφανώς ισχύει το βασικό δεδομένο, ότι δηλαδή ο ίδος ο τρόπος οργάνωσης της 

καπιταλιστικής οικονομίας που σχεδιάζεται έτσι ώστε να μη βασίζεται σε προγραμματισμό, 

είναι εξαιρετικά σπάταλος σε οικονομία και φυσικούς πόρους. Το γεγονός αυτό όχι μόνο δεν 

αναιρείται αλλά επιτείνεται σε συνθήκες νεοφιλελελευθερισμού και «πράσινης ανάπτυξης».  

Ας πάμε στην ηλεκτροπαραγωγή. 

Αν κοιτάξουμε ένα λογαριασμό της ΔΕΗ θα δούμε το μείγμα καυσίμου για όλη τη χώρα. Στον 

τελευταίο λογαριασμό μου υπάρχει ο πίνακας: 

ΜΕΙΓΜΑ ΚΑΥΣΙΜΟΥ ΓΙΑ ΟΛΗ ΤΗ ΧΩΡΑ (12μηνο, 12
ος
/2011 έως και 11

ος
/2012) 

ΑΝΑΛΥΣΗ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ & ΔΙΑΣΥΝΔΕΣΕΩΝ ΠΟΣΟΣΤΟ % 

ΛΙΓΝΙΤΙΚΗ 47,69% 

ΠΕΤΡΕΛΑΪΚΗ 8,20% 

ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΕΡΙΟΥ 23,93% 

ΥΔΡΟΗΛΕΚΤΡΙΚΗ 6,21% 

ΑΠΕ 10,55% 

ΔΙΑΣΥΝΔΕΣΕΙΣ 3,42% 

ΣΥΝΟΛΟ 100% 



Η παραγωγή από λιγνιτικές και υδροηλεκτρικές μονάδες, που είναι –όσο είναι- εγχώριος πόρος, 

συμμετέχει κατά 53,9%.  

Τι δεν είναι πολύ γνωστό; Ότι δεν θέλουν σήμερα να κλείσουν τα εργοστάσια παραγωγής 

ενέργειας από λιγνίτη επειδή ρυπαίνει ο λιγνίτης, θέλουν απλά να κλείσουν τα εργοστάσια λιγνίτη 

της ΔΕΗ και να περάσει η παραγωγή ηλεκτρισμού από λιγνίτη σε ιδιώτες. Το ίδιο βέβαια θέλουν 

να γίνει και με τις υδροηλεκτρικές μονάδες. 

Η παραγωγή από πετρελαϊκές μονάδες συμμετέχει μόνο κατά 8,20%. Είναι η ενέργεια που 

καταναλώνεται κυρίως στο μη συνδεδεμένο δίκτυο, δηλαδή στα νησιά. Είναι αυτή για την οποία 

ακούμε κάθε μέρα ότι πρέπει να την καταργήσουμε, για να απεξαρτηθούμε από το πετρέλαιο.  

Πολλά χρόνια τώρα μπορούσαν να έχουν κάνει έργα διασύνδεσης στα νησιά. Δεν τα έκαναν. 

Θέλουν να τα κάνουν τώρα, όχι για να απεξαρτηθεί η ηλεκτροπαραγωγή από το πετρέλαιο αλλά 

για να φορτώσουν τα νησιά με σταθμούς βιομηχανικών ΑΠΕ. 

Κανείς δε λέει ότι υπάρχει εξάρτηση και από το φυσικό αέριο, που συμμετέχει κατά 23,93% στην 

ηλεκτροπαραγωγή. Είναι κι αυτό εισαγόμενο καύσιμο και μάλιστα πουλιέται στη χώρα μας 

ακριβότερα απ’ ότι πουλιέται σε κάθε άλλη ευρωπαϊκή χώρα.  

Δεν το λένε για δύο λόγους: ο ένας είναι, ότι η παραγωγή ενέργειας από φυσικό αέρο είναι ήδη σε 

μεγάλο βαθμό  ιδιωτικοποιημένη και ελεγχόμενη από τους τέσσερις –πέντε γνωστούς 

ενεργειακούς παίκτες. Ο δεύτερος λόγος είναι ότι οι μονάδες αυτές, αν και χαμηλής απόδοσης, 

υποστηρίζουν τεχνικά πιο εύκολα τις ΑΠΕ.  

Το 10,55% του ηλεκτρικού ρεύματος παράχθηκε από ΑΠΕ. 

Οι ΑΠΕ, με εγκατεστημένη ισχύ στο ηπειρωτικό σύστημα 4028 MW, έδωσαν μόνο το 10,55% της 

ηλεκτρικής ενέργειας, παρά το γεγονός ότι με βάση τη νομοθεσία η ενέργεια που παράγουν 

αξιοποιείται κατά προτεραιότητα. Οι υπόλοιπες μονάδες, με ισχύ 13100 MW, έδωσαν το 

υπόλοιπο 89,45%.(3) 

Αυτός είναι ο βαθμός απόδοσης, όταν μιλούμε για παραγωγή ενέργειας που δεν παράγεται από 

σταθερή πηγή! 

Σήμερα, ενώ δεν υπάρχει κανένας που να αισθάνεται την ανάγκη ν’ αποδείξει το πραγματικό 

προφίλ των ΑΠΕ και τα όριά τους με οικονομοτεχνικά και κοινωνικά κριτήρια, οικονομικές 

σχολές ακαδημαϊκών ιδρυμάτων μελετούν τις αποδόσεις «παραγώγων καιρού», ως ασφαλίστρων 

κινδύνου, προσφέροντας έτσι ένα ακόμα χρηματιστηριακό προϊόν στην αγορά! 

Στην Κρήτη, «που προσφέρεται για ανάπτυξη ΑΠΕ, γιατί έχει πολύ αέρα, πολύ ήλιο και δεν 

υπάρχουν και αντιδράσεις» - έτσι διαβάζαμε σε εργασίες φοιτητών, πριν να υπάρξουν αντιδράσεις- 

αλλά και μετά από μακροχρόνιες προσπάθειες του διαχειριστή του μη διασυνδεδεμένου 

συστήματος να αυξήσει τη διείσδυση των ΑΠΕ στο ενεργειακό μίγμα, σ’ ένα σύστημα που εδώ 

και πολλά χρόνια είχε χαρακτηριστεί κορεσμένο, το έτος 2012 με 817 MW εγκατεστημένη ισχύ 

σε θερμοηλεκτρικά εργοστάσια και 258 MW σε ΑΠΕ, η συμμετοχή έφτασε το 18%.(4)  

Αυτά βλέπουν, τις αποδόσεις μετρούν κι  έχουν βάλει στο στόχαστρο την Κρήτη και τ’ άλλα 

νησιά του Αιγαίου. Τα αντιλαμβάνονται αποκλειστικά ως οικόπεδα, που θα φιλοξενήσουν την 

πράσινη επιχειρηματικότητα! 

Ακόμα κι αν γέμιζαν όμως όλο το νησί με βιομηχανικές ΑΠΕ, η διείσδυση των ΑΠΕ δε θα 

μπορούσε να αυξηθεί περισσότερο, παρά μόνο αν υπήρχαν περισσότερα θερμοηλεκτρικά 

εργοστάσια να τις υποστηρίξουν, είτε στην Κρήτη, είτε εκτός Κρήτης -μέσω διασύνδεσης- κι αν 

βέβαια έβρισκαν που θα πουλούν την ενέργεια και ποιός θα συνεχίσει να τις επιδοτεί!  

Παρόλα αυτά, αυτό επιζητούν να κάνουν. Γιαυτό υπάρχουν σήμερα στην Κρήτη σχέδια –αιτήσεις 

και άδειες παραγωγής- για 6.500 MW! 

Γιαυτό τρεις εταιρείες έτρεξαν να ενταχθούν στο φαστ τρακ, δεσμεύοντας, οι δύο πρώτες 69 

βουνοκορφές για να εγκαταστήσουν 796 ανεμογεννήτριες κι η τρίτη ένα ηλιοθερμικό εργοστάσιο 

3.000 στρεμμάτων, σε οροπέδιο στη Σητεία. 

Αυτά ξεσήκωσαν την Κρήτη και γιαυτό τόσες συλλογικότητες που αντιπροσωπεύουν παραγωγούς 

του πρωτογενή και του τριτογενή τομέα, πολιτιστικούς συλλόγους και περιβαλλοντικές 

οργανώσεις, συγκρότησαν το Παγκρήτιο Δίκτυο Αγώνα κατά των βιομηχανικών ΑΠΕ. Από 

την πρώτη στιγμή κατάλαβαν ότι αν γίνουν αυτά τα έργα, θ’ αλλάξει η εικόνα του νησιού, θ’ 

αλλάξει η ίδια η ζωή κι η προοπτική τους.  



Ξέρουν ότι πρόκειται για πολύ μεγάλες εταιρείες ενέργειας της Ε.Ε. και εθνικούς εργολαβικούς 

ομίλους που δραστηριοποιούνται εκτός από τις κατασκευές και τα ΜΜΕ, και σε όλες τις μορφές 

ενέργειας, «βρώμικες» και «καθαρές». Αυτοί που υποσχέθηκαν να απαλλάξουν την Ε.Ε. από 

διοξείδιο του άνθρακα στην ηλεκτροπαραγωγή μέχρι το 2050 αν τους διασφαλιστεί 

ανεμπόδιστη πρόσβαση σε «μία ευρεία γκάμα επιλογών παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας – 

αποδοτικές καθαρές τεχνολογίες ορυκτών καυσίμων που θα περιλαμβάνουν δέσμευση και 

αποθήκευση άνθρακα, υψηλής απόδοσης συνδυασμένη παραγωγή θερμότητας και ηλεκτρισμού και 

πυρηνική ενέργεια, παράλληλα με ανανεώσιμες πηγές».(5)  

Ξέρουν ότι οι ανεμογεννήτριες δεν είναι σύχρονοι ανεμόμυλοι κι ότι η «πράσινη 

επιχειρηματικότητα» φτειάχνει απλά, «πράσινες Πτολεμαίδες». 

Ότι ο εξοπλισμός είναι εισαγόμενος, οι θέσεις εργασίας βρίσκονται στις χώρες κατασκευής του 

εξοπλισμού και όχι στη χώρα μας, ότι τα αντισταθμιστικά είναι γελοία και ότι μέχρι στιγμής δεν 

αποδίδονται καν.  

Το μόνο που είναι «δικό μας» είναι η υποχρέωση να πληρώνουμε! Πληρώνουμε με τις 

επιδοτήσεις, πληρώνουμε με τα χρήματα του ΕΣΠΑ, με τις φοροαπαλλαγές του «αναπτυξιακού» 

νόμου, με τον πενταπλασιασμό του τέλους υπέρ ΑΠΕ τα τελευταία δυο χρόνια, πληρώνουμε με τη 

γη της ενδοχώρας που θα διαλύσουν δρόμοι και δίκτυα, με τις θέσεις εργασίας που θα χαθούν από 

παραγωγικές δραστηριότητες που υπάρχουν ή που θα θέλαμε να δημιουργηθούν, με την αναρχία 

και την καταστροφή του τόπου και του τοπίου, που βάζουν σε κίνδυνο επενδύσεις σε όλους τους 

τομείς παραγωγής, που σε πολλές περιπτώσεις μάλιστα, έγιναν με επιδοτήσεις από το ίδιο το 

ΕΣΠΑ! 

Ξέρουν ότι μια απλή και αυτονόητη αποκατάσταση των διατάξεων του δασικού κώδικα, που 

παρέχει  από το 2001, σε όλα τα ιδιωτικά έργα ενέργειας τα ίδια προνόμια που είχε κάποτε μόνο η 

ΔΕΗ, θα έσβυνε από το χάρτη της ΡΑΕ όλα τα έργα που κατά προτεραιότητα δεσμεύουν δάση 

και δασικές περιοχές. 

Γιατί είναι τουλάχιστον γελοίο να συζητούμε για δασολόγιο, για δασοπροστασία, για παράνομη 

υλοτόμηση κλπ. και να μη θυμόμαστε την αντισυνταγματική αυτή διάταξη που ακόμα και η 

Στρατηγική Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων για το Ειδικό Χωροταξικό Πλαίσιο των ΑΠΕ, 

ζητούσε να φύγει.  

Ξέρουν ότι η έμπνευση να κατασκευαστούν υδροηλεκτρικά στην Κρήτη, με 

αντλησιοταμιευτήρες – μπαταρίες ενέργειας-, με νερό από γεωτρήσεις και με στόχο να 

πολλαπλασιαστούν οι βιομηχανικές ΑΠΕ, μας φέρνει ακόμα πιο κοντά στη ιδιωτικοποίηση και 

του νερού κι ανατριχιάζουν όταν ακούν ότι σε πτυχιακές εργασίες υπάρχει κατ’ επανάληψη η 

διατύπωση «τα υβριδικά συστήματα είναι πολύ χρήσιμα γιατί αποθηκεύουν ενέργεια και θα σταθούν 

χρήσιμα και σε έργα ύδρευσης και άρδευσης που το δημόσιο και οι Δήμοι αδυνατούν να 

κατασκευάσουν»!  

Ξέρουν ότι ανανεώσιμες είναι μόνο οι πηγές, ο αέρας κι ο ήλιος.  

Οι εγκαταστάσεις, οι εξοπλισμοί και τα δίκτυα μεταφοράς δεν είναι ανανεώσιμα. Όταν ο 

κύκλος λειτουργίας τους τελειώσει – σε μια 25ετία περίπου-, αρχίζει –αν αρχίσει- ο αντίστροφος 

κύκλος, απόσυρσης και αντικατάστασής τους με νέο εξοπλισμό. Το πιο πιθανό βέβαια είναι, στο 

τέλος της ζωής τους, να τα δούμε να μετατρέπουν τα βουνά και τις πεδιάδες σε νεκροταφεία 

παλιάς τεχνολογίας! 

 

Βλέποντας λοιπόν με όρους πολιτικής το σχεδιασμό της ενέργειας, μέσα σε πλαίσια παραγωγικής 

ανασυγκρότησης, για τα συμφέροντα της χώρας και της κοινωνίας: 

 Ξεχωρίζουμε τα επίπεδα, παγκόσμιο, ευρωπαϊκό και το επίπεδο κάθε χώρας, γιατί ούτε «όλοι 
μαζί καταστρέφουμε», ούτε «όλοι μαζί ρυπαίνουμε», ούτε «όλοι μαζί κερδίζουμε». Το ίδιο βέβαια 

ισχύει και για την κοινωνία, μεγάλους και μικρούς καταναλωτές, 

 Καθορίζουμε πρώτα το παραγωγικό πρότυπο και στη συνέχεια σχεδιάζουμε το ενεργειακό 

πρότυπο που θα το υπηρετεί, 

 Προτάσσουμε την εξοικονόμηση ενέργειας και την εξοικονόμηση των πόρων για την 
ενέργεια και προστατεύουμε, πρώτα απ’ όλα, το νερό και τη γη.  

 Σχεδιάζουμε για την ενέργεια, εξασφαλίζοντας ενεργειακή ασφάλεια και αυτάρκεια που να 

αντέχει, ανεξάρτητα από συνεργασίες και ανταλλαγές. Στο σχεδιασμό αυτό, δεν χωρούν πολιτικοί 



στόχοι που δεν τεκμηριώνονται, που συνεπάγονται τεράστιες δαπάνες για αμφίβολα 

αποτελέσματα, που παρεμβαίνουν και αλλιώνουν το παραγωγικό πρότυπο, που μετατρέπουν τη 

χώρα σε γρανάζι μιας μηχανής, όπως είναι τα διευρωπαϊκά δίκτυα ενέργειας, που άλλοι 

ελέγχουν, 

 πολύ μεγάλη βοήθεια μπορούν να προσφέρουν, επιστήμονες που προσπαθούν να φέρουν την 
ενέργεια στα μέτρα και τον έλεγχο των ανθρώπων, αν προαχθεί η ανεξάρτητη ακαδημαϊκή 

έρευνα. 

 

Ειδικά για τις ΑΠΕ, ο ενεργειακός σχεδιασμός θα μπορούσε και θα έπρεπε: 

 Να υιοθετήσει και να «μετρήσει» κατά προτεραιότητα ένα πρότυπο αποκεντρωμένης 
διαχείρισης, που συνδέει τις ΑΠΕ με τις παραγωγικές δραστηριότητες στα πλαίσια της 

αυτοπαραγωγής, με άμεση διασπορά των ωφελημάτων στην κοινωνία και στις παραγωγικές 

δραστηριότητες. Ένα τέτοιο πρότυπο, εκ των πραγμάτων συγκεντρώνει τις εγκαταστάσεις στο 

δομημένο χώρο και στα υφιστάμενα δίκτυα, δεν έχει ανάγκες διανοίξεων νέων δρόμων και 

εγκαταστάσεων δικτύων στα βουνά και είναι ασύγκριτα πιο οικονομικό για το κοινωνικό σύνολο 

που στο τέλος πάντα πληρώνει το κόστος των επενδύσεων. 

 Να αποδείξει και να εγγυηθεί ότι υποκαθιστά θερμοηλεκτρικά εργοστάσια, αποκλείοντας το 
ενδεχόμενο να συνεχίσουν να αναπτύσσονται, μόνο και μόνο για να υποστηρίζουν -ως μονάδες 

βάσης- μια αέναη ανάπτυξη των ΑΠΕ και μάλιστα με στόχο την εξαγωγή ενέργειας σε τρίτους 

ακόμα κι αν αυτό ζημιώνει τη χώρα, 

Από ένα τέτοιο σχεδιασμό, για την κοινωνία και τη χώρα και όχι για τους δείκτες της «πράσινης 

ανάπτυξης», είναι βέβαιο ότι θα προέκυπτε ανατροπή του συνόλου της πολιτικής και της 

νομοθεσίας που ισχύει σήμερα.  
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3. http://www.lagie.gr/fileadmin/groups/EDRETH/RES/2013_04_GR_MONTHLY_RES.pdf 
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0-%202012%20-%20Δεκέμβριος-1-03-2013.pdf 

5. http://news.kathimerini.gr/4dcgi/_w_articles_economyepix_2_19/03/2009_308043 
 

επιστροφή 

 

Europol/Εφημερίδα Monde: Η μαφία επενδύει σε αιολικά πάρκα για να ξεπλένει χρήμα 

La mafia investit dans les parcs éoliens pour blanchir son argent 

 

Ας έχουμε το νου μας. Η EUROPOL αναφέρεται και σε ένα από τα μεγαλύτερα αιολικά πάρκα 

της Ευρώπης με …48 ανεμογεννήτριες. Τι να πουμε και εμείς με 153 α/γ στη Λέσβο, 75 στη Χίο, 

125 στη Λήμνο και 110 στην Ικαρία! 

ΗΓ 

 

Οι ιταλικές μαφίες έχουν διαφοροποιήσει σημαντικά τις εγκληματικές δραστηριότητες και 

επενδύουν στον τομέα των ανανεώσιμων ενεργειών για να ξεπλένουν τα παράνομα έσοδά τους 

και να οφεληθούν από τις ευρωπαϊκές επιχορηγήσεις, αποκαλύπτει η τελευταία έκθεση, που 

εκδόθηκε στις 4 Ιουλίου από την Europol. 

Το γραφείο της αστυνομίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης έχει αναλύσει τις επιχειρήσεις που κάνουν οι 

τέσσερεις ιταλικές μαφίες για να ανακυκλώνουν τα χρήματα των εγκληματικών τους 

δραστηριοτήτων.  

«Οι πληροφορίες αποκαλύπτουν ότι οι ιταλικές μαφίες επενδύουν όλο και περισσότερο στους τομείς 

των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας, συγκεκριμμένα σε αιολικά πάρκα, για να επωφεληθούν τις 

επιχορηγήσεις και τα γενναία ευρωπαϊκά κίνητρα που έχουν συμφωνηθεί από τα κράτη- μέλη, 

http://www.ethnos.gr/article.asp?catid=22792&subid=2&pubid=63608035
http://www.lagie.gr/fileadmin/groups/EDRETH/RES/2013_04_GR_MONTHLY_RES.pdf
http://www.deddie.gr/Documents2/ΦΩΤΟΒΟΛΤΑΙΚΑ/eleni%20mdn/12.ΠΛΗΡ.%20ΔΕΛΤΙΟ%20-%202012%20-%20Δεκέμβριος-1-03-2013.pdf
http://www.deddie.gr/Documents2/ΦΩΤΟΒΟΛΤΑΙΚΑ/eleni%20mdn/12.ΠΛΗΡ.%20ΔΕΛΤΙΟ%20-%202012%20-%20Δεκέμβριος-1-03-2013.pdf
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πράγμα που τους επιτρέπει να ξεπλένουν τα έσοδα του εγκλήματος μέσω νόμιμών οικονομικών 

δραστηριοτήτων» υπογραμμίζει η έκθεση.  

Εδώ και ένα χρόνο η ιταλική αστυνομία έχει επίσης κατάσχει αγαθά που ανήκουν στη 

Ντρατζέντα, την καλαβρέζικη μαφία, αξίας 350 εκατομμυρίων ευρώ, εκ των οποίων ένα από τα 

μεγαλύτερα αιολικά πάρκα της Ευρώπης στην περιοχή του Κρότωνα. Το αιολικό πάρκο, που 

αποτελείται από 48 ανεμογεννήτριες, είχε κατασκευαστεί   από συμμετοχές καμιάς δεκαριάς 

εικονικών εταιρειών, πολλές εκ των οποίων έχουν έδρα εκτός Ιταλίας, στον Άγιο Μαρίνο, στη 

Γερμανία και στην Ελβετία, εξήγησαν οι ανακριτές. 

(πρόχειρη μετάφραση από τον Ηλία Γιαννίρη)  

Δείτε το δημοσίευμα: http://www.lemonde.fr/planete/article/2013/07/04/la-mafia-investit-dans-les-

parcs-eoliens-pour-blanchir-son-argent_3442690_3244.html 

 

Le Monde.fr avec AFP | 04.07.2013 à 17h58 • Mis à jour le 04.07.2013 à 18h39 

Les mafias italiennes ont considérablement diversifié leurs activités criminelles et investissent 

dans le secteur des énergies renouvelables pour blancher 

<http://conjugaison.lemonde.fr/conjugaison/deuxieme-groupe/blanchir> leurs revenus illégaux et 

bénéficier des aides européennes, révèle le dernier rapport publié jeudi 4 juillet par Europol. 

L'office de police <http://www.lemonde.fr/police/> de l'UE a analysé les opérations menées par les 

quatre mafias italiennes pour recycler <http://conjugaison.lemonde.fr/conjugaison/premier-

groupe/recycler> l'argent de leurs activités criminelles. 

*"Les informations révèlent que les mafias italiennes investissent de plus en plus dans les secteurs 

des énergies renouvelables, notamment dans les parcs éoliens, pour profiter 

<http://conjugaison.lemonde.fr/conjugaison/premier-groupe/profiter> des prêts et des aides 

européennes généreuses accordés par les Etats membres, ce qui leur permet de blancher 

<http://conjugaison.lemonde.fr/conjugaison/deuxieme-groupe/blanchir> les revenus du crime au 

travers d'activités économiques légales" *, souligne le rapport. 

Il y a un an, la police italienne a ainsi saisi des biens appartenant à la 'Ndrangheta, la mafia 

calabraise, d'une valeur de 350 millions d'euros, dont l'un des parcs éoliens les plus grands 

d'Europe <http://www.lemonde.fr/europe/> dans la région de Crotone. Le parc éolien, composé de 

48 aérogénérateurs, avait été construit par le biais de prête-noms et d'une dizaine de 

société <http://www.lemonde.fr/societe/> s-écrans, dont plusieurs sont situées hors d'Italie  

<http://www.lemonde.fr/italie/>, à Saint-Marin, en Allemagne http://www.lemonde.fr/allemagne/>  

et en Suisse<http://www.lemonde.fr/suisse/>, avaient expliqué les enquêteurs. 

Από: "Kiki Boubou"  Αύγουστος 7, 2013 (ευχαριστούμε) 

 

επιστροφή 

 

Υπουργός Περιβάλλοντος: Οι νέες ΑΠΕ είναι ακριβότερες –Είχα προτείνει εξοικονόμηση ενέργειας        

 
Ξέρουμε ότι η ΔΕΗ αγοράζει από τους ανεμογεννητριάδες και τους φωτοβολταϊκάδες ακριβότερα 

την ενέργεια από ότι την πουλάει (Πολιτική Παπανδρέου-Μπιρμπίλη-Παπακωνσταντίνου).  

Ξέρουμε ότι με αυτή την πολιτική το ρεύμα θα αυξάνεται κατά μέσο όρο 7-12% κάθε χρόνο 

(μελέτη Τράπεζας Πειραιώς). 

Ξέρουμε ακόμη ότι η ΔΕΗ αγοράζει κατά προτεραιότητα το ρεύμα από ανεμογεννήτριες και 

φωτοβολταϊκά με αποτέλεσμα οι λιγνιτικοί σταθμοί, που πρέπει να είναι σε ετοιμότητα για να 

σταθεροποιούν το ρεύμα, καίνε τσάμπα λιγνίτη, χωρίς να μπορούν να δώσουν ρεύμα στο δίκτυο 

όταν παράγεται ρεύμα από τις ΑΠΕ. [παρέμβαση του εργαζόμενου στη ΔΕΗ Κώστα Βόμβα 

(μέλος του ΠΑΜΕ Ενέργειας) μπορείς να την ακούσεις εδώ. http://soundcloud.com/maria-

koutsimpiri/14-8-13-1) 

Ξέρουμε ότι οι εισαγωγές φωτοβολταϊκών και ανεμογεννητριών σημαίνουν, σε καιρό κρίσης,  

εκροή τεραστίων ποσών χρημάτων από την Ελλάδα προς Γερμανία, Δανία, Κίνα κλπ και ότι στο 

εξωτερικό παράγονται θέσεις εργασίας και όχι εδώ. Επομένως, το όφελος των δανειστών μας είναι 

διπλό (και μνημόνιο και μακροχρόνιες οικονομικές δεσμεύσεις λόγω ΑΠΕ). 
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Ξέρουμε ότι οι στόχοι 20-20-20 για το 2020 για τις ΑΠΕ δεν αφορούν μόνο 20% διείσδυση των 

ΑΠΕ, αλλά και 20% εξοικονόμηση. Μάλιστα, ο στόχος για 20% ΑΠΕ από φωτοβολταϊκά έχει ήδη 

υπερκαλυφθεί το 2013, 7χρόνια πριν, όπως λέει ο υπουργός ΠΕΚΑ. Ειδικά για την Ικαρία, με τη 

λειτουργία του υβριδικού υδροηλεκτρικού της Προεσπέρας [υδροηλεκτρικό που λειτουργεί και με 

ανεμογεννήτριες]  η Ικαρία θα πετύχει το στόχο του 2020 κατά 100% τους 10 μήνες το χρόνο και 

ότι δεν θα λειτουργεί ο πετρελαϊκός σταθμός της ΔΕΗ στον Αγ. Κήρυκο, και ότι δεν έχει ανάγκη 

καμμιά ανεμογεννήτρια του Μυτιληναίου. 

Ξέρουμε ότι ΑΠΕ δεν είναι μόνο φωτοβολταϊκά και ανεμογεννήτριες αλλά, π.χ. και γεωθερμία, 

που αυθονεί στον τόπο μας [και στην Ικαρία, αλλά και στη Χίο, τη Λέσβο, τη Σάμο] και μπορεί με 

απλή τεχνολογία σωληνώσεων να παράγει τηλεθέρμανση και τηλεψύξη σε ολόκληρες πόλεις, 

(εξοικονόμηση ενέργειας για το στόχο του 20%) και σε ορισμένες περιπτώσεις μπορεί να παράγει 

και ρεύμα. 

Ο υπουργός περιβάλλοντος Γ. Μανιάτης ψέλλισε κάτι περί εξοικονόμησης, αλλά δεν μπορεί να το 

κάνει πολιτική. Τουλάχιστον όχι ακόμη.  

Εμείς είμαστε φανατικά υπέρ της εξοικονόμησης. Επίσης είμαστε υπέρ στο να γεμίσουν οι 

ταράτσες της Αθήνας με φωτοβολταϊκά, για να συμμετέχει και η Αθήνα στη διείσδυση των ΑΠΕ 

κατά 20%. Λίγα κίνητρα χρειάζονται, όπως τότε με τους ηλιακούς θερμοσίφωνες που έφεραν την 

Ελλάδα παγκοσμίως στην πρώτη θέση. Κίνητρα για τους πολλούς, αντί να δίνονται στους 

ανεμογεννητριάδες τύπου Μυτιληναίου, για να καταστρέψουν την Ικαρία για το ρεύμα που θα 

εξάγεται στην Αθήνα. 

Ακολουθούν οι δηλώσεις Μανιάτη 

Ηλίας Γιαννίρης 

26 Ιουλίου 2013      

Την αντίθεσή του στην προώθηση της  πράσινης  ενέργειας, δηλαδή των ΑΠΕ, εξέφρασε ο 

υπουργός Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής   Αλλαγής,  Γιάννης Μανιάτης, μιλώντας 

στην πρωινή εκπομπή του Mega. Ο Γιάννης Μανιάτης υποστήριξε ότι η  πράσινη  ενέργεια είναι  

τρεις έως  τέσσερις  ακριβότερη από την κανονική, πράγμα που κακώς δεν είχε  διευκρινιστεί στην 

κοινή γνώμη, όπως δήλωσε, απομακρυνόμενος σαφώς από την ενεργειακή πολιτική που είχε 

ακολουθηθεί στη χώρα μας επί  πρωθυπουργίας Γιώργου Παπανδρέου. Επέρριψε μάλιστα τις 

αυξήσεις στα τιμολόγια της ΔΕΗ στις Ανανεώσιμες  Πηγές  Ενέργειας και ισχυρίστηκε ότι ο ίδιος 

είχε δώσει μάχη για να να  προκριθεί η λύση της εξοικονόμησης ενέργειας, καθώς ήξερε τι θα 

επακολουθούσε.  

Όσον αφορά στα φωτοβολταϊκά, ο υπουργός Περιβάλλοντος επεσήμανε ότι η χώρα μας σήμερα 

έχει υπερκαλύψει το στόχο του 2020 για  την παραγωγή ενέργειας με τη χρήση φωτοβολταϊκών.  

Υδρογονάνθρακες: Κατά τα άλλα ο κ. Μανιάτης ενημέρωσε ότι μέσα στο πρώτο εξάμηνο του 

2014 θα πιάσουν δουλειά τα γεωτρύπανα στο Ιόνιο και στον Πατραϊκό   Κόλπο, με σκοπό την 

εξόρυξη υδρογονανθράκων. Όπως τόνισε μάλιστα σε κάθε  γεωτρύπανο εργάζονται γύρω στα 

1000 άτομα, ενώ δεσμεύτηκε ότι θα δημιουργηθούν και άλλες θέσεις εργασίας.  

πηγή:     http://www.econews.gr/2013/07/26/maniatis-ape-103431/ 

 

επιστροφή 

 

ΔΗΛΩΣΗ ΥΠΟΥΡΓΟΥ ΠΕΚΑ, ΓΙΑΝΝΗ ΜΑΝΙΑΤΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΗΛΕΚΤΡΟΔΟΤΗΣΗ ΤΗΣ 

ΘΗΡΑΣ ΚΑΙ ΤΗΝ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗ ΔΙΑΣΥΝΔΕΣΗ ΤΩΝ ΝΗΣΙΩΝ 

  
Η ενεργειακή διασύνδεση των νησιών έχει χρησιμοποιηθεί από τους παραγωγούς ρεύματος από 

ανεμογεννήτριες και φωτοβολταϊκά ποικιλοτρόπως. 

Αρχικά, το κράτος, μέσω της Ρυθμιστικής Αρχής Ενέργειας (ΡΑΕ), ενέκρινε τεράστιες ιδιωτικές 

επενδύσεις, κυρίως μεγάλων αιολικών πάρκων στα νησιά, αναφέροντας ως υποχρέωση των 

ανεμογεννητριάδων σε κάθε άδεια που εξέδιδε, τη διασύνδεσή τους με την ηπειρωτική χώρα με 

δικά τους έξοδα. Αυτό έφερε στα νησιά πολύ μεγάλους «παίκτες» και μεγάλα ενεργειακά σχέδια 

που χαρακτηρίζονται ως μαμούθ για την κλίμακα του νησιωτικού χώρου και ως ΒΑΠΕ. Τέτοια 

είναι η περίπτωση των περισσοτέρων νησιών στις Κυκλάδες, στα Δωδεκάνησα, στην Κρήτη και 

φυσικά στο Βόρειο Αιγαίο. Και αυτό γιατί έτσι το ρεύμα, παρά τις απώλειες που θα είχε κατά την 

http://www.econews.gr/2013/07/26/maniatis-ape-103431/


υποθαλάσσια μεταφορά του, θα έμπαινε στο δίκτυο και θα μπορούσε να σταθεροποιηθεί από τις 

μονάδες που παράγουν σταθερό ρεύμα. 

Ως γνωστό, η διείσδυση των Ανεμογεννητριών και των φωτοβολταϊκών στο δίκτυο δεν μπορεί να 

γίνει σε πολύ μεγάλα ποσοστά, γιατί το ρεύμα που παράγουν είναι κυμαινόμενο και εξαρτάται από 

το αν φυσάει ή αν έχει ήλιο. Με τη διασύνδεση, οι μονάδες παραγωγής σταθερού ρεύματος 

(Πτολεμαϊδα, Κοζάνη, Μεγαλόπολη, υδροηλεκτρικά κλπ) μπορούν να παρέχουν το μεγαλύτερο 

ποσοστό του απαιτούμενου ρεύματος της χώρας, ώστε να μπορεί να ενταχθεί στο δίκτυο το 

ασταθές και κυμαινόμενο ρεύμα των ανεμογεννητριών και των φωτοβολταϊκών που θα παράγεται. 

Αυτά αναφέρει και η άδεια της ΡΑΕ που δόθηκε στο Μυτιληναίο, στην περίπτωση της Ικαρίας. 

Εγκρίθηκαν 110 ανεμογεννήτριες με μόνο κριτήριο το υψηλό κόστος της διασύνδεσης που θα 

έκανε ο ιδιώτης. Μάλιστα, συχνά οι λιγνιτικοί θερμοηλεκτρικοί σταθμοί της χώρας καίνε και 

παράγουν ρεύμα χωρίς αυτό να μπαίνει πάντα στο δίκτυο, με αποτέλεσμα να χάνεται, γιατί το 

κράτος έχει δώσει προτεραιότητα στην αγορά του ιδιωτικού ρεύματος που παράγεται. Η ΔΕΗ 

είναι υποχρεωμένη να αγοράζει κατά προτεραιότητα το ρεύμα των ανεμογεννητριών και των 

φωτοβολταϊκών. (http://soundcloud.com/maria-koutsimpiri/14-8-13-1). Καμμιά κουβέντα δεν 

γίνεται για αυτή την τεράστια ενεργειακή σπατάλη του λιγνίτη και για το κόστος της, που 

επιβαρύνει τη ΔΕΗ (δηλαδή όλους εμάς). 

Επομένως, σε μια αρχική φάση, τα τεράστια αιολικά και φωτοβολταϊκά πάρκα δικαιολογήθηκαν 

για να μπορεί ο κάθε μεγαλο-«επενδυτής», να βγάζει και το τεράστιο κόστος της καλωδιακής 

σύνδεσης.   

Μετά, οι ιδιώτες μεγαλο-«επενδυτές» άρχισαν να ψελλίζουν ότι το κόστος διασύνδεσης των 

νησιών στα οποία τους έχουν δοθεί δικαιώματα αιολικής εκμετάλλευσης είναι ακριβό. Άρχισαν να 

πιέζουν ώστε να αναλάβει το κράτος τις διασυνδέσεις των νησιών. Μάλιστα, πιέζουν σήμερα για 

καλωδιακή σύνδεση με την Τουρκία, γιατί αυτό τους συμφέρει., αφού οι αποστάσεις διασύνδεσης 

είναι μικρότερες. Άρχισαν δηλαδή να υπαγορεύουν στο κράτος ακόμη και την εξωτερική πολιτική 

που πρέπει να κάνει.  

Το αυτονόητο ερώτημα του ενδεχομένου μιας καλωδιακής σύνδεσης με την Τουρκία είναι: Αφού 

οι αποστάσεις της διασύνδεσης θα είναι μικρότερες, τότε τα γιγαντιαία αιολικά πάρκα που έχουν 

εγκριθεί για να δικαιολογούν το κόστος της διασύνδεσης, θα μπορούν να γίνουν πολύ μικρότερα. 

Επομένως, τίθεται το θέμα της γενικευμένης αναθεώρησης των αδειών που έχει δώσει η ΡΑΕ. 

Μόνο έτσι οι ιδιώτες μεγαλο-«επενδυτές» δεν θα έχουν και το σκύλο χορτάτο και την πίτα 

αφάγωτη.  

Θυμηθείτε: Μέχρι τώρα συζητάμε για το κόστος των ιδιωτικών καλωδίων. 

 

Οι δηλώσεις Μανιάτη που ακολουθούν, με συμφωνία του Πρωθυπουργού, μεταφέρουν το ζήτημα 

σε ένα άλλο επίδεδο. Αν το κράτος πληρώσει τις διασυνδέσεις με τα νησιά (δηλαδή εμείς, με τα 

χρήματά μας), τότε οι ιδιώτες ανεμογεννητριάδες, που έχουν εξασφαλίσει «γωνιακά μαγαζιά» 

εκτός δαγωνισμών και συνθηκών ανταγωνισμού θα βρεθούν σε προνομιακή θέση. Θα πρόκειται 

για εντελώς προτιμησιακή και χαριστική πολιτική εκ μέρους του κράτους. Για σκάνδαλο.  

Θυμηθείτε: Τότε, το κράτος, πιεζόμενο και από την ΕΕ, θα κάνει αυτό που μπορεί: Θα κρατήσει 

το μέγεθος των γιαγαντιαίων αιολικών πάρκων των νησιών και θα διαπραγματευτεί με τους 

ιδιώτες τις τιμές.  

Θυμηθείτε: Τα γιγαντιαία αιολικά πάρκα επιβάλονται στα νησιά με μόνο κριτήριο το μεγάλο 

κόστος της ιδιωτικής διασύνδεσης. Αν αυτό το κόστος της διασύνδεσης μεταφερθεί από τους 

ιδιώτες στο κράτος, φυσικά το κράτος θα έπρεπε να επαναδιαπραγματευτεί το όλο σύστημα που 

προωθεί, όλες τις άδειες της ΡΑΕ, και να θέσει άλλα κριτήρια εκτός του οικονομκού, όπως 

περιβαλλοντικά, κλίμακας του χώρου, τοπίου, τοπικών ωφελειών, ανταγωνισμού με άλλες 

χρήσεις, κλπ, που σήμερα έρχονται σε δεύτερη μοίρα ως τεχνικά ζητήματα και δεν μπορούν να 

οδηγήσουν σε ακύρωση της κάθε άδειας.  

Αυτό όμως δεν θα το θέλουν οι ανεμογεννητριάδες, που έχουν εξασφαλίσει αποκλειστικά 

δικαιώματα εκμετάλλευσης επί του εδάφους των νησιών, όπως ακριβώς γίνεται με τα δικαιώματα 

εξόρυξης, όπου αυτός που έχει το δικαίωμα εκμετάλλευσης είναι απολύτως ισχυρός απέναντι σε 

τρίτους που θέλουν και αυτοί να εκμεταλλευτούν το κάθε κοίτασμα. Δηλαδή, αν σήμερα ο Δήμος 

Ικαρίας ήθελε να βάλει μια ανεμογεννήτρια στις εκτάσεις που έχουν δοθεί στο Μυτηλιναίο για τα 

http://soundcloud.com/maria-koutsimpiri/14-8-13-1


ιδιωτικά αιολικά πάρκα του, δεν μπορεί, γιατί το δικαίωμα εκμετάλλευσης έχει δοθεί 

αποκλειστικά στο Μυτιληναίο. 

Επομένως, η πίεση από τους ανεμογεννητριάδες να μην αλλάξουν τα διακαιώματα εκμετάλλευσης 

που έχουν επί του εδάφους των νησιών θα είναι τεράστια. Τι θα κάνει τότε ο κάθε Μανιάτης, και 

ο κάθε Σαμαράς και Βενιζέλος-Κουβέλης; Η απάντηση δική σας. 

Σημείωση: Συμπεριλαμβάνουμε και τον Κουβέλη και τη ΔΗΜΑΡ, γιατί τουλάχιστο στην 

περίπτωση της ΡΟΚΑΣ-IBERDROLLA για Λέσβο, Χίο και Λήμνο, η θέση της ΔΗΜΑΡ ήταν 

θετική για να γίνει αυτό το σχέδιο. Τα πράγματα περιπλέκονται, γιατί ο Δήμαρχος Ικαρίας 

εκλέχτηκε από τον ενιαίο ΣΥΝ (με ΝΔ-ΠΑΣΟΚ-ΛΑΟΣ) και σήμερα κανείς δεν γνωρίζει αν ο 

δήμαρχος είναι ΔΗΜΑΡ. Πάντως, η θετική του στάση απέναντι στις ανεμογεννήτριες του 

Μυτιληναίου, μόνο έτσι εξηγείται. Η παρέμβασή του υπέρ των ανεμογεννητριών στην ομιλία του 

ΣΥΡΙΖΑ στον Εύδηλο (ομιλία Γ. Σταθάκη) αυτό επιβεβαιώνει. Γιαυτό και, παρά τη σαφή θέση 

του Γ. Σταθάκη εναντίον τέτοιων μεγάλων μνημονιακών σχεδίων ως κεντρικό κορμό της 

εναλλακτικής του ΣΥΡΙΖΑ,   ο Δήμαρχος αισθάνθηκε την ανάγκη να τοποθετηθεί θετικά (βλέπε 

σχετικό άρθρο στο παρόν τεύχος). Και μάλιστα, ο Δήμαρχος εμεταλλεύεται και την ολιγωρία του 

ΣΥΡΙΖΑ Ικαρίας να βγάλει θέση για τις ανεμογεννήτριες Μυτιληναίου. 

Το κουβάρι είναι μπλεγμένο και σφιχτοτυλιγμένο (παρά τις διαβεβαιώσεις, δεν έχει γίνει καμμιά 

επίσημη ενημέρωση για τις ανεμογεννήτριες, διόμισυ χρόνια τώρα), και πρέπει να το 

ξεμπλέξουμε. Έρχονται σε λίγους μήνες και δημοτικές εκλογές. Ας μην το μπλέξουμε 

περισσότερο. 

Ηλίας Γιαννίρης 

Αθήνα, 16 Αυγούστου 2013 

 

 Με αφορμή τη διακοπή ηλεκτροδότησης στο νησί της Σαντορίνης και ύστερα από συνεχή 

συνεργασία που είχε με τον Πρωθυπουργό, Αντώνη Σαμαρά, ο Υπουργός ΠΕΚΑ, Γιάννης 

Μανιάτης, έκανε την ακόλουθη δήλωση :   

  

«Εκφράζω τη βαθιά θλίψη μου για το πρωτόγνωρο γεγονός στη Σαντορίνη, που τραυμάτισε  την 

τουριστική καρδιά της Ελλάδας. Μετά από τρεις πολύ δύσκολες ημέρες και ύστερα από 

συντονισμένες προσπάθειες της Κυβέρνησης, βρισκόμαστε πλέον στο τελικό στάδιο της πλήρους 

επιδιόρθρωσης και αποκατάστασης της βλάβης, που πιστεύω ότι θα γίνει στο συντομότερο δυνατό 

χρόνο και με τις λιγότερες επιπτώσεις.   

Η ανυπαρξία ηλεκτρικής διασύνδεσης των νησιών της Πατρίδας μας με την ηπειρωτική Ελλάδα, 

αποτελεί το μεγάλο αντιαναπτυξιακό μειονέκτημά μας. Η κατανάλωση καυσίμου στις μονάδες που 

παράγουν, τοπικά, ηλεκτρική ενέργεια ξεπερνά κάθε χρόνο σε κόστος τα  600 εκατομμύρια Ευρώ. 

Σήμερα και για πρώτη φορά, η Ελλάδα βρίσκεται μπροστά στην οριστική επίλυση του προβλήματος, 

επενδύοντας στη διασύνδεση ολόκληρου του νησιωτικού συμπλέγματος με την υπόλοιπη χώρα, μέσω 

υποβρύχιων ηλεκτρικών καλωδίων. 

Με ταχύτατους ρυθμούς επισπεύδονται οι διαδικασίες για το εν εξελίξει έργο της ηλεκτρικής 

διασύνδεσης των Κυκλάδων, που έχει ενταχθεί πλέον στο ΕΣΠΑ. Ήδη, έχει προκηρυχθεί ο 

διαγωνισμός και αναμένουμε την κατάθεση προσφορών μέσα στον Οκτώβριο. 

Πρόσφατα, η Κυβέρνηση ενέταξε την ηλεκτρική διασύνδεση της Κρήτης με την ηπειρωτική χώρα, 

ένα έργο κόστους άνω των 800 εκατ. Ευρώ, στα Διευρωπαϊκά Δίκτυα Ενέργειας Κοινού 

Ενδιαφέροντος. 

Στον ίδιο στρατηγικό σχεδιασμό είναι ενταγμένη η ηλεκτρική διασύνδεση των Δωδεκανήσων, καθώς 

και των νησιών του βορείου Αιγαίου και προχωρούν οι σχετικές Μελέτες Ωρίμανσης. 

Στη νέα Προγραμματική Περίοδο 2014-2020, η ηλεκτρική διασύνδεση των νησιών θα αποτελέσει τη 

μεγάλη αναπτυξιακή μας παρέμβαση». 

Πηγή: http://www.ypeka.gr/Default.aspx?tabid=785&sni%5B524%5D=2555&locale=en-

US&language=el-GR 

 

επιστροφή 
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Ο Γιώργος Παπακωνσταντίνουδεν ήταν μόνο ότι έκρυψε τη λίστα Λαγκάρντ, για να είναι υπόλογος 

 
Ο πρώην υπερυπουργός οικονομίας Γιώργος Παπακωνσταντίνου που φούσκωσε το χρέος της 

χώρας για να μπούμε στη μνημονιακή τροχιά, ο πολιτικός δηλαδή που υπηρέτησε τα 

συμφέροντα των δανειστών της χώρας αντί να υπηρετήσει την ίδια του τη χώρα, αυτός ο 

ξενόδουλος έλληνας πολιτικός ο προερχόμενος από ξενόδουλο τζάκι,  δεν σταμάτησε εκεί. 

«Υποβίβασε» τον πολιτικό του εαυτό στο υπουργείο περιβάλλοντος για να ολοκληρώσει το 

ξενόδουλο έργο του. Στράφηκε κατά της νομικής προστασίας του περιβάλλοντος, ώστε αυτό 

να μην προστατεύεται. Έτσι συνέχισε να εργάζεται για τους δανειστές, χαρίζοντάς τους 

ολόκληρη τη χώρα. Η πολιτική του, που συνεχίζεται μέχρι σήμερα απαρέγκλιτα, κατεδάφισε τους 

ελάχιστους φορείς διαχείρισης των προστατευόμενων περιοχών που είχαν δημιουργηθεί, 

εργάστηκε σκληρά για να μη δημιουργηθούν άλλοι, ξερίζωσε τη δασική νομοθεσία ώστε να 

μπορεί να κάνει ότι θέλει όποιος θέλει, ξετίναξε το ΣτΕ ώστε να μην υπάρχουν νομικά όπλα 

άμυνας για το περιβάλλον, ξεκατίνιασε τον χωροταξικό και πολεοδομκό σχεδιασμό της χώρας 

ώστε να προωθούνται ευκολώτερα τα συμφέροντα των δανειστών στην Ελλάδα, τορπίλισε το 

Πράσινο Ταμείο του υπουργείου του και το έβαλε στο ΤΑΙΠΕΔ, υποβάθμισε την όποια 

προστασία υπήρχε στις προστατευόμενες περιοχές, έγραψε στα παλιά του τα παπούτσια τη 

νομοθεσία για τη διαβούλευση, προώθησε τα συμφέροντα των φίλων του εγχώριων 

μεγαλοεπιχειρηματιών. Δεν ήταν λοιπόν μόνο ότι έκρυψε τη λίστα Λαγκάρντ, για να είναι 

υπόλογος. Όμως, δεν είναι υπόλογος γενικά για την εγκληματική πολιτική κατά της χώρας του. 

Απλά, τον έβαλαν στο ράφι γιατί ήταν πολύ προκλητικός, θρασύς και κραυγαλέα ξενόδουλος. Να 

με θυμηθείτε, θα τον ξαναχρειαστούν κάποτε και θα τον ξαναβγάλουν στην πολιτική πιάτσα. 

Ιδιαίτερα αφού συνεχίζουν την ίδια πολιτική που αυτός χάραξε.  

Σε τι συνίσταται αυτή η πολιτική; Στο να ανοίγει δρόμους για ακόμη μεγαλύτερα χρέη στη χώρα, 

ώστε να είναι δεμένη χεροπόδαρα στους δανειστές. Το λαμπρό παράδειγμα της διαχείρισης των 

σκουπιδιών το αποδεικνύει. Επίσης, το παράδειγμα των φωτοβολταϊκών και των ανεμογεννητριών 

το αποδεικνύει. Σε καιρό κρίσης, θα εξάγουμε πολύτιμους πόρους για να εισάγουμε τις 

τεχνολογίες των αφεντικών του, θα χρεωνόμαστε για να κερδίζουν οι πολιτικοί και οικονομικοί 

του φίλοι, οι Μυτιληναίοι, οι Κοπελούζοι, οι Ρόκας-Iberdrolla. Ο μηχανισμός είναι απλός: Η ΔΕΗ 

αγοράζει υποχρεωτικά και ακριβότερα το ρεύμα που παράγουν όλοι αυτοί από ότι το πουλάει 

στους καταναλωτές. Μονόδρομος και για το ξεκλήρισμα και της ΔΕΗ, την ιδιωτικοποίησή της, το 

ξεπούλημα της τεράστιας περιουσίας της, παρά το μεγάλο φιάσκο των ιδιωτών «παρόχων». 

ΗΓ 

 

επιστροφή 

 

To Αρχιπέλαγος για τις ανεμογεννήτριες στην Ικαρία: Η εποχή του θερισμού για το αιολικό λόμπυ… 
«Θεωρούμε αδιανόητο ότι θα υπάρξει έστω και ένας Ικαριώτης που θα ανεχθεί αυτό το έγκλημα» 

 
Η αδειοδότηση από τη Ρυθμιστική Αρχή Ενέργειας (ΡΑΕ) σε εταιρεία συμφερόντων του ομίλου 

Μυτιληναίου για εγκατάσταση αιολικού σταθμού με συνολική ισχύ 330 MW στην Ικαρία 

αποτελεί φυσική συνέχεια των επιχειρηματικών σχεδίων που είχε προαποφασίσει το αιολικό 

λόμπυ (επιχειρηματικοί και τραπεζικοί όμιλοι) υπό το πέπλο της «πράσινης» ανάπτυξης και με 

την αμέριστη στήριξη της πολιτικής ηγεσίας του ΥΠΕΚΑ. 

Σε μία εποχή που οφείλουμε όλοι να αναδεικνύουμε και να προστατεύουμε τα συγκριτικά 

πλεονεκτήματα του νησιού, ώστε να εξασφαλιστεί η βιωσιμότητα των τοπικών κοινωνιών, 

αναπτύσσεται μία στρατηγική αντίστροφης ανάπτυξης που περιλαμβάνει την εγκατάσταση 

τουλάχιστον 120 ανεμογεννητριών για την κάλυψη των ενεργειακών αναγκών της στερεάς 

Ελλάδας.  

Έργο που θα προκαλέσει τη μη- αναστρέψιμη καταστροφή του φυσικού τοπίου και ορεινού όγκου 

του νησιού, αλλά και της σπάνιας βιοποικιλότητας της Ικαρίας, χωρίς κανένα απολύτως 

ουσιαστικό όφελος για τις τοπικές κοινωνίες. 

http://www.asda.gr/ikariaka/hlekd28.htm#έλειμμα
http://www.asda.gr/ikariaka/hlekd32.htm#τρόικα
http://www.asda.gr/ikariaka/hlekd32.htm#τρόικα
http://www.asda.gr/ikariaka/hlekd31.htm#παπακωνστ
http://www.asda.gr/ikariaka/hlekd31.htm#αντίΘεσ
http://www.asda.gr/ikariaka/hlekd29.htm#παπακωνστ
http://www.asda.gr/ikariaka/hlekd32.htm#κατήφορος
http://www.asda.gr/ikariaka/hlekd33.htm#ρόιτερς
http://www.asda.gr/ikariaka/hlekd32.htm#Ντουντουνάκης
http://www.asda.gr/ikariaka/hlekd35.htm#Μαβής
http://www.asda.gr/ikariaka/hlekd34.htm#Καραμανωφ
http://www.asda.gr/ikariaka/hlekd35.htm#ΑΠΕ
http://www.asda.gr/ikariaka/hlekd29.htm#πράσταμείο
http://www.asda.gr/ikariaka/hlekd34.htm#σιωπηρή
http://www.asda.gr/ikariaka/hlekd34.htm#παπακωνστ
http://www.asda.gr/ikariaka/hlekd35.htm#ΔιαχΑπορ
http://www.asda.gr/ikariaka/hlekd35.htm#ΔιαχΑπορ
http://www.asda.gr/ikariaka/hlekd35.htm#ΑΠΕτζήδες
http://www.asda.gr/ikariaka/hlekd35.htm#ΑΠΕτζήδες
http://www.asda.gr/ikariaka/hlekd33.htm#δαναλάτος
http://www.asda.gr/ikariaka/hlekd29.htm#μπριασούλ
http://www.asda.gr/ikariaka/hlekd29.htm#μπριασούλ
http://www.asda.gr/ikariaka/hlekd29.htm#μυτηλιν
http://www.asda.gr/ikariaka/hlekd31.htm#χίος
http://www.asda.gr/ikariaka/hlekd29.htm#Μυτιληναίος2
http://www.asda.gr/ikariaka/hlekd35.htm#πάροχοι


Έργο το οποίο γίνεται με βάση ξεκάθαρα επιχειρηματικά κριτήρια, ακολουθώντας πιστά τον 

«μακροχρόνιο ενεργειακό σχεδιασμό» για την εγκατάσταση έργων ΑΠΕ στην Ελλάδα, που έχει 

γίνει από τον όμιλο Μυτιληναίου! 

Το ΑΡΧΙΠΕΛΑΓΟΣ, Ινστιτούτο Θαλάσσιας Προστασίας είχε λάβει σαφή θέση απέναντι στο 

χωροταξικό των ΑΠΕ. Ήδη από την εποχή διαμόρφωσής τού, είχε εναντιωθεί σε συνεργασία με 

κινήσεις πολιτών, φορείς και οργανώσεις από όλη την Ελλάδα σε όσα προέβλεπε το σχέδιο νόμου 

(σ/ν) "Επιτάχυνση της Ανάπτυξης των ΑΠΕ", την εγκατάσταση αιολικών πάρκων “φαραωνικού” 

τύπου και τη χωροθέτηση χιλιάδων ανεμογεννητριών (α/γ) σε ευαίσθητες περιοχές. 

Για το συγκεκριμένο μάλιστα σ/ν, το ΑΡΧΙΠΕΛΑΓΟΣ σε συνεργασία με τους παραπάνω φορείς, 

κατέθεσε προσφυγή στο Συμβούλιο της Επικρατείας (υπόθεση που έχει ήδη εκδικαστεί και 

αναμένεται η απόφαση). 

Εκτός των άλλων, το ΑΡΧΙΠΕΛΑΓΟΣ είχε στηρίξει τον αγώνα των κατοίκων της Σπίνας, του 

Αποπηγαδιού και Σέμπρωνα στην Κρήτη προβλέποντας παράλληλα, πως αργά ή γρήγορα και 

άλλες κοινωνίες, όπως η ικαριώτικη αυτή τη στιγμή, θα κληθούν να αντιμετωπίσουν παρόμοιες 

καταστάσεις: 

Στη σχετική επιστολή συμπαράστασης, 24-02-2010, αναφέραμε: «Η πολιτική που ακολουθείται 

από το ΥΠΕΚΑ ως αυτή τη στιγμή στο θέμα των ΑΠΕ θα φέρει στο σύντομο μέλλον ακόμα 

περισσότερες τοπικές κοινωνίες στη θέση που βρέθηκαν οι κάτοικοι στο Αποπηγάδι. Να 

αγωνίζονται δηλαδή ενάντια στην εγκατάσταση έργων φαραωνικών προδιαγραφών, ενώ 

ταυτόχρονα να γίνονται μάρτυρες της σταδιακής αποκέντρωσης των Μονάδων Αποκατάστασης 

Τάξης (μετάβαση δυνάμεων των ΜΑΤ στην περιοχή, επέμβαση και συλλήψεις. Διαβάστε το 

σχετικό κείμενο διαμαρτυρίας εδώ:http://windwatch.gr/forum/t-222544/#post-709453). 

Απαιτείται συνέχιση της ενημέρωσης, σύμπνοια και αλληλεγγύη μεταξύ των τοπικών κοινωνιών 

για να αποτραπεί η προσχεδιασμένη καταστροφή σπάνιων οικοσυστημάτων με πρόσχημα τις - 

μόνο κατ' όνομα - πράσινες επενδύσεις». 

Δυστυχώς απ’ ότι φαίνεται η Ικαρία χαρακτηρίστηκε «εύκολος» στόχος για το αιολικό λόμπυ. Η 

κερκόπορτα άνοιξε από την αμφιλεγόμενη στάση πολυάριθμων μελών της τοπικής κοινωνίας, οι 

οποίοι με αφορμή το αμφιλεγόμενο Υβριδικό έργο Ικαρίας “φλέρταραν” καιροσκοπικά με την 

«πράσινη» «ανάπτυξη». Αυτό έγινε, δυστυχώς, σε συνδυασμό με την παντελή έλλειψη 

στρατηγικής που χαρακτήριζε τις δημοτικές αρχές στην κατεύθυνση της αειφόρου ανάπτυξης του 

νησιού, μέσω εκμετάλλευσης των μοναδικών συγκριτικών πλεονεκτημάτων της Ικαρίας. Όλοι 

αυτοί, αλλά και όσοι παθητικά παρακολουθούσαν τις εξελίξεις, θα πρέπει να αναλάβουν τώρα τις 

ευθύνες τους. 

Η νεοσύστατη υπηρεσία - “one stop shop” (sic) - Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας του ΥΠΕΚΑ, 

με σαφή ρόλο την επιτάχυνση και διευκόλυνση των αδειοδοτήσεων για τέτοιας μορφής έργα, 

προέβλεψε στην ετήσια έκθεση της επενδύσεις ύψους 16,4 δισ. ευρώ σε μονάδες Ανανεώσιμων 

Πηγών Ενέργειας και άλλων 4 – 5 δις. ευρώ σε δίκτυα και διασυνδέσεις στη δεκαετία 2010 – 

2020. 

Η διάθεση πακτωλού κοινοτικών χρημάτων σε επενδύσεις με κύριο όφελος τον επιπλέον 

πλουτισμό επιχειρηματικών ομίλων είναι δεδομένο ότι θα βοηθήσουν την απασχόληση στη 

Γερμανία και τη Δανία, αλλά σίγουρα δεν πρόκειται να ωφελήσουν κανένα Ικαριώτη. Οι πολίτες 

θα ωφελούνταν καίρια αν ενισχυόταν το σχέδιο (το οποίο υποσκάπτεται διαρκώς από το αιολικό 

λόμπυ) για εγκατάσταση ηλιακών, οικιακών σταθμών, που συνιστούν μικρές επενδύσεις, δεν 

επιβαρύνουν το περιβάλλον και δεν προσβάλλουν το τοπίο. Σύμφωνα με μελέτες η εγκατάσταση 

τέτοιων σταθμών στις στέγες των σπιτιών θα μπορούσαν να καλύψουν ένα τεράστιο ποσοστό των 

ενεργειακών αναγκών, ενώ ταυτόχρονα θα ενίσχυαν ουσιαστικά τη μικροοικονομία. 

Εκτός των άλλων, με την αδειοδότηση για εγκατάσταση αιολικού σταθμού στην οροσειρά της 

Ικαρίας καταργείται αυτόματα (αν κατασκευαστεί ποτέ) το Υδροηλεκτρικό εργοστάσιο στο Πέζι. 

Σαφής ένδειξη του τρόπου με τον οποίο λειτουργεί η ΡΑΕ, ο οποίος φανερώνει και την 

αφερεγγυότητα της - κατά τα άλλα ανεξάρτητης αρχής - . Η αδειοδότηση ή κατάργηση έργων 

ρυθμίζεται (εξ ου και… ρυθμιστική;) από το εκάστοτε επιχειρηματικό συμφέρον, το οποίο 

αποφάσισε αυτή τη φορά να λεηλατήσει τα βουνά και το φυσικό περιβάλλον της Ικαρίας στο 

βωμό του κέρδους. 



Όποιος ονειρεύεται τη λεηλασία και την καταστροφή, μεταμορφώνοντας τα βουνά της Ικαρίας σε 

άμορφη βιομηχανική ζώνη, με τη διάνοιξη λεωφόρων για τη μεταφορά ανεμογεννητριών ύψους 

150 μέτρων, θα πρέπει να ανακαλύψει πολύ ισχυρά επιχειρήματα για να μας πείσει για την 

ορθότητα και την ωφελιμότητα του έργου. 

Οι συνέπειες στο μικροκλίμα και τη σπάνια βιοποικιλότητα της περιοχής από τις οδοποιητικές 

παρεμβάσεις και τη λειτουργία των α/γ (απευκταίο) θα είναι καταστρεπτικές και μη 

αναστρέψιμες. 

Θεωρούμε αδιανόητο ότι θα υπάρξει έστω και ένας Ικαριώτης που θα ανεχθεί αυτό το έγκλημα. 

Θα φανεί σύντομα αν υπάρχουν ακόμα στην Ικαρία κοινωνικές και πολιτικές δυνάμεις που 

αντιστέκονται 

Πηγή: http://www.kandanos.eu/node/1636 

 

επιστροφή 

 

Η Ικαρία επιβαρύνεται κατά 1.300% έως 479% περισσότερο με ανεμογενήτριες, από ότι τα 

άλλα νησιά του Βορείου Αιγαίου 
 

Του Ηλία Γιαννίρη 

 

Όταν συζητιόταν στο Περιφερειακό Συμβούλιο το σχέδιο ΡΟΚΑΣ-IBERDROLLA για τα νησιά Λέσβο, 
Χίο και Λήμνο, είχε αποκαλυφθεί ότι στην Περιβαλλοντική Μελέτη για να δικαιολογηθούν οι 

ανεμογεννήτριες που σχεδιάζονται, αναφερόταν ότι  αυτά τα νησιά είναι νησιά χωρίς υψηλή αξία (βλέπε:  

«Νησιά χωρίς “υψηλή αξία” η Χίος, η Λέσβος, η Λήμνος για την ‘μελέτη’ των Iberdrola-Ρόκα» του Τέλη 
Τύμπα). Επειδή θα είναι το ίδιο περιβαλλοντικό γραφείο που θα κάνει και την Περιβαλλοντική Μελέτη της 

Ικαρίας, θα περιμένουμε τη διατύπωσή του και τα επιχειρήματά του για την «πολύ χαμηλή αξία» της 

Ικαρίας, ώστε να δικαιολογεί επιβαρύνσεις που συγκριτικά με τη Λέσβο θα φτάνουν, όπως δείχνει η 
ανάλυση που ακολουθεί, μέχρι το … 1.300%.  

 

Συμπληρώσαμε τον συγκριτικό πίνακα που ακολουθεί, που έχουμε ξαναδημοσιεύσει στο περιοδικό μας, 

για να αντιληφθεί ο αναγνώστης το μέγεθος της καταστροφής από τις ανεμογεννήτριες της Ικαρίας, σε 
σύγκριση με τις ανεμογεννήτριες των Λέσβου, Χίου, Λήμνου (σχέδιο ΡΟΚΑΣ-IBERDROLLA). 

 

 

Συμπερασματικά προκύπτει ότι: 

 Αντιστοιχούν στην Ικαρία 4,3 ανεμογεννήτριες ανά 10 τετραγωνικά χιλιόμετρα, όταν στη Λέσβο 

και στη Χίο αυτή η ίδια αναλογία είναι 0,9. Δηλαδή η Ικαρία επιβαρύνεται 479% περισσότερο! (όχι ότι 

πρέπει να μπούν και εκεί). 

 Αντιστοιχούν στην Ικαρία 1,3 ανεμογεννήτριες ανά 100 κατοίκους, όταν στη Χίο η ίδια αναλογία 

είναι 0,1. Δηλαδή η Ικαρία επιβαρύνεται 1.300% περισσότερο! 

 Αντιστοιχούν στην Ικαρία 3,9 MegaWatt ανά 100 κατοίκους, όταν στη Λέσβο και τη Χίο η ίδια 

αναλογία είναι 0,3. Δηλαδή η Ικαρία επιβαρύνεται 1.162% περισσότερο!  

 

Αντίστροφα: 
Αν θα έπρεπε να τηρήσουμε την αρχή της αναλογικότητας και κρατήσουμε τις αναλογίες της Λέσβου τότε: 

Αν υπήρχε ισότιμη επιβάρυνση με αυτή της Λέσβου (σε MW ανά 100 κατοίκους), δηλαδή 0,3, τότε η 

Ικαρία θα έπρεπε να επιβαρύνεται κατά 0,03 MW ανά 100 κατοίκους, ΑΝΤΙ ΓΙΑ 1,3! 
Αν υπήρχε ισότιμη επιβάρυνση με τη Λέσβο σε αριθμό ανεμογεννητριών ως προς την έκταση του κάθε 

νησιού, τότε στην Ικαρία θα αναλογούσαν ΜΟΝΟ 24 ανεμογεννήτριες! 

 
Τι σημαίνουν όλα αυτά; ΟΤΙ ΔΕΝ ΥΠΑΡΧΕΙ ΕΘΝΙΚΟΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ, με την 

ορθολογική έννοια του σχεδιασμού. Υπάρχει ο σχεδιασμός που προκύπτει από το διαγκωνισμό μεταξύ των 

μεγαλοεπενδυτών, και όταν καταλήξουν κάπου, η Ρυθμιστική Αρχή Ενέργειας επισφραγίζει τα ιδιωτικά 

τους σχέδια. Έτσι προκύπτει αυτό το εθνικό αλλαλούμ, χωρίς αρχές σχεδιασμού, χωρίς κριτήρια και 
φυσικά χωρίς δεσμεύσεις. Άκρατος φιλελευθερισμός σε εποχή παγκοσμιοποίησης. Δηλαδή, 

νεοφιλελευθερισμός.   

Επίσης, σημαίνουν ότι ΔΕΝ ΥΠΑΡΧΕΙ ΤΟΠΙΚΟΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΟΣ 
ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ. Εδώ οι ευθύνες της αυτοδιοίκησης (Δήμοι, Περιφέρεια) είναι τεράστιες. Συνήθως οι 
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Δήμαρχοι και οι Περιφερειάρχες υπακούουν στις κεντρικές αποφάσεις και λειτουργούν ως ιμάντας 

μεταβίβασης στις τοπικές κοινωνίες. Είναι δηλαδή φερέφωνα. Αυτό ζούμε καθημερινά όλοι μας από 

άκρη σε άκρη σε όλη τη χώρα. Αυτό έκανε το Περιφερειακό Συμβούλιο Βορείου Αιγαίου, που ενέκρινε 
ΑΚΡΙΤΑ τα ιδιωτικά σχέδια της ΡΟΚΑΣ-IBERDROLLA, αυτό προσανατολίζεται να κάνει και ο 

Δήμαρχος Ικαρίας, όπως δείχνει η μέχρι τώρα στάση του με τις ανεμογεννήτριες του Μυτιληναίου.  

 

Τι θα μπορούσε να κάνει η αυτοδιοίκηση; 
Να ακούσουν καλά τις ενημερώσεις, τις συζητήσεις, τις ημερίδες που γίνονται, αφού οι ίδιοι δεν κάνουν 

ενημερώσεις και ημερίδες. Στην Ικαρία έχουν ήδη διοργανωθεί τουλάχιστον 5, με ειδικούς επιστήμονες, 

πανεπιστημιακούς, ενεργούς πολίτες άλλων περιοχών. Και να πούν θαρρετά: Στον τόπο μας υπάρχουν 
αυτές οι δυνατότητες και μπορούν να γίνουν αυτά και αυτά [για το συμφέρον του τόπου], και εμείς 

εργαζόμαστε για να πετύχουμε το τάδε ή το δείνα. Με κριτήρια.  

Τέτοια αυτοδιοίκηση θέλουμε. Την άλλη την ξέρουμε, δεκαετίες τώρα, με τους διαχειριστάκους 
αυτοδιοικητικούς της διαπλοκής κάθε επιπέδου, που καταπίνουν την κάμηλο και δυιλίζουν τον κόνωπα, 

και τα θεοποιημένα τσιμεντώματα.    

 

 Ακολουθούν οι σχετικοί πίνακες: 
 

Νησί 

Έκταση 

(Km
2
) 

Πληθυ-

σμός 

Αριθμός 

Ανεμο-

γεννητριών 

(α/γ) 

Συνολική 

σχεδιαζόμενη 

εγκατεστημένη 

ισχύς ανεμογεν-

νητριών σε 

MW* 

Πυκνότητα  

αριθμ α/γ  

ανά 10 τ. 

Χλμ 

Αριθμός 

α/γ  ανά 

100 

κατοίκους 

MW ανά 

100 

κατοίκους 

Λέσβος 1630 90634 153 306 0,9 0,2 0,3 

Χίος 842 51936 75 150 0,9 0,1 0,3 

Λήμνος 476 18104 125 250 2,6 0,7 1,4 

Ικαρία 255 8410 110 330 4,3 1,3 3,9 

*2 MW η κάθε ανεμογεννήτρια στα νησιά Λέσβο, Χίο, Λήμνο. 3 MW στην Ικαρία. 
 

Νησί 

Πληθυ-

σμός 

Αριθμός 

Ανεμογεν-

-νητριών 

(α/γ) 

Συνολική 

σχεδιαζ-

όμενη 

εγκατεστη

μένη ισχύς 

ανεμογεν--

νητριών 

σε MW 

Πυκνότητα  

αριθμ α/γ  

ανά 10 τ 

Χλμ 

Αριθμός 

α/γ  ανά 

100 

κατοίκους 

MW 

ανά 

100 

κατοί-

κους 

Συγκρι-

τική 

επιβάρυ-

νση  ανά 

100 

κατοί-

κους 

(Λέσβος 

=1) 

Αν 

υπήρχε 

ισότιμη 

επιβάρυ-

νση με 

τη 

Λέσβο 

σε MW 

ανά 100 

κατ. 

Αν 

υπήρχε 

ισότιμη 

επιβάρυ-

νση με 

τη 

Λέσβο 

σε 

αριθμό 

α/γ ως 

προς την 

έκταση 

Λέσβος 90634 153 306 0,9 0,2 0,3 1,0 0,30 153 

Χίος 51936 75 150 0,9 0,1 0,3 1,0 0,30 79 

Λήμνο

ς 18104 125 250 2,6 0,7 1,4 4,6 0,06 45 

Ικαρία 8410 110 330 4,3 1,3 3,9 11,6 0,03 24 

 

επιστροφή 
 

  



 

Για τις ανεμογεννήτριες της Ικαρίας στην ΕΡΑ 

 

14 Αυγούστου 2013.  

Ο Ηλίας Γιαννίρης μιλάει στη Φούλη Ζαβιτσάνου και τη Μαρία Κουτσιμπύρη στο Δίκτυο της 

ΕΡΑ για το σχέδιο εγκατάστασης ανεμογεννητριών στην Ικαρία. Στην συνέχεια παρεμβαίνει για 

το γενικότερο θέμα της ενεργειακής κατάστασης της χώρας ο Κώστας Βόμβας, εργαζόμενος της 

ΔΕΗ στην Πτολεμαΐδα και μέλος του ΠΑΜΕ. 

 

 Το ηχητικό αρχείο του Ηλία Γιαννίρη μπορείς να το ακούσεις εδώ. 

http://soundcloud.com/maria-koutsimpiri/14-8-13  

 Την παρέμβαση του εργαζόμενου στη ΔΕΗ Κώστα Βόμβα (μέλος του ΠΑΜΕ Ενέργειας) 

μπορείς να την ακούσεις εδώ.  

http://soundcloud.com/maria-koutsimpiri/14-8-13-1  

[Περίληψη: Οι σταθμοί της ΔΕΗ παράγουν τη μέρα ρεύμα άχρηστο για την Ελλάδα γιατί η ΔΕΗ 

είναι υποχρεωμένη να αγοράζει πρώτα το ρεύμα των Α/Γ και των Φ/Β και χρησιμοποιείται το 

ρεύμα της ΔΕΗ μόνο για τη νύχτα.  Η σπατάλη από την 24ωρη παραγωγή ρεύματος της ΔΕΗ είναι 

τεράστια, γιατί το ρεύμα που παράγει η ΔΕΗ χρησιμοποιείται μόνο τη νύχτα. ] 

 

Περισσότερες πληροφορίες για το θέμα των ανεμογεννητριών εδώ. 

http://www.ertopen.com/eidiseis/item/2323-en-kryptw-metrhseis-gia-egkatastash-

anemogennhtriwn#.UiOayz_AER_  

 

Συλλογή υπογραφών ενάντια στις ανεμογεννήτριες στο go petition 

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

-

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

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

 

Στις 16 Σεπτεμβρίου 2013 ο Γιώργος Βιτσαράς προσθέτει νεώτερα στοιχεία για το θέμα. Μπορείς 

να τα ακούσεις εδώ. http://soundcloud.com/maria-koutsimpiri/16-9-13  

 
επιστροφή 

 
 

ΗΛΙΟΘΕΡΜΙΚΟΙ ΣΤΑΘΜΟΙ ΣΗΤΕΙΑΣ: ΑΚΟΜΑ ΕΝΑΣ ΑΘΕΡΙΝΟΛΑΚΚΟΣ ΣΕ ΠΟΛΛΕΣ 

ΘΕΣΕΙΣ!  

 
Φυσικά και συμπαραστεκόμαστε. ΗΓ 

 

Παγκρήτιο Δίκτυο Αγώνα Κατά των Βιομηχανικών Α.Π.Ε. 

https://sites.google.com/site/pankretiodiktyoagonakatavape   

Επικοινωνία: padyagobape@gmail.com  

 

Δεκαετίες τώρα έχουμε συνηθίσει την ιδέα των ηλιόθερμων στην ταράτσα μας για να ζεσταίνουμε 

το νερό του σπιτιού μας εξυπηρετώντας την ενεργειακή αυτάρκεια και εξοικονόμηση που κάθε 

ένας έχει δικαίωμα να επιθυμεί και να έχει. Σε καμία περίπτωση όμως τα ηλιοθερμικά εργοστάσια 

δεν συγκρίνονται με αυτά τα συστήματα όπως κάποιοι μας λένε. Δεν είναι ένα μεγάλο ηλιόθερμο 

ένα εργοστάσιο εκατοντάδων ή χιλιάδων στρεμμάτων ισοπεδωμένης γης γεμάτης καθρέπτες, που 

έχει ανάγκη δεκάδες χιλιάδες κυβικά μέτρα νερό το χρόνο και χρησιμοποιεί εκατοντάδες τόνους 

χημικών που έιναι επικίνδυνα και τοξικά. Δεν είναι τυχαίο που για την εγκατάσταση τους 

απαιτούν ειδικές άδειες και ειδικές περιοχές. 

Πέντε εταιρείες, σε διαφορετικό στάδιο αδειοδότησης, επιδιώκουν την εγκατάστασή τεράστιων 

ηλιοθερμικών εγκαταστάσεων στο Δήμο Σητείας. Το κοινό τους σημείο είναι, ότι θα παράγουν 

http://openert.wordpress.com/2013/08/14/%ce%b3%ce%b9%ce%b1-%cf%84%ce%b9%cf%82-%ce%b1%ce%bd%ce%b5%ce%bc%ce%bf%ce%b3%ce%b5%ce%bd%ce%bd%ce%ae%cf%84%cf%81%ce%b9%ce%b5%cf%82-%cf%84%ce%b7%cf%82-%ce%b9%ce%ba%ce%b1%cf%81%ce%af%ce%b1%cf%82-%cf%83/
https://soundcloud.com/maria-koutsimpiri/14-8-13
http://soundcloud.com/maria-koutsimpiri/14-8-13
https://soundcloud.com/maria-koutsimpiri/14-8-13-1
http://soundcloud.com/maria-koutsimpiri/14-8-13-1
http://www.ertopen.com/eidiseis/item/2323-en-kryptw-metrhseis-gia-egkatastash-anemogennhtriwn#.UiOayz_AER_
http://www.ertopen.com/eidiseis/item/2323-en-kryptw-metrhseis-gia-egkatastash-anemogennhtriwn#.UiOayz_AER_
http://www.ertopen.com/eidiseis/item/2323-en-kryptw-metrhseis-gia-egkatastash-anemogennhtriwn#.UiOayz_AER_
http://www.gopetition.com/petitions/%CE%B9%CE%BA%CE%B1%CF%81%CE%B9%CE%B1-%CF%85%CF%80%CE%BF%CE%B3%CF%81%CE%B1%CF%86%CE%BF%CF%85%CE%BC%CE%B5-%CE%BA%CE%B1%CF%84%CE%B1-%CF%84%CF%89%CE%BD-11.html
http://www.gopetition.com/petitions/%CE%B9%CE%BA%CE%B1%CF%81%CE%B9%CE%B1-%CF%85%CF%80%CE%BF%CE%B3%CF%81%CE%B1%CF%86%CE%BF%CF%85%CE%BC%CE%B5-%CE%BA%CE%B1%CF%84%CE%B1-%CF%84%CF%89%CE%BD-11.html
http://www.gopetition.com/petitions/%CE%B9%CE%BA%CE%B1%CF%81%CE%B9%CE%B1-%CF%85%CF%80%CE%BF%CE%B3%CF%81%CE%B1%CF%86%CE%BF%CF%85%CE%BC%CE%B5-%CE%BA%CE%B1%CF%84%CE%B1-%CF%84%CF%89%CE%BD-11.html
http://www.gopetition.com/petitions/%CE%B9%CE%BA%CE%B1%CF%81%CE%B9%CE%B1-%CF%85%CF%80%CE%BF%CE%B3%CF%81%CE%B1%CF%86%CE%BF%CF%85%CE%BC%CE%B5-%CE%BA%CE%B1%CF%84%CE%B1-%CF%84%CF%89%CE%BD-11.html
http://www.gopetition.com/petitions/%CE%B9%CE%BA%CE%B1%CF%81%CE%B9%CE%B1-%CF%85%CF%80%CE%BF%CE%B3%CF%81%CE%B1%CF%86%CE%BF%CF%85%CE%BC%CE%B5-%CE%BA%CE%B1%CF%84%CE%B1-%CF%84%CF%89%CE%BD-11.html
https://soundcloud.com/maria-koutsimpiri/16-9-13
http://soundcloud.com/maria-koutsimpiri/16-9-13
https://sites.google.com/site/pankretiodiktyoagonakatavape
mailto:padyagobape@gmail.com


ηλεκτρική ενέργεια μόνο όταν θα υπάρχει ήλιος και θα αποθηκεύουν ενέργεια για 2 έως 4 ώρες 

για να χρησιμοποιηθεί, όταν δεν θα υπάρχει ήλιος. Όλες τις υπόλοιπες ώρες η ηλεκτρική ενέργεια 

θα συνεχίζει να παράγεται από το εργοστάσιο στον Αθερινόλακκο. Όμως και για τις 2 έως 4 ώρες 

παραγωγής ρεύματος, που δε θα υπάρχει ηλιοφάνεια, ο νόμος επιτρέπει να χρησιμοποιούν 

ενέργεια από φυσικό αέριο, LPG, ντίζελ, βιοντίζελ ή άλλα βιοκαύσιμα εφόσον η χρήση της 

ενέργειας αυτής κρίνεται αναγκαία για την αξιοποίηση της ηλιακής ενέργειας, σε ποσοστό έως το 

15% της συνολικής ενέργειας που  παράγεται σε ετήσια βάση, από τις μονάδες αξιοποίησης της 

ηλιακής ενέργειας (ν.3851/2010, άρθρο 5). 

Οι πέντε ηλιοθερμικοί αυτοί σταθμοί, όπως σχεδιάζονται, είναι συνολικής ισχύος 255 MW. 

Υπερβαίνουν δηλαδή την ισχύ της μονάδας στον Αθερινόλακκο, τη συνολική εγκατεστημένη ισχύ 

από σταθμούς όλων των τεχνολογιών ΑΠΕ στην Κρήτη αλλά και το στόχο του υπουργείου να 

εγκατασταθούν σε όλη την Ελλάδα, μέχρι το 2020 ηλιοθερμικοί σταθμοί συνολικής ισχύος 250 

MW!  

Αν τελικά εγκατασταθούν, η ηλεκτρική ενέργεια που θα παράγεται στο Δήμο Σητείας θα 

αντιστοιχεί συνολικά σε πάνω από το μισό της εγκατεστημένης ισχύος της Κρήτης!  

Τα κρίσιμα ερωτήματα  

• Γιατί θέλουν να εγκαταστήσουν στη Σητεία εργοστάσια παραγωγής ενέργειας που λόγω της 

επικινδυνότητας τους από τίς δεκάδες χιλιάδες τόνους τοξικών χημικών που χρησιμοποιούν, μέχρι 

τώρα κατασκευάζονται σε ερήμους οπως της Αριζόνα και του Αμπου Ντάμπι ή σε βιομηχανικές 

περιοχές; Μήπως τα γύρω χωριά που βρίσκονται λιγες εκατοντάδες μέτρα ή λίγα χιλιόμετρα από 

τις περιοχές χωροθέτησης είναι προγραμμένα να εκκενωθούν;  

• Γιατί χωροθετούνται τέτοιας βιομηχανικής κλίμακας και επικινδυνότητας έργα επάνω σε 

περιοχές που τροφοδοτούν μέ ρέματα και εντυπωσιακές καταβόθρες και σπήλαια τους υπόγειους 

υδροφορείς, από τη στιγμή που οι ίδιες οι μελέτες των εταιρειών μιλάνε για αναμενόμενες 

μεγάλες διαρροές των τοξικών υγρών που θα χρησιμοποιούν στο υπέδαφος των εγκαταστάσεων;  

• Οι κάτοικοι και οι επισκέπτες της Σητείας που αγαπούμε τον άγρια όμορφο αυτό τόπο πως θα 

νιώθουμε όταν ξέρουμε και βλέπουμε ότι λίγα χιλιόμετρα μακρυά μας λειτουργούν τεράστιες και 

επικίνδυνες βιομηχανικές εγκαταστάσεις; Τι προοπτικές θα έχει ο τουρισμός μετά την 

εγκατάσταση έστω και ενός από τα πέντε εργοστάσια;  

• Γιατί να εγκατασταθούν στην περιοχή έργα βιομηχανικής κλίμακας που δεν είναι συμβατά με το 

εν εξελίξει έργο δημιουργίας ΓΕΩΠΑΡΚΟΥ ορεινής Σητείας, στα πρότυπα του Δικτύου 

Ευρωπαϊκών Γεωπάρκων, που στηρίζει την οικοτουριστική ανάπτυξη και ανάδειξη των 

γεωλογικών πόρων της περιοχής;  

• Τα ξακουστά προϊόντα της Σητείας τι προοπτικές θα έχουν όταν ταυτιστούν με τοξικά χημικά 

όπως το διφαινύλιο που θα χρησιμοποιείται στο Χώνο και στα Φουρνιά σε τεράστιές ποσότητες; 

Πότε θα μας γίνει μάθημα ότι συμβαίνει σ' άλλους τόπους όπως στη Βοιωτία με τα αγροτικά 

προϊόντα της πλέον συνώνυμα με το εξασθενές χρώμιο που ρίχνουν οι βιομηχανίες στα νερά του 

Ασωπού;  

Κανείς μέχρι σήμερα, κανένα υπουργείο, καμιά Διαχειριστική Αρχή Ενέργειας, κανένα 

Πανεπιστήμιο ή σχετικός με την ενέργεια φορεάς, ούτε βέβαια καμιά από τις εταιρείες, δε 

θεώρησε σκόπιμο να υπολογίσει τι θα συμβεί αν υλοποιηθούν αυτά τα έργα. 

Ρωτούμε για πολλοστή φορά: Η ενέργεια αυτή μπορεί συνολικά να απορροφηθεί από το δίκτυο 

της Κρήτης ή οι αδειοδοτήσεις ποντάρουν στη διασύνδεση; Αν απορροφηθεί, χωρίς διασύνδεση ή 

ακόμα και με διασύνδεση, ποιό θα είναι το όφελος σε εξοικονόμηση ορυκτών καυσίμων και σε 

ρύπους; Ρωτούμε για πολλοστή φορά: Τι θα απομείνει όρθιο από το τοπίο, τους φυσικούς πόρους 

και τις παραγωγικές δραστηριότητες στη Σητεία;  

Για όλους αυτούς τους λόγους δηλώνουμε σε όλους τους τόνους ότι:  

• δεν θα επιτρέψουμε τη μετατροπή της Σητείας και της Κρήτης σε μια βιομηχανική περιοχή. 

• δεν θ’ αφήσουμε να γίνει η περιοχή αγνώριστη, χωρίς πρωτογενή τομέα χωρίς τουρισμό, χωρίς -

εν τέλει- κατοίκους. 

• θα σταματήσουμε την πολιτική που προσβάλλει την τοπική κοινωνία, που επιβάλεται βήμα 

βήμα, χωρίς συνολική ενημέρωση για τις τεράστιες επιπτώσεις που θα έχει. 



ΚΑΛΟΥΜΕ, ΟΛΟΥΣ ΟΣΟΥΣ ΑΝΤΙΛΑΜΒΑΝΟΝΤΑΙ ΤΗ ΣΟΒΑΡΟΤΗΤΑ ΤΗΣ 

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ, ΝΑ ΣΥΜΠΑΡΑΤΑΧΘΟΥΝ ΣΤΟΝ ΑΓΩΝΑ ΓΙΑ Ν’ ΑΠΟΤΡΕΨΟΥΜΕ ΑΥΤΟ 

ΤΟ ΕΓΚΛΗΜΑ!  
 
επιστροφή 

 

Περί ΒΑΠΕ*: Άλλο τα τεράστια υβριδικά της Κρήτης και άλλο της Ικαρίας,  

 
του Ηλία Γιαννίρη 

 

*ΒΑΠΕ: Βιομηχανικές Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας 

Ικαρία 10-8-2013 

Αγαπητοί συναγωνιστές 

Ενημερώθηκα από τον Αριστείδη Παπαδάκη για τον διάλογο που γίνεται στο «Παγκρήτιο Δίκτυο 

κατά των ΒΑΠΕ», σχετικά με την Ικαρία. Θα προσπαθήσω να δώσω τις προσωπικές μου 

απαντήσεις στις απορίες σας. 

 

1.Αρχικά, σημειώνω ότι οι όποιες ενστάσεις σας δεν αφορούν το ψήφισμα κατά των 110 

ανεμογεννητριών της Ικαρίας για τις οποίες έχει δοθεί άδεια από τη ΡΑΕ το 2011. Και αυτό γιατί 

το ψήφισμα το έχει υπογράψει και το ΠΑΓΚΡΗΤΙΟ ΔΥΚΤΙΟ ΚΑΤΑ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΩΝ &A 

(υπογραφή 188). Εκ μέρους της Πρωτοβουλίας κατά των ανεμογεννητριών Ικαρίας σας 

ευχαριστούμε για αυτό.  

Θα χαρούμε πολύ αν και όλα τα μέλη του δικτύου και όσοι το παρακολουθούν υπογράψουν 

και αυτοί.  

Επίσης, σας επισημαίνω ότι το ψήφισμα αυτό έχουν υπογράψει και οι ΘΟΔΩΡΗΣ ΤΣΙΜΠΙΔΗΣ, 

ΑΡΧΙΠΕΛΑΓΟΣ Ι.Θ.Π,  ΑΡΧΙΠΕΛΑΓΟΣ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΘΑΛΑ&Sigm,  ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ 

ΤΣΙΓΓΕΡΛΙΩΤΗ, Anastasia Miliou,καθώς και άλλοι γνωστοί συναγωνιστές. Σταχυολογώ 

ορισμένα ονόματα: DIMITRIS KLEFTODIMOS, Τάσος Κεφαλάς, Μαρία Γανωτή, Γιάννης 

Σχίζας, Apostolis Kaltsis, Νέλλη Ψαρρού, Μαρία Καδόγλου, Γιάννης Μακριδάκης, Μαρία 

Μπαρέλη, ΗΛΙΑΣ ΓΑΓΛΙΑΣ, ΝΙΚΟΣ ΔΑΝΑΛΑΤΟΣ, Ειρήνη Γρατσία, Τέλης Τύμπας, Panos 

Grafos, Αριστείδης Παπαδάκης. 

Στο ψήφισμα κατά των 110 ανεμογεννητριών μαμούθ της Ικαρίας αναφέρεται η εξής παράγραφος: 

«Καλούμε τον Δήμο Ικαρίας: 

• να μην δεχτεί αυτό το αποικιοκρατικό επενδυτικό σχέδιο, 

• να μη δεχτεί διαπραγματεύσεις για καμιά χωροθέτηση που να είναι στην περιοχή του Δάσους του 

Ράντη και μέσα στις περιοχές NATURA,  

• να δραστηριοποιηθεί προς κατάλληλες οικονομικές, κοινωνικές και περιβαλλοντικές ενεργειακές 

λύσεις που είναι συμβατές με την Ικαρία, όπως την αυξημένη συμμετοχή του στο αναστρέψιμο-

υβριδικό έργο των Ραχών, από όπου μπορεί να αντλήσει σημαντικά έσοδα, αλλά και την αξιοποίηση 

των ενεργειακών δυνατοτήτων της Ικαρίας ενδεχομένως μέσα από πολυμετοχικά σχήματα τοπικών, 

κυρίως, συμφερόντων όπου θα πρέπει να συμμετέχει και ο Δήμος, αντλώντας και τα σχετικά 

οικονομικά ανταλλάγματα (γεωθερμία, τηλεθέρμανση, μικρές μονάδες ΑΠΕ). Οι υπογραφές αυτού 

του ψηφίσματος δεν εξουσιοδοτούν για αποδοχή οποιονδήποτε μελλοντικών επιλογών, που θα 

πρέπει να ξεκινήσουν από μηδενική βάση.» 

 

Στο ψήφισμα δεν γίνεται αναφορά σε αυτό καθεαυτό το υβριδικό-αναστρέψιμο υδροηλεκτρικό 

έργο και τα προβλήματα της μελέτης και της εργολαβίας, που άλλωστε τότε δεν είχαν ακόμη 

αναδειχτεί, παρά μόνο στο αίτημα για αυξημένη συμμετοχή του σημερινού Δήμου Ικαρίας 

(ΣΥΝ+ΠΑΣΟΚ+ΝΔ) ως προς τα έσοδα που μπορεί να έχει από αυτό, μιας και ο τότε Δήμος 

Ραχών (ΚΚΕ) είχε παραχωρήσει και γη και ύδωρ και είχε δεχτεί τους αποικιοκρατικούς όρους που 

είχε τότε υπαγορεύσει η «ΔΕΗ Ανανεώσιμες». Η αυξημένη συμμετοχή του Δήμου προβάλει ως 

αίτημα γιατί το κύριο επιχείρημα του Δήμαρχου Ικαρίας για τις 110 α/γ είναι τα δήθεν οικονομικά 

έσοδα που θα έχει. 

 

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


2.Η πρωτοβουλία κατά των α/γ Ικαρίας κυκλοφόρησε ένα δισέλιδο φυλλάδιο για το οποίο δεν έχει 

ακουστεί κάποια αντίρρηση. Σε αυτό αναφέρεται: 

«ΟΧΙ στις 110 ανεμογεννήτριες στην οροσειρά της Ικαρίας διότι: … 

Θα παράγουν ρεύμα μόνο για εξαγωγή. Η Ικαρία χρειάζεται συνολικά 12 MW και θα καλύπτεται 

κατά 90% από άλλες ΑΠΕ, όπως το υβριδικό της Προεσπέρας. Μπορεί να εξοικονομήσει ενέργεια 

και από τη γεωθερμία, ξεπερνώντας 2 και 3 φορές τους στόχους του 2020 για τις ΑΠΕ.».  

Επομένως, το φυλλάδιο αναφέρεται στην ενεργειακή αυτονομία της Ικαρίας που εξασφαλίζεται 

και επομένως οι 110 α/γ δεν έχουν σχέση με την ενέργεια που χρειάζεται η Ικαρία, αλλά με τη 

μετατροπή της οροσειράς της Ικαρίας σε βιομηχανία παραγωγής ρεύματος για εξαγωγή. 

 

3.Για το υδροηλεκτρικό έργο της Προεσπέρας-Ραχών που είναι υβριδικό (το νερό θα 

μεταφέρεται στην επάνω δεξαμενή με ρεύμα που θα παράγουν ανεμογεννήτριες κατά τους 

καλοκαιρινούς μήνες) ξέρουμε από επίσημη ανακοίνωση ότι αναμενόταν η έναρξη της 

λειτουργίας του μέσα στο 2013. Το δίκτυο της ΔΕΗ βρίσκεται σε φάση ανανέωσης και αυτή την 

περίοδο αντικαθίστανται σχεδόν όλες οι κολώνες του δικτύου της Ικαρίας και υπάρχει μεγάλη 

αναστάτωση από αυτό το έργο. Το ίδιο το υβριδικό έργο δεν ξέρω σε τι φάση ολοκλήρωσης 

βρίσκεται.   

Για την Ικαρία αυτό το υβριδικό έργο σχετίζεται με την ενεργειακή της αυτονομία κατά 100% 

τους χειμερινούς μήνες. Τους 1-2 θερινούς μήνες αιχμής υπάρχει ακόμη η ανάγκη για τη 

λειτουργία του θερμοηλεκτρικού σταθμού πετρελαίου. Το αίτημα είναι να απεξαρτηθεί εντελώς η 

Ικαρία από το πετρέλαιο στο μέλλον με γεωθερμία, τηλεθέρμανση, μικρές μονάδες ΑΠΕ.  

Επομένως, η περίπτωση της Ικαρίας μπορεί να δείξει τι σημαίνει το αίτημα όλων μας 

(συμπεριλαμβανομένου και του Παγκρήτιου Δικτύου) για ενεργειακή αυτονομία και όχι 

διασύνδεση με την ηπειρωτική χώρα.  

 

3.Η εργολαβία έγινε με το χειρότερο τρόπο. Ακόμη περισσότερο, δεν υπήρχε πρόβλεψη για τα 

μπάζα. Φαίνεται ότι και η ίδια η μελέτη έπασχε σοβαρά. Η καταστροφή είναι πολύ μεγάλη, και 

μάλιστα σε περιοχή NATURA. Φυσικά και οι ελεγκτικοί μηχανισμοί για την ίδια τη μελέτη αλλά 

και η παρακολούθηση ήταν ανύπαρκτοι. Η ΔΕΗ Ανανεώσιμες φέρει τεράστια ευθύνη. Το 2011, 

αφού το έργο είχε προχωρήσει, άρχισαν να φαίνονται οι επιπτώσεις της κατασκευής και πολύ 

σωστά οι ενεργοί πολίτες της Ικαρίας ξεσηκώθηκαν με πρωτοστάτη το Αιγαίο Αρχιπέλαγος του 

Θοδωρή Τσιμπίδη για τον καταστροφικό τρόπο με τον οποίο υλοποιείται η εργολαβία. Ο Θ. 

Τσιμπίδης άκουσε τα εξ αμάξης, γιατί έκανε το αυτονόητο, όπως και στην περίπτωση της CRETA 

FARM στο Ρέθυμνο (υποθέτω ότι θα ξέρετε την υπόθεση).  Σας στέλνω συνημμένα ένα αρχείο με 

φωτογραφίες που δείχνουν τον εξωφρενικό τρόπο με τον οποίο η εργολαβία έγινε και την 

καταστροφή που έχει γίνει. 

Δεν κατάλαβα από πού βγαίνει το συμπέρασμα ότι επιδοκιμάζω τις καταστροφές και τις σπατάλες 

του υβριδικού. Αν βασίζεται σε εντυπώσεις που έχετε, λυπάμαι.  

  
4.Όταν έστειλα το φυλλάδιο είχα ένα συνοδευτικό κείμενο. Η περίφημη υποσημείωση μου, 

αναφέρει ότι  «Δεν είμαστε γενικά κατά των Α/Γ. Οι Α/Γ που χρειάζονται για το πρωτοποριακό 

υβριδικό έργο ΑΠΕ της Προεσπέρας στη θέση Στραβοκουντούρα προχωρούν κανονικά. Η άδεια της 

ΡΑΕ για 110 Α/Γ στην οροσειρά του Αθέρα μας βρίσκει απόλυτα αντίθετους."  

Πράγματι,  



 στη μια περίπτωση πρόκειται για 4 ανεμογεννήτριες περίπου 900kW ύψους 65-75 μ, (όπως 

αναφέρει και ο Αριστείδης), λειτουργικά συνδεδεμένες με ένα έργο δυο ταμιευτήρων 80.000 κ.μ. 

η καθεμιά, που σχετίζεται με την ενεργειακή αυτονομία της Ικαρίας  

 και στην άλλη για 110 α/γ ύψους 150 μ., 3 MW η κάθε μία, και συνολικά 330 MW, ρεύμα 

που προορίζεται αποκλειστικά για εξαγωγή με καλωδιακή σύνδεση με την Αττική. Δεν κατανοώ 

γιατί αυτή η θέση αποδυναμώνει και δεν ενισχύει τα επιχειρήματα  και τον αγώνα μας κατά των 

α/γ. Αντίθετα, πιστεύω ότι το να εξομοιώνουμε την μια περίπτωση με την άλλη πράγματι θα 

αποδυνάμωνε τον αγώνα μας.  

 

5.Γράφει ο Κ. Πετράκης:  

«Και το μέγα ερώτημα είναι, ακόμη και αν ποτέ λειτουργήσει το έργο, θα κλείσει ο θερμοηλεκτρικός 

σταθμός των 12,5 MW; Και με τι κόστος οικονομικό και περιβαλλοντικό; Πως μπορεί ο κάθε κύριος 

Γιαννήρης να αγωνίζεται σφόδρα για το γιγαντιαίο αιολικό και να μην έχει έχει "πάρει"  τάχατες 

μυρωδιά για τις καταστροφές και τις σπατάλες του υβριδικού και να τις επιδοκιμάζει στην ουσία  κι 

από πάνω; Τι λιγότερο που έχω να πω, στο φίλο Γιαννήρη, ότι αυτή η στάση του, αποδυναμώνει τα 

επιχειρήματα  και τον αγώνα του.» 

Απάντηση στο μέγα ερώτημα: Ο θερμοηλεκτρικός σταθμός δεν θα χρειάζεται για 10-11 μήνες το 

χρόνο για πολλά -πολλά χρόνια. Αν αξιοποιήσει ο Δήμος τη γεωθερμία δεν θα χρειάζεται 

καθόλου, γιατί η γεωθερμία είναι σταθερή μορφή ενέργειας όπως και το υδροηλεκτρικό, και δεν 

σχετίζεται με τη συμπληρωματικότητα των α/γ και των φ/β.  

 

6.Τα κείμενα που έλαβα από τον Αριστείδη Παπαδάκη αποπνέουν αντίθεση του Δικτύου σας σε 

κάθε μορφής υβριδικό υδροηλεκτρικό έργο. Ξέρουμε ότι στην Κρήτη σχεδιάζονται:  

Α. Στα Λασηθιώτικα βουνά προγραμματίζονται δύο γιγάντιες δεξαμενές εμβαδού 51 στρέμματα η 

μία και 57,5 στρέμματα η άλλη, χωρητικότητας 1.200.000! κ.μ. η κάθε μια. Δηλαδή 14 φορές 

μεγαλύτερες από αυτές της Ικαρίας.  

Β. Στου Φονιά το Δέτη, προγραμματίζεται ένα ακόμα υβριδικό με δυο δεξαμενές χωρητικότητας 

350.000 κ.μ. η κάθε μια. Δηλαδή 4,5 φορές μεγαλύτερες από αυτές της Ικαρίας.  

Αν δεν ισχύει αυτή η εντύπωση που αποκόμισα δηλ. αντίθεση του Δικτύου σας σε κάθε μορφής 

υβριδικό υδροηλεκτρικό έργο), θα πρέπει να ξεχωρίσετε τι είναι ΒΑΠΕ υβριδικό υδροηλεκτρικό 

έργο και τι όχι ΒΑΠΕ.  

 

7.Και μια πρόταση: Θα πρέπει να ασχοληθούμε σοβαρά με αυτό που διαπίστωσε ο Τάσος 

Κεφάλας «Σιωπηρή απόρριψη: ένας νέος νομικός όρος»  

http://www.asda.gr/ikariaka/hlekd34.htm#σιωπηρή , ένα θέμα για το οποίο είχα αναφερθεί 

λεπτομερώς στο Τεύχος 29    Οκτώβριος- Νοέμβριος- Δεκέμβριος 2011   

http://www.asda.gr/ikariaka/hlekd29.htm#προσφυγή . Θα πρέπει δηλαδή να μας απασχολήσει το 

πώς θα φέρουμε αυτό τον ελληνικό παραλογισμό στην ΕΕ, ώστε να αρθεί αυτή η τακτική. 

 

8.Για ενημέρωση του δικτύου σταχυολογώ ορισμένους σχετικούς συνδέσμους από το ηλεκτρονικό 

περιοδικό ΙΚΑΡΙΑΚΑ ΚΑΙ ΦΟΥΡΝΙΩΤΙΚΑ ΝΕΑ που εκδίδω από το 1999. Ελπίζω να 

αναιρέσουν κάπως την απαξιωτική άποψη για μένα που είδα να γράφεται στο δίκτυό σας από 

ορισμένους (π.χ. ο ΗΓ «γνωστός υπέρμαχος της πράσινης ανάπτυξης»- δηλαδή σαν αυτή του 

ΓΑΠ, του Βενιζέλου και του Σαμαρά;). Εκεί θα βρείτε και ανακοινώσεις και του δικού σας 

δικτύου. 

 
 Τεύχος 35    Απρίλης-Μάης- μέσα Ιούνη 2013  Αφιέρωμα: Ήπιες και Εναλλακτικές μορφές 
Ενέργειας για την Ικαρία και τους Φούρνους  
http://www.asda.gr/ikariaka/hlekd35.htm#αφιέρωμα1 
Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο φορτώνει στους καταναλωτές, όσα θα έπρεπε να πληρώνουν οι ρυπαντές 
Οι τουλάχιστον 7 τρόποι που μάς κλέβουν οι ΑΠΕτζήδες  
Πώς, η ευχάριστη είδηση ότι θα έχουμε φθηνό ρεύμα, ενοχλεί  
Η Ικαρία και οι ενεργειακοί στόχοι του 20-20-20 για το 2020 του Ηλία Γιαννίρη 
Ικαρία: αντιδράσεις κατά αιολικού πάρκου-μαμούθ  
Η «ξαφνική μεταφορά» των σχεδίων Iberdrola στο μέλλον και η ανάγκη να ξεκινήσει επιτέλους ένας 
ρεαλιστικός δημόσιος σχεδιασμός, του Τέλη Τύμπα 

http://www.asda.gr/ikariaka/hlekd34.htm#σιωπηρή
http://www.asda.gr/ikariaka/hlekd29.htm#προσφυγή
http://www.asda.gr/ikariaka/hlekd35.htm#αφιέρωμα1
http://www.asda.gr/ikariaka/hlekd35.htm#ΕΚοινοβ
http://www.asda.gr/ikariaka/hlekd35.htm#ΑΠΕτζήδες
http://www.asda.gr/ikariaka/hlekd35.htm#φθηνό
http://www.asda.gr/ikariaka/hlekd35.htm#στόχοι
http://www.asda.gr/ikariaka/hlekd35.htm#αντιδράσεις
http://www.asda.gr/ikariaka/hlekd35.htm#Ρόκας
http://www.asda.gr/ikariaka/hlekd35.htm#Ρόκας


Μαύρα σύννεφα πάνω από την Ικαρία: Η Κυβέρνηση δρομολογεί την διάσπαση και πώληση της ΔΕΗ  
ΕΙΔΙΚΟ ΧΩΡΟΤΑΞΙΚΟ ΑΠΕ: «Νομιμοποίηση» κατόπιν εορτής! ΠΑΓΚΡΗΤΙΟ ΔΙΚΤΥΟ ΑΓΩΝΑ 
ΚΑΤΑ ΤΩΝ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΑΠΕ 
ΣτΕ,  Χωροταξία και Ενέργεια.  ΣΚΕΨΕΙΣ ... ΑΠΟ ΜΙΑ ΔΙΑΛΕΞΗ ΣΤΟ ΤΕΕ, του Κυριάκου Κοττέα  
Ναι από το ΣτΕ σε εγκατάσταση ανανεώσιμων πηγών ακόμη και σε δάση, του Αλέξανδρου Μαβή  
Το τεχνικό μέρος των μελετών μπορεί να μην ελέγχεται από το ΣτΕ, πρέπει όμως να λαμβάνεται υπόψη, 
της Βάνας Σφακιανάκη  
ΣτΕ: Αναβάλλει την απόφαση για τα αιολικά πάρκα σε βιότοπους πτηνών   
Ρυθμίσεις για τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας στο πολυνομοσχέδιο του ΥΠΟΙΚ  
Κλιματική αλλαγή και ενέργεια: σε δημόσια διαβούλευση οι στόχοι για μετά το 2020 
Η συμβολή της δασοπονίας στην ανασυγκρότηση της υπαίθρου – Προστασία, τοπική οικονομία και θέσεις 
εργασίας στα δάση του νομού Φθιώτιδας 
 
 Τεύχος 33    Οκτώβριος-Νοέμβριος-Δεκέμβριος 2012  Αφιέρωμα: Ενέργεια, Ανεμογεννήτριες και 
Βόρειο Αιγαίο (5

ο
 μέρος) 

Ο ΗΛΙΟΣ του προτεκτοράτου του καθηγητή Νίκου Δαναλάτου 
Αναθεώρηση της απόφασης 20-20-20. Μείωση του εθνικού στόχου για τις ΑΠΕ  
Πλήρης αδιαφορία από το Περιφερειακό Συμβούλιο Βορείου Αιγαίου για τις προστατευόμενες περιοχές 
και τον οικοτουρισμό Ορνιθολογική, Ελληνική Εταιρεία 
Προχειρότητα; ερασιτεχνισμός; ή απλά ανικανότητα για το στοιχειώδη σχεδιασμό ενεργειακής πολιτικής 
για την περιφέρεια μας; 
Μερικές πρόσθετες παρατηρήσεις για την τοποθέτηση του Οικολογικού Ανέμου στο Περιφερειακό 
Συμβούλιο Βορείου Αιγαίου, κατά τη συζήτηση της ΜΠΕ της ΡΟΚΑΣ-Iberdrolla 
Η υποκρισία του Περιφερειακού Συμβουλίου Β. Αιγαίου δεν έχει όρια  
Για να γίνει κατανοητό τι εννοούμε όταν λέμε ΓΙΓΑΝΤΙΕΣ ανεμογεννήτριες στα νησιά μας  
Η Βουλγαρία απαγορεύει να γίνονται αιολικά και φωτοβολταϊκά πάρκα στις προστατευόμενες περιοχές 
Προστατευόμενες περιοχές και γιγαντιαίες ανεμογεννήτριες του Ηλία Γιαννίρη 
Οι πρώτοι πολίτες της περιφέρειας ψηφίζουν:Νησιά χαμηλής αξίας (Iberdrola) ή ανεκτίμητα; ΣΥΡΙΖΑ 
Χίου 
Στη Γυάρο έχουν δοθεί μέχρι σήμερα άδειες για 248 MW! 
 
 Τεύχος 32    Ιούλιος-Αύγουστος-Σεπτέμβριος 2012 Αφιέρωμα IV: Ενέργεια, Ανεμογεννήτριες και 
Βόρειο Αιγαίο (4

ο
 μέρος), όπου περιέχεται και το: Υπογράψτε για τις ΒΑΠΕ στο Αιγαίο. Επίσης, στο ίδιο 

τεύχος (Νο 32) υπάρχει και το  http://www.asda.gr/ikariaka/hlekd32.htm#δράση Προτεινόμενο ιστολόγιο 
για τις Βιομηχανικές Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας Επισκεφθείτε το ιστολόγιο του του Παγκρήτιου 
Δικτύου Αγώνα Κατά των Βιομηχανικών ΑΠΕ  https://sites.google.com/site/pagkritiodyktioagonakatabape   
Στο ίδιο τεύχος δημοσιεύεται και το Δίκτυο Αγώνα κατά των βιομηχανικών ΑΠΕ- Τούρκοι, Κύπριοι και 
Έλληνες υποστηρικτες των Δρασεων μας 
Ο Ράιχενμπαχ, οι ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, η διαχείριση των αποριμμάτων και το κτηματολόγιο. 
Σχέδιο ΡΑΕ για ριζικές αλλαγές στην αγορά ηλεκτρισμού  
Η υπουργική απόφαση 49828 του 2008 ([ΦΕΚ] 2464 B' 03.12.08) απαγορεύει τις ΑΠΕ σε περιοχές 
ΝΑΤΟΥΡΑ  
ΜΕΓΑΛΑ ΑΙΟΛΙΚΑ ΠΑΡΚΑ… ΣΤΑ ΜΙΚΡΑ ΝΗΣΙΑ ΤΟΥ ΒΟΡΕΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ; 
Ένα έγκλημα συντελείται του Μανόλη Ντουντουνάκη 
Η θέση των Οικολόγων Πράσινων για τη Ροκας – Ibedrola  
Για τη διαδικασία γνωμοδότησης της Περιφέρειας για τις 705 Ανεμογεννήτριες σε Λέσβο, Χίο, Λήμνο  
Περιφέρεια Βορείου Αιγαίου: Δημοσιοποίηση των κειμένων διαβούλευσης για το έργο: Αιγαία Ζεύξη  
Υπογράφοντες έλληνες πολίτες και καλλιτέχνες για τις ανεμογεννήτριες στη Χίο  
Η γερμανική επένδυση ΗΛΙΟΣ θα γίνει με ελληνικά χρήματα; 
Ζωντανό αλλά… «κουτσουρεμένο» το σχέδιο Ήλιος  
ΔΕΗ: για το φωτοβολταϊκό πάρκο στην Κοζάνη, το μεγαλύτερο φωτοβολταϊκό έργο στον κόσμο 
Ψήφισμα κάτοικων Αρκεσίνης Αμοργού: όχι σε ανεμογεννήτριες και φωτοβολταϊκά 
Παρέμβαση του εισαγγελέα ζητούν οι κάτοικοι της Αμοργού 
για τσι ψηλούς μύλους.... Γράμμα από έναν βοσκό 
Διεθνές ψήφισμα: Υπογράψτε για τις Βιομηχανικές ΑΠΕ στο Αιγαίο 
 Τεύχος 31    Φεβρουάριος-Ιούνιος 2012  Αφιέρωμα IΙΙ: Ανεμογεννήτριες στην Ικαρία (3

ο
 μέρος) 

Τεράστιος ο αριθμός ανεμογεννητριών για την Ικαρία- Ακόμη σιωπούν για την περίπτωση της Ικαρίας η 
ΔΗΜΑΡ και ο ΣΥΡΙΖΑ του Ηλία Γιαννίρη  
Για το ΣΧΟΟΑΠ Ικαρίας και τις ΑΠΕ του Ηλία Γιαννίρη 
Ερωτηματικά από έρευνα του ΜΙΤ: Θα υπάρχει τοπική κλιματική επίδραση στην Ικαρία από την 
εκτεταμένη και μαζική χρήση ανεμογεννητριών; 
«Νησιά χωρίς “υψηλή αξία” η Χίος, η Λέσβος, η Λήμνος για την ‘μελέτη’ των Iberdrola-Ρόκα» του Τέλη 
Τύμπα 
Δώρο 81,66 εκατ. € ετησίως στην πολυεθνική Iberdrola για τις ανεμογεννήτριες σε Χίο,Λέσβο, Λήμνο 
«ΠΡΑΣΙΝΟΙ» ΟΤΑ ΜΕ €107 ΕΚΑΤ. ΑΠΟ ΤΟ «ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΩ ΙΙ» 
ΑΝΕΜΟΓΕΝΝΗΤΡΙΕΣ   ΣΤΗ  ΛΗΜΝΟ ; ΟΧΙ  ΕΥΧΑΡΙΣΤΩ ! Του Αντώνη Καραγιάννη 
 Τεύχος 30    Ιανουάριος 2012  Αφιέρωμα: Ανεμογεννήτριες στην Ικαρία (3

ο
 μέρος) 

Στο ίδιο τεύχος υπάρχουν και τα  
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Προτεινόμενο βίντεο: Κρήτη-Αποπηγάδι: Σήμερα εμείς αύριο εσείς  
Προτεινόμενες ιστοσελίδες Ανεμογεννήτριες και θόρυβος, Ανεμογεννήτριες και ψέματα  
Δήμαρχος Ικαρίας X.Σταυρινάδης: Ναι στις ανεμογεννήτριες, αλλά υπό όρους aftodioikisi.gr  
Για τη συνέντευξη του κ.Δημάρχου Ικαρίας στο aftodioikisi.gr Πρωτοβουλία Πολιτών για τη Διάσωση του 
Πράμνειου Όρους 
Οι ανεμογεννήτριες της Ικαρίας με απλά λόγια: «Ναι υπό όρους; » Ή «όχι γιατί δεν μπορούν να 
πληρούνται οι όροι που διασφαλίζουν το τοπικό συμφέρον»; Ηλίας Γιαννίρης 
Κίνδυνοι και επισημάνσεις σχετικά με τις ανεμογεννήτριες στην οροσειρά του Αθέρα της Ικαρίας, Ηλίας 
Γιαννίρης 
Ενημέρωση για την εκδήλωση ‘Η Ενέργεια στην Ικαρία’ Πρωτοβουλία Πολιτών για τη Διάσωση του 
Πράμνειου Όρους 
ΙΚΑΡΙΑ ΚΑΙ ΑΝΕΜΟΓΕΝΝΗΤΡΙΕΣ: Ξεπουλούν το νησί υποθηκεύοντας το μέλλον του. Του Ηλία 
Γιαννίρη 
Πυξίδα...για τις ανεμογεννήτριες στην Ικαρία  
Αιολικά πάρκα και «αιολικοί» σχεδιασμοί, Βασίλης Στοϊλόπουλος 
Στον εισαγγελέα τα μέλη της ΡΑΕ και του ΔΕΣΜΗΕ... με αφορμή το σκάνδαλο  «Hellas Power» 
και «Energa»! Και στην Ικαρία παραβιάζεται το δημόσιο συμφέρον αλλά… 
Ανανεώσιμη Ενέργεια: Όνειρο ή Οφθαλμαπάτη;  Μελέτη για τις ΑΠΕ (Αγγλία) 
Εγκαταλειμένα αιολικά πάρκα στις ΗΠΑ: 14000 Abandoned Wind Turbines In The USA  
Το πρόβλημα είναι τι είδους ανάπτυξη επιλέγουμε. Του Μάκη Καβουριάρη 
Δάσος Ράντη:Παράνομη υλοτομία και υπερβόσκηση απειλούν με καταστροφή το σπάνιο δάσος βαλανιδιάς 
Η συζήτηση στο Περιφερειακό Συμβούλιο για τις ανεμογεννήτριες της Ικαρίας 25-10-2011 
Ανεμογεννήτριες στην Ικαρία: όσα παίρνει ο άνεμος…, του Ν. Κοντινάκη 
Η Ικαρία στην 8η θέση πανελλαδικά  μεταξύ 218 ψηφισμάτων 
Ανεμογεννήτριες στην Ικαρία : Βλέπω το μέλλον κοιτώντας το... Παρελθόν 
 Τεύχος 29    Οκτώβριος- Νοέμβριος- Δεκέμβριος 2011  Αφιέρωμα: Η ΡΑΕ ο Μυτιληναίος και οι 
Ανεμογεννήτριες στην Ικαρία (2

ο
 μέρος) 

Ο υπουργός ΠΕΚΑ μπορεί να γράφει στα παλιά του τα παπούτσια τις προσφυγές για έλεγχο νομιμότητας 
των αποφάσεων της ΡΑΕ-έτσι έκανε με την Ικαρία  
ΔΗΜΟΣ ΙΚΑΡΙΑΣ: ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΕ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ  
Ενεργειακός σχεδιασμός του Δήμου Ικαρίας του Ηλία Γιαννίρη 
Ψηφίζουμε ΚΑΤΑ ΤΩΝ 110 ΑΝΕΜΟΓΕΝΝΗΤΡΙΩΝ στην ΙΚΑΡΙΑ  
Πλούσιος ο προβληματισμός με αφορμή το ψήφισμα κατά των 110 ανεμογεννητριών  
ΙΚΑΡΙΑ:ΝΑ ΠΑΖΑΡΕΥΨΟΥΜΕ ΤΟ ΕΡΓΟ ΤΩΝ 110 ΑΝΕΜΟΓΕΝΝΗΤΡΙΩΝ; 
Ξεκινάει καμπάνια και για την έντυπη συλλογή υπογραφών 
Μεγάλη η ηλεκτρονική αποδοχή του ψηφίσματος 
Ερωτήσεις-Απαντήσεις για τις ανεμογεννήτριες γενικά, και ειδικά για τις ανεμογεννήτριες στην Ικαρία, 
που μπορεί να είναι και δικές σας 
Εκδήλωση ΑΠΟ ΤΗΝ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΚΗ ΑΡΙΣΤΕΡΑ τμημα ΛΕΣΒΟΥ «ΓΙΑ ΤΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΑ 
ΖΗΤΗΜΑΤΑ ΤΩΝ ΝΗΣΙΩΝ ΤΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ» 
Αίτημα προς το Δήμο Ικαρίας για ενημέρωση σε σχέση με το επενδυτικό σχέδιο του ομίλου Μυτιληναίου  
Η προστασία του περιβάλλοντος και η απούσα Ικαρία  
Νομολογία: Το Συμβούλιο της Επικρατείας ζητά τη μεγαλύτερη δυνατή φειδώ για τις ανεμογεννήτριες σε 
προστατευόμενες περιοχές 
Νομολογία: Η περιοχή NATURA της Ικαρίας και η ορνιθοπανίδα  
Ριζικά αντίθετοι στο σχέδιο Helios οι γερμανοί Πράσινοι 
Ανεμογεννητριάδες εναντίον … Μυτιληναίου: Σημειώσατε 2 
«Μυτιληνόσημο» στους λογαριασμούς της ΔΕΗ 
To λεγόμενο «Τέλος ΑΠΕ» επιδοτεί τα ορυκτά καύσιμα  
Όμιλος Μυτηλιναίου και λιγνίτης 
Όμιλος Μυτιληναίου και … οι οικονομικές δυσκολίες στον όμιλο 
Επιτέλους μια δημιουργική και ουσιαστική πρωτοβουλία του Περιφερειακού Συμβουλίου στα θέματα της 
βιώσιμης περιφερειακής ανάπτυξης, με ουσιαστική συμβολή και του ΟΙΚΟΛΟΓΙΚΟΥ ΑΝΕΜΟΥ Νοτίου 
Αιγαίου  
Ο ΟΙΚΟΛΟΓΙΚΟΣ ΑΝΕΜΟΣ για την ενέργεια στο Ν. Αιγαίο  
Μικρές ανεμογεννήτριες  
Οι “πράσινες” θέσεις εργασίας από ΑΠΕ είναι ελάχιστες και δίνουν άλλοθι για βρώμικη ενέργεια! 
Οι επενδυτές ΑΠΕ προτιμούν τις περιοχές NATURA γιατί είναι …φτηνότερες! 
ΠΑΓΚΡΗΤΙΟ ΔΙΚΤΥΟ ΑΓΩΝΑ ΚΑΤΑ ΤΩΝ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΑΠΕ 

ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗ-ΣΥΖΗΤΗΣΗ: Η ΑΙΟΛΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΠΡΟ ΤΩΝ ΠΥΛΩΝ ΤΗΣ 
ΑΝΔΡΟΥ  Η θέση του Blog Νάσος Μπράτσος για τις ανεμογεννήτριες στην Ικαρία 
Ανανεώσιμες πηγές ενέργειας και χρέος,  Του Δημήτρη Μπριασούλη  
ΑΠΕ και ΙΣΟΡΡΟΠΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ του Δημήτρη Ψαρρά  

ΑΓΟΡΑ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ: Όλη η εξουσία στους προμηθευτές - Προκλητικά προνόμια στους 
ιδιώτες παραγωγούς και στους εισαγωγείς ηλεκτρικής ενέργειας σε βάρος των καταναλωτών και της ΔΕΗ. Μια τεράστια ανεμογεννήτρια τυλίχθηκε στις φλόγες όταν χτυπήθηκε από θυελλώδεις ανέμους στη Σκωτία 
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 Τεύχος 28    Ιούνιος-Ιούλιος-Αύγουστος-Σεπτέμβριος 2011  Αφιέρωμα: ΡΑΕ και Ανεμογεννήτριες 
στην Ικαρία  
ΑΠΟΦΑΣΗ ΡΑΕ ΥΠ’ ΑΡΙΘΜ. 875/2011 
Προσφυγή για έλεγχο νομιμότητας της Απόφασης ΡΑΕ ΥΠ’ ΑΡΙΘΜ. 875/2011 
Ενημερωτικό κείμενο: Ανεμογεννήτριες και Ικαρία του Ηλία Γιαννίρη  
Δελτίο Τύπου: Προσφυγή ελέγχου νομιμότητας της απόφασης της ΡΑΕ κατέθεσε ο Ηλίας Γιαννίρης  
To Αρχιπέλαγος για τις ανεμογεννήτριες στην Ικαρία 
Η ΛΑΣ Ικαριας για την εγκατάσταση αιολικού σταθμού στην Ικαρία  
ΑΣΠΙ: Σχετικά με την  έγκριση άδειας  από την ΡΑΕ για την  εγκατάσταση 110 ανεμογεννητριών στην 
Ικαρία 
Γεννήτριες ανέμου ή γεννήτριες δεινών για την Ικαρία και το Αιγαίο; 
Περιβάλλον: 25η στους 27 η Ελλάδα διότι... δεν συνεμορφώθην 
 Τεύχος  24  Ιούνιος-Ιούλιος-Αύγουστος 2010  Αφιέρωμα: Ο νέος νόμος για τις Ανανεώσιμες 
Πηγές Ενέργειας 
Ψηφίστηκε το νομοσχέδιο για τις Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας 
Τριπλό «ναι» στα υπερκέρδη των πολυεθνικών 
ΟΙ ΚΟΛΟΤΟΥΜΠΕΣ ΤΗΣ ΤΙΝΑΣ 
Καλωδιακή σύνδεση με Κρήτη και μεγάλα νησιά προαναγγέλλει η Μπιρμπίλη  
Οι ΚΟΛΟΤΟΥΜΠΕΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ με τις προσταγές του ΔΝΤ και του Κατάρ 
τα νέα γιγαντιαία αιολικά σε νησιά του Αιγαίου 
330 MW  από ανεμογεννήτριες στον Άγιο Κήρυκο! 
Κίνδυνος εκμαυλισμού τοπικών συνειδήσεων μέσω ΑΠΕ 
Οι συλλογικότητες συντονίζονται για έναν άλλο ενεργειακό σχεδιασμό της Ελλάδας 
Ανεμογεννήτριες: ο κίνδυνος μιας ανεπανόρθωτης ζημιάς-Γράμμα στους βουλευτές 
Αλήθειες και ψέματα για την αιολική ενέργεια-Δίκτυο Οικολ. Οργανώσεων Αιγαίου 
Πόσο θα νοικιάσουμε τα χωράφια μας ή τι ζημιά θα γίνει; 
Αστυνομική βία στα Χανιά με φόντο τις ανεμογεννήτριες στο Αποπηγάδι 
Αυτοοργάνωση-Φωτοβολταϊκά 
Νέα φωτοβολταϊκά που παράγονται στο 10% του κόστους τους 
 Τεύχος  22  Φεβρουάριος-Μάρτιος 2010  Αφιέρωμα: Αιολική Ενέργεια-Φωτοβολταϊκά και 
προστασία του περιβάλλοντος στα νησιά  
Θα μπορούσαν 15 μ2 Φωτοβολταϊκά σε κάθε στέγη  να ενισχύσουν με  2,700 euro/χρόνο το οικογενειακό 
εισόδημα  
Φωτοβολταϊκά στις στέγες: συμφέρει! 
Φτιάχνουν αιολικά πάρκα καταστρέφοντας περιοχές Natura 
Με το νέο νόμο για ΑΠΕ το ΥΠΕΚΑ χαρίζει εκατομμύρια στην ισπανική πολυεθνική IBERDROLA 
ΠΡΟΤΑΣΗ  ΓΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗ  ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ  ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ  ΑΠΟ ΤΟΝ   ΗΛΙΟ  ΣΤΟΝ (ΠΡΩΤΟΓΕΝΗ) 
ΑΓΡΟΤΙΚΟ ΤΟΜΕΑ ΜΕ ΑΝΑΔΙΑΡΘΡΩΣΗ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΩΝ 
 Τεύχος  21  Νοέμβριος-Δεκέμβριος 2009 και Ιανουάριος 2010  Αφιέρωμα: Αιολική Ενέργεια-
Φωτοβολταϊκά και προστασία του περιβάλλοντος στα νησιά  
Χωρίς... άδεια παραγωγής φωτοβολταϊκά έως 500 Kw 
Σήμα Αειφορίας σε οκτώ νησιώτικους δήμους (2 άρθρα) 
Διαμαρτυρία από το Σύνδεσμο Εταιριών Φωτοβολταϊκών προς την Υπουργό ΠΕΚΑ  
ΑΙΟΛΙΚΑ ΠΑΡΚΑ: ΔΟΓΜΑΤΑ ΚΑΙ ΚΑΛΟΠΡΟΑΙΡΕΤΕΣ ΑΙΡΕΣΕΙΣ  Δίκτυο Οικολογικών 
Οργανώσεων Αιγαίου 
Η χωροθέτηση των αιολικών πάρκων... καταπίνει το περιβάλλον 
Τοπικιστικά και «αριστερά» μπαϊράκια εναντίον των ανεμογεννητριών Λ. Τσικριτζής 
Ανανεώσιμες πηγές ενέργειας: Μεγαλοεπενδυτές και μικροκαταναλωτές- Ο ΕΝΑΣ ΚΑΝΕΝΑΣ παίρνει 
συνέντευξη από τον ΓΙΑΝΝΗ ΑΓΙΑΝΝΗ 
Εκτροπή Αχελώου και αστυνομικές πρακτικές στη Μεσοχώρα 
Ενέργεια Μηδενικού Σημείου Μια πολύ ενδιαφέρουσα καινοτόμα πληροφορία 
Δημόσια Διαβούλευση του Κανονισμού Ενεργειακής Απόδοσης των Κτιρίων - 
Η θέση της GREENPEACE- 16.000 νέες θέσεις εργασίας στα επόμενα 4 χρόνια 
Αυτόνομες Ενεργειακά Εγκαταστάσεις και Κτίρια- Θέσεις ΒΙΟΖΩ για τις ΑΠΕ και τον ΚΕΝΑΚ 
 Τεύχος  17  Νοέμβριος-Δεκέμβριος 2008, Ενέργεια: Κείμενα γενικά που αφορούν και την 
Επαρχία Ικαρίας 
Εγκρίθηκε το Χωροταξικό για τις Ανανεώσιμες Πηγές-Στόχος να μειωθεί η εξάρτηση της ελληνικής 
οικονομίας από τα ορυκτά 
Αιολικά πάρκα και συνοδευτικά έργα και σε δάση και πολύτιμες οικολογικά περιοχές 
το Ειδικό Χωροταξικό Σχέδιο για τις Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας  επιταχύνει την «πράσινη» ιδιωτική 
κερδοσκοπία 
Δίκτυο Οικολογικών Οργανώσεων Αιγαίου: Χωροταξικό Σχέδιο για τις Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας 
(ΑΠΕ): Μια σπουδαία ευκαιρία, μία μεγάλη απογοήτευση 
ΟΙΚΟΛΟΓΟΙ ΠΡΑΣΙΝΟΙ:  Ειδικό Χωροταξικό για τις ΑΠΕ - Ένα βήμα μπρος, αλλά πόσα πίσω; 
Αιολικά πάρκα χωρίς περιβαλλοντικούς φραγμούς 
Άπνοια στα αιολικά έργα 
WWF: Καταναλωτές και ΔΕΗ θα πληρώσουν το μάρμαρο 
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Θα πληρώσουμε ακριβά τους... ρύπους της ΔΕΗ-Αυξήσεις 35% ως το 2014 θα επιβάλει η Επιχείρηση για 
τις «βρώμικες» μονάδες 
Οι λαμπτήρες πυράκτωσης σβήνουν οριστικά στην ΕΕ το 2012 
Φιλόδοξο στόχο έχει θέσει η Ελβετία εις ότι αφορά την ενεργειακή κατανάλωση του μέλλοντός της  
Ξεκινά ο σχεδιασμός κατασκευής του αγωγού Μπουργκάς-Αλεξανδρούπολης  
Κόλαφος από το Πανεπιστήμιο Αθήνας για Συνεργασία στην Κατασκευή και την Εκμετάλλευση του 
Αγωγού  Πετρελαίου «Μπουργκάς-Αλεξανδρούπολης» 
Δελτίο Τύπου ΚΑΠΕ:  ΨΥΞΗ ΚΑΙ ΘΕΡΜΑΝΣΗ ΜΕ ΓΕΩΘΕΡΜΙΚΕΣ ΑΝΤΛΙΕΣ ΘΕΡΜΟΤΗΤΑΣ ΓΙΑ 
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΚΑΙ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ 
 
 Τεύχος 14, Μάιος - Ιούνιος  2008 Αφιέρωμα 1: Ενεργεια για το μέλλον 
"ΩΔΗ ΣΤΗΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ" 
ΕΙΣΙΤΗΡΙΟ ΓΙΑ ΤΟ ΤΣΕΡΝΟΜΠΙΛ ΠΡΟΣΦΕΡΟΥΝ ΣΤΟΝ κ. ΣΟΥΦΛΙΑ ΟΙ ΟΙΚΟΛΟΓΟΙ ΠΡΑΣΙΝΟΙ 
ΠΥΡΗΝΙΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑ: ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΗ ΟΠΩΣ ΠΑΝΤΑ 
Ένα γράμμα προς τα παπαγαλάκια της πυρηνικής ενέργειας 
Αυξήσεις 45% στο ηλεκτρικό λόγω του ενεργειακού προσανατολισμού της χώρας;  
Μόνον 12,8% οι ανανεώσιμες πηγές στην Ελλάδα 
Διαμαρτυρία για την παύση λειτουργίας των Αιολικών Πάρκων Σάμου και Ικαρίας 
15 ΙΟΥΝΙΟΥ 2008: Η ΜΕΓΑΛΗ ΓΙΟΡΤΗ ΤΟΥ ΑΙΟΛΟΥ 
Ρομαντικές Α.Π.Ε. στις Κυκλάδες ή σου λένε ψέματα πολλά 
ΑΙΤΗΜΑ ΠΡΟΣ  ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ  ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ & ΒΙΩΣΙΜΟΤΗΤΟΣ για γνωμοδότηση για την 
ΚΥΑ των ΑΠΕ 
Χωρίς οικοδομική άδεια πλέον η εγκατάσταση φωτοβολταϊκών 
 Τεύχος 12, Ιανουάριος-Φεβρουάριος 2008 
«Οχι αιολικά πάρκα σε δάση», λένε πολεοδόμοι – χωροτάκτες  
Ανεμογεννήτριες μέσα σε δάση – μακριά από οικισμούς νησιών 
ΑΠΑΙΤΟΥΝΤΑΙ ΤΟΥΛΑΧΙΣΤΟΝ 10.000 MW ΑΙΟΛΙΚΩΝ ΠΑΡΚΩΝ ΜΕΧΡΙ ΤΟ 2020 
Ρεύμα στα ελληνικά νησιά με καλωδιακή σύνδεση από Ελλάδα ή από Τουρκία; 
 Τεύχος 11, Νοέμβριος-Δεκέμβριος  2007 Αφιέρωμα 2: Πετρέλαιο και Ελλάδα-Ανάγκη 
πολιτικών απεξάρτησης 
Η Ελλάδα, η εξάρτησή της από το Πετρέλαιο και οι γκρίζες ζώνες του Αιγαίου, Φοίβος Οικονομίδης 
Ένα μήνυμα από τους υπερασπιστές του Αιγαίου 
τα προβλήματα δεν είναι ενεργειακά - είναι πολιτικά, Τσιπουρίδης Ιωάννης 
Τα πετρέλαια του Αιγαίου και οι ενεργειακές ανάγκες 
Ερωτήματα για την καλωδίωση του Αιγαίου, ΕΥΠΛΟΙΑ 
Ανεκμετάλλευτη η αιολική και ηλιακή ενέργεια, Του ΜΙΧΑΛΗ ΚΑΪΤΑΝΤΖΙΔΗ 
Επενδύσεις για αιολικά πάρκα στο Ανατολικό Αιγαίο 
Δυνατότητες αξιοποίησης γεοθερμίας στην Ικαρία 
Η Ελλάδα δεν έχει ενσωματώσει ακόμη στο εθνικό δίκαιο την Οδηγία για την περιβαλλοντική ευθύνη 
 Τεύχος 8, Μάιος-Ιούνιος 2007 Αφιέρωμα: Για το αναστρέψιμο υδροηλεκτρικό έργο της ΒΔ 
Ικαρίας http://www.asda.gr/ikariaka/hlekd8.htm#αφιέρ1  
Ναυαγεί το πρωτοποριακό (για την Ελλάδα) υβριδικό έργο στην Ικαρία 
Πώς ξεκίνησε το ενδιαφέρον για ένα τέτοιο πρωτοποριακό έργο στην Ικαρία 
1977: για την ορθολογική αξιοποίηση της Λιμνοδεξαμενής στο Πέζι 
1977: Σχετικά με το ενδιαφέρον της ΔΕΗ για την αξιοποίηση των νερών στο Πέζι 
1968: ΙΚΑΡΙΑΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΥΔΑΤΩΝ 

Και μην ξεχνάτε: 

Η ηλεκτρονική συλλογή υπογραφών για τις ανεμογεννήτριες της Ικαρίας συνεχίζεται στο 

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

-

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

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

 

Ηλίας Γιαννίρης 

 

επιστροφή 

 

Παράνομο το πρόγραμμα ΑΠΕ της Ε.Ε.; Έγινε δεκτή προσφυγή στο Ευρωπαϊκό Δικαστήριο 

 

Το Παγκρήτιο Δίκτυο Αγώνα κατά των Βιομηχανικών ΑΠΕ, στα πλαίσια της  δράσης του ενάντια 

στην σχεδιαζόμενη επέλαση - καταστροφή της Κρήτης από τους γιγάντιους αιολικούς, 

ηλιοθερμικούς, υβριδικούς - αντλησιοταμιευτικούς και ηλιακούς σταθμούς παραγωγής ηλεκτρικής 

ενέργειας (σε μεγέθη σχεδόν δεκαπλάσια από τις πραγματικές ανάγκες του νησιού), ήδη από το 
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Γενάρη του 2013 έχει γίνει μέλος στην Ευρωπαϊκή Πλατφόρμα κατά  των Αιολικών Πάρκων 

(EPAW) http://www.epaw.org/index.php?lang=el. 

 Στην πλατφόρμα αυτή που έχει συσταθεί από το 2008, συμμετέχουν  ως μέλη 613 οργανώσεις 

από 24 ευρωπαϊκές χώρες. 

Το Μάρτιο του 2013 η EPAW κατέθεσε στο Ευρωπαϊκό Δικαστήριο προσφυγή κατά της 

παράτασης, για μετά το 2020, του προγράμματος ΑΠΕ της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. 

Η νομική προσφυγή έγινε δεκτή, σε πρώτη φάση, από το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο και η  EPAW 

εξέδωσε το παρακάτω σχετικό Δελτίο Τύπου, το οποίο μεταφράσαμε και σας παρακαλούμε για 

τη δημοσίευση του. 

Παγκρήτιο Δίκτυο Αγώνα κατά των βΑΠΕ 

 

Πρωτοβουλία κατοίκων Σπίνας, Φλωρίων, Παλαιών Ρουμάτων και Σέμπρωνα  

http://www.kandanos.eu/node/2111  

https://sites.google.com/site/pankretiodiktyoagonakatavape/news/paranomo... 

ΑΠΟΠΗΓΑΔΙ 

 

[Ελήφθη Από: "Spina Kantanos" <spinakantanos@gmail.com> Αύγουστος 3, 2013. Για να δείτε 

τη μετάφραση επισκευτείτε το 

https://sites.google.com/site/pankretiodiktyoagonakatavape/news/paranomo...] 

 

επιστροφή 

 

ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΦΩΤΟΒΟΛΤΑΙΚΩΝ 
ΑΝΟΙΧΤΗ ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΣΤΟΝ ΠΡΩΘΥΠΟΥΡΓΟ  

 
Όλοι μας αντιδρούμε όταν βλέπουμε γόνιμες γεωργικές εκτάσεις, ακόμη και λόφοι και βουνά να 

γεμίζουν φωτοβολταϊκά. Τα φωτοβολταϊκά στη στέγη δεν ενοχλούν, όπως δεν ενοχληθήκαμε από 

την αισθητική επιβάρυνση των ηλιακών θερμοσιφώνων. Βέβαια, το που μπαίνουν φωτοβολταϊκά, 

σε τι μεγέθη γίνονται φωτοβολταϊκά πάρκα, είναι ευθύνη της πολιτείας και των υπηρεσιών. Εμείς 

προτείνουμε οι ταράτσες των πολυκατοικιών στις αστικές περιοχές να γεμίσουν 

φωτοβολταϊκά. Η Αθήνα, που σχεδιάζεται να έχει καλωδιακή σύνδεση με την Ικαρία και το 

ρεύμα που θα παράγεται από 110 ανεμογεννήτριες στην ικαριακή οροσειρά να καλύπτει ανάγκες 

της πόλης, θα πρέπει να το δει αλλιώς. Οι πολιτικές πρέπει να αλλάξουν και αντί να ευνοούν με 

θηριώδη κίνητρα τους μεγαλοεπενδυτές, προτείνουμε να δώσουν κίνητρα στους μικροιδιοκτήτες 

των πολυκατοικιών ώστε να μπούν φωτοβολταϊκά στις ταράτσες και η Αθήνα να συμπληρώνει τις 

υποχρεώσεις για 20% διείσδυση από ανανεώσιμες πηγές ενέργειας μέχρι το 2020. Με αυτές τις 

σκέψεις αναδημοσιεύουμε αυτή την επιστολή. ΗΓ  

Αθήνα, 4-9-2013  

Κύριε Πρωθυπουργέ, θέλετε ιδέες για την καταπολέμηση της ανεργίας;  

 

Αξιότιμε κ. Πρωθυπουργέ,  

Η θλιβερή πρωτιά της χώρας μας στα ποσοστά ανεργίας, καθιστά επιτακτική την ανάπτυξη 

πρωτοβουλιών που θα συμβάλλουν στην επανεκκίνηση της οικονομίας και στη διασφάλιση 

θέσεων εργασίας. Μέχρι τώρα εστιάσατε την προσοχή σας στην προσέλκυση πολυεθνικών ομίλων 

που θα ενδιαφέρονταν να επενδύσουν στην Ελλάδα. Σας καλούμε να στρέψετε την προσοχής σας 

σε ένα ακόμη κλάδο που μπορεί να διασφαλίσει χιλιάδες θέσεις εργασίας και μάλιστα άμεσα.  

Ο κλάδος των φωτοβολταϊκών, περί ου ο λόγος, όχι μόνο συμβάλλει στην καταπολέμηση της 

ανεργίας, αλλά και στην προστασία του περιβάλλοντος, στην ενεργειακή ασφάλεια, στη μείωση 

των απωλειών μεταφοράς και διανομής της ηλεκτρικής ενέργειας, στη δημοκρατία μέσω της 

αποκεντρωμένης παραγωγής, στην καινοτομία, στα δημόσια έσοδα και την ανάπτυξη.  

Μόνο το 2013, επενδύθηκε στα φωτοβολταϊκά στη χώρα μας 1,5 δις ευρώ. Συνολικά, την 

τελευταία πενταετία, και εν μέσω μιας πρωτοφανούς κρίσης, επενδύθηκαν στα φωτοβολταϊκά 4,5 

δις ευρώ.  

http://www.epaw.org/index.php?lang=el
http://www.kandanos.eu/node/2111
https://sites.google.com/site/pankretiodiktyoagonakatavape/news/paranomotoprogrammaapeteseedtteseuropaiekesplatphormaskatatonaiolikonparkon
http://www.kandanos.eu/taxonomy/term/84
https://sites.google.com/site/pankretiodiktyoagonakatavape/news/paranomotoprogrammaapeteseedtteseuropaiekesplatphormaskatatonaiolikonparkon


Η μελέτη, κατασκευή, αλλά και η παραγωγή ή προμήθεια του εξοπλισμού που είναι απαραίτητος 

για τις επενδύσεις αυτές, έγινε σε μεγάλο ποσοστό από τις εταιρίες-μέλη του Συνδέσμου μας.  

Συνολικά δημιουργήθηκαν 20.000 άμεσες και 30.000 έμμεσες θέσεις εργασίας. Αν προσθέσει 

κανείς και τους επενδυτές φωτοβολταϊκών (38.000 οικιακούς καταναλωτές και 14.000 εταιρίες 

που επένδυσαν όλα αυτά τα χρόνια σε φωτοβολταϊκά πάρκα), προκύπτει ότι πάνω από 100.000 

νοικοκυριά ή ισοδύναμα 300.000 άτομα ωφελούνται άμεσα ή έμμεσα από τις δραστηριότητες της 

αγοράς φωτοβολταϊκών, εξασφαλίζοντας μέρος ή και το σύνολο του εισοδήματός τους.  

Τουλάχιστον το 40% των υλικών, υπηρεσιών και εξοπλισμού που αφορά στην ανάπτυξη των 

φωτοβολταϊκών εγκαταστάσεων, έχει εγχώρια προστιθέμενη αξία, διότι παράγεται στην Ελλάδα 

και παρέχεται από Έλληνες εργαζόμενους. Σχεδόν 60 διαφορετικές ειδικότητες εργαζομένων 

(μηχανικοί, τεχνικοί, νομικοί, πάροχοι χρηματοπιστωτικών υπηρεσιών, ασφαλιστικές εταιρίες, 

εργαζόμενοι στη βιομηχανία αλουμινίου, την παραγωγή καλωδίων και ηλεκτρικού εξοπλισμού, 

εταιρίες software, εταιρίες security κ.λπ.) εμπλέκονται αμέσως ή εμμέσως στην παραγωγή και  

εμπορία εξοπλισμού, την ανάπτυξη, τη χρηματοδότηση, την εγκατάσταση, ασφάλιση, εποπτεία 

και συντήρηση των έργων.  

Τους τελευταίους μήνες και παρόλο που πλέον το κόστος της ηλιακής κιλοβατώρας είναι 

συγκρίσιμο της συμβατικής ενέργειας, ο κλάδος των φωτοβολταϊκών δοκιμάζεται από ένα μπαράζ 

αρνητικών ρυθμίσεων που έχουν αποσταθεροποιήσει την αγορά και έχουν οδηγήσει σε απώλεια 

χιλιάδων θέσεων εργασίας,. Μόνο το πρώτο εξάμηνο του 2013 εκτιμούμε πως χάθηκε το ένα τρίτο 

των θέσεων εργασίας στον κλάδο και αν συνεχιστεί έτσι η κατάσταση, θα χαθούν άλλες τόσες 

θέσεις εργασίας ως το τέλος του έτους. Το κακό χειροτερεύει όσο το ΥΠΕΚΑ εμμένει σε 

αντιαναπτυξιακές περιοριστικές ρυθμίσεις (όπως π.χ. η αναστολή της αδειοδότησης νέων έργων 

που θα έδιναν κάποια πνοή στην αγορά). Πολλές πολυεθνικές του κλάδου μάλιστα, οι οποίες 

επένδυσαν σημαντικά τα τελευταία χρόνια στην ελληνική αγορά, ετοιμάζονται να αποχωρήσουν 

από τη χώρα, αφού δεν βλέπουν καμία άμεση προοπτική ανάκαμψης και βιώσιμης ανάπτυξης. Το 

ίδιο και εκατοντάδες μηχανικοί και επιστήμονες που αναζητούν πλέον ένα καλύτερο μέλλον εκτός 

συνόρων, αφού έχουν απωλέσει την εργασία τους στο χώρο των φωτοβολταϊκών.  

Για τους παραπάνω λόγους, ο κλάδος μας έχει προτείνει μια σειρά μέτρων για την επανεκκίνηση 

της αγοράς φωτοβολταϊκών. Σε πρόσφατο συνέδριο που οργάνωσε ο Σύνδεσμός μας για το θέμα 

αυτό, με συμμετοχή φορέων της αγοράς και της ακαδημαϊκής κοινότητας, τόσο από την Ελλάδα 

αλλά και το εξωτερικό, αλλά και της ΡΑΕ, του ΛΑΓΗΕ, του ΑΔΜΗΕ και του ΔΕΔΔΗΕ, έλαμψε 

δια της απουσίας του το αρμόδιο υπουργείο, παρότι προσκλήθηκε.  

Το πρόβλημα είναι κ. Πρωθυπουργέ ότι κάποιοι συνεργάτες σας δεν ακούνε την αγωνία αλλά και 

τις προτάσεις της αγοράς. Προτείνουν μέτρα και θεσμικές αλλαγές που οδηγούν σε αδιέξοδα. Έτσι 

όμως ούτε τα προβλήματα λύνονται, ούτε την απασχόληση βοηθάμε. Το μόνο που ζητάμε κ. 

Πρωθυπουργέ είναι ευήκοα ώτα. Οι προτάσεις μας και τεκμηριωμένες είναι και μπορούν να 

διασφαλίσουν μια συνέχεια στην αγορά διασώζοντας χιλιάδες θέσεις απασχόλησης, χωρίς 

επιβάρυνση των καταναλωτών ή των δημόσιων οικονομικών, προστατεύοντας παράλληλα το 

περιβάλλον. Είναι προτάσεις ελπίδας και προοπτικής στις οποίες ευελπιστούμε να ανταποκριθείτε 

θετικά. Αρκεί να ζητήσετε από τους συνεργάτες σας να ανοίξουν τις πόρτες των υπουργείων τους 

και να αφουγκραστούν την αγορά. Ο διάλογος είναι το οξυγόνο της δημοκρατίας και η 

αξιοποίηση του “εθνικού μας καυσίμου”, του ήλιου, το οξυγόνο της οικονομίας και της 

απασχόλησης.  

Ο ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΕΤΑΙΡΙΩΝ ΦΩΤΟΒΟΛΤΑΪΚΩΝ (www.helapco.gr) είναι αστική μη 

κερδοσκοπική εταιρία που ιδρύθηκε το 2002 από τις σημαντικότερες εταιρίες που 

δραστηριοποιούνται στην παραγωγή εξοπλισμού, την εμπορία, εγκατάσταση και συντήρηση 

φωτοβολταϊκών συστημάτων. Εργάζεται για τη γοργή και ουσιαστική ανάπτυξη μιας υγιούς και 

βιώσιμης αγοράς φωτοβολταϊκών, τη θέσπιση των απαραίτητων κινήτρων και την άρση των 

εμποδίων που υπάρχουν σήμερα στην αξιοποίηση του εθνικού καυσίμου της χώρας, της ηλιακής 

ακτινοβολίας. Έχει συμβάλει τα μέγιστα στη θέσπιση εγγυημένων τιμών πώλησης της 

παραγόμενης ηλιακής ενέργειας (feed-in-tariffs), στη θέσπιση ειδικών κινήτρων για τα οικιακά 

φωτοβολταϊκά και στην απλοποίηση των διαδικασιών αδειοδότησης.  

 

Λ. Βουλιαγμένης 224 & Αγ. Δημητρίου, 173 43 Αγ. Δημήτριος, τηλ. 210 9577470  



info@helapco.gr, www.helapco.gr 
 
επιστροφή 

 

Ενεργειακοί όμιλοι εναντίον ΑΠΕ στην Ε.Ε και ένας γόνιμος διάλογος  

 
Στο ηλεκτρονικό βήμα διαλόγου energy-forum δημοσιεύτηκε το κείμενο που ακολουθεί. Το κείμενο αυτό 

πυροδότησε μια ανταλλαγή απόψεων που θεωρώ ότι έχουν ιδιαίτερο ενδιαφέρον. ΗΓ 

 

Σήμα κινδύνου για την ενεργειακή στρατηγική της ΕΕ  

10/09/13  

Guy Chazan και Pilita Clark  

Οι ευρωπαϊκοί ενεργειακοί όμιλοι βγαίνουν στην αντεπίθεση. Ζητούν από την Ε.Ε. να αναθεωρήσει τη 

στροφή στις ανανεώσιμες πηγές που δεν είναι βιώσιμες. Η ενεργειακή πολιτική της Ε.Ε. δεν είναι 

εξασφαλισμένη, λένε.  

Εννέα από τις μεγαλύτερες εταιρίες κοινής ωφέλειας της Ευρώπης ενώνουν τις δυνάμεις τους για να 
προειδοποιήσουν τις ενεργειακές αρχές της Ε.Ε. ότι διακυβεύουν τα ενεργειακά αποθέματα της Γηραιάς 

Ηπείρου. 
Ο Ζεράρ Μεστραγέ, διευθύνων σύμβουλος της GDF Suez, της μεγαλύτερης ενεργειακής στον κόσμο από 

πλευράς παραγωγής, και ο Πάολο Σκαρόνι, ο επικεφαλής του ιταλικού ομίλου Eni, θα παρουσιάσουν την 
Τρίτη στο ευρωπαϊκό κοινοβούλιο τις προτάσεις τους για τη μεταρρύθμιση του συστήματος. 

Θα πουν ότι, εν μέρει λόγω των αποτυχημένων πολιτικών της Ε.Ε., η ενεργειακή της ασφάλεια δεν είναι 

πλέον εξασφαλισμένη, ότι οι εκπομπές ρύπων άνθρακα αυξάνονται, δεν υπάρχουν επενδύσεις στον κλάδο 
και πως το κόστος των καυσίμων διαρκώς αυξάνεται. 

Ο κ. Μεστραγέ δήλωσε ότι ένα από τα μεγαλύτερα προβλήματα ήταν οι υπεργενναιόδωρες επιδοτήσεις 

στις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, που ώθησαν το κόστος για τους καταναλωτές, και τώρα χρειάζεται να 
μειωθούν: «Πρέπει να μειώσουμε την ταχύτητα με την οποία η Ευρώπη χτίζει νέα αιολικά και ηλιακά 

πάρκα. Αυτήν τη στιγμή δεν είναι βιώσιμα», δήλωσε. 

Υποστήριξε ότι ορισμένες ανανεώσιμες πηγές ενέργειας δεν χρειάζονται πλέον κρατικές επιδοτήσεις και 

πως η κρατική στήριξη θα πρέπει να γίνει «σε περιορισμένες τεχνολογίες που δεν είναι ώριμες σήμερα, 
όπως η παραγωγή ενέργειας από την παλίρροια και τα κύματα». 

Ο Μεστραγέ και ο Σκαρόνι δεν θα αντιπροσωπεύουν μόνο τις δικές τους εταιρίες, αλλά επίσης τις Enel, 

E.ΟΝ, RWE, GasTerra, Iberdrola, Gas Natural και Vattenfall. Αθροιστικά, οι εννέα όμιλοι έχουν 
έσοδα 900 δισ. ευρώ και περισσότερους από 500.000 εργαζομένους. 

Η παρέμβασή τους θα ασκήσει νέες πιέσεις στους ηγέτες της Ε.Ε. καθώς εξετάζουν το μέλλον της 

πολιτικής περί κλιματικών αλλαγών. Οι κυβερνήσεις είναι διχασμένες για το εάν θα επεκταθούν οι 
υποχρεωτικοί στόχοι που έχουν τεθεί για το 2020, οι οποίοι απαιτούν λιγότερες εκπομπές αερίων 

θερμοκηπίου και μεγαλύτερη χρήση ανανεώσιμων πηγών ενέργειας, ή εάν θα τεθούν νέοι στόχοι για το 

2030. 

Οι εννέα εταιρίες κοινής ωφέλειας δεν βλέπουν θετικά τη θέσπιση νέων δεσμευτικών στόχων για τις 
ανανεώσιμες πηγές ενέργειας - θέση που, μεταξύ άλλων, συμμερίζεται και η βρετανική κυβέρνηση. 

Αντιθέτως, ζητούν ένα «φιλόδοξο αλλά ρεαλιστικό» στόχο μείωσης των εκπομπών αερίων στο πλαίσιο 

μιας ευρύτερης κίνησης για την ενίσχυση του ευρωπαϊκού συστήματος εμπορίας ρύπων. 
Οι ευρωπαϊκές εταιρίες κοινής ωφέλειας παλεύουν με τη συνεχιζόμενη οικονομική κρίση της Γηραιάς 

Ηπείρου που έχει ασκήσει πτωτικές πιέσεις στη ζήτηση, αλλά και με την άνοδο των ανανεώσιμων πηγών 

ενέργειας που υπονομεύει την ανταγωνιστικότητα των παραδοσιακών επιχειρήσεων στο φυσικό αέριο και 

στην παραγωγή ενέργειας από άνθρακα. 
Ο κ. Μεστραγέ δήλωσε πως τα τελευταία χρόνια έκλεισε ή παροπλίστηκε παραγωγική δυναμικότητα 

30.000 megawatt από άνθρακα - που αντιστοιχεί σε περίπου 30 πυρηνικά εργοστάσια. 

Κάλεσε την Ευρώπη να εργαστεί ταχύτατα για να παρουσιαστεί ένα σύστημα πληρωμών που θα δίνει 
κίνητρα στις γεννήτριες ενέργειας από άνθρακα να παραμείνουν ενεργές και να αποτρέψει το κλείσιμο 

περισσότερων εργοστασίων. 

Πηγή: http://www.euro2day.gr/ftcom_gr/article-ft-gr/1133387/shma-kindynoy-gia-thn-energeiakh-
strathgikh-ths-ee.html  

 

From: Tasos Krommydas  

September 11, 2013  
Εξαιρετικά ενδιαφέρον και διαφωτιστικό. 

http://www.euro2day.gr/ftcom_gr/article-ft-gr/1133387/shma-kindynoy-gia-thn-energeiakh-strathgikh-ths-ee.html
http://www.euro2day.gr/ftcom_gr/article-ft-gr/1133387/shma-kindynoy-gia-thn-energeiakh-strathgikh-ths-ee.html
https://webmail.tee.gr/webmail/src/compose.phptkromm@gmail.com


Οι γιγαντιαίες επιχειρήσεις ηλεκτρισμού (900 δις τζίρο το χρόνο μόνο οι εν λόγω 9), ακολουθώντας τις 

άλλες επιχειρήσεις - σύμβολα του βρώμικου καπιταλισμού (χαλυβουργεία, τσιμεντάδικα, διυλιστήρια κλπ) 

τοποθετούνται ξεκάθαρα για το ενεργειακό τοπίο των επόμενων δεκαετιών ζητώντας φρένο στις ΑΠΕ και 
συνέχιση του αναπτυξιακού μοντέλου στηριγμένου στα ορυκτά καύσιμα (και τα πυρηνικά). 

Μήπως θα πρέπει να ανοίξουμε δημόσια, υπεύθυνα και τεκμηριωμένα το διάλογο για το τι ενεργειακό 

μέλλον θέλουμε για την ευρώπη και τη χώρα μας; 

Μήπως θα πρέπει να εξετάζουμε και πιο συγκεκριμένα και βραχυπρόθεσμα την αντίδραση απέναντι στις 
ιλιγγιώδεις επενδύσεις που με διακομματική ομοφωνία ετοιμάζονται εδώ για νέες λιγνιτικές μονάδες, 

θαλάσσιες εξορύξεις υδρογονανθράκων, υποθαλάσσιους αγωγούς αερίου, λιμενικές εγκαταστάσεις 

υγροποίησης/αεριοποίησης αερίου, εξορύξεις σχιστολιθικού αερίου, αγωγούς μεταφοράς και αποθήκευσης 
CO2 κλπ; 

Τάσος Κρομμύδας 

 
From: V_Sfakianaki 

September 11, 2013 7:43 PM 

Βεβαίως και πρέπει να τα δούμε όλα αυτά. 

Μήπως όμως πρέπει να προσθέσουμε στα "μήπως" και το ρόλο των ίδιων των "βρώμικων" στην ανάπτυξη 
των ΑΠΕ, μαζί με όλα τ' άλλα;  

Μήπως να μιλήσουμε και για τα όρια των ίδιων των ΑΠΕ και την εξάρτησή τους από τις μονάδες βάσης;  

Μήπως να δούμε και τη σύγχιση για το τι είναι και τι δεν είναι ΑΠΕ, πότε μπαίνουν πότε βγαίνουν στις 
ΑΠΕ τα φράγματα για υδοηλεκτρικά, πότε εξελίσσονται σε υβριδικά συστήματα που τροφοδούνται από 

γεωτρήσεις, πότε μετατρέπονται σε  εργοστάσια πιο επικίνδυνα απ΄αυτά του μαζούτ, όπως τα τερατώδη 

ηλιοθερμικά; 
Μήπως να δούμε και την ελεύθερη αγορά ενέργειας που παράγει πολλαπλάσιες μονάδες (κάθε είδους) από 

αυτές που θα ήταν αναγκαίες, παράγοντας μαζί πολύ μεγάλο κόστος και καταστροφή σε περιβάλλον 

και παραγωγικές δραστηριότητες; 

Μήπως εν τέλει, να δούμε πόση ενέργεια χρειάζεται, για ποιό καταναλωτικό πρότυπο και για ποιά 
κοινωνία;   

 

ΞΕΝΟΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ  
Στις 12 Σεπτεμβρίου 2013 - 11:59 π.μ. 

Γεια σας, 

Συμφωνώ απόλυτα με όλα τα «μήπως» της Βάνας. Βέβαια είναι οι ίδιοι οι όμιλοι που επενδύσανε και 

κερδοσκόπησαν, όταν τους συνέφερε, στην «πράσινη» ενέργεια (κυρίως αιολικά). Τώρα που πέρασε η 
εποχή των παχιών αγελάδων (επιδοτήσεις που απλόχερα μοίραζε, μέσω των σχετικών πολιτικών της, η 

Ε.Ε) και, συνάμα, αποδεικνύεται η αναποτελεσματικότητα του όλου εγχειρήματος (πάντα βέβαια με τα 

δικά τους μέτρα και σταθμά), αντιδρούνε. Προσθέτω άλλο ένα «μήπως»: πότε θ’ αρχίσουμε σοβαρά να 
συζητάμε για την συστημική καπιταλιστική χρήση της «κλιματικής αλλαγής». Αυτοί δημιουργούν το 

πρόβλημα (είδος ανάπτυξης-μεγέθυνσης),  αυτοί ασχολούνται και προτείνουν λύσεις, «πράσινες», σε 

γενικό επίπεδο (με τη βοήθεια αναμφίβολα μιας στημένης, δικιάς τους, ασύστολης προπαγάνδας).  
Θεωρώ την τελευταία φράση της Βάνας ως φράση κλειδί. Από κει πρέπει να ξεκινήσουμε τους 

συλλογισμούς μας. 

Ντίνος Ξένος 

 
From: Tasos Krommydas  

September 12, 2013 2:47 PM 

Αγαπητή κ. Σφακιανάκη 
Χαίρομαι για το μήνυμά σας και περιμένω τις τοποθετήσεις και τις παρεμβάσεις σας για τις σχεδιαζόμενες 

εξορύξεις, αγωγούς αερίου και εργοστάσια υγροποίησης αερίου στο νησί σας.  

Παίρνω την ευκαιρία για κάποια σχόλιά μου. 
Το πιο σημαντικό είναι το τελευταίο σας σημείο.  

Μακάρι να συζητάμε και να παρεμβαίνουμε για ζητήματα εξοικονόμησης, για αλλαγή του αναπτυξιακού 

μας μοντέλου, για βιώσιμες πόλεις χωρίς ρύπανση, για κτίρια χωρίς ανάγκη για πετρέλαιο, για μαζικές ή 

συλλογικές μετακινήσεις με ηλεκτρικά οχήματα που θα φορτίζονται από ΑΠΕ, για "δημοκρατικοποίηση" 
της ενέργειας μέσα από διεσπαρμένη ηλεκτροπαραγωγή των ίδιων των πολιτών στα σπίτια τους και με 

συνεταιριστικές επιχειρήσεις...  

Να επαναπροσδιορίσουμε ως κοινωνία το πόση και τι είδους ενέργεια χρειαζόμαστε και για ποιο σκοπό. 
Να συνειδητοποιήσουμε μια και καλή πως η εποχή της φτηνής και άφθονης ενέργειας έχει περάσει 

ανεπιστρεπτί. Να στραφούμε στην απομεγέθυνση και την τοπικοποίηση της οικονομίας ώστε αυτή να γίνει 



συμβατή με τους πλανητικούς περιορισμούς. Να προτάσουμε την ικανοποίηση των πραγματικών αναγκών 

μας με βιώσιμο τρόπο και όχι μιλώντας γενικά και άκριτα για "φτηνή ενέργεια ως λαϊκό δικαίωμα". 

Αντί για αυτά, η όλη συζήτηση στο κίνημα για τα ενεργειακά δυστυχώς εξαντλείται στη δαιμονοποίηση 
αιολικών και ηλιακών τη στιγμή που αυτές (μαζί με τους ηλιακούς θερμοσίφωνες) καλύπτουν κάτω από το 

2% της συνολικής μας ενεργειακής κατανάλωσης και η αγορά έχει πρακτικά νεκρώσει. Σα να μην έφτανε 

αυτό, είδα πως το ΠΔΒΑΠΕ είναι μέλος ευρωπαϊκού λόμπυ που συντασσόμενο στην πράξη με τις πιο 

βρώμικες γιγαντιαίες πολυεθνικές ζητά κι αυτό φρενάρισμα ακόμα και των μη-φιλόδοξων πολιτικών της 
ΕΕ για τις ΑΠΕ! Δηλ η ΕΕ θέλει σε 7 χρόνια τα 4/5 της ενέργειάς μας να προέρχονται από ορυκτά καύσιμα 

και πυρηνικά και αντί να λέμε ότι αυτό είναι παράλογα μεγάλο μερίδιο, υπάρχει ολόκληρο κίνημα που το 

χαρακτηρίζει μικρό... 
Η δαιμονοποίηση δυστυχώς μετατρέπεται και σε κυνήγι μαγισσών. Σε άλλο φυλλάδιο που κοινοποιήθηκε 

στη λίστα, οι υποστηρικτές των ΑΠΕ κάθε μορφής χαρακτηρίζονται συλλήβδην ως άσχετοι, διαπλεκόμενοι 

και διεφθαρμένοι. 
Για τα άλλα σας σημεία: 

Βρώμικοι και ΑΠΕ: Μα το αρχικό άρθρο και η καθημερινή ειδησεογραφία δείχνουν τον πόλεμο που οι 

βρώμικες πολυεθνικές έχουν κηρύξει στις ΑΠΕ που σύντομα θα απειλούν την ύπαρξή τους. Σε κάθε 

περίπτωση, ας πάψουμε να ετεροκαθοριζόμαστε από τις αρπαχτές του Κοπελούζου ή του Μυτηλιναίου και 
ας αρχίσουμε πρώτοι εμείς να φωνάζουμε για τη δημοκρατικοποίηση του ενεργειακού μας συστήματος με 

ΑΠΕ των πολιτών και των συνεταιρισμών; Δείτε τα επίσημα στοιχεία της Γερμανίας για το ιδιοκτησιακό 

καθεστώς των 72.900MW ΑΠΕ το 2012: το 35% ανήκει σε πολίτες και άλλο 11% σε αγρότες. Βλέπετε 
επίσης πως η αναφορά του κ. Ξένου είναι ανακριβής: Οι 4 μεγάλες επιχειρήσεις ηλεκτρισμού της 

Γερμανίας (3 από αυτές αναφέρονται στο αρχικό άρθρο) έχουν στην ιδιοκτησία τους μόλις το 5% των ΑΠΕ 

στη Γερμανία. Επίσης το 6% των Γερμανών πολιτών παράγει ΑΠΕ και επιπλέον 41% θα το έκαναν αν 
είχαν την οικονομική δυνατότητα.  

Εξάρτηση από μονάδες βάσης: ας αυξήσουμε το μερίδιο των ΑΠΕ στην ηλεκτροπαραγωγή από το 

σημερινό 10-15% στο 25-30% πέρα από το οποίο αρχίζει να εμφανίζεται πρόβλημα ευστάθειας και 

"εξάρτηση" από μονάδες βάσης. Προσέξατε επίσης στο αρχικό άρθρο το παράπονο του κ. Μεστραγέ πως 
τα τελευταία χρόνο παροπλίστηκαν ανθρακικές μονάδες ισχύος 30.000MW? 

Υβριδικά: Διατυπώνετε το ακριβώς αντίθετο επιχείρημα από το προηγούμενό σας: Ο οικονομικότερος και 

ηπιότερος τρόπος "απεξάρτησης" από τις "μονάδες βάσης" δηλ αποθήκευσης ενέργειας είναι τα υβριδικά. 
Αν θέλετε ένα άλλο ενεργειακό μοντέλο με απεξάρτηση από τα ορυκτά καύσιμα, με ποιο χαρτοφυλάκιο 

τεχνολογιών αποθήκευσης το φαντάζεστε; Μια επισκόπηση των τεχνολογιών αποθήκευσης εδώ. 

Προσωπικά θεωρώ πως το μέλλον ανήκει στο συνδυασμό ΑΠΕ & ηλεκτροκίνητων οχημάτων που θα 

λειτουργούν ακριβώς ως διεσπαρμένες μονάδες αποθήκευσης ενέργειας. 
Ηλιοθερμικά: Διάβασα με προσοχή το φυλλάδιό σας. Δεν έχω την παραμικρή εικόνα για τα συγκεκριμένα 

έργα κι επομένως δεν μπορώ να υπερασπιστώ τη χωροθέτησή τους. Όμως το φυλλάδιο ελάχιστα 

αναφέρεται σε ζητήματα λάθος χωροθέτησης και ουσιαστικά εξαντλεί την κριτική του στη χρήση 
διφαινυλίου. Προσοχή όμως, στην ίδια σελίδα μιλάτε στο ένα σημείο για εκατοντάδες τόνους, στο άλλο για 

δεκάδες χιλιάδες τόνους....Επίσης στην άλλη σελίδα αναφέρετε πως 3 από τις 5 προτάσεις χρησιμοποιούν 

νερό και όχι συνθετικό έλαιο. Ποια είναι τα επιχειρήματα ενάντια στις 3 αυτές προτάσεις; 
Αν θα θέλατε τη γνώμη μου, στην πορεία για μια Κρήτη χωρίς ορυκτά καύσιμα (πολύ περισσότερο και 

χωρίς καλώδιο) τα ηλιακά θερμικά είναι ιδιαίτερα πολύτιμα καθώς μπορούν να συνοδεύονται από 

συστήματα αποθήκευσης ενέργειας, μειώνοντας έτσι όχι μόνο την ανάγκη για ανεμογεννήτριες σε περιοχές 

άγριας φύσης αλλά και την ανάγκη για λιμνοδεξαμενές υβριδικών.Το σημαντικό είναι να προτιμηθούν 
τεχνολογίες με τη χαμηλότερη δυνατή κατανάλωση νερού. Επίσης να μεγιστοποιείται η αποθηκευτική 

χωρητικότητα των μονάδων και να μηδενίζεται/ελαχιστοποιείται η ανάγκη/δυνατότητά τους για καύση 

πετρελαίου. 
Πολλαπλάσιες μονάδες: Χαίρομαι ιδιαίτερα για το σημείο σας αυτό. Δυστυχώς όμως, έξω από τον 

οικολογικό χώρο, δε βλέπω την παραμικρή αντίδραση στα σχέδια της ΔΕΗ για κατασκευή νέων περιττών, 

βρώμικων και ακριβών λιγνιτικών μονάδων, αντίθετα είδα μέχρι και δημόσιες πιέσεις στο Υπουργείο από 
βουλευτές της Αριστεράς για επιτάχυνση της κατασκευής τους. (Σημ: η περίσσεια ισχύος στο σύστημα (θα) 

είναι όντως τόσο μεγάλη που δεν υπάρχει πρακτικά περιθώριο για κατασκευή ιδιωτικής μονάδας για πολλά 

χρόνια ακόμα) 

Τάσος Κρομμύδας 
 

Από: "kostis damianakis"  

Σεπτέμβρης 12, 2013 20:18  
Κύριε Κρομμύδα και λοιποί  
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Δεν ξέρω αν κάποιος άλλος σκοπεύει να τοποθετηθεί διεξοδικά για το θέμα των εξορύξεων. των αγωγών, 

και του γεωπολιτικού παιχνιδιού στην ανατολική Μεσόγειο αλλά  θα ήθελα να σας πληροφορήσω 

επιγραμματικά, οτι όσα από τα μέλη του ΠΔ κατά των βΑΠΕ έχουν διαμορφώσει και διατυπώσει θέση για 
το θέμα (σε άλλες περιστάσεις και συλλογικότητες επειδή το δίκτυο έχει συγκεκριμένο λόγο ύπαρξης 

συναγόμενο από το όνομα του), αυτή είναι ξεκάθαρα ενάντια σε αυτούς τους σχεδιασμούς. Προσωπικά στο 

δίλημμα εμίρης των πετρελαίων ή κακομοίρης των βΑΠΕ διαλέγω αυτοκαθορισμό της μοίρας μου ατομικά 

και συλλογικά.  
Βάζετε πολλά ζητήματα και έννοιες ως αυτονόητα αλλά θα μου επιτρέψετε να διαφωνήσω αν όλοι τα 

αντιλαμβανόμαστε με τον ίδιο τρόπο ή ως μονόδρομους όπως πχ την “δημοκρατικοποίηση” της ενέργειας. 

Θεωρείτε δημοκρατικό που στην ανθούσα οικονομικά Γερμανία το 41% των πολιτών, δεν μπορεί να κάνει 
αυτοπαραγωγή για παράδειγμα? Και για να το επεκτείνω λίγο, αν αποφάσιζε μια μελλοντική ελληνική συν-

κυβέρνηση με σαφές οικολογικό πρόσημο/δεκανίκι οτι σε 10 χρόνια θα έχουμε 50% ΑΠΕ στο ενεργειακό 

μείγμα, θεωρείτε οτι αυτό θα κατορθωνόταν με αυτοπαραγωγή και συνεταιρισμούς ή με Κοπελούζους και 
Περιστέρηδες σε μία χώρα κατεστραμμένη από τα μνημόνια. Αυτά τα μνημόνια που σας υπενθυμίζω 

βρήκαν πολλούς και ανέλπιστους υπέρμαχους όταν πρωτοφάνηκαν στη γωνία του δρόμου. Δεν θα 

επεκταθώ στα άλλα ζητήματα που θίγετε (αν και θέλω να σας δηλώσω παρενθετικά οτι ναι, η φτηνή και 

προσβάσιμη ενέργεια είναι ανθρώπινο δικαίωμα) σε αυτή την παράγραφο της “συμφωνίας”, για να πάω σε 
κάποια στοιχεία που παραθέσατε και να διερευνήσω πόσο αυτονόητα και ακριβή είναι.  

1. Η συμμετοχή των ΑΠΕ στην εγχώρια κατανάλωση είναι κάπως μεγαλύτερη από το 2% που λέτε και 

φτάνει το 11,2%. Νομίζω κάτι άλλο εννοείτε.  
2. Λέτε “Σα να μην έφτανε αυτό, είδα πως το ΠΔΒΑΠΕ είναι μέλος ευρωπαϊκού λόμπυ που συντασσόμενο 

στην πράξη με τις πιο βρώμικες γιγαντιαίες πολυεθνικές” από που συνάγεται αυτό? Τέτοιες αναγωγές είναι 

αν μη τι άλλο ανήθικες και στερούνται λογικής.     
3. Λέτε “Η δαιμονοποίηση δυστυχώς μετατρέπεται και σε κυνήγι μαγισσών. Σε άλλο φυλλάδιο που 

κοινοποιήθηκε στη λίστα, οι υποστηρικτές των ΑΠΕ κάθε μορφής χαρακτηρίζονται συλλήβδην ως άσχετοι, 

διαπλεκόμενοι και διεφθαρμένοι.” Αν δεν υπάρχει μύγα, μήπως υπερβάλλετε? 

4.Συμφωνώ με την επισήμανσή σας “Σε κάθε περίπτωση, ας πάψουμε να ετεροκαθοριζόμαστε από τις 
αρπαχτές του Κοπελούζου ή του Μυτηλιναίου και ας αρχίσουμε πρώτοι εμείς να φωνάζουμε για τη 

δημοκρατικοποίηση του ενεργειακού μας συστήματος” αλλά όχι μόνο με ΑΠΕ θα έλεγα εγώ, εκτός αν 

απεμπολούμε το δικαίωμα δημοκρατικού ελέγχου του συστήματος ενέργειας στα πλαίσια ενός 
νεοφιλελεύθερου, δήθεν αποκεντρωτικού και πράσινου ξεπλύματος του υπάρχοντος καπιταλιστικού 

συστήματος.  

5.  Λέτε για τα υβριδικά, χωρίς να είμαι σίγουρος αν και εσείς τα θεωρείτε πανάκεια δια πάσα νόσο οτι “Αν 

θέλετε ένα άλλο ενεργειακό μοντέλο με απεξάρτηση από τα ορυκτά καύσιμα, με ποιο χαρτοφυλάκιο 
τεχνολογιών αποθήκευσης το φαντάζεστε;” Όπως επισημαίνεται από το λινκ που δίνετε υπάρχουν 

διάφορες τεχνολογίες με διαφορετικό βαθμό τεχνολογικής ωρίμανσης, με διαφορετική “χωρητικότητα 

δημοκρατικοτητας” που επικαλεστήκατε και εσείς, και διαφορετικό βαθμό ενταξιμότητας ανάλογα με τα 
χαρακτηριστικά κάθε ενεργειακού συστήματος. Και προσωπικά δεν είμαι καθόλου πεισμένος για την 

ενταξιμότητα και την δημοκρατικότητα των υβριδικών, πόσο δε μάλλον για τη δυνατότητα παραμονής του 

νερού σαν δημόσιο αγαθό εφόσον κατασκευαστούν υβριδικά στην μνημονιακή Κρήτη και αλλού.  
Αν μπορείτε επίσης θα χαιρόμουν αν διευκρινίζατε αυτή σας την πρόταση “Προσωπικά θεωρώ πως το 

μέλλον ανήκει στο συνδυασμό ΑΠΕ & ηλεκτροκίνητων οχημάτων που θα λειτουργούν ακριβώς ως 

διεσπαρμένες μονάδες αποθήκευσης ενέργειας”, που μου φαίνεται πρωτοποριακό  (αν εννοείτε και τα 

ηλεκτρικά αυτοκίνητα σαν διεσπαρμένες μονάδες αποθήκευσης) αλλά ασαφές. 
Τέλος, μιας και ασχολήθηκα και εγώ με τη σύνταξη του φυλλαδίου για τα ηλιοθερμικά, θέλω να σας 

διευκρινίσω μερικά θέματα που δεν επεξηγήθηκαν εκτεταμένα στον πεπερασμένο, όπως αντιλαμβάνεστε, 

χώρο ενός ενημερωτικού φυλλαδίου.  
Τα δύο τουλάχιστον έργα (Χώνος, Φουρνια) παρόμοιας εγκατεστημένης ισχύος και πανομοιότυπης 

τεχνολογίας, θα χρησιμοποιούν περίπου 2.500 τόνους διαθερμικού λαδιού Therminol (μείγμα διφαινυλίου 

– διφαινυλεθέρα) σαν heat transfer fluid και περίπου 15.000 τόνους νιτρικών αλάτων σαν μέσο 
αποθήκευσης ενέργειας. Νομίζω αυτό διευκρινίζει το θέμα των εκατοντάδων και χιλιάδων. Τα 

συγκεκριμένα, υδρόψυκτα κυλινδροπαραβολικά, έχουν ετήσιες ανάγκες σε νερό περίπου 10.000 κυβικά 

νερό/ΜW εγκατεστημένης/ετος ενώ τα υδρόψυκτα με πύργο περίπου 8.000 κυβικά νερό/ΜW 

εγκατεστημένης/ετος. Τα δέ αερόψυκτα όπως της NUR-MOH περίπου 500 κυβικά νερό/ΜW 
εγκατεστημένης/έτος. Κάντε μόνος σας τους υπολογισμούς για περίπου 250 

ΜW  συνολικής εγκατεστημένης ισχύος σε μία από τις πιο άνυδρες περιοχές της Ευρώπης.   

Επίσης δεν πρέπει να σας διαφεύγει το θέμα της έκτασης όλων των έργων που ποικίλουν από 1000 περίπου 
μέχρι και 3.000 στερέματα κατά κύριο λόγο σπαρμένα με μερικές δεκάδες χιλιάδες κάτοπτρα με 

τσιμεντένιες βάσεις θεμελίωσης μέχρι και 5 μέτρα υπόγεια, και αναλογισθείτε τις συσσωρευτικές 

http://www.energia.gr/article.asp?art_id=65460


περιβαλλοντικές και κοινωνικές επιπτώσεις τους και τις προοπτικές αποκατάστασης του περιβάλλοντος 

μετά από καμιά 25αρια χρόνια.  

Επίσης σκεφτείτε οτι η αποθήκευση σε κάποια απο τις περιπτώσεις (ξέρουμε μόνο για την ABENGOA) 
μπορεί να είναι κορεσμένου ατμού αλλά η παγκόσμια τάση είναι η χρήση αλάτων για λόγους διάρκειας και 

απόδοσης της αποθήκευσης και σε αυτή την περίπτωση η αλλαγή/τροποποίηση του συστήματος 

αποθήκευσης δεν μπορεί να αποκλειστεί. Ίσως βέβαια επειδή η ABENGOA προτείνει αποθήκευση με ατμό 

παρουσιάζει και την μεγαλύτερη προβλεπόμενη κατανάλωση νερού ανα MW εγκατεστημένης ισχύος. 
Επιτρέψτε μου επίσης τελειώνοντας να εκφράσω μια γενικότερη άποψή με βάση το αρχικό σας μήνυμα. 

Πραγματικά είναι ενδιαφέρον αν και αναμενόμενο και γνωστό οτι οι μεγάλες ενεργειακές πολυεθνικές 

θέλουνε να βαδίζουν σε σίγουρους τεχνολογικά και εγγυημένους οικονομικά δρόμους. Γνωστό όμως 
επίσης οτι οι ίδιες (αν όχι όλες, οι περισσότερες από τις 9 των 900δις) ξεστρίβουν εδώ και χρόνια σε 

μονοπάτια εναλλακτικής αρπαχτής, επενδύοντας σε φαραωνικές "πράσινες" Πτολεμαϊδες και Φουκοσίμες 

σε όλο τον κόσμο όπως τεράστια φράγματα, αιολικά πάρκα, ηλιοθερμικά κ.α. Καλό δηλαδή να βλέπουμε 
την πραγματικότητα (τεχνολογικά, περιβαλλοντικά, κοινωνικά, οικονομικά) των ενεργειακών σχεδίων των 

πολυεθνικών και να σηκώνουμε ανάστημα απέναντι στα βρώμικα ενεργειακά τους σχέδια αλλά να είμαστε 

και υποψιασμένοι για το ποιοι επένδυσαν χοντρά στο greenwashing του ενεργειακού συστήματος μέσω 

των βΑΠΕ. Το greenwashing στο οποίο επενδύουν χοντρά και οι αντίπαλοι - ανταγωνιστές των βρόμικων 
ενεργειακών πολυεθνικών και το οποίο (είτε από τη μια είτε από την άλλη μεριά) πάει να μας ξεκάνει στο 

πλύσιμο εμάς τους ιθαγενείς.    

Μήπως αυτό θα έπρεπε πραγματικά να μας προβληματίζει υπεύθυνα και τεκμηριωμένα? 
Κωστής Δαμιανάκης 

μέλος του ΠΔ κατά των βΑΠΕ 

 
επιστροφή 

 

Γερμανία: Το 55% των πολιτών λένε όχι σε μεγάλα πάρκα ΑΠΕ.  

 

Γερμανία: Το 55% θεωρεί ότι οι διεσπαρμένες ΑΠΕ είναι ο δρόμος μπροστά αντί για κεντρικές 

μεγάλες μονάδες ΑΠΕ. Το 6% των πολιτών παράγουν κάποια ενέργεια από ΑΠΕ, μόνο το 1% 

είναι 100% ενεργειακά αυτόνομοι,  ενώ άλλο ένα 41% θα ήθελαν αλλά δυσκολεύονται. Το 82% 

συμφωνούν με τους στόχους της «ενεργειακής μετάβασης» της Γερμανίας.  

 
επιστροφή 
 

Επιπτώσεις στο φυσικό περιβάλλον από γιγαντιαίες ανεμογεννήτριες  

 

Το κείμενο αυτό στάλθηκε σε ένα ηλεκτρονικό φόρουμ συζήτησης με αφορμή τη σχεδιαζόμενη 

τοποθέτηση γιγαντιαίων ανεμογεννητριών στη Μακρόνησο. Είναι προφανές ότι δεν γράφτηκε με σκοπό 

να είναι εμπερστατωμένη επιστημονική δημοσίευση. Το αναδημοσιεύουμε εδώ γιατί μπορεί να 

βοηθήσει τους προβληματισμούς για τις επιπτώσεις των γιγαντιαίων ανεμογεννητριών στις 

προστατευόμενες περιοχές της Ικαρίας. Ο τίτλος είναι δικός μας. Η.Γ. 

 

του Μιχ. Βελγάκη 

Μάρτιος 11, 2012  

Δεν θέλω να προσβάλλω τη νοημοσύνη της ομήγυρης, 

1.  όμως εδώ πρόκειται για ένα ιστορικό νησί, όπως και η Μακρόνησος, και θα πρέπει να δείχνουμε και 

κάποιο σεβασμό στην ιστορία μας (όσο και αν θέλουν να την διαγράψουν κάποιοι "πατριώτες" μας), 

2.  οι Γερμανοί πριν από χρόνια έχουν δημοσιεύσει μελέτες για τις περιβαλλοντικές καταστροφές που 

μπορεί να επιφέρουν τέτοια εγχειρήματα στη Γερμανία και στη Βόρεια θάλασσα (και έχουν υποστεί 

τρομερό πόλεμο από τα οργανωμένα συμφέροντα-όποιος ενδιαφέρεται μπορεί να ξεθάψει τις σχετικές 

αναφορές), αλλά παρόλα' αυτά εγκατέστησαν ανεμογεννήτριες μέσα στη Βόρειο θάλασσα 

3.  είναι γεγονός ότι εξαφανίζεται η πανίδα στη γύρω περιοχή σε διάμετρο πολλών χιλιομέτρων, στην δε 

Βόρειο θάλασσα εξαφανίστηκαν τα ψάρια (μην πιστεύετε εμένα, απλά ψάξτε το). Γι αυτό ξεκίνησαν οι 

Πράσινοι στη Γερμανία εκστρατεία εναντίον των αιολικών πάρκων. 

(η δική μου ερμηνεία της εξαφάνισης της πανίδας είναι -- χωρίς να χαραμίσω πολύ φαιά ουσία γι αυτό 

και χωρίς να είμαι ειδικός (συγγνώμη, έχω αλεργία στους ειδικούς) -- είναι η εξής: 

http://www.renewablesinternational.net/six-percent-of-germans-make-their-own-power/150/537/72137/
http://energytransition.de/2013/08/germans-still-overwhelmingly-support-energiewende/
http://energytransition.de/2013/08/germans-still-overwhelmingly-support-energiewende/


ο έλικας της ανεμογεννήτριας, ιδιαίτερα εκείνες με 2 πτερύγια, κατά τη περιστροφή του καθώς διέρχεται 

από την κατακόρυφο του ιστού, δημιουργεί πάνω στον ιστό ένα σεισμό γύρω στα 3 Ρίχτερ (P-waves), 

και επειδή ο Θεός έχει δώσει στα ζωντανά μια 6κτη αίσθηση, αντιλαμβάνονται τα ταλαίπωρα το 

φαινόμενο σαν σεισμό, και τρέχουν να φύγουν μακριά από το επίκεντρο του σεισμού, δηλ. από την 

ανεμογεννήτρια. Δηλαδή σε απόσταση μερικών χιλιμέτρων από τις ανεμογεννήτριες δεν πρόκειται να 

δει κανείς ούτε κάμπια, ούτε φίδι, ούτε πουλί πετούμενο. Κάτι ανάλογο συμβαίνει και με τα ψάρια, και 

εκεί δημιουργούνται ανάλογα κύματα που διαδίδονται μέσα στη θάλασσα, τα οποία τα ψάρια τα 

αντιλαμβάνονται το σεισμό. Είναι απλοϊκή η ερμηνεία μου, αλλά αν θέλετε καλύτερη, δείτε τις εργασίες 

που έχουν δημοσιευτεί πάνω στο αντικείμενο. 

4. Σκοπός όλων αυτών των αεριτζήδων "που έχουν πάθος με τα αιολικά πάρκα", κατά την ταπεινή μου 

γνώμη, δεν είναι να προσφέρουν κάποια ανακούφιση στον άθλιο Ελληνικό κορβανά, αλλά να φάνε 

μέρος από τη πίττα κάποιου προγράμματος "ανάπτυξης" το οποίο φροντίζουν να συνοδεύουν και με 

κάποια "επιστημονική" εργασία. Εδώ στη Πάτρα για παράδειγμα, πριν από χρόνια έγινε κάτι ανάλογο 

(ψάξτε το). Επειδή στο Ρίο (όπου βρίσκεται το Πανεπιστήμιο Πατρών) φυσάει πάρα πολύ, κάποιοι 

αεριτζήδες έκαναν κάποιες προτάσεις σε συνεργασία με τα ανάλογα "γραφεία" της περιφέρειας και 

πείστηκε ο Σουφλιάς να χρηματοδοτήσει ένα μεγάλο έργο και να εγκατασταθούν ανεμογεννήτριες πάνω 

στο Παναχαϊκό (το βουνό που βρίσκεται πίσω από το πανεπιστήμιο). Άντε όμως που μπορεί να φυσάει 

στο Ρίο, όμως δεν φυσάει στη κορυφή του Παναχαϊκού, όπως δεν φυσάει και στην Αρόη (όποιος ξέρει 

από Πάτρα). Όταν τελείωσε λοιπόν το έργο και ήλθε ο Σουφλιάς για να κάνει τα εγκαίνια, οι 

αετονύχηδες συνδέσανε ηλεκτρογεννήτριες για να περιστρέφονται οι ανεμογεννήτριες και έτσι την 

"έχαψε" ο Σουφλιάς (και πάλι, μην πιστέψετε στα λόγια μου, απλά ψάξτε το). 

5. όμως η πιο μεγάλη καταστροφή είναι αυτή που επιτελείται με την "καταπάτηση" του βουνού από τις 

εταιρίες, διότι διανοίγονται δρόμοι, καταστρέφεται η πενιχρή χλωρίδα και το κυριότερο δίδει την 

ευκαιρία σε όλους τους ανεύθυνους να να επισκέπτονται τις "απρόσιτες" περιοχές του βουνού και να 

βάζουν φωτιά "άθελα" του τα καλοκαίρια και όχι μόνο . Για παράδειγμα στη Κρήτη, οι βοσκοί είναι 

υπεύθυνοι για το 90% των πυρκαγιών στα βουνά της Κρήτης, που όμως έχουν ασυλία (ωραία λέξη). 

6. Επειδή είναι της μόδας τα αιολικά πάρκα και τα φωτοβολταϊκά πάρκα, αν και αυτό είναι ένα τεράστιο 

θέμα, θα πώ μόνο δύο λέξεις: κατά πρώτον η τεχνολογία των έργων αυτών είναι εισαγόμενη, άρα πρέπει 

να ξοδέψουμε χρήματα από την άδεια τσέπη μας και κατά δεύτερον, ποιός θα υποχρεώσει την ΔΕΗ ή τα 

νέα αφεντικά της να αγοράζουν από τον κάθε επίδοξο "παραγωγό" ηλεκτρική ρεύμα;; Κανένας!! 

The bottom line is: ξανασκεφτείτε το σοβαρά πριν μπείτε σε περιπέτειες ακούγοντας τα παπαγαλάκια 

των νέων τεχνολογικών εφαρμογών, εκτός και αν στοχεύετε σε κάποιο μερίδιο της πίττας που ανέφερα 

παραπάνω. 

Ευχαριστώ πολύ, 

Μιχ. Βελγάκης,  

Καθηγητής Εφαρμοσμένης Μαθηματικής Φυσικής και Διευθυντής του Εργαστηρίου Υλικών Υψηλής 

Τεχνολογίας στη Πολυτεχνική Σχολή του Παν. Πατρών. 

 
επιστροφή 

  



 

Επιπτώσεις στο φυσικό περιβάλλον από γιγαντιαίες ανεμογεννήτριες- 2  

 

Οι ανεμογεννήτριες αυτοαναφλέγονται για διάφορες αιτίες: Μηχανικές βλάβες, καταιγίδες, 

θυελλώδεις ανέμους, κεραυνούς κλπ. Δείτε δεκάδες παραδείγματα στο  

http://www.youtube.com/results?search_query=wind+turbines+exploding&page=1 

 

Οι ανεμογεννήτριες παράγουν θόρυβο. Δείτε δεκάδες παραδείγματα στο 

http://www.youtube.com/results?search_query=wind+turbines+exploding&page=2 

 

Οι ανεμογεννήτριες σκοτώνουν πουλιά (αετούς, αποδημητικά πουλιά κλπ) και νυχτερίδες. Δείτε 

δεκάδες παραδείγματα στο  

http://www.youtube.com/results?search_query=wind+turbines+killing+birds&oq=wind+turbines&

gs_l=youtube.1.7.0l10.291732.292913.0.295097.6.5.0.0.0.1.275.1239.0j1j4.5.0...0.0...1ac.1.11.you

tube.v-msD3XaBRo 
 

επιστροφή 
 

Οι Επιθεωρητές Περιβάλλοντος βάζουν φρένο στην εξελισσόμενη περιβαλλοντική 

καταστροφή στη ΒΔ Ικαρία 

 

Δημοσιεύουμε αυτό το κείμενο παρ’ ότι έχει περάσει ενάμιση έτος από τότε που γράφτηκε, για 

λόγους πληρότητας της ύλης μας. Τη δικαιολογημένη παρέμβαση του Αρχιπελάγους γιατον 

καταστροφικό τρόπο με τον οποίο έγινε η εργολαβία, για το μεγάλο έλλειμμα σωστών μελετών 

που π.χ. να προβλέπουν που θα πάνε τα μπάζα, αλλά και για το μεγάλο έλλειμμα ελέγχων από τις 

αρμόδιες υπηρεσίες για τον τρόπο με τον οποίο κατασκευάζονται τα δημόσια έργα, ακολούθησαν 

αντιδράσεις εν θερμώ και κείμενα που ήταν εμπαθή κατά του Αρχιπελάγους. Μέσα σε ένα τέτοιο 

κλίμα χάθηκε η ουσία. Η θέση του περιοδικού μας  για το υβριδικό υδροηλεκτρικό έργο της 

Προεσπέρας είναι διατυπωμένη σε κείμενο που περιέχεται σε αυτό το αφιέρωμα, με τίτλο  «Περί 

ΒΑΠΕ: Άλλο τα τεράστια υβριδικά της Κρήτης και άλλο της Ικαρίας». Το κείμενο που 

δημοσιεύουμε μετά το παρόν κείμενο με τίτλο «Υβριδικό Ενεργειακό Ικαρίας – Η θέση του 

Αρχιπελάγους»  είναι μεταγενέστερο και εξηγεί με μεγαλύτερη σαφήνεια τη θέση του 

Αρχιπελάγους. ΗΓ 

01 Μαρτίου 2011  

Σε πλήρη εξέλιξη βρίσκεται η υπόθεση της περιβαλλοντικής καταστροφής από την κατασκευή του 

υβριδικού εργοστασίου της ΔΕΗ Ανανεώσιμες ΑΕ στην Ικαρία (περιοχή Προεσπέρα). Μετά από 

επιτόπιες έρευνες της ερευνητικής ομάδας του Αρχιπελάγους στο εργοτάξιο της αναδόχου 

εταιρείας (ΕΝΕΤ ΑΕ) και πλήθος επιστολών προς όλους τους αρμόδιους φορείς, υπήρξε άμεση 

κινητοποίηση για τη διερεύνηση των όσων τεκμηριωμένα καταγγείλαμε από την πρώτη στιγμή. 

Η Ειδική Υπηρεσία Επιθεωρητών Περιβάλλοντος (ΕΥΕΠ) επιβεβαίωσε τις καταγγελίες με 

βάση, αφενός τα στοιχεία που προσκόμισε το Αρχιπέλαγος και αφετέρου, την έκθεση αυτοψίας 

που διενήργησε στην περιοχή το κλιμάκιο επιθεώρησης της Δ/νσης Περιβάλλοντος & 

Χωροταξίας Περιφερειακής Ενότητας Σάμου, όπου διαπιστώθηκε καταπάτηση του αιγιαλού με 

την απόρριψη και συγκέντρωση χιλιάδων κυβικών αδρανών υλικών, απόρριψη τεράστιου 

όγκου αυτών στη θάλασσα, διαρροή στο έδαφος λαδιών και λιπαντικών, καύσεις ελαστικών κ.α.  

Με έγγραφο που απέστειλε η ΕΥΕΠ σε όλους τους εμπλεκόμενους φορείς (Περιφερειακή 

Ενότητα Σάμου, Τμήμα Διαχείρισης Φυσικού Περιβάλλοντος του ΥΠΕΚΑ, Κτηματική Υπηρεσία 

του Δημοσίου, Δήμο Ικαρίας, Λιμεναρχείο Σάμου και ο Λιμενικό Σταθμός Ευδήλου) τους καλεί 

να προβούν σε όλες τις προβλεπόμενες ενέργειες, ενώ αναφέρει χαρακτηριστικά, πως: «είναι 

απαράδεκτο έργα και δραστηριότητες που κατά κύριο λόγο αποσκοπούν στην προστασία του 

περιβάλλοντος, όπως είναι η κατασκευή υβριδικού σταθμού, από τη ΔΕΗ, να εκτελούνται 

παραβιάζοντας κάθε σχετική νομοθεσία και να δημιουργούν σοβαρές περιβαλλοντικές 

επιπτώσεις και προς αυτή την κατεύθυνση η εταιρεία υποχρεούται να λάβει άμεσα όλα τα μέτρα 

πρόληψης, σύμφωνα με την περιβαλλοντική της αδειοδότηση καθώς και τα αναγκαία μέτρα 

http://www.youtube.com/results?search_query=wind+turbines+exploding&page=1
http://www.youtube.com/results?search_query=wind+turbines+exploding&page=2
http://www.youtube.com/results?search_query=wind+turbines+killing+birds&oq=wind+turbines&gs_l=youtube.1.7.0l10.291732.292913.0.295097.6.5.0.0.0.1.275.1239.0j1j4.5.0...0.0...1ac.1.11.youtube.v-msD3XaBRo
http://www.youtube.com/results?search_query=wind+turbines+killing+birds&oq=wind+turbines&gs_l=youtube.1.7.0l10.291732.292913.0.295097.6.5.0.0.0.1.275.1239.0j1j4.5.0...0.0...1ac.1.11.youtube.v-msD3XaBRo
http://www.youtube.com/results?search_query=wind+turbines+killing+birds&oq=wind+turbines&gs_l=youtube.1.7.0l10.291732.292913.0.295097.6.5.0.0.0.1.275.1239.0j1j4.5.0...0.0...1ac.1.11.youtube.v-msD3XaBRo


αποκατάστασης κάθε περιβαλλοντικής ζημιάς που θα διαπιστωθεί από τις αρμόδιες υπηρεσίες της 

Περιφέρειας».  

Ταυτόχρονα, σε πλήρη εφαρμογή βρίσκεται η κατεπείγουσα εντολή που διέταξε η Εισαγγελία 

Σάμου για το σχηματισμό δικογραφίας και το Α/Τ Αγ. Κηρύκου διενεργεί τη σχετική 

προανάκριση λαμβάνοντας καταθέσεις από όλα τα εμπλεκόμενα μέρη. Το σύνολο των στοιχείων 

που θα συγκεντρωθούν θα αναδείξει τόσο τις συστηματικές παραβιάσεις των περιβαλλοντικών 

όρων από την ανάδοχο εταιρεία ενώ το σύνολο του φακέλου θα αποσταλεί και στον Γενικό 

Επιθεωρητή Δημόσιας Διοίκησης, ώστε να καταλογιστούν τυχόν ευθύνες για ολιγωρία ή 

παραβάσεις καθήκοντος από τις εμπλεκόμενες δημόσιες υπηρεσίες. 

Παράλληλα, οι νομικοί σύμβουλοι του Αρχιπελάγους επεξεργάζονται ήδη την προώθηση της 

υπόθεσης, μεταξύ άλλων, και στα αρμόδια κοινοτικά όργανα δεδομένου ότι το έργο 

συγχρηματοδοτείται από την ΕΕ και ελέγχεται για παραβίαση του Κοινοτικού δικαίου κατά την 

πορεία κατασκευής του. 

Σε ένα από τα πιο επικίνδυνα σκηνικά που έχει στηθεί για το φυσικό περιβάλλον της 

Ικαρίας αναμένουμε από τον  νεοσύστατο δήμο να λάβει τις αναγκαίες πρωτοβουλίες, οι 

οποίες θα εξυπηρετούν το δημόσιο και όχι το εταιρικό συμφέρον και να συμβάλει έμπρακτα στην 

αναστροφή της κατάστασης.  Αναμένουμε επίσης με ενδιαφέρον την τοποθέτηση των 

υποστηρικτών του υβριδικού που μέχρι πριν λίγους μήνες διαλαλούσαν την καινοτομία και 

χρησιμότητα του έργου, λειτουργώντας σαν παπαγαλάκια εταιρικών συμφερόντων. 

Η κατασκευή του Υβριδικού στην Ικαρία συνιστά άλλον έναν κρίκο στην αλυσίδα των 

πολυδιαφημισμένων έργων της «πράσινης» ανάπτυξης από μεγαλοεργολάβους των ΑΠΕ και 

από την ηγεσία του ΥΠΕΚΑ. Έργα που – όπως και το συγκεκριμένο στην Ικαρία – γίνονται χάριν 

της μεγιστοποίησης του κέρδους και εις βάρος των σπάνιων οικοσυστημάτων του Αιγαίου και των 

νησιωτικών κοινωνιών. 

Πηγή: http://archipelago.gr/i-epitheorites-perivallontos-vazoun-freno-stin-exelissomeni-

perivallontiki-katastrofi-sti-vd-ikaria/ 
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Σεπ 05  

Υβριδικό Ενεργειακό Ικαρίας – Η θέση του Αρχιπελάγους 

Το πολυδιαφημισμένο έργο του υπό κατασκευή υδροηλεκτρικού εργοστασίου στην Ικαρία, 

αποτελεί μία επένδυση που έχει ήδη προκαλέσει σημαντική περιβαλλοντική καταστροφή στην 

περιοχή της Προεσπέρας. Οι επιπτώσεις από τη μακρόχρονη λειτουργία του σταθμού επιφυλάσσουν 

ένα ιδιαίτερα ζοφερό μέλλον, τόσο για τις τοπικές κοινωνίες, όσο και για το πλησίον σπάνιο και 

προστατευόμενο οικοσύστημα της περιοχής. Παράλληλα, πλήττει ανεπανόρθωτα την πολιτιστική 

μας κληρονομιά, καθώς έχει ξεκινήσει σημαντική προσβολή του φυσικού τοπίου στους 

παραδοσιακούς οικισμούς της πάνω και κάτω Προεσπέρας, οι οποίοι θα πάψουν να υπάρχουν με 

την εικόνα που τους γνωρίσαμε. 

Λαμβάνοντας υπόψη τη μέχρι τώρα πορεία και τους επιδιωκόμενους στόχους του έργου και τον 

υπέρ πάντων αγώνα που δίνει καθημερινά το ισχυρό περιβαλλοντικό λόμπυ των Αθηνών σε 

συνεργασία πάντα με τραπεζικούς και κατασκευαστικούς ομίλους, το Υπουργείο Περιβάλλοντος 

και Κλιματικής Αλλαγής (ΥΠΕΚΑ) και φυσικά την κεφαλαιοθηρική ΔΕΗ, αισθανόμαστε την 

ελάχιστη υποχρέωση να καταθέσουμε μία ολοκληρωμένη άποψη για το περιβαλλοντικό έγκλημα 

που εκτυλίσσεται στο νησί. 

Καταρχάς το γεγονός ότι επιτρέψαμε την έναρξη των εργασιών, χωρίς καμία επίσημη αντίδραση ή 

έστω ενδοιασμό μας προσβάλει όλους ανεξαιρέτως. Ένας λαός, που ανέκαθεν αποτελούσε εξαίρεση 

στην Ελλάδα για το προοδευτικό, μαχητικό και ανήσυχο πνεύμα του, καταντάει σήμερα να συνιστά 

τη θλιβερή εξαίρεση στον κανόνα που επικρατεί απ’ άκρη σ’ άκρη στην Ελλάδα: Ολόκληρες 

κοινωνίες, μικρές και μεγάλες, αντιτάσσονται με σθένος και πυγμή απέναντι στα επενδυτικά σχέδια 

των ταγών της πράσινης ανάπτυξης, οι οποίοι για να ικανοποιήσουν την ακόρεστη δίψα τους για 

κέρδος, εξασφαλίζουν καθημερινά άδειες εγκατάστασης «φαραωνικών» έργων ιδιωτικών ΑΠΕ 

http://archipelago.gr/i-epitheorites-perivallontos-vazoun-freno-stin-exelissomeni-perivallontiki-katastrofi-sti-vd-ikaria/
http://archipelago.gr/i-epitheorites-perivallontos-vazoun-freno-stin-exelissomeni-perivallontiki-katastrofi-sti-vd-ikaria/


(Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας) ανά το Αιγαίο και τη χώρα καταστρέφοντας παράλληλα σπάνια 

οικοσυστήματα και το φυσικό τοπίο. 

Οι κάτοικοι της Ικαρίας και ειδικά του Δήμου Ραχών, υιοθετώντας μία …ξεχωριστή γραμμή, 

υποδεχθήκαμε στο νησί το συγκεκριμένο έργο με ανοιχτές αγκάλες και τους επενδυτές του (ΔΕΗ 

Ανανεώσιμες Α.Ε ) εν πομπή και παρατάξει. Όλα αυτά δίχως προηγουμένως να κάνουμε το 

αυτονόητο, να μελετήσουμε δηλαδή σε βάθος τα ουσιαστικά οφέλη και τις πραγματικές συνέπειες 

από την κατασκευή του έργου. 

Σε ό, τι αφορά το περιβαλλοντικό κομμάτι είναι δεδομένο ότι με τη συγκατάθεση μας 

καταστρέφεται καθημερινά - με τις διαρκείς εκχερσώσεις και τη τσιμεντοποίηση - μία ειδυλλιακή 

περιοχή που περικλείει την Προεσπέρα. Απρόβλεπτες είναι επίσης οι επιπτώσεις για το 

οικοσύστημα στο φαράγγι της Χάλαρης, το οποίο λόγω του φυσικού του πλούτου, ανήκει στο 

δίκτυο προστατευόμενων περιοχών Natura 2000 και αποτελεί με βάση την εθνική νομοθεσία (ν.δ. 

86/1969) Καταφύγιο Άγριας Ζωής. 

Σημειώνεται ότι, η σωλήνωση του υβριδικού με το φράγμα αναμένεται να καταστρέψει μεγάλες 

εκτάσεις πευκοδάσους με άμεσες συνέπειες στο Φαράγγι της Χάλαρης, ενώ η καθημερινή 

παράνομη απόθεση αδρανών υλικών από το εργοτάξιο του υβριδικού προς τα πλευρικά όρια της 

Χάλαρης ενέχει τεράστιους κινδύνους για το πλησίον οικοσύστημα του φαραγγιού και των σπάνιων 

ειδών που ζουν σε αυτό, καθώς οι βροχές θα ωθήσουν τα υλικά αυτά σταδιακά στο ποτάμι. 

Δεδομένου επίσης, ότι το έργο γίνεται σε περιοχή με μεγάλη κλίση και σε έδαφος που έχει υποστεί 

ήδη μεγάλο βαθμό διάβρωσης, οι επιπτώσεις από τα επιπλέον χωματουργικά έργα που απαιτούνται 

θα είναι ολέθριες για τη γεωργία, την κτηνοτροφία και τις ιδιοκτησίες, από το σημείο κατασκευής 

του έργου μέχρι και τη θάλασσα. 

Παράλληλα, η αλλοίωση που υφίσταται το τοπίο στην περιοχή είναι τεράστια, προσβάλει βάναυσα 

τη φυσική και πολιτιστική κληρονομιά του τόπου και έρχεται σε πλήρη αντίθεση με το πνεύμα της 

Ευρωπαϊκής Σύμβασης για το Τοπίο, που κύρωσε η Ελλάδα μόλις την περασμένη άνοιξη. 

Στο ενεργειακό κομμάτι, θα πρέπει να γνωρίζουμε ότι το συγκεκριμένο έργο, εντάσσεται στη 

γενικότερη στρατηγική ενεργειακής υπερεκμετάλλευσης του Αιγαίου από ιδιωτικές επενδύσεις, και 

τη μετέπειτα μεταφορά ενέργειας στην ενεργοβόρο Αθήνα μέσω υποβρυχίων καλωδίων 

(προκαλώντας πολυάριθμες σημαντικές επιπτώσεις στα θαλάσσια είδη, τα ιχθυαποθέματα – 

επομένως και στην αλιεία - μέσω τον ηλεκτρομαγνητικών πεδίων που θα εκπέμπονται υποβρυχίως). 

Η στρατηγική αυτή έχει ως στόχο οι ιδιωτικές επενδύσεις να επιτύχουν τη μεγαλύτερη απορρόφηση 

της ενέργειας από τις ιδιωτικές ΑΠΕ, άρα και μεγιστοποίηση του κέρδους τους, και σίγουρα δεν 

εστιάζεται στο να ωφελήσει τους κατοίκους της Ικαρίας. Εάν υπήρχε βούληση να καλυφθεί 

ενεργειακά το νησί με ΑΠΕ, θα μπορούσε να γίνει εγκατάσταση μικρών έργων ΑΠΕ, με πολύ 

μικρότερο κόστος, μεγαλύτερη και εγγυημένη απόδοση και άμεση απόσβεση. Ενώ εάν ο στόχος 

ήταν απλώς η εξισορρόπηση του δικτύου, θα μπορούσε να γίνει εφαρμογή της τρέχουσας 

τεχνολογίας, (π.χ. συστήματος συμπίεσης αέρα), επίσης με εγγυημένα άμεσα αποτελέσματα, πολύ 

μικρότερο κόστος και απαίτηση μονάχα μερικών δεκάδων τετραγωνικών μέτρων για την 

εγκατάστασή του. 

Πέραν τούτου, η λειτουργία των δύο ακάλυπτων δεξαμενών θέτει σε τεράστιο κίνδυνο τα 

αποθέματα νερού στην περιοχή τους εαρινούς και θερινούς μήνες. Για να μπορέσει να λειτουργήσει 

το σύστημα οι δεξαμενές πρέπει να είναι διαρκώς γεμάτες με νερό. Ωστόσο, ως γνωστόν, 

εκατοντάδες κυβικά νερού εξατμίζονται την άνοιξη και το καλοκαίρι σε δεξαμενές τέτοιου τύπου. 

Τα αντίστοιχα παραδείγματα από λιμνοδεξαμενές του Αιγαίου είναι πάρα πολλά και είναι απορίας 

άξιο με ποιόν τρόπο αναμένεται να αναπληρωθεί η απαιτούμενη ποσότητα. Η χρησιμοποίηση για 

την εύρυθμη λειτουργία της μονάδας των ήδη ελλειμματικών αποθεμάτων που χρησιμοποιούνται 

για ύδρευση και άρδευση του Δήμου Ραχών, θα δημιουργήσει σοβαρό πρόβλημα και στα 

αποθέματα νερού. Παράλληλα, η προβλεπόμενη μείωση των βροχοπτώσεων λόγω των κλιματικών 

αλλαγών αναμένεται σε βάθος χρόνου να γιγαντώσει το πρόβλημα. 

Αναφορικά με το αναπτυξιακό κομμάτι του έργου τονίζουμε πως η επένδυση είναι εξαιρετικά 

δυσανάλογη, αφού το κόστος κατασκευής, λειτουργίας και συντήρησης υπερβαίνει σε τεράστιο 

βαθμό τα προσδοκώμενα οφέλη. 

Σε εκδήλωση που οργάνωσε το Δεκέμβριο η Ρυθμιστική Αρχή Ενέργειας (ΡΑΕ) για το έργο, 

παρουσία της ηγεσίας του ΥΠΕΚΑ, κατατέθηκε μελέτη του Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου που 



έκανε λόγο για το υψηλότατο κόστος του έργου (η μελέτη αποκλείει το ενδεχόμενο απόσβεσης σε 

λιγότερο από 40 χρόνια) και την ανάγκη της επιπλέον επιδότησης του έργου, μέσω του ειδικού 

τέλους ΑΠΕ που συμπεριλαμβάνεται στους λογαριασμούς ρεύματος της ΔΕΗ. Αν και το ΥΠΕΚΑ 

είχε αποκλείσει τότε κάθε ενδεχόμενο αύξησης του τέλους, μόλις δύο μήνες αργότερα η ΡΑΕ 

γνωμοδότησε θετικά υπέρ της αύξησης του σχετικού τέλους στα 4,5 ευρώ/MW από 0,3 ευρώ/MW 

που είναι σήμερα. Σε αυτό το πλαίσιο αφερεγγυότητας που χαρακτηρίζει επενδυτές και υπουργείο, 

εμείς συμμετέχουμε σε αυτή την απάτη, υπογράφοντας την υποταγή μας στις επενδυτικές ορέξεις 

του ιδιωτικού κεφαλαίου και στην άγρια οικονομική αφαίμαξη που μας επιβάλλουν. 

Ο ισχυρισμός δε που κάνει λόγο για αύξηση της τοπικής απασχόλησης μέσω του έργου μόνο αίολος 

μπορεί να χαρακτηριστεί. Οι Ικαριώτες που απασχολούνται μέχρι στιγμής στο κατασκευαστικό έργο 

μετριούνται στα δάκτυλα, ενώ η αυτοματοποίηση της μονάδας (η ίδια μελέτη της ΔΕΗ 

Ανανεώσιμες ΑΕ αναφέρει ότι η μονάδα θα είναι πλήρως αυτοματοποιημένη) - εάν και όταν 

λειτουργήσει - δεν προϋποθέτει, εύλογα, ανθρώπινο δυναμικό. Επίσης, το γεγονός ότι έργο θα 

αποτελέσει πόλο έλξης επιστημονικού τουρισμού, συνιστά μάλλον φαιδρολόγημα παρά επιχείρημα. 

Αν περιμένουν ότι θα πιστέψουμε ότι μπορεί να αυξηθεί ο τουρισμός με τσιμέντα, μπάζα και 

σωλήνες, θυσιάζοντας μία ειδυλλιακή περιοχή - σημείο αναφοράς για πολλές δεκάδες χρόνια για 

τους Ικαριώτες, τότε θα πρέπει να υποτιμούν όχι μόνο τη νοημοσύνη μας, αλλά και την αντοχή μας 

ως κοινωνία. 

Όλοι εμείς που γεννηθήκαμε και επιλέγουμε να ζούμε σε αυτόν τον ξεχωριστό τόπο, οφείλουμε 

λοιπόν να εξηγήσουμε πως καταφέραμε μέσα σε διάστημα λίγων μόλις δεκαετιών, να 

στρεβλώσουμε τον ασύγκριτο φυσικό μας πλούτο, να προσβάλλουμε την προοδευτική συλλογική 

σκέψη και να υποτάξουμε το ανήσυχο ικαριώτικο πνεύμα. Οφείλουμε επίσης να είμαστε έτοιμοι να 

λογοδοτήσουμε στις μελλοντικές γενιές, όταν αυτές συναντήσουν τσιμέντο, σωλήνες και μία Ικαρία 

γκρίζα και λεηλατημένη. 

Σε κάθε περίπτωση η σύμπλευση απόψεων, ο κοινός χαιρετισμός στα εγκαίνια και η υποστήριξη 

καθ’ όλη τη διάρκεια του έργου μεταξύ κομματικών εκπροσώπων (από δεξιά μέχρι αριστερά), 

κληρικών, στρατιωτικών, βουλευτών, των golden boys της ΔΕΗ, τοπικής αυτοδιοίκησης κλπ., μας 

προκαλούν ισχυρά συναισθήματα: έκπληξη για το συνταίριασμα αυτού του συνονθυλεύματος στο 

νησί και απορία - που απευθύνουμε στο τοπικό ΚΚΕ - για το πότε τελικά εκποιούμε φυσικούς 

πόρους και πότε όχι.  

Δυστυχώς φαίνεται πως το ικαριώτικο ανήσυχο, δύσπιστο και προοδευτικό πνεύμα φαίνεται να έχει 

μετοικήσει σε άλλους τόπους και να έχει παραδώσει σε πειθήνιες και άβουλες οντότητες, τη 

διαχείριση των φυσικών πόρων και θησαυρών, της κουλτούρας και παράδοσης του νησιού. 

Θοδωρής Τσιμπίδης, 

Δ/ντής Αρχιπελάγους, Ι.Θ.Π 

Πηγή: http://www.kandanos.eu/node/1351 
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Ενημερωτικά κείμενα - Χρήσιμες πληροφορίες 

 

Από 1/9 κατάσχονται μισθοί, συντάξεις, ενοίκια και οτιδήποτε άλλο κατατίθεται σε 

τραπεζικό λογαριασμό οφειλετών της εφορίας 

 

Δημήτρης Καζάκης  

[ελήφθη από "margarita louzi". Ευχαριστούμε] 

Σεπτέμβρης 16, 2013    

Θέλετε να μάθετε την αλήθεια για το που πηγαίνει η χώρα και πώς δημιουργείται το εικονικό 

πρωτογενές πλεόνασμα του Σταϊκούρα; Πηγαίνετε να καθίσετε για 20 με 30 λεπτά στην ουρά του 

δικαστικού τμήματος μιας ΔΟΥ και τότε θα αντιληφθείτε πολλά. 

Από 1/9 έχει δοθεί η εντολή να κατάσχονται μισθοί, συντάξεις, ενοίκια και οτιδήποτε άλλο κατατίθεται 

σε τραπεζικό λογαριασμό οφειλετών της εφορίας. Μάλιστα επειδή υποτίθεται ότι οι μισθοί και οι 

συντάξεις είναι αναπαλλοτρίωτοι με βάση το νόμο στην Ελλάδα, η κυβέρνηση σε συνεννόηση με τις 

τράπεζες έχει στήσει την εξής κομπίνα. Την ημέρα κατάθεσης στο λογαριασμό της τράπεζα του ποσού 

του μισθού (15μερο, ή εξόφληση) ή της σύνταξης, θεωρείται ότι πρόκειται για μισθό και σύνταξη και 

δεν τις πειράζουν. 

Μόλις περάσει μια ημέρα θεωρούνται απλή κατάθεση και τώρα δεσμεύονται αυτομάτως από την 

τράπεζα για την εφορία. Η κομπίνα όμως έχει κι άλλη μια πτυχή. Αν το πάρουν χαμπάρι οι δικαιούχοι 

και κάνουν ανάληψη του μισθού ή της σύνταξης ανήμερα προκειμένου να αποφύγουν τη δέσμευση, 

τότε το υπουργείο οικονομικών έχει συμφωνήσει άτυπα με τις τράπεζες να είναι στην διακριτική τους 

ευχέρεια η δήμευση του μισθού και της σύνταξης από την πρώτη ημέρα.  

Είναι παράνομη μια τέτοια πρακτική; Και λοιπόν; Τι μπορεί να κάνει ο δικαιούχος; Να ζητήσει ευθύνες 

από την τράπεζα; Θα τον παραπέμψει στην εντολή της εφορίας για δήμευση. Να ζητήσει ευθύνες από 

την εφορία; Το πολύ-πολύ να του πουν ότι είναι λάθος της τράπεζας και επομένως δεν έχουν ευθύνη οι 

ίδιοι. Τι απομένει για τον δικαιούχο μισθωτό ή συνταξιούχο; Να ζητήσει αποκατάσταση. Από ποιον; Η 

τράπεζα λέει ότι δεν τα έχει για να τα αποδώσει γιατί τα απέδωσε στο υπουργείο. Η εφορία μπορεί μεν 

να αποδεχθεί το λάθος, αλλά χρήματα που δόθηκαν ακόμη κι από λάθος τρίτου στην εφορία δεν 

επιστρέφονται. Τι άλλο μένει; Μην πείτε για δικαιοσύνη, διότι μόνο τα ανελαστικά έξοδα προσφυγής 

την κάνουν απρόσιτη για την μεγάλη πλειοψηφία των μισθωτών και των συνταξιούχων.  

Το αποτέλεσμα; Στη διάρκεια 20 λεπτών στην ουρά του δικαστικού τμήματος σε μια ΔΟΥ των Νοτίων 

Προαστίων προσέφεραν πολλά παραδείγματα.  

Ένας εργάτης βιομηχανίας είχε έρθει για να διαμαρτυρηθεί γιατί του δήμευσαν το 15μερο που του είχε 

καταθέσει ο εργοδότης του στην τράπεζα. Ποσό; 350 ευρώ. Η προϊσταμένη του δικαστικού τμήματος 

της ΔΟΥ απάντησε «λάθος της τράπεζας». «Ναι αλλά εγώ πώς θα ζήσω τώρα,» ανταπάντησε ο εργάτης. 

«Δεν ενδιαφέρει το Νόμο,» ανταπάντησε αφοπλιστικά η προϊσταμένη. «Μήπως, αν μπορούσατε να μου 

τα επιστρέψετε;» αντιπρότεινε ο εργάτης. «Μα τι λέτε; Χρήματα που δόθηκαν στην εφορία έστω κι από 

λάθος δεν επιστρέφονται,» απάντησε η προϊσταμένη χωρίς να αφήσει κανένα περιθώριο στον άμοιρο 

μεροκαματιάρη. Δεν είχε άδικο έτσι λειτουργεί το σύστημα.  

Δεύτερος εργάτης. Αυτή τη φορά της οικοδομής. Από τους τυχερούς που έχουν ακόμη δουλειά στην 

οικοδομή. Το πρόβλημα; Το ίδιο. Δέσμευση 15μερου από την τράπεζα προς την εφορία. Ποσό; 400 

ευρώ. Ο συγκεκριμένος εργάτης ήταν με μπαστούνι μιας και ήταν τραυματίας ενώ η προφορά του 

παρέπεμπε μάλλον στην αλβανική καταγωγή του. Ο άνθρωπος είχε πέσει θύμα εργατικού ατυχήματος 

που φυσικά παρέμεινε αδήλωτο γιατί δεν ήθελε να χάσει τη δουλειά του. Τώρα του είχαν δημεύσει το 

15μερο και σε απόγνωση ρωτούσε το γιατί. Αυτή την φορά η κ. Προϊσταμένη δεν ήταν τόσο ομιλητική. 

Τον ξαπόστειλε λες και μίλαγε σε σκύλο. Δεν επανέλαβε καν αυτά που είχε πει στον προηγούμενο. 

Φαίνεται πώς η πιθανολογούμενη αλβανική του καταγωγή τον είχε μετατρέψει από φορολογούμενο 

πολίτη με οφειλές προς την εφορία σε υπάνθρωπο του κλώτσου και του μπάτσου. Κι επομένως δεν είχε 

το ίδιο δικαίωμα με όλους τους άλλους να διαμαρτύρεται για τα δεδουλευμένα του που του κλέβει με 

τόσο κατάφορο τρόπο η εφορία.  

Μόλις έφυγε κι αυτός ο εργάτης μέσα στην απελπισία, οι υπόλοιποι που περιμέναμε με ήπιο και 

ευγενικό τρόπο επισημάναμε στην κυρία προϊσταμένη και στο υπόλοιπο προσωπικό ότι πρέπει να 



προσέχουν ιδιαίτερα την συμπεριφορά τους προς τον κόσμο. «Τον έχετε στριμώξει άγρια και δεν ξέρεις 

ποτέ πώς θα αντιδράσει,» τους είπαμε. «Μα δεν φταίμε εμείς,» δήλωσαν. Κι έχουν δίκιο. Όντως δεν 

φταίνε οι εργαζόμενοι στις εφορίες για την κλεπτοκρατική φορολογία που θέλει να εξοντώσει τους 

Έλληνες. «Ναι, δίκιο έχετε, αλλά για σκεφτείτε τι θα γινόταν αν ο άμοιρος με το μπαστούνι το σήκωνε 

και σας άνοιγε το κεφάλι για τον τρόπο που του συμπεριφερθήκατε; Ή αν μέσα στην απελπισία του αντί 

να αυτοκτονήσει έρθει με ένα δίκαννο και πάρει δεν ξέρω κι εγώ πόσους μαζί του;» Και μόνο η σκέψη 

νομίζω ότι συνέφερε την κ. Προϊσταμένη και όσους άλλους από τους εργαζόμενους του τμήματος είχαν 

μια κάπως μπλαζέ αντιμετώπιση των φορολογουμένων που περίμεναν στη γραμμή. 

Μπορεί οι Έλληνες να έχουν αναδείξει την αυτοχειρία σε νέο εθνικό σπορ, αλλά ποτέ δεν ξέρεις πότε 

αλλάζουν τα πράγματα. Ιδίως τώρα που οι περισσότεροι έχουν φτάσει στο αμήν. Στη σειρά ήταν και μια 

πολυμελής οικογένεια που κατόρθωνε μέχρι σήμερα να τα βγάζει πέρα με κάποια ενοίκια από ακίνητα. 

Χωρίς εισόδημα από την δουλειά τους οι δυο ελευθεροεπαγγελματίες γονείς εδώ και δυο χρόνια 

προσπαθούσαν να τα βγάλουν πέρα με τα ενοίκια ως μοναδικό έσοδο. Η εφορία αποφάσισε να τα 

δημεύσει.  

Το αποτέλεσμα να μείνει η οικογένεια χωρίς κανένα έσοδο και σε αδυναμία ακόμη και να πουλήσει τα 

ακίνητα, που έτσι κι αλλιώς είναι αδύνατο να πουληθεί. Στην εύλογη ερώτηση «μα καλά πώς θα 

ζήσουμε με τέσσερα παιδιά,» δόθηκε η εξίσου εύλογη απάντηση: «Ο Νόμος κυρία μου προβλέπει 

πρώτα την εξόφληση της εφορίας και όλα τα άλλα έπονται.» Η ζωή δηλαδή της οικογένειας και των 

παιδιών έπονται της εφορίας. Μάλιστα. Κι εμείς θα πρέπει να το δεχτούμε και να υπομείνουμε την μοίρα 

σας ως γνήσιοι ραγιάδες.  

Παρεμπιπτόντως, αυτές οι λογικές φορολογίας δεν ίσχυαν ούτε επί Σουλτάνου, αλλά ποιος νοιάζεται. 

Μια άλλη γιαγιά, ζωή να 'χει, ζούσε με μια σύνταξη και είχε έρθει να ρωτήσει το εξής: «Ξέρετε, 

βρίσκομαι ήδη σε ρύθμιση για τις παλιότερες οφειλές και τώρα μου ήρθε ο νέος φόρος. Μεγαλύτερος 

από τον παλιό. Εγώ ζω με μια σύνταξη που ίσα-ίσα φτάνει να πληρώνω τις δόσεις της ρύθμισης, πώς θα 

μπορέσω να πληρώσω και τη νέα οφειλή;» Η απάντηση ήταν χαρακτηριστική: «Είναι αδιάφορο για την 

εφορία και το νόμο.» Εκεί πετάχτηκε κάποιος και ρώτησε επιτέλους φωναχτά αυτό που αναρωτιόνταν 

όλοι: «Ε, ωραία κι αν δεν πληρώσουμε τι θα γίνει;»  

Η απάντηση της προϊσταμένης ήταν αφοπλιστική: «Οι εντολές που έχουμε είναι πρώτα να κατάσχουμε 

ότι διαθέσιμο εισόδημα έχετε, μισθό, σύνταξη, ενοίκια, ή ότι άλλο έχετε στην τράπεζα ως κατάθεση. Αν 

δεν επαρκεί, τότε θα προχωρήσουμε σε πλειστηριασμό των ακινήτων σας. Αν κι αυτό δεν επαρκεί, τότε 

θα κινήσουμε ποινική διαδικασία, δηλαδή σύλληψη και φυλάκιση για χρέη προς το δημόσιο.» Αν όμως 

προλάβει ο ένοχος να κάνει ρύθμιση τότε γλυτώνει προσωρινά. Με τις ρυθμίσεις δεν θα ασχοληθούμε 

γιατί είναι σαν να κάνεις ρύθμιση με τον Σάιλοκ. 

Τρομακτικές χρεώσεις, δόσεις που δεν μπορείς να πληρώσεις, τόκοι και πανωτόκια με 

χρονοδιαγράμματα κρεμάλας. Το να κάνεις ρύθμιση ισοδυναμεί με το να βάλεις τη θηλιά εσύ ο ίδιος 

στο λαιμό σου και της οικογένειάς σου. Δεν χρειάζεται να δούμε τα στοιχεία για να πειστούμε ότι δεν 

πάει άλλο. Στο επτάμηνο Ιανουάριος - Ιούλιος του 2013 οι συνολικές οφειλές προς την εφορία 

ξεπέρασαν τα 57.963 εκατ. ευρώ. Στο οκτάμηνο εκτιμάται ότι ξεπέρασαν το 60 δις ευρώ. Το 2011 σε 

ετήσια βάση το σύνολο των οφειλών προς την εφορία έφτασε τα 44.891 εκατ. ευρώ. Το 2012 έφτασε τα 

55.130 δις ευρώ. Το νέο χρέος που προστέθηκε μέσα στο επτάμηνο του 2013 είναι 4,8 δις ευρώ. 

Αν εξαιρέσουμε τις πτωχευμένες επιχειρήσεις, το σύνολο των οφειλών προς το δημόσιο ανέρχεται 

σχεδόν σε 48 δις. Δηλαδή αντιστοιχούν κατά μέσο περίπου 8 χιλιάδες ευρώ οφειλές ανά 

φορολογούμενο. Πώς είναι δυνατόν να πληρωθούν αυτές οι οφειλές; Από τη στιγμή μάλιστα που 

αυξάνουν διαρκώς τα φορολογικά βάρη και επομένως οι οφειλές.  

Φαντάζεστε να σπάσει ο διάολος το ποδάρι του και οι κυβερνώντες να πετύχουν πρωτογενές 

πλεόνασμα; Φαντάζεστε τι έχουν να κάνουν προκειμένου να το διατηρήσουν και να το αυξήσουν όπως 

απαιτεί η τρόικα; Πρωτογενές πλεόνασμα σε συνθήκες ύφεσης, συρρίκνωσης της οικονομίας και των 

εισοδημάτων μπορεί να επιτευχθεί μόνο με λεηλασία σε βάρος της κοινωνίας και με ραγδαία 

υποβάθμιση υποδομών και υπηρεσιών. Και πάλι το πρωτογενές πλεόνασμα θα είναι εικονικό, προϊόν 

δημοσιονομικού μαγειρέματος, αλλά το κυνήγι του κοστίζει ήδη ζωές, δεκάδες χιλιάδες ανθρώπινες 

ζωές.  

Κι αυτό πρέπει να σταματήσει. Ο τρόπος είναι ένας. Να κλείσουμε τις εφορίες. Να κατεβάσουμε ρολά 

στον εισπρακτικό μηχανισμό για ένα μήνα και θα δείτε πώς πέφτει αυτή η κυβέρνηση. Τον πρώτο λόγο 

έχουν οι εργαζόμενοι στις εφορίες. Τώρα που η κοινωνία ξυπνά σιγά-σιγά από τον λήθαργο. Τώρα που 



την έχουν οδηγήσει στον αφανισμό οι εργαζόμενοι στις εφορίες έχουν τρομακτική ευθύνη. Οφείλουν να 

κάνουν το βήμα. Να προχωρήσουν σε κατάληψη των εφοριών και νέκρωση του εισπρακτικού 

συστήματος. Όχι μόνοι τους. Μαζί με την υπόλοιπη κοινωνία. Δεν χρειάζεται να κάνουν πολλά. 

Άλλωστε στο ίδιο καζάνι βράζουμε. Αφού τους χρησιμοποιήσουν ως ανάχωμα στο λυντσάρισμα της 

κοινωνίας, μετά θα τους δείξουν την πόρτα για να αναλάβουν ιδιώτες σε συνεργασία με τις τράπεζες. 

Αυτός είναι κι ο λόγος που μειώνονται διαρκώς και οι ΔΟΥ. Το ξέρουν καλά αυτό οι εργαζόμενοι στις 

εφορίες. Γι' αυτό και δεν έχουν άλλη επιλογή, αν το καλοσκεφτούν. 

Μόνο μία: κλείσιμο των εφοριών μέχρι νεωτέρας μαζί με την συνεπικουρία της υπόλοιπης κοινωνίας. 

Κλείσιμο μέχρι να πέσει το καθεστώς. Στο χέρι μας είναι για γλυτώσουμε μια και καλή. 

Δημήτρης Καζάκης-  

See more at: http://www.toxwni.gr/xoni-apopsi/dimitris-kazakis/item/5306-kleisimo-edo-kai-tora-

olon-ton-eforion-mexri-na-pesei-i-xounta#sthash.3qJFoGya.dpuf                                              

 

 

επιστροφή 

 

 

Ελλάδα: 33η στις 34 χώρες στην κοινωνική συνοχή, 1η στην απαισιοδοξία  

Ιούλιος 19, 2013  

Προτελευταία (μόλις πάνω από τη Ρουμανία) στο συνολικό δείκτη κοινωνικής συνοχής για την 

περίοδο 2009-12 έρχεται η Ελλάδα σε έρευνα του Ινστιτούτου Bertelsmann μεταξύ 34 χωρων. 

Η Έρευνα μελέτησε τις 27 χώρες της ΕΕ και άλλες 7 χώρες του ΟΟΣΑ. 

Αξίζει να σημειωθεί πως η Ελλάδα βρίσκεται στην τελευταία κατηγορία σε 8 από τους 9 δείκτες 

της έρευνας και στην πρώτη κατηγορία για τον δείκτη της εθνικής ταυτότητας... 

http://www.gesellschaftlicher-zusammenhalt.de/en/international-results/ 

Με την ευκαιρία:  

Και το 2012 οι Έλληνες ήμασταν οι πιο απαισιόδοξοι στον κόσμο 

http://www.gallup.com/poll/163556/greeks-pessimistic-globally.aspx 

 

Από: "Tasos Krommydas" (ευχαριστούμε) 

 

επιστροφή 

 

Θέλετε δάνεια; Δώστε το νερό 

Ποιοι και πώς δρομολογούν την ιδιιωτικοποίηση του σε ολόκληρο τον πλανήτη. Ο ρόλος της 

Παγκόσμιας Τράπεζας και του Διεθνούς Ταμείου 

 

Στο προηγούμενο τεύχος είχαμε αφιέρωμα για το νερό και την ιδιωτικοποίηση του. Το άρθρο 

αυτό σχετίχεται με εκείνο το αφιέρωμα. ΗΓ 

  

Του Τάσου Σαραντή 

  

Οργανωμένο σε διεθνές επίπεδο εμφανίζεται το χρονοδιάγραμμα της ιδιωτικοποίησης του νερού 

σε πολλές χώρες σε ολόκληρο τον πλανήτη, που προωθείται κυρίως μέσω της Παγκόσμιας 

Τράπεζας, σε συνεργασία με το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο, ως προϋπόθεση για την ανανέωση 

των δανείων προς τις χώρες που τα χρειάζονται. Από κοντά και οι πολυεθνικές της βιομηχανίας 

του νερού που προωθούν την ιδιωτικοποίησή του μέσω διεθνών οργανισμών, αλλά και θεσμικών 

οργάνων χάραξης πολιτικής και διαχείρισης κονδυλίων, όπως είναι η Ευρωπαϊκή Επιτροπή. 

  

Αλλαγή άποψης 
Η άποψη της Παγκόσμιας Τράπεζας σχετικά με το ποιος θα πρέπει να παρέχει το νερό έχει 

μεταβληθεί κατά τη διάρκεια των τελευταίων δεκαετιών. 

http://www.toxwni.gr/xoni-apopsi/dimitris-kazakis/item/5306-kleisimo-edo-kai-tora-olon-ton-eforion-mexri-na-pesei-i-xounta#sthash.3qJFoGya.dpuf
http://www.toxwni.gr/xoni-apopsi/dimitris-kazakis/item/5306-kleisimo-edo-kai-tora-olon-ton-eforion-mexri-na-pesei-i-xounta#sthash.3qJFoGya.dpuf
http://www.gesellschaftlicher-zusammenhalt.de/en/international-results/
http://www.gallup.com/poll/163556/greeks-pessimistic-globally.aspx


Στη δεκαετία του 1970 και του 1980, το σύνολο των χρηματοδοτήσεων της Τράπεζας στην 

ύδρευση και την αποχέτευση κατευθυνόταν προς τον δημόσιο τομέα, με τις κυβερνήσεις να είναι 

επιφορτισμένες για την προσιτή και αξιόπιστη παροχή νερού. Στη συνέχεια, καλλιεργήθηκε η 

πεποίθηση ότι οι δημόσιες επιχειρήσεις κοινής ωφέλειας ήταν ευάλωτες σε φαινόμενα 

αναποτελεσματικότητας, σε πολιτικές παρεμβάσεις, με μη βιώσιμα τιμολόγια νερού και με 

έλλειμμα δεξιοτήτων και επαγγελματισμού. 

Σύντομα, τα επεισόδια της λειψυδρίας, η σπάταλη χρήση των υδάτινων πόρων και η έλλειψη 

οικονομικών, όλα αποδόθηκαν στη δημόσια διαχείριση των υδάτινων πόρων. 

Δεδομένου ότι τα δημόσια συστήματα νερού σε όλο τον κόσμο άρχισαν να επιδεινώνονται, λόγω 

της υποχρηματοδότησης από πολυμερείς οργανισμούς δανεισμού, κυρίως της Παγκόσμιας 

Τράπεζας και του Διεθνούς Νομισματικού Ταμείου, συνήχθη το συμπέρασμα ότι ο ιδιωτικός 

τομέας και οι δυνάμεις της αγοράς θα μπορούσαν να δώσουν τη λύση στις ανεπάρκειες των 

δημόσιων συστημάτων. 

Ετσι, η Παγκόσμια Τράπεζα, αντί να εξακολουθήσει να δρομολογεί μεγάλα κεφάλαια για την 

προώθηση της τεχνογνωσίας στον δημόσιο τομέα, αναγνωρίζοντας έτσι ότι το νερό είναι ένα 

ανθρώπινο δικαίωμα και βασική δημόσια υπηρεσία, αναγκάζει πολλές χώρες να 

εμπορευματοποιούν τους υδάτινους πόρους, παραδίδοντάς τους σε ιδιώτες. 

  

Με «αφετηρία» τη Θάτσερ 

Οταν η συντηρητική κυβέρνηση της Μάργκαρετ Θάτσερ ιδιωτικοποίησε την ύδρευση στη 

Βρετανία, μαζί με αρκετές άλλες βιομηχανίες το 1989, η Παγκόσμια Τράπεζα ξεκίνησε να 

χρηματοδοτεί έργα που περιελάμβαναν μακροπρόθεσμες συμβάσεις παραχώρησης σε ιδιωτικές 

εταιρείες. 

Η αύξηση της υποστήριξής της για ιδιωτικές επενδύσεις σε επιχειρήσεις κοινής ωφέλειας 

υλοποιήθηκε -και εξακολουθεί να υλοποιείται μέχρι και σήμερα- μέσω του βραχίονα του 

ιδιωτικού τομέα στην Παγκόσμια Τράπεζα, του Διεθνούς Οργανισμού Χρηματοδότησης (IFC) και 

ενός εκ των πέντε μελών του Ομίλου της Τράπεζας, του Οργανισμού Πολυμερούς Ασφάλισης 

Επενδύσεων (MIGA). 

Είναι χαρακτηριστικό ότι ενώ ο τραπεζικός δανεισμός προς τις δημόσιες επιχειρήσεις ηλεκτρικής 

ενέργειας μειώθηκε από περίπου 2.900 τρισεκατομμύρια δολάρια το 1990 σε μόλις 824 

εκατομμύρια δολάρια το 2001, οι χρηματοδοτήσεις στον τομέα της ύδρευσης σε ιδιώτες επενδυτές 

αυξήθηκαν από 45 εκατομμύρια δολάρια σε 687 εκατομμύρια δολάρια την αντίστοιχη περίοδο. 

Στη δεκαετία του 1990, ο αριθμός των έργων της Παγκόσμιας Τράπεζας που αφορούσαν την 

ιδιωτικοποίηση του νερού δεκαπλασιάστηκε, με το 31% των χρηματοδοτήσεων που παρείχε να 

κατευθύνεται σε έργα ύδρευσης και αποχέτευσης στα οποία συμπεριλαμβανόταν ως όρος η 

συμμετοχή του ιδιωτικού τομέα, παρά το γεγονός ότι τα έργα επανειλημμένα αποτύγχαναν όσον 

αφορά την παροχή φτηνότερου και καλύτερης ποιότητας νερού σε μεγαλύτερες περιοχές. Αλλά, 

φυσικά, ήταν εξαιρετικά κερδοφόρα για τις μεγάλες εταιρείες, λόγος για τον οποίο συνέχισαν να 

προάγονται και να επιδοτούνται. 

Τα προγράμματα ιδιωτικοποιήσεων, που ξεκίνησαν στις αρχές της δεκαετίας του 1990, άρχισαν 

να εφαρμόζονται στην Ινδία, τη Βολιβία, τη Χιλή, την Αργεντινή, τη Νιγηρία, το Μεξικό, τη 

Μαλαισία, την Αυστραλία, τις Φιλιππίνες και αλλού. Και μέχρι το τέλος του 2000, τουλάχιστον 

93 χώρες είχαν ιδιωτικοποιήσει εν μέρει τις υπηρεσίες νερού ή της αποχέτευσης. 

  

Υδάτινες «υποθήκες» 

Κατά την περίοδο 1990-2002, η Παγκόσμια Τράπεζα χορήγησε δάνεια περίπου 20 

δισεκατομμυρίων δολαρίων για έργα ύδρευσης σε πολλές χώρες, με την προϋπόθεση της 

ιδιωτικοποίησης των οργανισμών ύδρευσής τους. Οπως προκύπτει από έρευνα της Διεθνούς 

Σύμπραξης Ερευνητών Δημοσιογράφων (ICIJ), από τα 276 δάνεια που χορήγησε η Παγκόσμια 

Τράπεζα αυτή την περίοδο, το 30% απαιτούσε ιδιωτικοποιήσεις, κυρίως κατά την τελευταία 

πενταετία. 

Ωστόσο, η ιδιωτικοποίηση του νερού κάθε άλλο παρά στέφθηκε από επιτυχία. Σε ολόκληρο τον 

κόσμο, οι υπηρεσίες νερού (συλλογή νερού, δικτύωση και λύματα) απαιτούν εξαιρετικά εντατική 

συντήρηση και απρόβλεπτες επενδύσεις. Οι θαμμένοι σωλήνες των δικτύων επηρεάζονται 



αρνητικά από τις συνθήκες θερμοκρασίας, ενώ οι συνεχώς αυξανόμενοι πληθυσμοί απαιτούν 

συνεχείς επεκτάσεις και βελτιώσεις των υποδομών. 

Μια άλλη πραγματικότητα που αντιμετώπισε η Παγκόσμια Τράπεζα ήταν η αυξανόμενη 

απροθυμία από την πλευρά των εταιρειών νερού να δραστηριοποιηθούν σε εξαιρετικά ασταθείς 

αναπτυσσόμενες χώρες. Παράλληλα, η βιομηχανία απέκτησε ένα βαρύ ιστορικό κινδύνων και 

αποτυχιών. 

Για παράδειγμα, οι ιδιωτικές εταιρείες παραβίαζαν συχνότερα τα πρότυπα ασφαλούς λειτουργίας, 

ενώ καθόριζαν σχεδόν κατά βούληση τις τιμές. Αυτό οδήγησε στον περιορισμό στην πρόσβαση 

νερού ανάμεσα στους φτωχούς πληθυσμούς. Επιπλέον, από το 2000, διαμαρτυρίες σχετικά με την 

ιδιωτικοποίηση του νερού ξεκίνησαν στην Ασία, την Αφρική και τμήματα της Νότιας Αμερικής. 

Υπό αυτές τις συνθήκες, το 2002, οι χρηματοδοτήσεις της Τράπεζας για έργα ύδρευσης και 

αποχέτευσης περιορίστηκαν μόνο στο 25% του ετήσιου μέσου όρου της περιόδου 1993-1997. Κι 

όπως παραδεχόταν το 2004 ο Τζαμάλ Σαχίρ, διευθυντής Ενέργειας και Υδάτων της Παγκόσμιας 

Τράπεζας, «αυτό που συμβαίνει σήμερα είναι μια αναγνώριση ότι ο ιδιωτικός τομέας από μόνος 

του δεν θα είναι αρκετός». 

  

Η Αφρική στο έλεος μιας χούφτας πολυεθνικών 

Εντούτοις, παρά τις δραματικές αποτυχίες στην ιδιωτικοποίηση του νερού, η Παγκόσμια Τράπεζα 

εξακολουθεί να βλέπει ένα ρόλο για τις ιδιωτικές εταιρείες παροχής νερού. Σήμερα, η Τράπεζα 

αναπτύσσει μεθόδους για να φέρει πίσω τις επενδύσεις του ιδιωτικού τομέα και να μετριάσει τους 

κινδύνους που αποτρέπουν τις μεγάλες εταιρείες από την επιχειρηματική δραστηριότητα στον 

αναπτυσσόμενο κόσμο. Ετσι, η Παγκόσμια Τράπεζα προωθεί την ιδιωτικοποίηση του νερού σε 

ολόκληρη την Αφρική για το αποκλειστικό όφελος μιας χούφτας πολυεθνικών εταιρειών. 

Παράλληλα, η Παγκόσμια Τράπεζα και το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο (ΔΝΤ) πιέζουν για την 

ιδιωτικοποίηση των υπηρεσιών ύδρευσης από ευρωπαϊκές και αμερικανικές εταιρείες, 

ενθαρρύνοντας τις συμπράξεις δημόσιου και ιδιωτικού τομέα μέσω διατάξεων σε εμπορικές 

συμφωνίες και θέτοντας την ιδιωτικοποίηση ως όρο για τη χορήγηση ή την ανανέωση των 

δανείων. 

Εφημερίδα των Συντακτών, 09/06/2013  

 

επιστροφή 

 

Για τα παράνομα καυσόξυλα η αρμοδιότητα στους Κυνηγετικούς Συλλόγους  

Αύγουστος 12, 2013 

Για τα παράνομα καυσόξυλα δεν θα έχει αρμοδιότητα η δασική αλλά οι θηροφύλακες των 

κυνηγετικών συλλόγων. 

Σύμφωνα με το νόμο για τα αυθαίρετα 4178/8-8-13 και άρθρο 55 
To πρώτο εδάφιο της παραγράφου 1 του άρθρου 271 του ν.δ. 86/1969 (Α΄ 7/18.4.1969) 

αντικαθίσταται ως εξής: 

Â«1. Κατάσχονται και δημεύονται τα δασικά προϊόντα από τα αστυνομικά όργανα και από τους 

αναγνωριζόμενους φύλακες θήρας των Κυνηγετικών Οργανώσεων του άρθρου 267 του 

παρόντος:Â». 

 

το άρθρο 271 του ν.δ. 86/1969 (Α΄ 7/18.4.1969) λέει ότι : 

οι κατασχέσεις δασικών προϊόντων (καυσόξυλα και άλλα) γίνονται από των δασικών οργάνων, 

αστυνομικών ή οργάνων της αγροφυλακής (η αγροφυλακή σήμερα έχει πάει στο δασαρχείο). 

 

Το άρθρο 271 έχει τροποποιηθεί πρόσφατα με το νόμο 4138/19-3-13 αρ. 2 όπου αναφέρει ότι οι 

κατασχέσεις παράνομων καυσόξυλων γίνεται από τα δασικά και αστυνομικά όργανα. 

Έτσι λοιπόν με βάση την τελευταία τροπολογία του 2013 η οποία όμως δεν καταργεί την 

προηγούμενη του 2013 αυτή τη στιγμή η δασική υπηρεσία δεν έχει αρμοδιότητα να κάνει 

κατασχέσεις και μηνύσεις για παράνομες υλοτομίες. Η ενέργεια αυτή έγινε αυτή τη περίοδο που 

είναι στο φόρτε τους οι υλοτομίες παράνομες και νόμιμες. Για να μπορέσει να γίνει αλλαγή της θα 



πρέπει να γίνει από Σεπτέμβρη όταν θα ανοίξει η Βουλή. Τότε όμως όλες οι μάντρες θα έχουν 

τροφοδοτηθεί με παράνομα ή νόμιμα ξύλα. 

Η αρμοδιότητα συνεχίζει να υπάρχει για την αστυνομία αλλά η αστυνομία δεν κάνει περιπολίες 

στα δάση οι μόνοι που κάνουν περιπολίες στα δάση είναι οι δασοφύλακες αλλά χωρίς την 

αρμοδιότητα. Επίσης με την τελευταία τροπολογία αρμοδιότητα του κράτους κατάσχεση, 

προανάκριση μεταβιβάζεται από την δασική υπηρεσία σε ιδιωτικό φορέα που είναι οι 

θηροφύλακες των κυνηγετικών συλλόγων. Επίσης η τροπολογία νομιμοποιεί προανακριτικές 

πράξεις που έκαναν οι θηροφύλακες των κυνηγετικών συλλόγων με το: 

Οι προσλαμβανόμενοι από τις κυνηγετικές οργανώσεις φύλακες θήρας πρέπει να είναι κατ’ 

ελάχιστον κατηγορίας ΔΕ και ηλικίας μέχρι και 35 ετών. Όσοι υπηρετούν κατά τη δημοσίευση 

του παρόντος, συνεχίζουν να προσφέρουν τις υπηρεσίες τους, ανεξαρτήτως τίτλου σπουδών και οι 

προανακριτικές πράξεις που τελέστηκαν μέχρις ενάρξεως ισχύος του παρόντος, αναγνωρίζονται 

ως νομίμως τελεσθείσες. 

Κυριάκος Τσίπης 
 

επιστροφή 

 

Μικροπλαστικά στο… τραπέζι μας;  

25 Ιουλίου 2013  
Της Μαργαρίτας Ικαρίου  
Ειδυλλιακό τοπίο σε γραφικό ταβερνάκι, κάπου σε μια από τις τόσες πανέμορφες παραλίες της Ελλάδας. 

Τραπεζομάντιλο καρό, καθαρά μαχαιροπήρουνα, διακριτική μουσική και ο ήλιος να ρίχνει την 

απογευματινή του βουτιά στα καταγάλανα νερά. Η… «γκρηκ σάλαντ» μισοφαγωμένη, στα ποτήρια 

λιάζεται το κρασάκι κι η παραγγελία καταφθάνει: Ψαράκι ψητό, ολόφρεσκο, που μοσχομυρίζει. Το 
μαχαιροπήρουνο τρέμει να βυθιστεί στην μαλακή του σάρκα και ξαφνικά… σαν σε ταινία τρόμου, το ψάρι 

μεταλλάσσεται σε ένα απειλητικό πλαστικό τέρας!   

Σας φαίνεται σενάριο φαντασίας; Ένα κακό αστείο ή κάτι εντελώς αδιανόητο να συμβεί; Κι όμως… είναι 
αυτό που γευόμαστε καθημερινά, αυτό που έχει ήδη έρθει στο τραπέζι και τον οργανισμό μας.  

Τα πλαστικά μίας χρήσης έχουν κατακλύσει τη ζωή μας. Σκουπίδια που δε συλλέγονται, οι χώροι 

υγειονομικής ταφής που έχουν μετατραπεί σε χωματερές ανά την Ελλάδα, η επικράτηση της πλαστικής 
σακούλας και των συσκευασιών μιας χρήσης, απορρίμματα που κατακλύζουν τους δρόμους… Όλα αυτά, 

με τα καλοκαιρινά μελτέμια ή την πρώτη βροχή, καταλήγουν στη θάλασσα. Η διάσπασή τους μέσω της 

υπεριώδους ακτινοβολίας, του αέρα, των κυμάτων και της επίδρασης του αλατιού, συντελείται τάχιστα και 

μάλιστα σε διάστημα μηνών (!)Δημιουργούνται έτσι τα «μικροπλαστικά», δηλαδή μικροσκοπικές ίνες ή 
σωματίδια, μη ορατά στον ανθρώπινο οφθαλμό. 

Τα αποτελέσματα σχετικής έρευνας που διενήργησαν επιστήμονες του Ινστιτούτου Θαλάσσιας 

Προστασίας «Αρχιπέλαγος», είναι ανατριχιαστικά: Το 100% των ψαριών και θαλάσσιων ασπόνδυλων 
οργανισμών που εξετάστηκαν, περιέχουν μικροπλαστικές ίνες στο στομάχι τους! *  

 

* [Στοιχεία από την Επιστημονική ανακοίνωση του Ινστιτούτου «ΑΡΧΙΠΕΛΑΓΟΣ» & Πανεπιστήμιο 

Swansea  στο International Committee for the Scientific Exploration of the Mediterranean (CIESM), 2013]  
 «Τα μικροπλαστικά σωματίδια έχουν εισέλθει πλέον στην τροφική μας αλυσίδα με απρόβλεπτες συνέπειες 

για την υγεία του ανθρώπου αλλά και την επιβίωση των θαλάσσιων οργανισμών» σημειώνει η ιχθυολόγος 

 του Ινστιτούτου «Αρχιπέλαγος» κα Αναστασία Μήλιου. 
Από το 2009 έως σήμερα, οι επιστήμονες του Ινστιτούτου που έχουν ως βάση τη Σάμο, σε συνεργασία με 

το Πανεπιστήμιο Swansea της Ουαλίας, πραγματοποιούν ενδελεχή έρευνα για τη διασπορά των 

μικροπλαστικών στις Ελληνικές θάλασσες.  
Κατά την πρώτη φάση της έρευνας (2009-2013) και έπειτα από χιλιάδες δειγματοληψίες σε 167 παραλίες 

διαφόρων Ελληνικών ακτών, δεν βρέθηκε ΟΥΤΕ ΕΝΑ δείγμα που να μην περιέχει ίνες μικροπλαστικών! 

Δείγματα από παραλίες σε δυσπρόσιτες και ακατοίκητες περιοχές νησιών και νησίδων βρέθηκαν να έχουν 

περιεκτικότητα αντίστοιχη με αυτήν των παραλιών της Αττικής(!) 
Ευοίωνο και ελπιδοφόρο ωστόσο, υπήρξε το γεγονός μιας μεγάλης κινητοποίησης και ευαισθητοποίησης 

των πολιτών σε δράσεις προστασίας του θαλάσσιου περιβάλλοντος και ανάσχεσης της κυριαρχίας του 

πλαστικού, με αρχή από τις Ελληνικές θάλασσες και στόχευση την επέκταση σε όλη τη  Μεσόγειο, καθώς 
δέχεται τη μεγαλύτερη ρύπανση από πλαστικά σε σύγκριση με όλες τις θάλασσες παγκοσμίως. 

http://ikariaki.gr/mikroplastika-sto-trapezi-mas/


Με αφετηρία τη δυτική Ελλάδα και την ευρύτερη περιοχή γύρω από τον Πατραϊκό και Κορινθιακό κόλπο, 

έγινε τον περασμένο Ιούνιο η αρχή μιας καμπάνιας ενεργοποίησης  που στοχεύει να αλλάξει τη νοοτροπία 

και την αντίληψη όλων μας σχετικά με την απόρριψη πλαστικών στο περιβάλλον.  
Βάση για την έναρξη της πανελλαδικής αυτής εκστρατείας, η «Κυανή Κοινωνία Πολιτών». Πρόκειται μία 

πλατφόρμα συνεργασίας, που ξεκίνησε πριν από 7 χρόνια ανάμεσα στην «Γέφυρα Α.Ε», το Ινστιτούτο 

Θαλάσσιας Προστασίας «Αρχιπέλαγος» και διάφορους συλλόγους. Σήμερα πλέον, συμμετέχουν σε αυτήν 

14 δραστήριοι φορείς, όπως ναυταθλητικοί όμιλοι, περιβαλλοντικές και εθελοντικές κινήσεις από 5 πόλεις. 
Με σύνθημα το «μαζί για το θαλάσσιο περιβάλλον» και με πρωταγωνιστές ενεργούς πολίτες κάθε ηλικίας, 

υπήρξε μια κοινή και «κυανή» πρωτοβουλία που έτυχε μεγάλης αποδοχής από το κοινό. Έγιναν μια σειρά 

από παράλληλες δράσεις που κατέδειξαν με τρόπο βιωματικό και επιστημονικά στοιχεία, το μέγεθος του 
προβλήματος: 

-    Μαθητές, πολίτες και επιστήμονες από το «Αρχιπέλαγος» συνέλλεξαν από κοινού δείγματα στο 

Αντίρριο. Αυτά αναλύθηκαν ως προς την περιεκτικότητά τους σε μικροπλαστικές ίνες, στα πλαίσια ενός 
βιωματικού εργαστηρίου στην Πάτρα, που στήθηκε με ειδικό εξοπλισμό. 

-    Επιστήμονες από το Πανεπιστήμιο Πάτρας και το ΤΕΙ Μεσολογγίου καθώς και επιστημονικοί φορείς 

που εδρεύουν στην περιοχή, υποστήριξαν και συμμετείχαν στις δράσεις. 

-    Οι συμμετέχοντες είχαν την ευκαιρία να δουν μέσα από το μικροσκόπιο, τις μικροσκοπικές ίνες 
πλαστικού από τα δείγματα άμμου που είχαν συγκεντρώσει τα παιδιά. 

Έγινε πραγματικά αντιληπτό έτσι, το μέγεθος της ρύπανσης που έχει προκληθεί στο περιβάλλον γύρω μας, 

από τη διάσπαση των απορριπτόμενων πλαστικών.  
-    Σε διάφορα κεντρικά σημεία Πάτρας, Ρίου, Αντίρριου, Μεσολογγίου και Ναυπάκτου, αλλά και σε 

παραλίες, έγινε διανομή ειδικού ενημερωτικού υλικού και δημιουργικές συζητήσεις με τους πολίτες.  

Αποτελεί ανάγκη να γίνει κοινή αντίληψη όλων μας πλέον, ότι είναι αδιανόητο να παραμένουν πλαστικά 
απορρίμματα στο περιβάλλον και να συλλέγονται με δράσεις που βαφτίζονται «περιβαλλοντικές» μόνο 

κατά τη διάρκεια τουριστικών περιόδων ή επετειακών «ημερών». 

Πηγή: http://ikariaki.gr/mikroplastika-sto-trapezi-mas/  
 

επιστροφή 
 

Η Μεσόγειος μετατρέπεται σε… «νεκρά θάλασσα»;  

18 Σεπτεμβρίου 2013  
Μια θάλασσα δίχως ψάρια θα είναι σε λίγα χρόνια η Μεσόγειος, εάν συνεχιστεί με αυτούς τους ρυθμούς η 
υπεραλίευση αλλά και η παράνομη και η καταστροφική αλιευτική δραστηριότητα. Αυτό ήταν το 

συμπέρασμα της πρώτης συνάντησης εργασίας ανάμεσα στην Επιτροπή Ελέγχου Αλιείας της Ε.Ε. και σε 

περιβαλλοντικούς φορείς, εξειδικευμένους στον τομέα της αλιευτικής διαχείρισης. Η συνάντηση έλαβε 
χώρο στο Vigo της Ισπανίας την προηγούμενη εβδομάδα, όπου είναι και η έδρα της Επιτροπής, μεταξύ 

φορέων από Ιταλία, Γαλλία, Ισπανία, Βέλγιο και Ολλανδία, ενώ από πλευράς Ελλάδος συμμετείχε μόνον 

το Ινστιτούτο Θαλάσσιας Προστασίας «Αρχιπέλαγος».  

Εκτιμάται ότι στη Μεσόγειο το 80% των ιχθυαποθέματων υπεραλιεύονται, ενώ στις Ελληνικές θάλασσες, 
σύμφωνα με έρευνα του Ινστιτούτου «Αρχιπέλαγος», η υποβάθμιση της παράκτιας αλιευτικής παραγωγής 

παρουσιάζει δραματική μείωση που αγγίζει ποσοστιαία το 50-80% και μάλιστα σε διάστημα διετίας!  

Στο πλαίσιο της παραπάνω συνάντησης συμφωνήθηκε, μεταξύ της επιτροπής και των περιβαλλοντικών 
φορέων, ο καλύτερος συντονισμός ως προς την ανταλλαγή δεδομένων και πληροφοριών που σχετίζονται 

με την παράνομη και καταστροφική αλιεία κυρίως στη Μεσόγειο η οποία αποτελεί και το κύριο πεδίο 

τέτοιων δραστηριοτήτων. Δυστυχώς, πρωταγωνιστικό ρόλο διαδραματίζει η Ελλάδα δεδομένου ότι η 
παρανομία αφορά στο σύνολο σχεδόν των τύπων αλιευτικών εργαλείων, επαγγελματικής αλλά και 

ερασιτεχνικής δραστηριότητας. Σημειωτέον πως είμαστε η μοναδική χώρα στην Ευρώπη όπου συνεχίζεται 

η αλιεία με δυναμίτη! Τα αλιεύματα εξ όλων αυτών των πρακτικών διατίθενται σε κεντρικές αγορές, 

καταστήματα και εστιατόρια, ενώ αποδέκτες τους είμαστε πιθανώς όλοι.  
Από τη μία η έλλειψη προστατευόμενων και διαχειριζόμενων περιοχών αλιείας σε κομβικές θαλάσσιες 

περιοχές φέρνει τα ιχθυαποθέματα στα όρια της κατάρρευσης, και από την άλλη η χρήση συρόμενων 

αλιευτικών εργαλείων, εκτός των νόμιμων αλιευτικών πεδίων, καταστρέφει στις Ελληνικές θάλασσες 
ιδιαίτερα σημαντικά οικοσυστήματα, όπως τα λιβάδια Ποσειδωνίας και οι ύφαλοι κοραλλιογενών 

ασβεστολιθικών ροδοφυκών (τραγάνες).  

Μία πρόσφατη Ελληνική «καινοτομία» που παρατηρούμε τα τελευταία χρόνια με αποκορύφωμα το φετινό 

καλοκαίρι, είναι η συγκάλυψη της καταστροφικής αλιείας με θεσμικά τεχνάσματα. Την ώρα που η Ε.Ε. 
αναθεωρεί για τρίτη φορά την Κοινή Αλιευτική Πολιτική, η Ελλάδα εφαρμόζει …βασιλικά διατάγματα με 

βάση τα οποία εκδίδει μεγάλο αριθμό αδειών αλιείας για διεθνή ύδατα, σε μηχανότρατες, εκτός της 

κανονικής αλιευτικής περιόδου! Αυτές, στη μαζική πλειονότητά τους, ψαρεύουν την ημέρα στη ζώνη 

http://ikariaki.gr/mikroplastika-sto-trapezi-mas/
http://ikariaki.gr/i-mesogios-metatrepete-se-nekra-thalassa/


πέραν των 6 μιλίων από τα νησιά ( δηλαδή στα διεθνή ύδατα),  ενώ κατά τη διάρκεια της νύχτας όπου ο 

έλεγχος είναι ουσιαστικά ανύπαρκτος, συντελείται ένα όργιο παρανομίας και παραβατικότητας στα εθνικά 

νερά κοντά στις ακτές! Το όλο θέμα έχει λάβει επικίνδυνες διαστάσεις καθώς ακυρώνει την τελευταία ίσως 
ευκαιρία ανάκαμψης των ιχθυαποθεμάτων, όπως λειτουργούσε τα προηγούμενα χρόνια με την 4μηνη 

παύση αλιευτικών δραστηριοτήτων για τις μηχανότρατες στις θάλασσές μας. 

Ως αποτέλεσμα η αλιευτική περίοδος για τις μηχανότρατες στις θάλασσές μας έχει πλέον επιμηκυνθεί σε 

12 μήνες κατ’ έτος, ενώ στην ουσία η παρανομία έχει και θεσμική κάλυψη! 
Η αειφόρος διαχείριση των ιχθυαποθεμάτων αποτελεί κύριο στοιχείο βιωσιμότητας των αλιέων με 

πολλαπλά παράλληλα κοινωνικοοικονομικά οφέλη για τη χώρα. Για το λόγο αυτό το Αρχιπέλαγος θα 

συμμετάσχει τους επόμενους μήνες -ως ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΗΣ του δικτύου Ocean2012 για την Ελλάδα και την 
Κύπρο- σε συναντήσεις στο Στρασβούργο και τις Βρυξέλλες, για τα τελικά στάδια σε ψηφοφορίες σχετικά 

με την αναθεώρηση της ΚΑλΠ και του ΕΤΘΑ.  

Παράλληλα το Ινστιτούτο Θαλάσσιας Προστασίας «Αρχιπέλαγος» δεσμεύεται να εντείνει τις προσπάθειές 
του κατά τους επόμενους μήνες, κάνοντας χρήση τόσο των θεσμικών μέτρων, όσο και της υποχρέωσης που 

έχει ο κάθε πολίτης να αποτρέψει τη μη αναστρέψιμη καταστροφή των φυσικών μας πόρων. Στόχος μας 

είναι να δοθεί ένα τέλος στην καταλήστευση των θαλασσών μας και τις δραματικές συνέπειες για την 

έμβια ζωή, τις παράκτιες αλιευτικές κοινωνίες αλλά και για τα σπάνια θαλάσσια είδη που από τύχη 
επιβιώνουν έως και σήμερα. Η προσπάθεια αυτή, υλοποιείται σε στενή συνεργασία με πολλές αλιευτικές 

κοινωνίες του Αιγαίου.  

Πηγή: http://ikariaki.gr/i-mesogios-metatrepete-se-nekra-thalassa/  
 

επιστροφή 
 

Σκάνδαλο διαρκείας με τον τάφο του Μ. Αλεξάνδρου 

Κυριακή 8 Μαΐου 2011  
Όλα άρχισαν το 1984, όταν η κ. Λιάνα Σουβαλτζή πήρε την απόφαση να ξεκινήσει τις έρευνες, αρχικά 

για να ανακαλύψει την τοποθεσία ταφής του Μ.Αλεξάνδρου. Το 1989 δόθηκε η άδεια από την Αίγυπτο. 

Ποιά είναι όμως η κ.Σουβαλτζή; 

“Η Λιάνα Σουβαλτζή απεφοίτησε από την Αρχαιολογική και Φιλολογική Σχολή του Πανεπιστημίου 

Αθηνών και εργάστηκε με αποστολές σε αρχαιολογικούς χώρους από το 1973 ως το 1986. 

Η Λιάνα Σουβαλτζή είναι μέλος των ακολούθων οργανισμών: 

Από το 1986 μέχρι το 1990 ήταν Γενική Γραμματεύς των Φίλων του Εθνικού Αρχαιολογικού Μουσείου 

στην Αθήνα και από το 1982 μέχρι το 1990 ήταν μέλος της Αιγυπτιακής Εξερευνητικής Εταιρείας του 

Λονδίνου. 

Είναι επίτιμο μέλος της Ισπανικής Αιγυπτιολογικής και Αρχαιολογικής Εταιρείας της Μαδρίτης, μέλος του 

Ινστιτούτου Ελληνιστικών Σπουδών και μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου του Ναυτικού Μουσείου της 

Ελλάδος.” 

Η παρουσία της Ελληνικής πολιτείας κατά την διάρκεια των ερευνών αλλά και των ανασκαφών 

αργότερα ήταν ανύπαρκτη. Όχι μόνο δεν στήριξαν οικονομικά την όλη προσπάθεια, αλλά ούτε και 

τυπικά. 

Οι πληροφορίες που είχε συλλέξει η αρχαιολόγος μέχρι τότε την είχαν οδηγήσει στην πεποίθηση ότι ο 

τάφος του μεγάλου Έλληνα στρατηλάτη βρισκόταν στην όαση Σίουα της Αιγύπτου. 

“Η τύχη βοηθάει τους τολμηρούς” είχε πει ο Βιργίλιος. Έτσι έγινε και στην περίπτωση της κ. Σουβαλτζή 

καθώς στην πρώτη εβδομάδα ανασκαφών “έπεσαν” κυριολεκτικά πάνω στην είσοδο ενός μνημείου που 

όσο προχωρούσε η ανασκαφή έβγαινε στο φώς ένας τεράστιος Μακεδονικός βασιλικός τάφος. 

Οι ανασκαφές συνεχίζονταν κανονικά με έξοδα όχι του Ελληνικού κράτους, που συνέχιζε να χει 

αδιάφορη στάση, αλλά της αρχαιολόγου και του επιτελείου της. 
Έτσι σιγά-σιγά φτάνουμε στο 1995 και συγκεκριμένα στις 29 Ιανουαρίου. Μεγάλο μέρος του τάφου έχει 

βγει στην επιφάνια γεγονός που οδηγεί και τις Αιγυπτιακές αρχές στο  να ανακοινώσουν την ανακάλυψη 

του τάφου του Μεγάλου Αλεξάνδρου στην όαση Σίουα. 

Η Ελληνική κυβέρνηση, αντί να αφυπνηστεί και να βοηθήσει την αρχαιολόγου για την ανάδειξη του 

μνημείου και την συνέχιση των ανασκαφών έκανε ακριβώς το αντίθετο. 

Σε αυτό το σημείο πρέπει να σας πούμε ότι το arcadiavoice.gr δεν μπορεί να τοποθετηθεί επί του 

θέματος, στο εάν δηλαδή είναι όντως ο τάφος του Μεγάλου Αλεξάνδρου στην όαση Σίουα. Σίγουρα 

όμως πρόκειται για έναν μεγάλο Ελληνικό τάφο Μακεδονικής καταγωγής. Τον μεγαλύτερο που έχει 

ανακαλυφθεί μέχρι τώρα και όπως δείχνουν τα πράγματα ίσως ακόμα μέσα του συντηρεί την σωρό 

http://ikariaki.gr/i-mesogios-metatrepete-se-nekra-thalassa/


του Μ. Αλεξάνδρου. Αλλά είτε συμφωνούμε σε αυτό είτε όχι δεν μπορούμε και δεν έχουμε το δικαίωμα 

να καταδικάζουμε σε πλήρη καταστροφή την υπόσταση ενός τέτοιου μνημείου σταθμού για την 

Ελληνική ιστορία. Γιατί η εγκατάλειψη του μόνο εκεί θα οδηγήσει. 

Τι ακριβώς έγινε όμως για να οδηγηθούμε σε αυτό το λυπηρό για όλους τους Έλληνες γεγονός; Ποιοί 

πήραν την απόφαση να “θάψουν” για μια ακόμη φορά την ροή της Ελληνικής ιστορίας; 

Το 1996 λοιπόν με εντολή του τότε πρωθυπουργού Κώστα Σημίτη οι ανασκαφές σταμάτησαν. 

Εκτελεστικό όργανο ο υπ. πολιτισμού Βενιζέλος και ο μορφωτικός σύμβουλος της Ελληνικής πρεσβείας 

στο Κάιρο Κωστής Μοσκώφ που δεν δίστασε να πει μάλιστα: “Εμείς έχουμε εδώ τον Καβάφη, τι τον 

θέλουμε τον Αλέξανδρο;” απόσπασμα από το βιβλίο “Νόμιμος Άμυνα” του πρώην υφυπουργού κ. Ι. 

Κουτσογιάννη. 

Αμέσως η κ. Λιάνα Σουβαλτζή απευθύνθηκε στην Αιγυπτιακή πολιτεία ζητώντας ευθύνες. Απάντηση; 

Η Ελληνική κυβέρνηση είχε ζητήσει την μη ανανέωση άδειας για την συνέχιση των ανασκαφών. 
Τί έκαναν όμως οι υπόλοιποι “εθνοπατέρες”; Ας τους πάρουμε με την σειρά. 

Πρόεδρος την Δημοκρατίας: Κωνσταντίνος Στεφανόπουλος, στάση του; Αδιαφορία 

Πρωθυπουργός: Σημίτης, όπως είπαμε και πριν ήταν αυτός που έδωσε την εντολή για διακοπή των 

ανασκαφών 

Υπ.Εξωτερικών: Πάγκαλος, κάλεσε την κ.Σουβαλτζή στο γραφείο του και της είπε: “Το θέμα 

Αλέξανδρος ανεβάζει το φρόνιμα των Ελλήνων, κάτι που πρέπει να παραμείνει χαμηλά” 

Υπ.Πολιτισμού: Βενιζέλος, εχθρική στάση, ένας εκ των δύο εκτελεστικών οργάνων στην εντολή 

διακοπής των ανασκαφών 

Πηγή: 

http://www.arcadiavoice.gr/466/news/%cf%83%ce%ba%ce%ac%ce%bd%ce%b4%ce%b1%ce%bb%ce

%bf-%ce%b4%ce%b9%ce%b1%cf%81%ce%ba%ce%b5%ce%af%ce%b1%cf%82-%ce%bc%ce%b5-

%cf%84%ce%bf%ce%bd-%cf%84%ce%ac%cf%86%ce%bf-%cf%84%ce%bf%cf%85-%ce%bc-

%ce%b1%ce%bb/ 

 

Παρακάτω σας παραθέτουμε την συνέντευξη της κ. Λιάνας Σουβαλτζή σχετικά με το όλο 

εγχείρημα. http://vimeo.com/21399157  

Τι λέει η αρχαιολόγος (επιλογές) 

Σοβαρότατες καταγγελίες κατά της κυβέρνησης Σημίτη της περιόδου του 1996 αλλά και εναντίον του 

ίδιου του τότε πρωθυπουργού οι οποίες εγείρουν μείζον εθνικό θέμα, είχε κάνει και εξακολουθεί να 

πιστεύει με δηλώσεις της η γνωστή αρχαιολόγος Λιάνα Σουβαλτζή, επικεφαλής από το 1989 μέχρι το 

1996 των πολυσυζητημένων αρχαιολογικών ανασκαφών για την ανακάλυψη του Τάφου του Μεγάλου 

Αλεξάνδρου.  

Η κ. Σουβαλτζή χωρίς να μασά τα λόγια της κατακεραυνώνει εκτός από τον κ. Σημίτη, τον τότε 

Υπουργό Πολιτισμού Ευάγγελο Βενιζέλο και τον πρώην αντιπρόεδρο της κυβέρνησης 

Παπανδρέου, Θόδωρο Πάγκαλο για παρεμπόδιση στο ερευνητικό της έργο.  

Αφήνει να εννοηθεί ότι:  

Η κυβέρνηση Σημίτη επηρεαζόταν ή πιεζόταν από τον εβραϊκό παράγοντα της Αιγύπτου που δεν 

ήθελε την πρόοδο των ανασκαφών στη έρημο Σίουα ενώ ξεκάθαρα αναφέρει ότι ο κ.Πάγκαλος της 

είχε πει να καθίσει φρόνιμα και να μην σκαλίζει το θέμα με τον Μέγα Αλέξανδρο γιατί ανεβάζει το 

πατριωτικό φρόνημα των Ελλήνων και δημιουργεί προβλήματα με το θέμα της ονομασίας των 

Σκοπίων που τότε ήταν στην ημερήσια διάταξη. 

Ανεξαρτήτως εαν η αρχαιολογική σκαπάνη της Λιάνας Σουβαλτζή έφερε στο φως τον τάφο του 

Μεγάλου Αλεξάνδρου ή κάποιον άλλο επιβλητικό βασιλικό μακεδονικό τάφο, όλοι ανεξαιρέτως έχουν 

επαινέσει την τεράστια προσπάθεια στην Αίγυπτο που καλύφθηκε από ίδιους πόρους χωρίς καμία 

κυβερνητική βοήθεια. 

 

Πάγκαλος, Βενιζέλος και Παντερμαλής 

Αφορμή για τη συζήτηση με την γνωστή αρχαιολόγο αποτέλεσε η αποκαλυπτική συνέντευξη που έδωσε 

πριν από λίγο καιρό στo ειδησεογραφικό site arcadiavoice του δημοσιογράφου Γιώργου Μαντά, που 

πράγματι βγάζει ειδήσεις.  

«O τότε Υπουργός Πολιτισμού Ευάγγελος Βενιζέλος ήταν εναντίον αυτής της προσπάθειας. Τότε 

μάλιστα είχε γίνει επερώτηση στη Βουλή από τον αντιπρόεδρο της Βουλής, τον κ. Κατσαρό, ζητώντας 

http://www.arcadiavoice.gr/466/news/%cf%83%ce%ba%ce%ac%ce%bd%ce%b4%ce%b1%ce%bb%ce%bf-%ce%b4%ce%b9%ce%b1%cf%81%ce%ba%ce%b5%ce%af%ce%b1%cf%82-%ce%bc%ce%b5-%cf%84%ce%bf%ce%bd-%cf%84%ce%ac%cf%86%ce%bf-%cf%84%ce%bf%cf%85-%ce%bc-%ce%b1%ce%bb/
http://www.arcadiavoice.gr/466/news/%cf%83%ce%ba%ce%ac%ce%bd%ce%b4%ce%b1%ce%bb%ce%bf-%ce%b4%ce%b9%ce%b1%cf%81%ce%ba%ce%b5%ce%af%ce%b1%cf%82-%ce%bc%ce%b5-%cf%84%ce%bf%ce%bd-%cf%84%ce%ac%cf%86%ce%bf-%cf%84%ce%bf%cf%85-%ce%bc-%ce%b1%ce%bb/
http://www.arcadiavoice.gr/466/news/%cf%83%ce%ba%ce%ac%ce%bd%ce%b4%ce%b1%ce%bb%ce%bf-%ce%b4%ce%b9%ce%b1%cf%81%ce%ba%ce%b5%ce%af%ce%b1%cf%82-%ce%bc%ce%b5-%cf%84%ce%bf%ce%bd-%cf%84%ce%ac%cf%86%ce%bf-%cf%84%ce%bf%cf%85-%ce%bc-%ce%b1%ce%bb/
http://www.arcadiavoice.gr/466/news/%cf%83%ce%ba%ce%ac%ce%bd%ce%b4%ce%b1%ce%bb%ce%bf-%ce%b4%ce%b9%ce%b1%cf%81%ce%ba%ce%b5%ce%af%ce%b1%cf%82-%ce%bc%ce%b5-%cf%84%ce%bf%ce%bd-%cf%84%ce%ac%cf%86%ce%bf-%cf%84%ce%bf%cf%85-%ce%bc-%ce%b1%ce%bb/
http://vimeo.com/21399157


του να φέρει όλα τα στοιχεία στο φως. Δεν παρουσίασε τίποτα και έθαψε το θέμα. Ο κ. Βενιζέλος ήθελε 

να βγω από την μέση για να αναλάβει την ανασκαφή ο Παντερμαλής 

(σ.σ ο κ. Δημήτριος Παντερμαλής είναι Καθηγητής Αρχαιολογίας. Υπήρξε επίσης βουλευτής 

Επικρατείας με το ΠΑΣΟΚ το 1996. Είναι περισσότερο γνωστός ως υπεύθυνος των ανασκαφών στο 

αρχαίο Δίον τις οποίες είχε ξεκινήσει ο καθηγητής Μανόλης Ανδρόνικος. Είναι διευθυντής του νέου 

μουσείου της Ακρόπολης και είναι παντρεμένος με την δημοσιογράφο κ. Άννα Παναγιωταρέα).  

«Καμία στήριξη δεν υπήρξε και από τον τότε Πρόεδρο της Δημοκρατίας. Ο κ. Στεφανόπουλος είχε πει 

ότι δεν είχε αρμοδιότητες», τονίζει η κ. Σουβαλτζή. 

Από τα πυρά της αρχαιολόγου δεν ξεφεύγει και ο Θόδωρος Πάγκαλος για τον οποίον αποκαλύπτονται 

εξωφρενικές λεπτομέρειες.  

«Με είχε καλέσει ο κ. Πάγκαλος στο γραφείο του. Τον ξέρουμε όλοι ότι μιλάει ελεύθερα. Είναι γνωστό. 

Μου είπε ότι δεν είναι τόσο οι ζήλιες των αρχαιολόγων(που σταμάτησε το έργο), αυτές υπήρχαν, αλλά 

αυτό το θέμα δημιουργούσε έναν εθνισμό και ότι έπρεπε να είναι οι τόνοι χαμηλοί. Δηλαδή να μην 

μιλάμε για τάφο Αλεξάνδρου αλλά για ένα ελληνικό μνημείο. Το συνδύασε με την διεκδίκηση των 

Σκοπίων για το όνομα «Μακεδονία», θέμα που τότε είχε οξυνθεί». 

 

Ο Σημίτης 

Για την διακοπή των εργασιών στην έρημο Σίουα το 1996, η Ελληνίδα αρχαιολόγος θεωρεί 

αποκλειστικά υπεύθυνο τον πρωθυπουργό των Ιμίων Κώστα Σημίτη. «Η επέμβαση, όπως μου 

ανακοίνωσαν από το Υπουργείο Πολιτισμού της Αιγύπτου, έγινε από τον τότε πρωθυπουργό, τον κ. 

Σημίτη, ο οποίος έστειλε τον θανόντα Μοσκώφ( τότε μορφωτικός σύμβουλος της Ελληνικής 

πρεσβείας)να ζητήσει να σταματήσει το έργο και να μην μας δώσουνε τις άδειες.  

Μου είπαν επί λέξει:  

«Κυρία Σουβαλτζή είναι η πρώτη φορά στα χρονικά που η ίδια σας η χώρα ζητά κάτι τέτοιο. Πηγαίνετε 

να τα βρείτε και τα λέμε». 

 

Παίχτηκαν προφανώς πάρα πολλά παιχνίδια. Εγώ δεν είμαι ούτε πολιτικός ούτε διπλωμάτης. Έκανα την 

δουλειά μου. Δεν πίστευα ότι τέτοια αποκάλυψη θα είχε τέτοιες επιπτώσεις. Ήταν τότε μια εποχή 

έντονων αντιδράσεων για το θέμα του ονόματος των Σκοπίων, είχε μεσολαβήσει ένα μεγάλο 

συλλαλητήριο που είχε γίνει στην Αθήνα. Εμείς εκείνη τη εποχή, δεν είχαμε ούτε τηλέφωνο. Δεν ξέραμε 

τι γινόταν στην Ελλάδα. Όταν γυρίσαμε πίσω προσπαθήσαμε να βρούμε την άκρη. Τότε καταλάβαμε ότι 

το έργο αυτό είχε φέρει φοβερή αναστάτωση». 

 

Οι Εβραίοι 
Αξέχαστη, όπως λέει η Λιάνα Σουβαλτζή, θα της μείνει η συνάντηση που είχε με την εβραϊκή 

αντιπροσωπεία στην Αίγυπτο, λίγο καιρό πριν την πραξικοπηματική εντολή για παύση των εργασιών.  

«Ήταν μια συνάντηση που δεν μπορώ να την σβήσω από την μνήμη μου. Παραδέχτηκε όντως ο 

Ισραηλινός πρέσβης ότι αυτό θα άλλαζε την μοίρα της Αιγύπτου και όλου του κόσμου. Περιέργως όμως 

μου ανέφερε ότι δεν θα έπρεπε να τελειώσει η ανασκαφή γιατί ο Αλέξανδρος ήταν ένας μέθυσος και 

κίναιδος, τα γνωστά δηλαδή. Του είπα ότι αυτό δεν συμβαίνει γιατί ο Αλέξανδρος δεν θα έκανε τέτοιο 

έργο και ότι όλα είναι ιστορίες που δημιουργήθηκαν στην Ρωμαϊκή Εποχή.  

Μου είχε πει επίσης ο τότε ισραηλινός πρέσβης:  

«Κι όμως ο Αλέξανδρος προσκύνησε τον Μεγάλο Αρχιερέα στην Ιερουσαλήμ».  

Και του απάντησα, κύριε πρέσβη αυτά τα γράφει ένας Εβραίος ιστορικός, ο Ιώσηπος Φλάβιος και ότι ο 

Αλέξανδρος δεν πέρασε από την Ιερουσαλήμ.  

Και αν μου λέγατε ότι ο αρχιερέας προσκύνησε τον Αλέξανδρο θα το πίστευα. Αλλά ένας Αλέξανδρος 

τον αρχιερέα αυτό δεν θα μπορούσε να γίνει ποτέ. Ο Εβραίος διπλωμάτης φεύγοντας μου αποκρίθηκε:  

« Έχετε θάρρος που μιλάτε έτσι, λέτε την αλήθεια κι όποιος λέει την αλήθεια το πληρώνει. 

Εύχομαι να πάνε όλα καλά, εάν σας αφήσουν να συνεχίσετε». 

 

[ελήφθη Από: "margarita louzi" Αύγουστος 30, 2013. Ευχαριστούμε] 

επιστροφή 

  



 

Προτεινόμενα 

 

Πέρα από το δίλημμα λιτότητα ή ανάπτυξη: 11 κείμενα για την ΑΠΟΑΝΑΠΤΥΞΗ 

 

 

Με πολύ μεγάλη χαρά σας παρουσιάζουμε την τρίτη εκδοτική προσπάθεια των Ηλιόσπορων.  

Επιμέλεια έκδοσης και κειμένων: Γιώργος Καλλής, καθηγητής στο Αυτόνομο Πανεπιστήμιο 

Βαρκελώνης 

Πάνος Πετρίδης, ερευνητής στο Ινστιτούτο Κοινωνικής Οικολογίας, Βιέννη 

Ηλιόσποροι (δίκτυο για την κοινωνική και πολιτική οικολογία)  

 

Μια συλλογή 11 άρθρων για την αποανάπτυξη με ακαδημαϊκό και κινηματικό ενδιαφέρον, για να 

σας κρατήσει συντροφιά το καλοκαίρι. 

Καλή ανάγνωση. Το βιβλίο είναι για eλεύθερο κατέβασμα, ελεύθερη μη- εμπορική, μη- 

κερδοσκοπική αναπαραγωγή και ηλεκτρονική διακίνηση με άδεια χρήσης creative commons. 

Κατέβασε το βιβλίο από ΕΔΩ (http://goo.gl/tmRVS) (pdf 1,9 MB, δεξί κλικ, αποθήκευση ως). 

 

Αντί σύνοψης: Η αποανάπτυξη είναι το κάλεσμα για μια οργανωμένη έξοδο από την καπιταλιστική 

οικονομία της ανάπτυξης. Είναι μια ριζοσπαστική, πολιτική, οικολογική και αριστερή ιδέα ο καιρός 

της οποίας έχει φτάσει προ πολλού. Προκειμένου να συνεχίσει να αναπτύσσεται η οικονομία 

θυσιαζόμαστε όλοι στο βωμό της. Η αποανάπτυξη προσφέρει ένα λεξιλόγιο το οποίο μας βοηθά 

τόσο να οργανώσουμε και να στοχεύσουμε την κριτική στην καρδιά του προβλήματος, την ανάγκη 

δηλαδή του καπιταλισμού να αναπτύσσεται συνεχώς ώστε να μην καταρρεύσει, όσο και να 

αρχίσουμε να συνδέουμε και να νοηματοδοτούμε τα ψήγματα του «άλλου κόσμου» ο οποίος 

ξεπηδάει μέσα από τις στάχτες της κρίσης, ενός κόσμου αλληλεγγύης, συντροφικότητας, απλότητας 

και συνεργασίας. Ενός κόσμου «από κοινού». 

  

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

οικολογία /// www.iliosporoi.net /// www.myspace.com/iliosporoi /// iliosporoi facebook /// 

iliosporoi twitter 
 

επιστροφή 

 

"Αλλάζοντας τον κόσμο" του Manitonquat, εκδόσεις Ηλιόσποροι 2012 (eλεύθερο βιβλίο)  

Ιούλιος 19, 2013 
Κατεβάστε το δωρεάν: http://www.iliosporoi.net/2013-02-18-09-53-30/2013-02-18-10-39-53/568-

manitonquat-2012-e 

Το “Αλλάζοντας τον κόσμο” του Manitonquat, είναι για όσους ονερεύονται και κάνουν τα όνειρά 

τους πραγματικότητα. Είναι ένα αισιόδοξο όραμα για μια άλλη κοινωνία εδώ και τώρα. Μια 

ουτοπία σήμερα που μπορεί να γίνει πραγματικότητα αύριο με τη δική σου συμμετοχή στις 

δημιουργικές αντιστάσεις. 

Το βιβλίο είναι για ελεύθερο κατέβασμα και ηλεκτρονική μη-εμπορική, μη-κερδοσκοπική 

διακίνηση με άδεια χρήσης creative commons. 

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

οικολογία /// www.iliosporoi.net /// www.myspace.com/iliosporoi /// iliosporoi facebook /// 

iliosporoi twitter 
 

επιστροφή 
  

https://www.dropbox.com/s/calkgxv14ujj2bd/11%20keimena%20gia%20tin%20APOANAPTYKSI.pdf
http://goo.gl/tmRVS
http://www.iliosporoi.net/
http://www.myspace.com/iliosporoi
http://www.facebook.com/pages/iliosporoi/131811410168816?ref=mf
http://twitter.com/iliosporoi
http://www.iliosporoi.net/2013-02-18-09-53-30/2013-02-18-10-39-53/568-manitonquat-2012-e
http://www.iliosporoi.net/2013-02-18-09-53-30/2013-02-18-10-39-53/568-manitonquat-2012-e
http://www.iliosporoi.net/
http://www.myspace.com/iliosporoi
http://www.facebook.com/pages/iliosporoi/131811410168816?ref=mf
http://twitter.com/iliosporoi


 

Για πρώτη φορά τίθενται στις ΗΠΑ όρια στις εκπομπές CO2 από νέους Ανθρακικούς 

σταθμούς 

 

Διαβάστε: <http://www2.epa.gov/carbon-pollution-standards/2013-proposed-carbon-pollution-

standard-new-power-plants>. 

Οι εκπομπές της υπό κατασκευή «καθαρής» Πτολεμαϊδας-5 είναι 75% υψηλότερες από τα όρια 

αυτά. 

Ελήφθη από "Tasos Krommydas" Σεπτέμβρης 23, 2013  
 

επιστροφή 
 

Οικολογικό χρέος: Η γη δεν μπορεί πλέον να ανανεώσει τους φυσικούς πόρους- Τραγικά τα 

μεγέθη για την Ελλάδα 

Στις 20 Αυγούστου μπήκαμε σε οικολογικό χρέος: για το υπόλοιπο έτος η ζήτηση της 

ανθρωπότητας για φυσικούς πόρους υπερβαίνει την ικανότητα του πλανήτη να τους ανανεώσει. 

Με λίγα λόγια καταναλώνουμε όσα μπορεί να μας παρέχει ενάμισης πλανήτης. Πριν 20 χρόνια, η 

ημερομηνία οικολογικού χρέους ήταν η 21 Οκτωβρίου, πριν 10 χρόνια η 22 Σεπτεμβρίου. 

Αναλυτικά στοιχεία για κάθε χώρα εδώ. 

Στην Ελλάδα η κατά κεφαλή βιοχωρητικότητα (biocapacity) είναι 1,6 και το κατά κεφαλή 

οικολογικό αποτύπωμα 5,4 (στοιχεία 2007). Το 1962 και οι 2 αυτοί δείκτες ήταν 2,0. Επομένως, 

υποχωρεί η βιοχωρητικότητα και έχει υπερδιπλασιαστεί το οικολογικό αποτύπωμα.  
 

επιστροφή 
 

Αεροψεκασμοι - πληροφοριες εκ των εσω  

July 09, 2013  

Η πρωην Σμηνίας της αμερικανικης αεροποριας Κριστεν Μεγκαν για τους αεροψεκασμους... 

http://www.youtube.com/watch?v=qEusA0GQSwE 
 

επιστροφή 
 

 

Τοπία της Ελλάδας που θυμίζουν τοπία από όλο τον κόσμο 
 

Είναι γνωστή η ποικιλία των τοπίων της Ελλάδας. Δείτε δίπλα –δίπλα φωτο από την Ελλάδα και 

όλο τον κόσμο και εντυπωσιαστείτε. 

http://www.thessalonikiartsandculture.gr/kosmos/art-salad/meet-the-world-in-greece 

Από: "margarita louzi". Ευχαριστούμε  
 

επιστροφή 
 

Επιστημονικός ΣΤαθμός ΑΝτικυθήρων  

 

Από: Κώστας Παπακωνσταντίνου. Ευχαριστούμε 

Σεπτέμβρης 1, 2013  

Είναι πολύ εξειδικευμένο, αλλά ο Ορνιθολογικός Σταθμός Αντικυθήρων (που παρακολουθεί τη 

μετανάστευση και τους πληθυσμούς των πουλιών όλης της Ευρώπης αφού όλα περνάνε από αυτό 

το σταυροδρόμι) αποτελεί τη βασικότερη δραστηριότητα σε αυτό το εκπληκτικό νησί με δεκάδες 

έλληνες και ξένους εθελοντές επιστήμονες, υποδομές σε δύο κτίρια και δυνατότητες για ένα 

μοναδικό πανμεσογειακό φυσικό εργαστήρι (από πλευράς φυσικού κεφαλαίου, τα Αντικύθηρα 

είναι στην κυριολεξία ΜΟΝΑΔΙΚΑ).  

Θα μπορούσα να γράψω τόμους για το πώς το ξεκινήσαμε πριν 15+ χρόνια, από τι περάσαμε, 

αλλά και τις ανάγκες που ακόμα υπάρχουν.  

Στο μπλογκ φαίνεται η καθημερινή κίνηση από δακτυλίωση και παρακολούθηση αρπακτικών 

αλλά με λινκς θα μάθετε και τα υπόλοιπα 

http://blogs.ornithologiki.gr/osa/ 

http://www2.epa.gov/carbon-pollution-standards/2013-proposed-carbon-pollution-standard-new-power-plants
http://www2.epa.gov/carbon-pollution-standards/2013-proposed-carbon-pollution-standard-new-power-plants
http://www.footprintnetwork.org/en/index.php/GFN/page/earth_overshoot_day/
http://storymaps.esri.com/globalfootprint/
http://www.youtube.com/watch?v=qEusA0GQSwE
http://www.thessalonikiartsandculture.gr/kosmos/art-salad/meet-the-world-in-greece
http://blogs.ornithologiki.gr/osa/


 

επιστροφή 
 

Συνιστώμενη ιστοσελίδα για καθημερινή ενημέρωση σε δασικά και περιβαλλοντικά θέματα 

 

http://dasarxeio.com/ 

Εκεί βρήκαμε και αναδημοσιεύουμε την παρακάτω απολαυστική είδηση 

 

Γιατί το αεροδρόμιο του Σαν Φρανσίσκο προσέλαβε 400 κατσίκες;  

11/07/2013  

Σίγουρα δεν πρόκειται για τον πλέον ορθόδοξο τρόπο πρόληψης πυρκαγιών, αλλά οι αρχές του 

διεθνούς αεροδρομίου του Σαν Φρανσίσκο σκέφτηκαν ότι θα είναι ο πιο αποτελεσματικός. 

Οι επιβάτες των πτήσεων που προσγειώνονται θα βλέπουν στο εξής εκατοντάδες κατσίκες να 

βόσκουν στη δυτική πλευρά του αεροδρομίου, ικανοποιώντας το στομάχι τους και 

προστατεύοντας το αεροδρόμιο και τα σπίτια της περιοχής από φωτιές. 

Ο βασικός λόγος που δεν προτιμήθηκε η πιο διαδεδομένη λύση των χορτοκοπτικών μηχανημάτων 

είναι ότι στην περιοχή ζουν απειλούμενα φίδια και βάτραχοι. Έτσι, με κόστος 14.900 δολαρίων, οι 

αρμόδιοι έφεραν ένα κοπάδι με 400 κατσίκες από την Ορίντα της Καλιφόρνια, οι οποίες 

λειτουργούν πλέον ως… φράγμα πυροπροστασίας, δυτικά του αεροδρομίου. 

Δεν είναι η πρώτη φορά που προτιμάται αυτή η λύση. Πέρυσι, σύμφωνα με δελτίο Τύπου του 

αεροδρομίου του Σαν Φρανσίσκο, εκατοντάδες κατσίκες κατόρθωσαν να καθαρίσουν 

προβληματικά σημεία, όπου άνθρωποι και μηχανές δεν έχουν πρόσβαση, προστατεύοντας τα 

απειλούμενα ζώα και αποτρέποντας την εξάπλωση πυρκαγιών. Όλα αυτά χωρίς να χρειαστεί να 

χρησιμοποιηθούν παρασιτοκτόνα. 

Παρόμοια συστήματα αρχίζουν να εφαρμόζονται και σε άλλα αμερικανικά αεροδρόμια. Στο 

Σικάγο, 25-30 κατσίκες επρόκειτο να πιάσουν δουλειά φέτος το καλοκαίρι, σε μια προσπάθεια 

μείωσης των εκπομπών από τα μηχανήματα, εξοικονόμησης χρημάτων και περιορισμού των 

χημικών. 

ΝΑΥΤΕΜΠΟΡΙΚΉ 

 

επιστροφή 
 

4 θεωρητικά κείμενα για την αυτοοργάνωση- αυτοδιαχείριση 
 
οι μεγάλες αλήθειες γράφονται απλά γράφει ο ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΒΑΣΙΛΑΚΗΣ που μας έστειλε τις 
συνδέσεις για αυτά τα κείμενα. Ευχαριστούμε, είναι καλή τροφή για σκέψη. ΗΓ 

 
Σεπτέμβρης 9, 2013  

 
Σας στέλνω 3 ίσως από τα καλύτερα κείμενα που έχω διαβάσει, από την άποψη της πολιτικής και 
θεωρητικής τους επάρκειας για τα ζητήματα που διαπραγματεύονται.  
 
Τελικά η μαρξιστική πολιτική θεωρία μπορεί ακόμη να κλείνει τις θύρες που παραβιάζονται αφού 
φροντίσαμε να τις έχουμε αφήσει ανοιχτές... 
 
1. Μια σύντομη κριτική της αυτοοργάνωσης στην Ελλάδα  
http://www.blaumachen.gr/2013/08/%CE%BC%CE%B9%CE%B1-
%CF%83%CF%8D%CE%BD%CF%84%CE%BF%CE%BC%CE%B7-
%CE%BA%CF%81%CE%B9%CF%84%CE%B9%CE%BA%CE%AE-%CF%84%CE%B7%CF%82-
%CE%B1%CF%85%CF%84%CE%BF%CE%BF%CF%81%CE%B3%CE%AC%CE%BD%CF%89%CF
%83%CE%B7/ 
Διαπραγματεύεται τα ζητήματα της "ανταλλακτικής και αλληλέγγυας οικονομίας" και της 
"αυτοδιαχείρισης" αναλύοντας στο οικονομικό κυρίως επίπεδο τις αντιφάσεις και τα αδιέξοδα των 
αυτόνομων αντιλήψεων. 
 
2. Τα «κοινά» ως προγραµµατική µορφή της θεωρίας  
http://www.blaumachen.gr/2013/06/%CF%80%CE%B5%CF%81%CE%AF-
%CE%BA%CE%BF%CE%B9%CE%BD%CF%8E%CE%BD/ 
Αναδεικνύει το ταξικό και στρατηγικό έλλειμμα του "κινήματος των από κάτω" και του 
"αμεσοδημοκρατικού προτάγματος" - Με εξαιρετικές πολιτικές και ιστορικές αναφορές (δείτε και τις 
παραπομπές) 

http://dasarxeio.com/
http://www.naftemporiki.gr/story/673391
http://www.blaumachen.gr/2013/08/%CE%BC%CE%B9%CE%B1-%CF%83%CF%8D%CE%BD%CF%84%CE%BF%CE%BC%CE%B7-%CE%BA%CF%81%CE%B9%CF%84%CE%B9%CE%BA%CE%AE-%CF%84%CE%B7%CF%82-%CE%B1%CF%85%CF%84%CE%BF%CE%BF%CF%81%CE%B3%CE%AC%CE%BD%CF%89%CF%83%CE%B7/
http://www.blaumachen.gr/2013/08/%CE%BC%CE%B9%CE%B1-%CF%83%CF%8D%CE%BD%CF%84%CE%BF%CE%BC%CE%B7-%CE%BA%CF%81%CE%B9%CF%84%CE%B9%CE%BA%CE%AE-%CF%84%CE%B7%CF%82-%CE%B1%CF%85%CF%84%CE%BF%CE%BF%CF%81%CE%B3%CE%AC%CE%BD%CF%89%CF%83%CE%B7/
http://www.blaumachen.gr/2013/08/%CE%BC%CE%B9%CE%B1-%CF%83%CF%8D%CE%BD%CF%84%CE%BF%CE%BC%CE%B7-%CE%BA%CF%81%CE%B9%CF%84%CE%B9%CE%BA%CE%AE-%CF%84%CE%B7%CF%82-%CE%B1%CF%85%CF%84%CE%BF%CE%BF%CF%81%CE%B3%CE%AC%CE%BD%CF%89%CF%83%CE%B7/
http://www.blaumachen.gr/2013/08/%CE%BC%CE%B9%CE%B1-%CF%83%CF%8D%CE%BD%CF%84%CE%BF%CE%BC%CE%B7-%CE%BA%CF%81%CE%B9%CF%84%CE%B9%CE%BA%CE%AE-%CF%84%CE%B7%CF%82-%CE%B1%CF%85%CF%84%CE%BF%CE%BF%CF%81%CE%B3%CE%AC%CE%BD%CF%89%CF%83%CE%B7/
http://www.blaumachen.gr/2013/08/%CE%BC%CE%B9%CE%B1-%CF%83%CF%8D%CE%BD%CF%84%CE%BF%CE%BC%CE%B7-%CE%BA%CF%81%CE%B9%CF%84%CE%B9%CE%BA%CE%AE-%CF%84%CE%B7%CF%82-%CE%B1%CF%85%CF%84%CE%BF%CE%BF%CF%81%CE%B3%CE%AC%CE%BD%CF%89%CF%83%CE%B7/
http://www.blaumachen.gr/2013/06/%CF%80%CE%B5%CF%81%CE%AF-%CE%BA%CE%BF%CE%B9%CE%BD%CF%8E%CE%BD/
http://www.blaumachen.gr/2013/06/%CF%80%CE%B5%CF%81%CE%AF-%CE%BA%CE%BF%CE%B9%CE%BD%CF%8E%CE%BD/


 
3. Ο χρηµατοπιστωτικός καπιταλισµός και η αυτοδιαχείριση ως ουτοπικός ορίζοντας της δεύτερης 
φάσης της αναδιάρθρωσης  
http://www.blaumachen.gr/2013/09/%CE%BF-
%CF%87%CF%81%CE%B7%C2%B5%CE%B1%CF%84%CE%BF%CF%80%CE%B9%CF%83%CF%
84%CF%89%CF%84%CE%B9%CE%BA%CF%8C%CF%82-
%CE%BA%CE%B1%CF%80%CE%B9%CF%84%CE%B1%CE%BB%CE%B9%CF%83%C2%B5%CF
%8C%CF%82-%CE%BA%CE%B1/  
"Τι γίνεται όµως αν προσπαθήσουµε να σκεφτούµε το ερώτηµα της «αυτοδιαχειριστικής» αναδιάρθρωσης 
του κεφαλαίου µε σηµερινούς όρους; Πρόκειται άραγε για τον επαναστατικό ορίζοντα της εποχής µας; Ή 
πρόκειται για µια οριακή συνθήκη που προκύπτει ως πρόσκαιρη απάντηση στο αδιέξοδο της σηµερινής 
ταξικής πάλης, αδιέξοδο που αφορά και τον ορίζοντα του κεφαλαίου ως οργανωµένης τάξης να 
εκµεταλλευτεί «ικανοποιητικά» το προλεταριάτο αλλά και τον ορίζοντα του προλεταριάτου που δεν 
ανασυντίθεται ως τάξη δι’ εαυτήν µέσα από το εργατικό κίνηµα;..."  
 
Επίσης, ένα πολύ καλό κείμενο από την ΚΟΝΤΡΑ που κάνει κριτική προσέγγιση σε εγχειρήματα 
αυτοδιαχείρισης διεθνώς και αναφέρεται ιστορικά στο ελληνικό παράδειγμα: 
Αυτοδιαχείριση: Εργατική απελευθέρωση ή τυρί στη φάκα του καπιταλισμού;  
 
http://www.eksegersi.gr/%CE%A0%CF%81%CE%BF%CE%BA%CE%B7%CF%81%CF%8D%CE%BE
%CE%B5%CE%B9%CF%82-%CE%88%CE%BA%CF%84%CE%B1%CE%BA%CF%84%CE%B1-
%CF%86%CF%8D%CE%BB%CE%BB%CE%B1/19128.%CE%95%CE%B9%CE%B4%CE%B9%CE%
BA%CE%AE-%CE%AD%CE%BA%CE%B4%CE%BF%CF%83%CE%B7-
%CF%84%CE%B7%CF%82-
%C2%AB%CE%9A%CF%8C%CE%BD%CF%84%CF%81%CE%B1%CF%82%C2%BB-
%CE%B3%CE%B9%CE%B1-%CF%84%CE%B7%CE%BD-
%CE%B1%CF%85%CF%84%CE%BF%CE%B4%CE%B9%CE%B1%CF%87%CE%B5%CE%AF%CF
%81%CE%B9%CF%83%CE%B7 
 
επιστροφή 
 

Διάφορα ενδιαφέροντα 
Εκπομπές CO2, Ηλιακή Ενέργεια,   

 
Αφιέρωμα σε 3 μέρη για το πώς οι εκπομπές CO2 “μετακινούνται» στον κόσμο με τη μορφή καυσίμων ή 
ενσωματωμένες στα προϊόντα. 
 
«Η ηλιακή ενέργεια σύντομα θα ξεπεράσει κάθε άλλη τεχνολογία» σύμφωνα με τον πρόεδρο της 
Ρυθμιστικής Αρχής Ενέργειας των ΗΠΑ. 
 
επιστροφή 
 

Για την Πόλυ Πάνου 
27 Σεπτέμβριος 2013  

Η Πόλυ Πάνου γεννήθηκε στην Αθήνα στις 28 Οκτωβρίου 1940, όμως μεγάλωσε στην Πάτρα. Το 
πραγματικό της όνομα ήταν Πολυτίμη Μπίθα (κατά άλλους Πολυτίμη Κολιοπάνου). 
Μπήκε στη δισκογραφία με το "Πήρα τη στράτα την κακιά" (1952) του Μπιθικώτση. Συνέχισε με το "Να 
πας να πεις της μάνας μου" του Ζαμπέτα- "Τσάντα" (1956) και "Τα αδέλφια δε χωρίζουνε", "Τα λιμάνια", 
"Το δαχτυλίδι", "Άλλα μου λεν τα μάτια σου", "Ένα σφάλμα έκανα", "Εσένα δε σου άξιζε αγάπη", "Ο 
κόσμος όλος με κατακρίνει" και άλλα. 
 Ίδρυσε, αρχικά μαζί με τον Πάνο Γαβαλά, τη δισκογραφική εταιρεία «Βεντέτα». Σημειώνεται ότι η Πόλυ 
Πάνου ήταν η πρώτη που τραγούδησε τα "Παιδιά του Πειραιά", που έγινε αργότερα διεθνής επιτυχία. 
 Απεβίωσε σήμερα στην Αθήνα ύστερα από μάχη με τον καρκίνο. 
Όλοι οι στίχοι των τραγουδιών της Πόλυς Πάνου στο 
http://www.stixoi.info/stixoi.php?info=Lyrics&act=index&sort=alpha&singer_id=61 Χωρίς βίντεο και 
μουσικές. Έτσι για να τη θυμόμαστε στις εξαιρετικές συντροφιές που μας κράτησε και μας κρατάει. 
 
επιστροφή 
  

http://www.blaumachen.gr/2013/09/%CE%BF-%CF%87%CF%81%CE%B7%C2%B5%CE%B1%CF%84%CE%BF%CF%80%CE%B9%CF%83%CF%84%CF%89%CF%84%CE%B9%CE%BA%CF%8C%CF%82-%CE%BA%CE%B1%CF%80%CE%B9%CF%84%CE%B1%CE%BB%CE%B9%CF%83%C2%B5%CF%8C%CF%82-%CE%BA%CE%B1/
http://www.blaumachen.gr/2013/09/%CE%BF-%CF%87%CF%81%CE%B7%C2%B5%CE%B1%CF%84%CE%BF%CF%80%CE%B9%CF%83%CF%84%CF%89%CF%84%CE%B9%CE%BA%CF%8C%CF%82-%CE%BA%CE%B1%CF%80%CE%B9%CF%84%CE%B1%CE%BB%CE%B9%CF%83%C2%B5%CF%8C%CF%82-%CE%BA%CE%B1/
http://www.blaumachen.gr/2013/09/%CE%BF-%CF%87%CF%81%CE%B7%C2%B5%CE%B1%CF%84%CE%BF%CF%80%CE%B9%CF%83%CF%84%CF%89%CF%84%CE%B9%CE%BA%CF%8C%CF%82-%CE%BA%CE%B1%CF%80%CE%B9%CF%84%CE%B1%CE%BB%CE%B9%CF%83%C2%B5%CF%8C%CF%82-%CE%BA%CE%B1/
http://www.blaumachen.gr/2013/09/%CE%BF-%CF%87%CF%81%CE%B7%C2%B5%CE%B1%CF%84%CE%BF%CF%80%CE%B9%CF%83%CF%84%CF%89%CF%84%CE%B9%CE%BA%CF%8C%CF%82-%CE%BA%CE%B1%CF%80%CE%B9%CF%84%CE%B1%CE%BB%CE%B9%CF%83%C2%B5%CF%8C%CF%82-%CE%BA%CE%B1/
http://www.blaumachen.gr/2013/09/%CE%BF-%CF%87%CF%81%CE%B7%C2%B5%CE%B1%CF%84%CE%BF%CF%80%CE%B9%CF%83%CF%84%CF%89%CF%84%CE%B9%CE%BA%CF%8C%CF%82-%CE%BA%CE%B1%CF%80%CE%B9%CF%84%CE%B1%CE%BB%CE%B9%CF%83%C2%B5%CF%8C%CF%82-%CE%BA%CE%B1/
http://www.eksegersi.gr/%CE%A0%CF%81%CE%BF%CE%BA%CE%B7%CF%81%CF%8D%CE%BE%CE%B5%CE%B9%CF%82-%CE%88%CE%BA%CF%84%CE%B1%CE%BA%CF%84%CE%B1-%CF%86%CF%8D%CE%BB%CE%BB%CE%B1/19128.%CE%95%CE%B9%CE%B4%CE%B9%CE%BA%CE%AE-%CE%AD%CE%BA%CE%B4%CE%BF%CF%83%CE%B7-%CF%84%CE%B7%CF%82-%C2%AB%CE%9A%CF%8C%CE%BD%CF%84%CF%81%CE%B1%CF%82%C2%BB-%CE%B3%CE%B9%CE%B1-%CF%84%CE%B7%CE%BD-%CE%B1%CF%85%CF%84%CE%BF%CE%B4%CE%B9%CE%B1%CF%87%CE%B5%CE%AF%CF%81%CE%B9%CF%83%CE%B7
http://www.eksegersi.gr/%CE%A0%CF%81%CE%BF%CE%BA%CE%B7%CF%81%CF%8D%CE%BE%CE%B5%CE%B9%CF%82-%CE%88%CE%BA%CF%84%CE%B1%CE%BA%CF%84%CE%B1-%CF%86%CF%8D%CE%BB%CE%BB%CE%B1/19128.%CE%95%CE%B9%CE%B4%CE%B9%CE%BA%CE%AE-%CE%AD%CE%BA%CE%B4%CE%BF%CF%83%CE%B7-%CF%84%CE%B7%CF%82-%C2%AB%CE%9A%CF%8C%CE%BD%CF%84%CF%81%CE%B1%CF%82%C2%BB-%CE%B3%CE%B9%CE%B1-%CF%84%CE%B7%CE%BD-%CE%B1%CF%85%CF%84%CE%BF%CE%B4%CE%B9%CE%B1%CF%87%CE%B5%CE%AF%CF%81%CE%B9%CF%83%CE%B7
http://www.eksegersi.gr/%CE%A0%CF%81%CE%BF%CE%BA%CE%B7%CF%81%CF%8D%CE%BE%CE%B5%CE%B9%CF%82-%CE%88%CE%BA%CF%84%CE%B1%CE%BA%CF%84%CE%B1-%CF%86%CF%8D%CE%BB%CE%BB%CE%B1/19128.%CE%95%CE%B9%CE%B4%CE%B9%CE%BA%CE%AE-%CE%AD%CE%BA%CE%B4%CE%BF%CF%83%CE%B7-%CF%84%CE%B7%CF%82-%C2%AB%CE%9A%CF%8C%CE%BD%CF%84%CF%81%CE%B1%CF%82%C2%BB-%CE%B3%CE%B9%CE%B1-%CF%84%CE%B7%CE%BD-%CE%B1%CF%85%CF%84%CE%BF%CE%B4%CE%B9%CE%B1%CF%87%CE%B5%CE%AF%CF%81%CE%B9%CF%83%CE%B7
http://www.eksegersi.gr/%CE%A0%CF%81%CE%BF%CE%BA%CE%B7%CF%81%CF%8D%CE%BE%CE%B5%CE%B9%CF%82-%CE%88%CE%BA%CF%84%CE%B1%CE%BA%CF%84%CE%B1-%CF%86%CF%8D%CE%BB%CE%BB%CE%B1/19128.%CE%95%CE%B9%CE%B4%CE%B9%CE%BA%CE%AE-%CE%AD%CE%BA%CE%B4%CE%BF%CF%83%CE%B7-%CF%84%CE%B7%CF%82-%C2%AB%CE%9A%CF%8C%CE%BD%CF%84%CF%81%CE%B1%CF%82%C2%BB-%CE%B3%CE%B9%CE%B1-%CF%84%CE%B7%CE%BD-%CE%B1%CF%85%CF%84%CE%BF%CE%B4%CE%B9%CE%B1%CF%87%CE%B5%CE%AF%CF%81%CE%B9%CF%83%CE%B7
http://www.eksegersi.gr/%CE%A0%CF%81%CE%BF%CE%BA%CE%B7%CF%81%CF%8D%CE%BE%CE%B5%CE%B9%CF%82-%CE%88%CE%BA%CF%84%CE%B1%CE%BA%CF%84%CE%B1-%CF%86%CF%8D%CE%BB%CE%BB%CE%B1/19128.%CE%95%CE%B9%CE%B4%CE%B9%CE%BA%CE%AE-%CE%AD%CE%BA%CE%B4%CE%BF%CF%83%CE%B7-%CF%84%CE%B7%CF%82-%C2%AB%CE%9A%CF%8C%CE%BD%CF%84%CF%81%CE%B1%CF%82%C2%BB-%CE%B3%CE%B9%CE%B1-%CF%84%CE%B7%CE%BD-%CE%B1%CF%85%CF%84%CE%BF%CE%B4%CE%B9%CE%B1%CF%87%CE%B5%CE%AF%CF%81%CE%B9%CF%83%CE%B7
http://www.eksegersi.gr/%CE%A0%CF%81%CE%BF%CE%BA%CE%B7%CF%81%CF%8D%CE%BE%CE%B5%CE%B9%CF%82-%CE%88%CE%BA%CF%84%CE%B1%CE%BA%CF%84%CE%B1-%CF%86%CF%8D%CE%BB%CE%BB%CE%B1/19128.%CE%95%CE%B9%CE%B4%CE%B9%CE%BA%CE%AE-%CE%AD%CE%BA%CE%B4%CE%BF%CF%83%CE%B7-%CF%84%CE%B7%CF%82-%C2%AB%CE%9A%CF%8C%CE%BD%CF%84%CF%81%CE%B1%CF%82%C2%BB-%CE%B3%CE%B9%CE%B1-%CF%84%CE%B7%CE%BD-%CE%B1%CF%85%CF%84%CE%BF%CE%B4%CE%B9%CE%B1%CF%87%CE%B5%CE%AF%CF%81%CE%B9%CF%83%CE%B7
http://www.eksegersi.gr/%CE%A0%CF%81%CE%BF%CE%BA%CE%B7%CF%81%CF%8D%CE%BE%CE%B5%CE%B9%CF%82-%CE%88%CE%BA%CF%84%CE%B1%CE%BA%CF%84%CE%B1-%CF%86%CF%8D%CE%BB%CE%BB%CE%B1/19128.%CE%95%CE%B9%CE%B4%CE%B9%CE%BA%CE%AE-%CE%AD%CE%BA%CE%B4%CE%BF%CF%83%CE%B7-%CF%84%CE%B7%CF%82-%C2%AB%CE%9A%CF%8C%CE%BD%CF%84%CF%81%CE%B1%CF%82%C2%BB-%CE%B3%CE%B9%CE%B1-%CF%84%CE%B7%CE%BD-%CE%B1%CF%85%CF%84%CE%BF%CE%B4%CE%B9%CE%B1%CF%87%CE%B5%CE%AF%CF%81%CE%B9%CF%83%CE%B7
http://www.eksegersi.gr/%CE%A0%CF%81%CE%BF%CE%BA%CE%B7%CF%81%CF%8D%CE%BE%CE%B5%CE%B9%CF%82-%CE%88%CE%BA%CF%84%CE%B1%CE%BA%CF%84%CE%B1-%CF%86%CF%8D%CE%BB%CE%BB%CE%B1/19128.%CE%95%CE%B9%CE%B4%CE%B9%CE%BA%CE%AE-%CE%AD%CE%BA%CE%B4%CE%BF%CF%83%CE%B7-%CF%84%CE%B7%CF%82-%C2%AB%CE%9A%CF%8C%CE%BD%CF%84%CF%81%CE%B1%CF%82%C2%BB-%CE%B3%CE%B9%CE%B1-%CF%84%CE%B7%CE%BD-%CE%B1%CF%85%CF%84%CE%BF%CE%B4%CE%B9%CE%B1%CF%87%CE%B5%CE%AF%CF%81%CE%B9%CF%83%CE%B7
http://www.eksegersi.gr/%CE%A0%CF%81%CE%BF%CE%BA%CE%B7%CF%81%CF%8D%CE%BE%CE%B5%CE%B9%CF%82-%CE%88%CE%BA%CF%84%CE%B1%CE%BA%CF%84%CE%B1-%CF%86%CF%8D%CE%BB%CE%BB%CE%B1/19128.%CE%95%CE%B9%CE%B4%CE%B9%CE%BA%CE%AE-%CE%AD%CE%BA%CE%B4%CE%BF%CF%83%CE%B7-%CF%84%CE%B7%CF%82-%C2%AB%CE%9A%CF%8C%CE%BD%CF%84%CF%81%CE%B1%CF%82%C2%BB-%CE%B3%CE%B9%CE%B1-%CF%84%CE%B7%CE%BD-%CE%B1%CF%85%CF%84%CE%BF%CE%B4%CE%B9%CE%B1%CF%87%CE%B5%CE%AF%CF%81%CE%B9%CF%83%CE%B7
http://shrinkthatfootprint.com/the-carbon-trade
http://www.greentechmedia.com/articles/read/ferc-chair-wellinghoff-sees-a-solar-future-and-a-utility-of-the-future
http://www.stixoi.info/stixoi.php?info=Lyrics&act=index&sort=alpha&singer_id=61


 

Ειδήσεις από τη γειτονιά μας 
 

Διαμαρτυρία 25 Δημάρχων της Νησιωτικής Χώρας για το νομοσχέδιο του τουρισμού 

 

Για το ίδιο ζήτημα δημοσιεύουμε και το επόμενο κείμενο, της WWF (γράμμα προς τους 

βουλευτές).  

Επειδή το θέμα είναι σοβαρό, ρωτάμε: Ο δήμαρχος Φούρνων γιατί δεν υπογράφει; Δεν βρέθηκε, ή 

συμφωνεί με το νομοσχέδιο; Που είναι οι δήμαρχοι Χίου, Λέσβου, Οινουσών; Ούτε αυτοί 

βρέθηκαν;  

Σωστά υπογράφει και ο Δήμαρχος Ικαρίας κατά των σχεδιαζόμενων τουριστικών επενδύσεων… 

«που είναι ξένες προς το περιβάλλον, την κοινωνική και πολιτιστική ταυτότητα των νησιών μας…  

Επιπρόσθετα,  η κατάφωρη υποβάθμιση του φυσικού περιβάλλοντος μέσα από την εκμετάλλευση 

δασών, δασικών εκτάσεων και αιγιαλού καθώς και προστατευόμενων περιοχών, ενισχύει ακόμα 

περισσότερο το επιχείρημα μας πως το πρότυπο αυτό που προτείνεται μόνο υποβάθμιση του 

τουριστικού προϊόντος μπορεί να επιφέρει.»   

Όμως, κατάφωρη υποβάθμιση του φυσικού περιβάλλοντος μέσα από τις ανεμογεννήτριες του 

Μυτιληναίου δεν υπάρχει; ΗΓ 

8 Ιουλίου 2013 

Αξιότιμες/οι κυρίες/οι Βουλευτές,  

Θεωρούμε απαραίτητο να εκφράσουμε την ευθεία αντίθεση μας στις διατάξεις του νομοσχεδίου 

με τίτλο «Απλούστευση διαδικασιών για την ενίσχυση της τουριστικής επιχειρηματικότητας, 

αναδιάρθρωση του ελληνικού Οργανισμού Τουρισμού και λοιπές διατάξεις»,  διότι πιστεύουμε πως 

θα συντελέσουν στη μη αναστρέψιμη υποβάθμιση του τουριστικού προϊόντος των νησιών μας 

και συνεπώς της τοπικής οικονομίας και του κοινωνικού ιστού.  

Είμαστε αντίθετοι στη σαφή προτίμηση των νομοθετών υπέρ εκείνων των τουριστικών 

επενδύσεων που είναι ξένες προς το περιβάλλον, την κοινωνική και πολιτιστική ταυτότητα των 

νησιών μας, όπως των «οργανωμένων υποδοχέων τουριστικών δραστηριοτήτων» και των 

«σύνθετων τουριστικών καταλυμάτων». Η θέση μας αυτή ενισχύεται από το γεγονός πως σε άλλες 

χώρες στις οποίες έχουν δοκιμαστεί έχoυν αποτύχει, με καταστρεπτικές επιπτώσεις για την εθνική 

τους οικονομία. Η παραθεριστική κατοικία δεν είναι τουριστική επένδυση και η μέση δαπάνη του 

παραθεριστή έχει αποδειχθεί πολλάκις κατώτερη από εκείνη των τουριστών. Συνεπώς, η στόχευση 

του νομοσχεδίου για αναβάθμιση του ελληνικού τουριστικού προϊόντος έρχεται σε πλήρη 

αντίθεση με τις προωθούμενες διατάξεις για την περαιτέρω δόμηση νέων κατοικιών, οδηγώντας 

στην υποβάθμιση του δομημένου περιβάλλοντος τη στιγμή που υπάρχουν 55.000 αδιάθετες 

κατοικίες σε εθνικό επίπεδο, το 44% των οποίων υπολογίζονται σε ευαίσθητης κλίμακας και 

περιορισμένης φέρουσας ικανότητας περιοχές όπως ελληνικά νησιά. 

Παρόμοιες προσπάθειες στο παρελθόν, όπως το άρθρο 148 του νόμου 4070/2012 του Υπουργείου 

Υποδομών, με τίτλο «Χωροθέτηση οργανωμένων υποδοχέων τουριστικών δραστηριοτήτων και 

άλλες σχετικές διατάξεις», είχαν προκαλέσει την μαζική αντίδραση των Βουλευτών, της Τοπικής 

Αυτοδιοίκησης και της κοινής γνώμης, με αποτέλεσμα την απόσυρσή τους. Επιπρόσθετα,  η 

κατάφωρη υποβάθμιση του φυσικού περιβάλλοντος μέσα από την εκμετάλλευση δασών, δασικών 

εκτάσεων και αιγιαλού καθώς και προστατευόμενων περιοχών, ενισχύει ακόμα περισσότερο το 

επιχείρημα μας πως το πρότυπο αυτό που προτείνεται μόνο υποβάθμιση του τουριστικού 

προϊόντος μπορεί να επιφέρει.  

Ο τουρισμός, χάρις τα μοναδικά συγκριτικά πλεονεκτήματα της χώρας, οφείλει να αποτελέσει 

έναν από τους κύριους μοχλούς ανάπτυξης της στη σημερινή κρισιμότατη συγκυρία, αλλά ως 

τουρισμός ποιότητας και όχι ως ένα είδος κτηματομεσιτικής δραστηριότητας.  

Βάσει των παραπάνω σας ζητούμε να καταψηφίσετε τις διατάξεις του εν λόγω νομοσχέδιου που 

θίγουν τα παραπάνω συγκριτικά πλεονεκτήματα των νησιών μας, ώστε να αποτραπεί η 

οικοπεδοποίηση και η καταστροφή τους, όπως άλλωστε επιθυμούν και οι συμπολίτες μας. 

Με τιμή, 

1.       Χαράλαμπος Μακρής, Δήμαρχος Αγίου Ευστρατίου 

2.       Ιάκωβος Ρούσσος, Δήμαρχος Ανάφης 



3.       Πανορμίτης Κονταράτος, Δήμαρχος Αστυπάλαιας 

4.       Ιωάννης Κασσιανός, Δήμαρχος Ιθάκης 

5.       Χρήστος Σταυρινάδης, Δήμαρχος Ικαρίας 

6.       Κώστας Χατζηεμμανουήλ, Δήμαρχος Θάσου 

7.       Νικόλαος Ζώρζος, Δήμαρχος Θήρας 

8.       Μιχάλης Χανιώτης, Δήμαρχος Κάρπαθου 

9.       Γεώργιος Δεμιρτζάκης, Δήμαρχος Καντάνου, Χανιά 

10.   Άγγελος Κωβαίος, Πρόεδρος Κοινότητας Ηρακλειάς 

11.   Μπενέτος Σπύρου, Δήμαρχος Λειψών 

12.   Αντώνης Χατζηδιαμαντής, Δήμαρχος Λήμνου 

13.   Γεράσιμος Δαμουλάκης, Δήμαρχος Μήλου 

14.   Ειρήνη Γρυπάρη, Δήμαρχος Μυκόνου 

15.   Νίκος Καρακωνσταντής, Δήμαρχος Νισύρου  

16.   Σπύρος Μπογδάνος, Δήμαρχος Παξών 

17.   Χρήστος Βλαχογιάννης, Δήμαρχος Πάρου 

18.   Θάνος Στυλιανός, Δήμαρχος Σάμου 

19.   Γιάννης Συρίγος, Δήμαρχος Σικίνου 

20.   Γιάννης Δεκαβάλλας,  Δήμαρχος Σύρου 

21.   Γεώργιος Μιχελής, Δήμαρχος Σκοπέλου, διαβάστε τις θέσεις του Δημάρχουεδω 

22.   Μιχαήλ Πατρός, Δήμαρχος Χάλκης  

23.   Γεράσιμος–Θεόδωρος  Μαγκανιώτης, Δήμαρχος  Κιμώλου 

24.   Μαρία Καμμά- Αλειφέρη, Δήμαρχος Τήλου  

25.   Πέτρος Βαφίνης, Δήμαρχος Αλοννήσου 

Πηγή: http://www.egaio.gr/news.php?mid=4&smid=491  

 

επιστροφή 

 

WWF Ελλάς ΕΚΤΑΚΤΗ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ Προς τα μέλη της Βουλής των Ελλήνων για το 

τουριστικό νομοσχέδιο 

3 Ιουλίου 2013 

 

Για το σχέδιο νόμου «Απλούστευση διαδικασιών για την ενίσχυση της τουριστικής 

επιχειρηματικότητας, αναδιάρθρωση του ελληνικού Οργανισμού Τουρισμού και λοιπές διατάξεις». 

 

Αξιότιμες κυρίες και αξιότιμοι κύριοι Βουλευτές, 

Με την παρούσα επιστολή, η περιβαλλοντική οργάνωση WWF Ελλάς σας ζητά να απορρίψετε 

στο σύνολό του το σχέδιο νόμου «Απλούστευση διαδικασιών για την ενίσχυση της τουριστικής 

επιχειρηματικότητας, αναδιάρθρωση του ελληνικού Οργανισμού Τουρισμού και λοιπές διατάξεις». 

Όπως προκύπτει από τον παρακάτω πίνακα, το περιβάλλον αποτελεί σαφώς τον κυριότερο 

παράγοντα επιλογής τουριστικού προορισμού στην Ευρωπαϊκή Ένωση: 

 

ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ: Λόγοι επιλογής προορισμού 

ΔΙΑΣΚΕΔΑΣΗ 16 % 

ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ 25 % 

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ 32 % 

Πηγή: Flash Eurobarometer 291 σχετικά με τη συμπεριφορά των ευρωπαίων προς τον τουρισμό. 

Τα ποσοστά είναι επί του συνόλου των ερωτηθέντων στην ΕΕ-27. 

 

Για τους λόγους που εκθέτουμε συνοπτικά παρακάτω, οι προτεινόμενες διατάξεις είναι ιδιαίτερα 

επιβλαβείς για το κυριότερο τουριστικό προϊόν της Ελλάδας: το φυσικό περιβάλλον. Επίσης, είναι 

ιδιαίτερα επιβλαβείς για την ίδια την τουριστική επιχειρηματικότητα, και υπονομεύουν την 

βιώσιμη ανάπτυξή της, καθώς επιδεινώνουν το χωροταξικό καθεστώς, και προάγουν την εντατική 

και άναρχη δόμηση, την κατάληψη των αιγιαλών και των δασών και την εγκατάλειψη 

στοιχειωδών περιβαλλοντικών απαιτήσεων για τις τουριστικές εγκαταστάσεις. 

http://www.egaio.gr/news.php?mid=4&smid=494
http://www.egaio.gr/news.php?mid=4&smid=491


Υπενθυμίζουμε ότι κάποιες από τις ρυθμίσεις που περιλαμβάνονται στο σχέδιο είχαν 

υποβληθεί τον Μάρτιο του 2012 στη Βουλή ως άρθρο 148 (με τίτλο «Χωροθέτηση οργανωμένων 

υποδοχέων τουριστικών δραστηριοτήτων και άλλες σχετικές διατάξεις») του νόμου 4070/2012 

του Υπουργείου Υποδομών, το οποίο είχε δικαιολογημένα ξεσηκώσει θύελλα αντιδράσεων και 

είχε τελικά καταψηφιστεί. 

Τέλος, παρά την μακρά περίοδο επώασης, το παρόν νομοσχέδιο αποτελεί δείγμα κακής 

νομοθέτησης, που χαρακτηρίζουν οι παραπομπές σε νόμους που έχουν πλειστάκις τροποποιηθεί 

(ή βρίσκονται ήδη σε διαδικασία τροποποίησης, όπως το Ειδικό Χωροταξικό), η άγνοια της 

χωροταξικής και περιβαλλοντικής νομοθεσίας και διάφορες διατάξεις που αντιτίθενται στην 

ευρωπαϊκή νομοθεσία. 

Ειδικότερα, το νομοσχέδιο που έχετε μπροστά σας: 

1. Καθιστά διάτρητο, με διάσπαρτες τροποποιήσεις, το ειδικό πλαίσιο χωροταξικού 

σχεδιασμού για τον τουρισμό, αποφεύγοντας όμως τη «βάσανο» της καλής νομοθέτησης με βάση 

το χωροταξικό δίκαιο και συγκεκριμένα τον νόμο – πλαίσιο για τη χωροταξία 2742/1999. 

Σημειωτέον ότι ο νόμος για τη χωροταξία προβλέπει εισήγηση από την αρμόδια διεύθυνση του 

καθ’ ύλην αρμόδιου ΥΠΕΚΑ και γνωμοδότηση από το Εθνικό Συμβούλιο Χωροταξικού 

Σχεδιασμού, θεσμοθετημένο συμβουλευτικό όργανο της πολιτείας. 

Πιο συγκεκριμένα, το σχέδιο νόμου επιδεινώνει σε πολλά σημεία το καθεστώς του Ειδικού 

Πλαισίου Χωροταξικού Σχεδιασμού, το οποίο ούτως ή άλλως βρίσκεται σε διαδικασία 

επικαιροποίησης από το ΥΠΕΚΑ. Παραδείγματα επιδείνωσης αποτελούν η χωροθέτηση 

οργανωμένων υποδοχέων στον ορεινό χώρο και η κατάργηση των περιορισμών έκτασης στα 

νησιά με έκταση άνω των 90 τετραγωνικών [άρθρο 1 παρ. 4 γ)]. 

2. Ανοίγει τον δρόμο για βαριά και μη αντιστρεπτή περιβαλλοντική υποβάθμιση του συνόλου 

του φυσικού χώρου και ιδιαιτέρως περιοχών μεγάλης οικολογικής αξίας. Ενδεικτικά αναφέρονται 

οι ρυθμίσεις για τη χωροθέτηση σύνθετων τουριστικών καταλυμάτων σε δάση και δασικές 

εκτάσεις, η δυνατότητα οικοδόμησης τουριστικών 

επιπλωμένων κατοικιών μέσα στην παραλία χωρίς οριοθέτηση της τελευταίας (άρθρο 5 παρ. 4), η 

άρση των περιορισμών του ειδικού χωροταξικού για την ανάπτυξη τουριστικών δραστηριοτήτων 

σε περιοχές Natura [άρθρο 1 παρ. 4 δ), πρώτο εδάφιο], η μείωση των αποστάσεων των 

τουριστικών εγκαταστάσεων από οχλούσες χρήσεις (9 παρ. 1) και η «τακτοποίηση» σωρείας 

παρανομιών (π.χ., τουριστικοί λιμένες, χιονοδρομικά κέντρα, τουριστικά καταλύματα), σε βάρος 

των νομοταγών επιχειρηματιών και του κοινωνικού συνόλου. 

3. Παραβιάζει κατάφωρα την ισχύουσα νομοθεσία προστασίας του περιβάλλοντος, 

υποκαθιστώντας, για παράδειγμα, διαδικασίες αδειοδότησης (σε ορισμένες περιπτώσεις, 

επιβεβλημένες από το Σύνταγμα και την ευρωπαϊκή νομοθεσία) απαραίτητες για όλους τους 

εμπλεκόμενους με «βεβαιώσεις υποβολής μελετών», «υπεύθυνες δηλώσεις μηχανικών» κλπ. 

4. Υποβαθμίζει το σημαντικότερο «τουριστικό προϊόν» της χώρας, δηλαδή τον φυσικό και 

πολιτιστικό της πλούτο, αγνοώντας μορφές τουρισμού που αξιοποιούν τον πλούτο αυτό και 

προάγοντας στη θέση τους ξεπερασμένα μοντέλα που άλλα κράτη εγκαταλείπουν, όπως η ευρεία 

ανοικοδόμηση τουριστικών κατοικιών (μεταξύ των οποίων, και μέχρι πρότινος αυθαιρέτων), η 

λειτουργία καζίνο εντός Π.Ο.Τ.Α. [άρθρο 4 παρ. 2 γ)], η λειτουργία υφιστάμενων τουριστικών 

εγκαταστάσεων κατηγορίας Β' χωρίς τις ελάχιστες «πρότυπες περιβαλλοντικές δεσμεύσεις» 

(άρθρο 29 παρ. 1), η πολεοδόμηση δημόσιων ακινήτων με ημιτελή έργα υποδομής (άρθρο 42 παρ. 

3), η εγκατάσταση χώρων εστίασης και αναψυχής (π.χ., κέντρων διασκέδασης) 10 μέτρα (!) από 

τον αιγιαλό (άρθρο 5 παρ. 4), κλπ.  

5. Απεμπολεί κρατικά έσοδα από ισχύουσα νομοθεσία, για παράδειγμα με νέα μείωση του 

ανταλλάγματος χρήσης αιγιαλού από τουριστικές εγκαταστάσεις (άρθρο 27) και τακτοποίηση 

αυθαίρετων κτισμάτων ιδιοκτησίας της Ελληνικής Ολυμπιακής Επιτροπής στην Αρχαία Ολυμπία 

(άρθρο 33). Ειρωνικά μόνο σχόλια μπορεί να προκαλέσει ο υπερδιπλασιασμός του ύψους του 

διοικητικού προστίμου σε ελεύθερους κατασκηνωτές (άρθρο 38 παρ. 3), όταν κατά την τελευταία 

διετία η χώρα έχει ζήσει μια άνευ προηγουμένου νομιμοποίηση πολεοδομικών αυθαιρεσιών όπου 

γης και απεμπόληση ανυπολόγιστου ύψους εσόδων από νόμιμα πρόστιμα με βάση τον 

πολεοδομικό και τον δασικό κώδικα. 

Για όλους τους παραπάνω λόγους, το νομοσχέδιο αυτό αδυνατεί να διασφαλίσει τη 



στοιχειώδη ασφάλεια δικαίου, που αναμένουν από εσάς τόσο οι επενδυτές, όσο και οι πολίτες της 

χώρας. Αυτή η ασφάλεια δικαίου δεν μπορεί να επιτευχθεί με διατάξεις που υποσκάπτουν τις 

προοπτικές της χώρας για πραγματικά βιώσιμη οικονομική ανάκαμψη, με όρους οικολογικούς, 

κοινωνικούς και βεβαίως οικονομικούς. 

Η de facto πλέον αυτονόμηση τού Υπουργείου Τουρισμού στο πεδίο της πολεοδομικής και 

χωροταξικής νομοθεσίας για τις τουριστικές επενδύσεις και δραστηριότητες δημιουργεί μια 

πολιτικά ανερμάτιστη, νομικά επισφαλή και περιβαλλοντικά καταστροφική κατάσταση για τον 

φυσικό χώρο και τους φυσικούς πόρους. 

Εν κατακλείδι, θεωρούμε απολύτως αδικαιολόγητη την καταιγιστική συρρίκνωση της 

νομοθεσίας προστασίας του φυσικού χώρου και των φυσικών πόρων, στο όνομα μιας  χαώδους, 

μακροπρόθεσμα μη βιώσιμης και σαφώς αμφισβητήσιμης με οικονομικούς όρους «ανάπτυξης». 

Ειδικά στην εξαιρετικά κρίσιμη περίοδο που διανύουμε, θα έπρεπε η πολιτική ηγεσία της χώρας 

να αντιμετωπίσει για ιστορικά πρώτη φορά την εθνική ανάγκη για βιώσιμο αναπτυξιακό 

σχεδιασμό, βασισμένο στη διατήρηση του φυσικού κεφαλαίου και την οικολογικά ορθή, 

κοινωνικά δίκαιη και νομικά ασφαλή τόνωση της οικονομικής δραστηριότητας. 

Περισσότερες πληροφορίες: 

Γιώργος Χασιώτης, Υπεύθυνος νομικής ομάδας, g.chasiotis@wwf.gr 

Θεοδότα Νάντσου, Συντονίστρια περιβαλλοντικής πολιτικής, tnantsou@wwf.gr 
 

επιστροφή 
 

Οι διαθεσιμότητες στη Γενική Γραμματεία Αιγαίου και Νησιωτικής Πολιτικής ακυρώνουν 

τη στοιχειώδη πολιτική νησιωτικότητας 

Τρίτη, 06 Αύγ. 2013  

Με την κακή χρήση της διαθεσιμότητας, η κυβέρνηση στην ουσία προχωράει για μια ακόμη 

φορά στην απορρύθμιση του δημόσιου τομέα, υπακούοντας τυφλά σε οδηγίες της τρόικα, χωρίς 

να εξετάζει τις απώλειες στην αποδοτικότητα τόσο του κρατικού μηχανισμού, όσο και στις 

υπηρεσίες προς τους πολίτες. Επιβάλλει ακρωτηριασμούς παρά το ελάχιστο έως και ανύπαρκτο, 

δημοσιονομικό όφελος από αυτούς.  

Αποτέλεσμα της κοντόφθαλμης πολιτικής είναι να απομακρύνονται με τη χρήση της 

διαθεσιμότητας, πενήντα εργαζόμενοι του Υπουργείου Ναυτιλίας και Αιγαίου, είκοσι δυο από 

τους οποίους προέρχονται από τη Γενική Γραμματεία Αιγαίου και Νησιωτικής 

Πολιτικής. Ανάμεσα τους και υπάλληλοι της Γενικής Γραμματείας με υψηλά προσόντα, εμπειρία 

και κατάρτιση, οι οποίοι στελεχώνουν τα ΣΧΟΠ και είναι ταυτόχρονα υπεύθυνοι για τα 

διατηρητέα και τους παραδοσιακούς οικισμούς. 

Οι Οικολόγοι Πράσινοι εναντιωνόμαστε στη: 

α. Διαθεσιμότητα υπαλλήλων χωρίς την παραμικρή διαδικασία αξιολόγησης, στη βάση  κάποιου 

επεξεργασμένου σχεδίου ανασυγκρότησης και με κυρίαρχη λογική το "αποφασίζομεν και 

διατάσσομεν" 

β. Κατάργηση κρίσιμων υπηρεσιών, όπως του ΣΧΟΠ, με αποδεδειγμένο έργο στην προστασία του 

δομημένου περιβάλλοντος στα νησιά μας, παρά τις συχνότατες κυβερνητικές ανακολουθίες στο 

ζήτημα αυτό. Την απορρόφηση τους από τις κεντρικές υπηρεσίες δίχως πρόβλεψη για την τύχη 

των ανοιχτών υποθέσεων που "τρέχουν", την περαιτέρω λειτουργία του και με μία προχειρότητα 

που υπακούει απλά και μόνο στη λογική οριζοντίων απολύσεων. 

γ. Αφαίρεση αρμοδιοτήτων των άγονων γραμμών και υδροδότησης των νησιών του Αιγαίου από 

τη Γενική Γραμματεία, συρρικνώνοντας δραστικά τον προϋπολογισμό της και δυσχεραίνοντας την 

εξυπηρέτηση των κατοίκων των άγονων γραμμών. Οδηγώντας δηλαδή στην κατάργηση της 

Γραμματείας στον επόμενο "σχεδιασμό". 

δ. Ακύρωση οποιασδήποτε πολιτικής νησιωτικότητας, παρά το νόμο Ν.4150/2013  που ψηφίστηκε 

μόλις πριν τρεις μήνες και θεσπίζει ρήτρα νησιωτικότητας σε κάθε νομοθετική πράξη της 

κεντρικής κυβέρνησης. Νόμος που πανηγυρίστηκε δεόντως από κυβερνητικούς βουλευτές και 

υπουργούς. Πρόσφατη είναι μάλιστα η εξαίρεση εργαζομένων από το καθεστώς της 

διαθεσιμότητας που αναγνώριζε τις ιδιαιτερότητες των περιοχών αυτών. Με τη συρρίκνωση και 

ενδεχόμενη κατάργηση της Γραμματείας Αιγαίου και Νησιωτικής Πολιτικής στην ουσία 

ακυρώνεται κάθε πρόθεση για πολιτική νησιωτικότητας. 



Οι Οικολόγοι Πράσινοι συμπαραστεκόμαστε στο δίκαιο αγώνα των εργαζομένων της Γενικής 

Γραμματείας και του Υπουργείου Αιγαίου που εξοντώνονται χάριν ποσοτικών απαιτήσεων της 

τρόικας για απολύσεις στο Δημόσιο Τομέα. Οι πολιτικές αυτές πραγματικό στόχο έχουν την 

οριστική απορρύθμιση του δημοσίου και τη μείωση των μισθών μέσω της καλλιέργειας κλίματος 

καρατομήσεων και χωρισμού των εργαζομένων σε "προνομιούχους" και απολυμένους. 

Παλεύουμε σταθερά και με συνέπεια για πολιτικές που προσφέρουν στον τόπο και την κοινωνία, 

για τον εξορθολογισμό της λειτουργίας των κρατικών υπηρεσιών μέσω ενός συγκροτημένου 

σχεδίου αναβάθμισής τους και εναντιωνόμαστε σε ρυθμίσεις που στόχο έχουν την ουσιαστική 

απαξίωση του δημόσιου τομέα και οδηγούν στη συρρίκνωση κρίσιμων υπηρεσιών για τον πολίτη. 

Οι Περιφερειακές Γραμματείες των Οικολόγων Πράσινων Βορείου και Νοτίου Αιγαίου 

 

επιστροφή 
 

Οικολογικός Άνεμος στην περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου. 
"Ευφυής εξειδίκευση για την Περιφερειακή Στρατηγική Έρευνας, Τεχνολογίας και 

Καινοτομίας και Σχέδιο Δράσης για την περίοδο 2014-2024”. 

 

Περιφερειακός Σύμβουλος : Νίκος Χρυσόγελος. 

http://ecoanemos.wordpress.com, email: ecoanemos@gmail.com. 

 

Εισήγηση του Νίκου Χρυσόγελου, Περιφερειακού Σύμβουλου με τον Οικολογικό Άνεμο 

Ευρωβουλευτή των Οικολόγων Πράσινων / Ομάδα των Πράσινων στο Ευρωκοινοβούλιο στη 

συνεδρίαση του Περιφερειακού Συμβουλίου Ν Αιγαίου στις 31/8/2013 στη Ρόδο. 

 

1.Ιστορικό και βασικό σκεπτικό. 

Η παρούσα εισήγηση αφορά ένα θέμα που ζητήσαμε να ενταχθεί στην ημερήσια διάταξη του 

Περιφερειακού Συμβουλίου μια κι αποτελεί πολύ σημαντικό ζητούμενο στην προσπάθεια της 

χώρας και της περιφέρειας ειδικότερα για να βγει από την κρίση, στην αναζήτηση νέων ιδεών και 

προτάσεων για την οικονομία, την κοινωνική οργάνωση, την απασχόληση και το περιβάλλον, που 

θα συνδυάζουν τη σοφία του παρελθόντος με την σύγχρονη επιστήμη αλλά και τις ικανότητες, 

δεξιότητες, το ανθρώπινο και κοινωνικό κεφάλαιο που υπάρχουν στο Ν Αιγαίο. 

Αλλά και ως αναγκαίο βήμα στην προετοιμασία της Περιφέρειας Ν Αιγαίου για την αξιοποίηση 

των ευκαιριών του Ευρωπαϊκού Ταμείου Περιφερειακής Ανάπτυξης, με βάση το πλαίσιο των 

θεματικών προτεραιοτήτων της πολιτικής συνοχής. 

 Έναυσμα για την πρόταση συζήτησης του θέματος ήταν η ευκαιρία που είχα ως ευρωβουλευτής 

των Οικολόγων Πράσινων να εισηγηθώ το θέμα, εκ μέρους της Ομάδας των Πράσινων, στην 

Επιτροπή Περιφερειακής Ανάπτυξης του Ευρωκοινοβουλίου, κατά τη συζήτηση σχετικής έκθεσης 

REGI/7/12766, 2013/2094(INI). 

Η εισήγησή μου (1) αφορούσε στα θέματα έρευνας, τεχνολογίας και καινοτομίας και του ρόλου 

που μπορεί να παίξουν για διέξοδο από την κρίση καθώς και για τη συμμετοχή των περιφερειών, 

της κοινωνίας των πολιτών και των νέων στον σχεδιασμό της περιφερειακής στρατηγικής για την 

έρευνα, τεχνολογία και καινοτομία στο πλαίσιο των πολιτικών συνοχής και της επόμενης 

προγραμματικής περιόδου 2014-2020, με έμφαση στις νησιωτικές και ορεινές περιοχές. 

Σχετικό θέμα μας απασχόλησε ήδη σε προηγούμενη συνεδρίαση μας στις 27-4-2013 στη Ρόδο –

και πάλι- (Συγκρότηση Περιφερειακού Συμβουλίου Καινοτομίας «AEGEAN 2020»). 

Είχαμε εκφράσει τις επιφυλάξεις μας ως προς την μάλλον γραφειοκρατική προσέγγιση του 

θέματος αλλά και την αποτελεσματικότητα λειτουργίας του προταθέντος και αποφασισθέντος 

«Συμβουλίου Καινοτομίας» και είχαμε δεσμευθεί να επανέλθουμε με αναλυτικότερη εισήγηση. 

 Με βάση τα ανωτέρω συντάσσεται η παρούσα εισήγηση η οποία περιλαμβάνει αναλυτικά:. 

§ Το Βασικό ερώτημα  

§ Πλαίσιο αναφοράς. 

§ Πρόταση μεθοδολογικών αρχών. 

§ Προτεραιότητες και εργαλεία στρατηγικής και του σχεδίου δράσης:. 

§ Δυνατότητες εξωτερικής υποστήριξης της προσπάθειας. 

 



2. Το πλαίσιο αναφοράς. 

Την επόμενη προγραμματική περίοδο τα "καθαρά" ερευνητικά προγράμματα θα χρηματοδοτηθούν 

κυρίως από το πρόγραμμα «Ορίζοντας 2020», ενώ τα υπόλοιπα προγράμματα έρευνας και 

καινοτομίας θα ενταχθούν στην Πολιτική Συνοχής και ιδιαίτερα στο Ευρωπαϊκό Ταμείο 

Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ). 

Σε αυτόν τον σχεδιασμό θα πρέπει να συμμετάσχουν ουσιαστικά και με οργανωμένη μεθοδολογία 

διαβούλευσης όχι μόνο τα πανεπιστήμια και τα ερευνητικά κέντρα αλλά και οι κοινωνικές και 

επαγγελματικές ενώσεις, ιδιαίτερα οι νέοι άνθρωποι μια και αφορά ένα σχεδιασμό με ορίζοντα το 

2020 και μετά από το έτος αυτό. 

 Η ύπαρξη της Στρατηγικής Έρευνας, Τεχνολογίας και Καινοτομίας καθώς και Σχεδίου Δράσης 

για την περίοδο 2014-2024 είναι προϋπόθεση επιλεξιμότητας, (ex-ante conditionality), εκ των 

προτέρων όρος (2) για ένταξη των προτάσεων στον στόχο 1 για χρηματοδότηση από το 

Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (3). 

 Χωρίς μια τέτοια Στρατηγική και Σχέδιο Δράσης οι Περιφέρειες δεν θα μπορούν να επενδύσουν 

ευρωπαϊκούς πόρους στην πρώτη αυτή θεματική προτεραιότητα (θεματική προτεραιότητα 1, 

έρευνα και καινοτομία) του νέου ΕΤΠΑ, η οποία θα αποτελεί μαζί με την «τεχνολογία 

πληροφορικής" (θεματική προτραιότητα 2) και την «ανταγωνιστικότητα ΜΜΕ» (θεματική 

προτεραιότητα 3) το 60% των πόρων που θα διαθετούν στις αναπτυγμένες και υπό μετάβαση 

περιφέρειες και το 40% των λιγότερο αναπτυγμένων περιφερειών από το ΕΤΠΑ 2014-2020 (4). 

 Επιπλέον ένα 20% για τις αναπτυγμένες περιφέρειες και 6% για τις λιγότερο αναπτυγμένες 

συνδέεται και αυτό με την έρευνα, καινοτομία και τεχνολογία και θα αφορά στην ενεργειακή 

αποτελεσματικότητα και την προώθηση των Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας. 

 Η Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου, όπως και οι περισσότερες ελληνικές περιφέρειες δεν έχουν ακόμα 

αφομοιώσει την υποχρέωση που έχουν να διαμορφώσουν την Περιφερειακή Στρατηγική και το 

Σχέδιο Δράσης για την έρευνα, τεχνολογία και καινοτομία στην περιοχή τους ως προαπαιτούμενο 

(ex-ante conditionality), αν θέλουν να επωφεληθούν από την πρώτη από τις 11 θεματικές 

προτεραιότητες της "Ευρώπης 2020 και των πολιτικών συνοχής (έρευνα και καινοτομία), όπως 

προβλέπει ο πρόσφατα ψηφισθείς Κανονισμός του Ευρωπαϊκού Ταμείου Περιφερειακής 

Ανάπτυξης. 

 Το παραπάνω νομικό πλαίσιο υπαγορεύει στις περιφέρειες τις εξής ενέργειες:. 

Αυτοανάλυση (αυτοαξιολόγηση) μέσω ανάλυσης SWOT ή παρόμοιων μεθόδων:  

Πρέπει να εκτιμηθούν εκ των προτέρων τα χαρακτηριστικά, τα πλεονεκτήματα, οι ανάγκες και τα 

επιθυμητά αποτελέσματα σε επίπεδο περιφέρειας. 

Με τη στρατηγική S3 συγκεντρώνονται στη συνέχεια οι πόροι σε περιορισμένο αριθμό 

προτεραιοτήτων έρευνας και καινοτομίας. 

 Περιλαμβάνει μέτρα που παρέχουν κίνητρα για ιδιωτικές επενδύσεις στην έρευνα και την 

τεχνολογική ανάπτυξη. 

Περιλαμβάνει ένα σύστημα ελέγχου, αξιολόγησης και παρακολούθησης. 

 Επιπλέον, προβλέπεται να θεσπίσουν τα κράτη μέλη ένα πλαίσιο όπου θα επισημαίνονται οι 

υφιστάμενοι δημοσιονομικοί πόροι για την έρευνα και την ανάπτυξη, μαζί με ένα πολυετές σχέδιο 

για τα κοινοτικά έργα προτεραιότητας (ευρωπαϊκό φόρουμ στρατηγικής για ερευνητικές 

υποδομές, ESFRI). 

 Εάν δεν υπάρχει στρατηγική ή εάν δεν υπάρχει κατά τον χρόνο έγκρισης των επιχειρησιακών 

προγραμμάτων σχέδιο δράσης το οποίο θα εξασφαλίζει την εφαρμογή της στρατηγικής μέχρι το 

2016, δεν καταβάλλονται οι πόροι από το ΕΤΠΑ για τη θεματική προτεραιότητα της έρευνας, 

τεχνολογίας και καινοτομίας . 

 Στην έννοια της καινοτομίας να εξηγήσουμε ότι περιλαμβάνεται όχι μόνο η τεχνολογική αλλά και 

η κοινωνική και οικ0ολογική καινοτομία. 

  

3 Το Βασικό ερώτημα. 

Το καίριο ερώτημα για την Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου και τη διαμόρφωση της στρατηγικής και 

του σχεδίου δράσης για την Ευφυή εξειδίκευση είναι: θα αναλάβουμε ηγετικό ρόλο ως 

αναπτυγμένη περιφέρεια της Ευρώπης, αξιοποιώντας το πολιτιστικό απόθεμα, τον πολιτισμικό 

πλούτο, τη γενετική και βιολογική ποικιλία (βιοποικιλότητα αυτοφυών και καλλιεργούμενων 



ειδών, θαλάσσια βιοποικιλότητα, ορνιθοπανίδα), την εξωστρέφεια της νησιωτικής κοινωνίας και 

της οικονομίας, το μεγάλο αριθμό συχνά άνεργων ή υποαπασχολούμενων στον τουριστικό τομέα 

υψηλής εκπαίδευσης επιστημόνων, την ελκυστικότητα που παρουσιάζει ο νησιωτικός χώρος για 

μετεγκατάσταση νέων αλλά κι έμπειρων ανθρώπων από τη χώρα μας (και όχι μόνο), τις ευκαιρίες 

δικτύωσης και διεθνών συνεργασιών που μεταξύ άλλων προσφέρει και ο τουριστικός χαρακτήρας 

της περιοχής μας;. 

 Η πρότασή μας είναι η Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου να αναλάβει μια μεγάλη πρωτοβουλία και 

πρόγραμμα, έτσι ώστε να δρομολογήσει την ένταξή της ανάμεσα στις ευρωπαϊκές περιφέρειες που 

πρωτοστατούν στην κατεύθυνση της ευφυούς εξειδίκευσης σε έρευνα, τεχνολογία και καινοτομία, 

κι όχι μόνο γιατί στην περιοχή τους υπάρχουν δυναμικά ερευνητικά κέντρα και πανεπιστήμια, 

αλλά γιατί έχουν διαμορφώσει μέσα από διάλογο ισχυρή και συνεκτική στρατηγική για την 

περιοχή τους. 

 Φυσικά αυτό δεν γίνεται μέσα σε 5-6 μήνες, πολύ περισσότερο με διαδικασίες τυπικές που απλώς 

αναπαράγουν σχέδια και ιδέες που διαμορφώθηκαν 10 ή 20 χρόνια πριν, «σχέδια» που απλώς 

ανακυκλώνουν παλιές κι ανεκπλήρωτες συνήθως προτάσεις, μέσα από μια πορεία συμβατική και 

αφημένη στην τύχη. 

Χρειάζεται:. 

 -να μάθουμε από την εμπειρία άλλων περιφερειών -να συζητήσουμε στην περιοχή μας αλλά 

ουσιαστικά και με βάση νέες ιδέες -να εμπλέξουμε στη συζήτηση νέους ανθρώπους από το 

Ν.Αιγαίο, όχι μόνο πανεπιστημιακούς αλλά και νέους αγρότες, επιστήμονες, επιχειρηματίες, 

συμπεριλαμβανομένων κοινωνικών επιχειρηματιών, άνεργους, εκπαιδευτικούς, εθελοντικές, 

κοινωνικές και περιβαλλοντικές οργανώσεις  

-να αξιοποιήσουμε κάθε θεσμό που μπορεί να μας βοηθήσει ουσιαστικά  

-να συνδεθούμε άμεσα με τις ευρωπαίκές διαδικασίες. 

 

4. Περιφερειακός σχεδιασμός και έρευνα - τι αλλάζει στις πολιτικές και αντιλήψεις. 

Η σύγχρονη ευρωπαϊκή εμπειρία και πολιτική προτείνουν να περάσουμε από ένα συγκεντρωτικό 

μοντέλο έρευνας και τεχνολογίας που διαμορφώνεται κεντρικά, σε επίπεδο κεντρικού κράτους ή 

μεγάλων επιχειρήσεων και αφορά μόνο στα μεγάλα ερευνητικά κέντρα και στις μεγάλες 

επιχειρήσεις σε ένα πιο αποκεντρωμένο, πιο περιφερειακό και συμμετοχικό μοντέλο έρευνας 

καινοτομίας και τεχνολογίας . 

 Αυτό το μοντέλο συνδέεται φυσικά και με τα ερευνητικά και ακαδημαικά κέντρα αλλά 

αναδεικνύει ως σημαντικό το ρόλο νέων επιστημόνων, της κοινωνίας των πολιτών, των 

μικρομεσαίων και κοινωνικών επιχειρήσεων, της κοινωνικής ευφυίας και των περιφερειών στην 

ανάπτυξη της έρευνας και της κοινωνικής, οικολογικής και τεχνολογικής καινοτομίας . 

 Βασίζεται στην καλή γνώση των χαρακτηριστικών κάθε περιφέρειας, ενισχύει κι αναδεικνύει 

αυτά τα χαρακτηριστικά και τις ιδιαιτερότητες, το κοινωνικό, ανθρώπινο, γνωστικό και εμπειρικό 

κεφάλαιο κάθε περιφέρειας . 

 Και στη συνέχεια πρέπει η εστίαση να μετατοπιστεί από την έρευνα στην καινοτομία, στην 

εφαρμογή δηλαδή, που μπορεί να αφορά σε τομείς όπως: 

 -η δημιουργία βιώσιμων οικονομικών δραστηριοτήτων ή νέων θέσεων εργασίας αλλά και  

-η σύνδεση τουρισμού με την προστασία του περιβάλλοντος, την ποιοτική παραγωγή τοπικών 

προίόντων και τη πολιτιστική δημιουργία  

-η υγεία και υπηρεσίες υγείας  

-η εκπαίδευση και κατάρτιση σε πράσινα επαγγέλματα  

-ο πολιτισμός  

-η κοινωνική πολιτική  

-η προστασία, διαχείριση κι αποκατάσταση του περιβάλλοντος, των οικοσυστημάτων και της 

βιοποικιλότητας  

-νέα μοντέλα οργάνωσης και λειτουργίας επιχειρήσεων αλλά και της διοίκησης κι αυτοδιοίκησης  

-οικολογική και ενεργειακή καινοτομία  

-οργάνωση κοινωνικών δικτύων  

-νέα μοντέλα συμμετοχικότητας και δημοκρατικής λήψης αποφάσεων  

-σύνδεση της αρχαιολογικής έρευνας ή της ιστορίας με την αναπαράσταση και το παιχνίδι  



και τόσα άλλα. 

Η «Περιφερειακή Στρατηγική Έρευνας, Τεχνολογίας και Καινοτομίας», καθώς και η συμφωνία 

ενός «Σχεδίου Δράσης» δεν σημαίνουν κατά συνέπεια την υιοθέτηση γρήγορα-γρήγορα των 

προτάσεων ή προγραμμάτων τυχόν ερευνητικών κέντρων που υπάρχουν σε μια περιφέρεια ή 

προτάσεων που θα καταθέσει κάποιος μελετητής. 

Σημαίνουν κατά βάση συστηματικό διάλογο μεταξύ όλων των φορέων της περιφέρειας 

(κοινωνικοί κι επαγγελματικοί φορείς πολιτικοί, αυτοδιοίκηση, κοινωνία πολιτών, εκπαιδευτική, 

ερευνητική κι ακαδημαϊκή κοινότητα οργανώσεις νέων, περιβαλλοντικές οργανώσεις κα) ώστε να 

ιεραρχηθούν συνειδητά, μετά από καινοτόμο διάλογο, οι προτεραιότητες των νησιωτικών 

κοινωνιών στη βάση της «ευφυούς εξειδίκευσης” και της ευρωπαϊκής στρατηγικής «Ευρώπη 

2020» . 

 Πρόταση μεθοδολογικών αρχών για την ευφυή εξειδίκευση σε θέματα έρευνας, καινοτομίας και 

τεχνολογίας. 

 Με βάση τα ανωτέρω παρουσιάζουμε και αναλύουμε μεθοδολογικές αρχές με βάση τις οποίες θα 

πρέπει να προχωρήσουμε συλλογικά:. 

 -Σχεδιασμός από τα κάτω προς τα πάνω (bottom up προσέγγιση). 

 -Νέες ιδέες αντί για επανάλειψη ξανά και ξανά προτάσεων που δεν "δούλεψαν" ή έτσι κι αλλιώς 

έχουν ξεπεραστεί. 

-ιεράρχηση προτεραιοτήτων με βάση το δημόσιο όφελος, τη δημιουργία βιώσιμων θέσεων 

εργασίας και την ανάγκη αντιμετώπισης της κρίσης. 

 -Δημιουργία τριγώνου γνώσης (ερευνητικά ιδρύματα, υπεύθυνες επιχειρήσεις και αξιόπιστοι 

διαμορφωτές πολιτικής/κοινωνία πολιτών). 

-Προώθηση της ενεργούς συμμετοχής επιχειρήσεων, όχι μόνο σε επίπεδο εργοδοτών αλλά και 

εργαζομένων. 

-Εμπλοκή των νέων / αυριανών επιχειρηματιών. 

-Διάχυση κι αξιοποίηση υφιστάμενης θετική κι αρνητικής εμπειρίας στο εσωτερικό της 

Περιφέρειας για ανάπτυξη /εφαρμογή καινοτομίας: εμπλοκή φορέων που υλοποίησαν σχετικά 

ελληνικά και ευρωπαϊκά προγράμματα, όπως οι αναπτυξιακές εταιρείες, το ΚΕΤΑ, τα ενεργειακά 

γραφεία, αλλά και των στελεχών τους μεμονωμένα (είτε συνεχίζουν να εργάζονται εκεί είτε όχι). 

-Πρόσκληση σε νέους αλλά και έμπειρα στελέχη φορέων που κατάγονται από την Ελλάδα αλλά 

εργάζονται σήμερα σε κάποια ευρωπαίκή χώρα ή ευρωπαίκό φορέα που μπορεί να συμβάλει στη 

μεταφορά εμπειριών, γνώσεων και καλών πρακτικών. 

 -Συνεργασία κι ανταλλαγή εμπειριών και καλών πρακτικών με άλλες Περιφέρειες στην Ελλάδα 

και την Ευρώπη για ανταλλαγή καλών πρακτικών και αποφυγή επανάληψης εργασιών αλλά και 

λαθών. 

Συμμετοχή σε κοινά προγράμματα με θαλάσσιες και νησιωτικές περιφέρειες καθώς και 

περιφέρειες με απομακρυσμένες κι αραιοκατοκημένες περιοχές. 

 -Ανοιχτή στάση απέναντι στην υπεύθυνη κοινωνικά και περιβαλλοντικά τεχνολογία - έμφαση 

στον διατομεακό χαρακτήρα και ένα ευρύ φάσμα εναλλακτικών -όχι εξάρτηση από μονοσήμαντες 

λύσεις και ιδιοτελή επιχειρηματικά συμφέροντα . 

 -Αξιοποίηση μηχανισμού κοινωνικής επιχειρηματικότητας, που έχει αποδείξει ευελιξία αυξημένη 

προσαρμοστικότητα και συμμετοχή της τοπικής κοινωνίας στα οφέλη. 

-Δημιουργία μηχανισμού παρακολούθησης και αξιολόγησης αποτελεσμάτων του σχεδίου δράσης, 

προσαρμογή και βελτιστοποίηση. 

Προτείνουμε λοιπόν 3 άμεσα βήματα πριν ξεκινήσει η διαδικασία για τη διαμόρφωση της 

στρατηγικής έρευνας, καινοτομίας και τεχνολογίας: 

1ο βήμα Δημιουργία μιας μικρής ευέλικτης ad hoc ομάδας "νησιωτική καινοτομία 20142020" που 

θα αποτελείται από έναν εκπρόσωπο της Περιφέρειας, δύο εκπροσώπους του Περιφερειακού 

Συμβουλίου και τρεις νέους που θα προέρχονται από επαγγελματικούς κοινωνικούς κι 

ακαδημαικούς χώρους αντιστοίχως. 

Στόχος της ομάδας αυτής είναι να παρακολουθεί τα θέματα έρευνας, καινοτομίας, τεχνολογίας σε 

ευρωπαίκό, εθνικό και περιφεριακό επίπεδο και να κάνει εισηγήσεις τόσο στο "Συμβούλιο 

Καινοτομίας AEGEAN 2020" όσο και στο Περιφερειακό Συμβούλιο, να συμβάλλει δηλαδή στην 

ενημέρωση, πληροφόρηση και στον διάλογο. 



Η ομάδα δεν θα έχει αποφασιστικές αρμοδιότητες . 

2ο βήμα Άμεση συμμετοχή και ενεργοποίηση της Περιφέρειας Ν.Αιγαίου στο Δίκτυο S3 Platform 

που δημιουργήθηκε με την υποστήριξη της Κομισιόν για να παράσχει επαγγελματική 

συμβουλευτική υποστήριξη στα Κράτη Μέλη και τις Περιφέρειες για να σχεδιάσουν τις 

στρατηγικές καινοτομίας για ευφυή εξειδίκευση . 

 Το Δίκτυο παρέχει συμβουλές μέσω:. 

 Οδηγών και υλικού παραδειγμάτων καλών πρακτικών. 

 Οργάνωσης ειδικών συνεδριάσεων, ημερίδων και σεμιναρίων εκπαίδευσης για πολιτικούς και 

ανθρώπους που συμμετέχουν στη λήψη αποφάσεων. 

 Πρόσβασης σε σχετικά δεδομένα. 

 Συμμετοχής σε υψηλής ποιότητας ερευνητικά προγράμματα για την διαμόρφωση στρατηγικών 

και πολιτών. 

 Στο Δίκτυο S3 Platform έχουν δηλώσει μέχρι σήμερα συμμετοχή, σε ευρωπαϊκό επίπεδο 170 

περιφέρειες και από την Ελλάδα 6 από τις 13 Περιφέρειες, αυτές της Αττικής, Κρήτης, Δυτ 

Ελλάδας, Ηπείρου, Κεντρικής Μακεδονίας, Αν Μακεδονίας και Θράκης. 

 Μέσα από το δίκτυο αυτό να αναπτύξουμε συνεργασίες για ανταλλαγή εμπειριών και καλών 

πρακτικών, κοινές δράσεις, κοινά προγράμματα, ημερίδες διαλόγου κα. 

3ο βήμα Ανοικτή πρόσκληση σε νέους που ζουν στα νησιά ή κατάγονται από τα νησιά να 

συμμετάσχουν (όπου και να βρίσκονται σήμερα) σε ένα "φόρουμ διαλόγου για το μέλλον του Ν 

Αιγαίου". 

Η πρώτη μορφή του φόρουμ θα είναι ηλεκτρονική και η επικοινωνία οριζόντια και δομημένη σε 

θεματικούς άξονες σε σχέση με την ευφυή εξειδίκευση στην έρευνα, καινοτομία και τεχνολογία 

στο Ν Αιγαίο (περιβάλλον, κοινωνική συνοχή, αλληλεγγύη, υγεία, παιδείαεκπαίδευση πρωτογενής 

παραγωγή, βιώσιμος τουρισμός, ενέργεια, πολιτισμός, τεχνολογία συγκοινωνίες-επικοινωνίες)  

Αφού δομηθεί το ηλεκτρονικό φόρουμ μέσω των σοσιαλ μίντια, θα προχωρήσει αργότερα (αρχές 

άνοιξης 2014) η διοργάνωση κατ' αρχάς σε κάθε νησί και αργότερα σε κάθε μία από τις δύο 

νομαρχιακές ενότητες της περιφέρειας στρογγυλών τραπεζιών διαλόγου . 

 Αρχές Σεπτεμβρίου 2014, θα οργανωθεί κεντρική ημερίδα διαλόγου για σύνθεση και ιεράρχηση 

προτεραιοτήτων, με βάση το υλικό που θς έχει προκύψει από τον διάλογο μέσω του ηλεκτρονικού 

φόρουμ και των στρογγυλών τραπεζιών, ενόψει της διαμόρφωσης της στρατηγικής της 

περιφέρειας για την ευφυή εξειδίκευση της έρευνας, καινοτομίας και τεχνολογίας από το 

Περιφερειακό Συμβούλιο που θα προκύψει από τις εκλογές του 2014 . 

 Τα στρογγυλά τραπέζια διαλόγου θα πρέπει να είναι υπό την αιγίδα της Περιφέρειας και του 

Περιφερειακού Συμβουλίου, των Δήμων και των Δημοτικών Συμβουλίων καθώς και των 

επαγγελματικών και κοινωνικών φορέων κάθε νησιού, ώστε να έχει η διαδικασία την ευρύτερη 

δυνατή υποστήριξη και συμμετοχή και να μην εμπλακεί σε αντιπαραθέσεις ενόψει των 

αυτοδιοικητικών εκλογών του Μαίου 2014 . 

 Η μεθοδολογία διαλόγου στα στρογγυλά τραπέζια θα πρέπει να ακολουθεί ένα από τα υπάρχοντα 

μοντέλα συμμετοχικής διαβούλευσης, για παράδειγμα τη μεθοδολογία διαμόρφωσης κοινού 

οράματος, και να συντονίζεται από έναν έμπειρο και γνώστη των θεμάτων του Ν,Αιγαίου 

μοντερέιτορ/ moderator. 

Σχετική εμπειρία υπάρχει σε ελληνικό κι ευρωπαίκό επίπεδο, και μπορούμε να παρέχουμε σχετικό 

ενημερωτικό υλικό για τις μεθοδολογίες αυτές, εφόσον ληφθεί σχετική απόφαση.  

 

5. Προτεραιότητες και εργαλεία στρατηγικής και του σχεδίου δράσης: 

Η Περιφερειακή Στρατηγική και το Σχέδιο Δράσης οφείλουν να αναδεικνύουν τα χαρακτηριστικά 

κάθε περιφέρειας που την κάνουν ξεχωριστή και σημαντική, ανεξάρτητα από το Ακαθάριστο 

Εθνικό Προϊόν της, αναδεικνύουν και προστατεύουν τον φυσικό, πολιτισμικό, γενετικό, γνωστικό 

κοινωνικό κι ανθρώπινο πλούτο της, διαμορφώνουν ένα βιώσιμο μοντέλο οικονομίας που είναι 

προς όφελος της κοινωνίας και της μακροχρόνιας προστασίας του φυσικού περιβάλλοντος, της 

υλικής βάσης για βιώσιμη ευημερία. 

 Με βάση τα ανωτέρω καταθέτουμε μερικές προτάσεις για να τεθούν στον διάλογο για την 

στρατηγική: 



Α Κάθετες – και διατομεακές προτεραιότητες έρευνας, καινοτομίας και τεχνολογίας με 

στόχους: 

 -Προστασία του κλίματος και προσαρμογή στην κλιματική αλλαγή, μέσω της αρχαιολογικής 

οικολογικής και ιστορικής έρευνας για τις αλλαγές που έχουν συντελεστεί κατά το παρελθόν στο 

Αιγαίο και για το πως αντέδρασαν -μεταβλήθηκαν οι φυσικές και ανθρώπινες κοινότητες, έτσι 

ώστε να αναπτύξουμε στρατηγικές προσαρμογής στην επερχόμενη βίαιη κλιματική αλλαγή και 

προστασίας από ακραία καιρικά φαινόμενα. 

-Ανανεώσιμη ενέργεια προσαρμοσμένη στα χαρακτηριστικά της νησιωτικής περιφέρειας μας. 

Προσαρμογή των τεχνικών, κοινωνικών και οικονομικών παραμέτρων της στον συγκεκριμένο 

χώρο (έξυπνα δίκτυα, ενσωμάτωση στα χαρακτηριστικά παραδοσιακών οικισμών και φυσικού 

περιβάλλοντος, αξιοποίηση ΑΠΕ και για τις ακτοπλοικές συνδέσεις και τα μέσα συγκοινωνιών 

μεταφορών και βιώσιμης μετακίνησης στα νησιά, κατάλληλα προσαρμοσμένα συστήματα 

εξοικονόμησης ενέργειας αναπτύσσοντας περαιτέρω τις γνώσεις και την εμπειρία της 

παραδοσιακής αρχιτεκτονικής με στόχο δημόσια κτίρια, τουριστικές μονάδες και κατοικίες 

μηδενικών εκπομπών αερίων του θερμομηπίου κα. 

Διαμόρφωση μιας στρατηγικής απεξάρτησης από τα ορυκτά καύσιμα και κάλυψης των συνολικών 

ενεργειακών αναγκών της περιφέρειας από ανανεώσιμες πηγές και εξοικονόμηση σε ποσοστό 80-

90% σταδιακά μέχρι το 2050 . 

 -Βιο-οικονομία και πράσινη οικονομία για την παραγωγή προίόντων από ανανεώσιμες τοπικές 

πρώτες ύλες και παροχή πράσινων υπηρεσιών που έχουν ελάχιστη περιβαλλοντική επιβάρυνση 

και θετική επίπτωση στην κοινωνία. 

 -Βιώσιμα μοντέλα τουρισμού και σταδιακή προσαρμογή του υπάρχοντος τουρισμού σε αυτά. 

 Σύνδεση του τουρισμού με την παραγωγή και κατανάλωση τοπικών ποιοτικών προιόντων αλλά 

και με περιβαλλοντές στάσεις και συμπεριφορές που οδηγούν σε ελαχιστοποίηση της επιβάρυνσης 

στο φυσικό και ανθρωπογενές περιβάλλον και στο κλίμα. 

Υποστήριξη της βιολογικής γεωργίας, κτηνοτροφίας και μελισσοκομίας. 

Δημιουργία τράπεζας γενετικού υλικού για αυτοφυή και καλλιεργούμενα είδη και παραγωγή 

υγιούς πολλαπλασιαστικού υλικού με τοπικές ποικιλίες για ενίσχυση της γεωργίας. 

 -Βελτίωση των υπαρχόντων κοινωνικών δικτύων και ενίσχυση της κοινωνικής συνοχής βελτίωση 

της υγείας και των παρεχόμενων υπηρεσιών υγείας, ανάπτυξη δομών και υπηρεσιών 

ποροσαρμοσμένων στις γεωγραφικές και άλλες ιδιαιτερότητες των νησιών, με αξιοποίηση της 

κοινωνικής καινοτομίας / κοινωνικής επιχειρηματικότητας σε συνδυασμό με την ψηφιακή 

τεχνολογία, τηλε-ιατρική / ψηφιακή υγεία. 

-Βελτιστοποίηση του μοντέλου επιχειρήσεων και ανάπτυξη δικτύων συνεργασίας ώστε να 

επιβιώσουν οι μικρές και πολύ μικρές επιχειρήσεις, με αξιοποίηση οικολογικής, κοινωνικής 

τεχνολογικής και οργανωτικής καινοτομίας και εφαρμογής κατάλληλης ψηφιακής τεχνολογίας 

συμβουλευτικών υπηρεσιών στην εργασία, εμπόριο, υγεία και εκπαίδευση  

Καινοτομία στην ίδια την παραγωγή προιόντων και παροχή υπηρεσιών (βελτίωση διαδικασιών, 

οργανωτικών δομών επιχειρηματικών μοντέλων, εργαλείων μάρκετινγκ, σχεδιασμού και 

επωνυμίας),  

Οικολογική καινοτομία. 

Κοινωνική καινοτομία. 

-Αναζωογόνηση της περιφερειακής συνεργασίας, οικονομίας κι απασχόλησης μέσω της 

ανάπτυξης: 

-γεωγραφικών δικτύων (συνεργασία μεταξύ νησιών για την από κοινού προώθηση δράσεων ή 

αντιμετώπισης προβλημάτων, όπως οι ακτοπλοικές συνδέσεις, η παραγωγή ενέργειας από ΑΠΕ)  

-δικτύων κοινής διαχείρισης φυσικών περιοχών στη ξηρά και στη θάλασσα. 

-δικτύων πολιτιστικών, περιβαλλοντικών, ιστορικών, μουσικών, αρχιτεκτονικών και 

αρχαιολογικών διαδρομών, με αξιοποίηση μεταξύ άλλων ψηφιακών βιβλιοθηκών. 

-δικτύων βιομηχανικών και μεταλλευτικών χώρων του παρελθόντος (πχ μεταλλεία Σερίφου 

Σίφνου, Μήλου και λατομείων Πάρου και Νάξου), αλλά και έρευνας των κοινωνικών παραμέτρων  

-δίκτυο ανεμόμυλων και νερόμυλων που υπάρχουν σε διάφορα νησιά και ένταξή τους σε 

σύγχρονες δραστηριότητες (παραγωγή ενέργειας, άλεσμα σιτηρών, φιλοξενία καλλιτεχνικών 

εκθέσεων, τουριστικές χρήσεις και ξεναγήσεις κα). 



-δικτύων ναυπηγείων, ακτοπλοικών σχημάτων και επαγγελματικών και κοινωνικών φορέων και 

της αυτοδιοίκησης για την ανάπτυξη πράσινων, ενεργειακά αποτελεσματικών ακτοπλοικών μέσων 

και πράσινων μέσων συγκοινωνίας πάνω στα νησιά  

-δικτύων διατήρησης και αναπαραγωγής τοπικών ποικιλιών όχι μόνο για επιστημονική αλλά και 

παραγωγική, εμπορική χρήση . 

 Ανάπτυξη Σχεδίου Δράσης για την ανάπτυξη αυτών των δικτύων με φυσικό τρόπο αλλά και με 

αξιοποίηση της σύγχρονης ψηφιακής τεχνολογίας (διαδραστικά μέσα, πολυμέσα αναπαραστάσεις 

με τη μορφή παιχνιδιού κα) ώστε:. 

 -να έρθουν τα νησιά πιο κοντά  

-να αναβαθμιστεί ο ρόλος τους σε θέματα εκπαίδευσης, κατάρτισης, μεταφοράς κι ανταλλαγής 

τεχνογνωσίας, όχι μόνο μέσω τυπικών μορφών αλλά και άτυπων μορφών ή δομών δια βίου 

μάθησης. 

-να ενισχυθεί η κινητικότητα μεταξύ των νησιών όλο το χρόνο. 

-να ενδυναμώσουν οι οικονομικές και εμπορικές ανταλλαγές αλλά και η ανάπτυξη μιας 

πραγματικά περιφερειακής και πολύπλευρης, όχι μονοδιάστατης, οικονομίας. 

Β Οριζόντιες προτεραιότητες: 

Μεταφορά -διάχυση τεχνολογίας, ανάπτυξη ανθρώπινου δυναμικού, διεθνοποίηση ορίζοντα 

δράσης, διαχείριση καινοτομίας - εκπαίδευση. 

 Αναφερόμενοι ειδικότερα στην κοινωνική καινοτομία, τονίζουμε ότι την θεωρούμε ως απάντηση 

σε ιδιαιτερότητες κάθε περιφέρειας και επί μέρους υποπεριοχών, που συνιστούν προβλήματα 

αλλά ταυτόχρονα και προκλήσεις δημιουργικής διεξόδου για την κοινωνία και την οικονομία 

όπως:. 

 -η δημιουργία κατάλληλων κοινωνικών και άλλων δομών που ανταποκρίνονται στον σημερινό 

τρόπο γήρανσης του πληθυσμού -η αντιμετώπιση των εσωτερικών ανισοτήτων, δυσκολιών κι 

αποκλεισμών στην αγορά εργασίας (μεταξύ ανδρών - γυναικών), αλλά και νησιών, νομών και στο 

εσωτερικό μεγάλων νησιών. 

-η αντιμετώπιση των προβλημάτων επικοινωνίας και προσβασιμότητας που αντιμετωπίζουν 

σήμερα οι απομακρυσμένοι τόποι εγκατάστασης. 

-η διαχείριση των φυσικών πόρων με σοφό τρόπο και στο πλαίσιο των περιορισμών που θέτουν το 

περιβάλλον και η κλιματική αλλαγή. 

-η μετατροπή της μετανάστευσης από "φόβο" και "πρόβλημα" σε ευκαιρία για διάλογο των 

πολιτισμών, ενίσχυσης των κοινωνικών και ασφαλιστικών συστημάτων, αντιμετώπισης της 

γήρανσης του πληθυσμού, ανανέωσης της κοινωνικής δυναμικής. 

-η επιβίωση μικρών παραγωγών σε μια εποχή συγκεντρωτισμού της παραγωγής και της παροχής 

υπηρεσιών στο πλαίσιο της παγκοσμιοποίησης. 

Ένας πρώτος κατάλογος εργαλείων -εξειδικευμένων για το νησιωτικό χώρο, με βάση την 

ευρωπαϊκή εμπειρία: 

 -Χρηματοδότηση κινητικότητας ερευνητών με αξιοποίηση υφιστάμενων δημόσιων και 

συλλογικών υποδομών φιλοξενίας. 

-Συναντήσεις εργασίας, εργαστήρια συλλογικής δουλειάς -διαδραστικά και σε πραγματικό 

περιβάλλον - ολίγων ημερών ή και εβδομάδων. 

-Αναλυτικές μελέτες - έρευνες πεδίου σε καινοτόμες επιχειρήσεις. 

-Ενθάρρυνση συμμετοχής πολιτών και φορέων μέσα από δίκτυο εθελοντών. 

-Ενθάρρυνση συμμετοχής φορέων και επιχειρήσεων σε ευρωπαϊκά προγράμματα συνεργασίας και 

έρευνας Interreg, FP7. 

-Υποστήριξη νέων ιδεών και επιχειρηματικών σχεδίων με κουπόνια καινοτομίας, μικροδάνεια - 

μικροπιστώσεις, πράσινα βραβεία, start up κεφαλαίων. 

-Υποστήριξη διατομεακής έρευνας για ανάπτυξη νέων τεχνολογιών και ευκαιριών σε υφιστάμενες 

επιχειρήσεις και δραστηριότητες  

-Συνδυαστική αξιοποίηση ευρωπαίκών πόρων, μεταξύ άλλων και η «Εγγύηση για τη Νεολαία» 

για την ενεργή εμπλοκή των νέων (όπως η απασχόληση νέων επιστημόνων σε επιχειρήσεις για 

Ε&Τ). 

-Πιλοτικά μικροπρογράμματα αστικής ανάπλασης με μόχλευση κοινωνικού κεφαλαίου. 



-Οργάνωση προμηθειών δημόσιου, ιδιωτικού και κοινωνικού τομέα με ειδικούς όρους εμπλοκής 

καινοτομίας και ειδικών ομάδων πληθυσμού. 

-Εμπλοκή δημόσιων υπηρεσιών, π.χ υγείας και εκπαίδευσης σε διαδικασίες ζωντανού 

πειραματισμού, με στόχο και την οικονομική και οργανωτική ενίσχυση τους σε περίοδο κρίσης 

και στις ιδιαιτερότητες του νησιωτικού χώρου. 

Για όλα τα εργαλεία του σχεδίου δράσης, θα πρέπει να καταρτιστούν αναλυτικά 

χρονοδιαγράμματα, προϋπολογισμός και σχέδιο χρηματοδότησης, να οριστούν συντονιστές και 

θεματικοί υπεύθυνοι και να καθοριστούν δείκτες αξιολόγησης (π.χ προστιθέμενη αξία ανά 

εργαζόμενο, αριθμός νέων επιχειρήσεων ανά έτος, όγκος επενδύσεων υψηλού ρίσκου, κ.ά) Στόχος 

η μεθοδευμένη μέγιστη αξιοποίηση του διαθέσιμου χρόνου, που είναι αντικειμενικά μικρός για τη 

διαδικασία ανάπτυξης καινοτομίας. 

  

6 Δυνατότητες εξωτερικής υποστήριξης της προσπάθειας. 

Α Προτείνουμε να αξιοποιηθεί άμεσα η Ομάδα Ειδικών που έχει συγκροτηθεί με τη 

χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και έχει ως υποχρέωση να συμβουλεύσει και να 

καταθέσεις παρατηρήσεις και προτάσεις στις 13 ελληνικές περιφέρειες στο πλαίσιο των 

«Στρατηγικών Ευφυούς Εξειδίκευσης» (RIS3). 

Επίσης οι ειδικοί που περιλαμβάνονται σε ευρωπαϊκές λίστες . 

 4 ειδικοί χρηματοδοτούνται από την REGIO (Γεν Δ/νση Περιφερειακής Πολιτικής), για να 

βοηθήσουν τις περιφέρειες να αναπτύξουν την περιφερειακή στρατηγική τους ευφυούς 

εξειδίκευσης. 

 1 ειδικός από την Ελλάδα περιλαμβάνεται στον κατάλογο ειδικών που στηρίζουν την «πολιτική 

καινοτομίας και Στρατηγικών Ευφυούς Εξειδίκευσης» (RIS3). 

 1 ειδικός έχει συμβόλαιο με την Γενική Δ/νση Έρευνας, Τεχνολογίας κι Ανάπτυξης RTD για την 

ανάλυση της κατάστασης ευφυούς εξειδίκευσης στην Ελλάδα και παροχή υποστήριξης. 

 1 ειδικός στην S3Platform της Σεβίλλη, με χρηματοδότηση από την REGIO (Γεν Δ/νση 

Περιφερειακής Πολιτικής) με στόχο να βοηθήσει τις ελληνικές περιφέρειες . 

 Β Να οργανώσουμε επίσκεψη στο Ευρωκοινοβούλιο και να ζητήσουμε ειδική συνεδρίαση της 

Επιτροπής Περιφερειακής Ανάπτυξης μαζί μέ άλλες νησιωτικές περιφέρειες για τα θέματα 

ευφυούς εξειδίκευσης στην έρευνα, τεχνολογία και καινοτομία στις νησιωτικές περιφέρειες . 

 

Παραπομπές. 

1 Δείτε τη σχετική παρέμβαση στο http://youtu.be/Znr1FZrn0hM, καθώς και το σχολιασμό της 

παρέμβασης από την εκπρόσωπο της Κομισιόν με πληροφορίες που αφορούν τις ελληνικές 

περιφέρειες: http://youtu.be/nkxD5dQviPg. 

2 Άρθρο 2 (νέο) του Κανονισμού-Πλαισίου Παράρτημα V του κανονισμού-πλαισίου, εκ των 

προτέρων όροι, βλ και έγγραφο αναφοράς αριθ 10 της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για τους εκ των 

προτέρων όρους Ο στόχος της ενίσχυσης της Ε&Α&Κ περιλαμβάνει εν προκειμένω την ανάπτυξη 

αριστείας στην έρευνα και την καινοτομία, περισσότερες επιχειρηματικές επενδύσεις στον εν 

λόγω τομέα, καθώς και ενίσχυση των «τριγώνων γνώσης». 

3 Θεματικός στόχος βάσει του άρθρου 9 παράγραφος 1 του μελλοντικού κανονισμού-πλαισίου 

2011/0276(COD),«κανονισμόςπλαίσιο », και του άρθρου 5 παράγραφος 1 του κανονισμού ΕΤΠΑ 

(3.6.2013). 

4.http://www.provincia.torino.gov.it/sviluppolocale/file-storage/download/pdf/trasf_tecnologico/. 

EU_cohesion_policy_priorities.pdf. 

 5 Παράρτημα V της πρότασης κανονισμού-πλαισίου και αποτελέσματα του τριμερούς διαλόγου, 

πρώην παράρτημα IV. 
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Διαχείριση με τη συμμετοχή της τοπικής κοινωνίας και όχι ιδιωτικοποίηση ζητούν οι ΟΠ για 

τις ιαματικές πηγές 

 

11 Σεπ. 2013 

Παρά τις αντιδράσεις των κατοίκων και την πλήρη έλλειψη ολοκληρωμένου σχεδιασμού για το 

μέλλον της Φθιώτιδας, η κυβέρνηση και το ΤΑΙΠΕΔ προχωρούν στο ξεπούλημα των ιαματικών 

πηγών των Λουτρών Υπάτης, των Θερμοπυλών και των Καμένων Βούρλων, που όπως αναφέρεται 

σε χθεσινά δημοσιεύματα, πρόκειται να βγουν μέχρι τέλους Οκτωβρίου σε διεθνή διαγωνισμό από 

το ΤΑΙΠΕΔ. 

Οι Οικολόγοι Πράσινοι θεωρούμε ότι το νερό, σε όλες του τις εκφάνσεις, αποτελεί δημόσιο 

κοινωνικό αγαθό και η χρήση του είναι ανθρώπινο δικαίωμα και όχι εμπόρευμα για οικονομική 

εκμετάλλευση. 

 

Κανένα πρόσχημα για δήθεν ανάκαμψη της οικονομίας και αντιμετώπιση του χρέους, ερήμην των 

τοπικών κοινωνιών, δεν δικαιολογεί την ιδιωτικοποίηση και το ξεπούλημα των Ιαματικών Πηγών. 

Πρόκειται για παράδοσή τους στις πολυεθνικές και στους ξένους επενδυτές ανάγοντάς τες σε 

«φιλέτα», που περιμένουν τους μνηστήρες. Πρόκειται για την πλήρη εφαρμογή της 

νεοφιλελεύθερης πολιτικής στην οικονομία με την ιδιωτικοποίηση των πάντων, ακόμα και των 

κοινωνικών αγαθών και φυσικών πόρων, με τον πολίτη στο περιθώριο να «απολαμβάνει» την 

τρομοκρατία της ανεργίας και της εξαθλίωσης. 

 

Θεωρούμε, επίσης, ότι η πώληση των Ιαματικών Πηγών είναι παράνομη, δεδομένου ότι ο νόμος 

3498/2006 (ΦΕΚ 230 Α), εκτελεστικός του άρθρου 18 παρ1 του Συντάγματος, προβλέπει πως η 

κυριότητα των Ιαματικών Πηγών ανήκει στον ΕΟΤ, ο οποίος μπορεί μόνο να τις ενοικιάζει για 

περιορισμένο χρονικό διάστημα και όχι να τις πουλήσει. 

 

Είναι γεγονός ότι Ιαματικές Πηγές της Φθιώτιδας, με ευθύνες όλων, έχουν αφεθεί εδώ και χρόνια 

στο έλεος του χρόνου, ασυντήρητες και με τις εγκαταστάσεις τους να χρειάζονται πολλές 

επεμβάσεις. Ακολουθήθηκε μια τακτική με σκοπό να ωριμάσουν οι συνθήκες για να δοθούν στους 

ιδιώτες, ακόμα και ως «αναγκαίο κακό», «αντί πινακίου φακής». Η ιδιωτικοποίησή τους, όμως, 

μπορεί να έχει ως μόνα αποτελέσματα τη σταδιακή συρρίκνωση του συγκεκριμένου αγαθού, την 

απομάκρυνση της τοπικής κοινωνίας από την αξία του και, τέλος, την ανάδειξή του σε αγαθό για 

όσους διαθέτουν την οικονομική δυνατότητα να τα απολαμβάνουν. 

 

Επομένως, λύση στη σημερινή κατάσταση εγκατάλειψης των πηγών δεν είναι η πώληση και η 

μεταβίβαση της κυριότητας στους ξένους. Λύση είναι η άμεση σύνταξη Διαχειριστικών Σχεδίων 

για κάθε ιαματική πηγή, τα οποία να απαντούν στην αξιοποίηση, εκμετάλλευση και ανάδειξή τους 

με όρους κοινωνικούς, οικονομικούς, περιβαλλοντικούς μέσα από κοινωνικές, συνεταιριστικές, 

δημοτικές επιχειρήσεις και δημόσιες επενδύσεις, με τη συμμετοχή των τοπικών κοινωνιών και σε 

όφελος της τοπικής οικονομίας και του κοινωνικού συνόλου. 

Οι Οικολόγοι Πράσινοι απαιτούμε την ανάκληση της όποιας απόφασης για ξεπούλημα των πηγών 

και καλούμε τους συμπολίτες μας να συμβάλλουν στον αγώνα για την υπεράσπιση των δημόσιων 

αγαθών, καθώς αυτή αποτελεί υπόθεση όλων μας. 

 

Συλλογή υπογραφών με το παραπάνω αίτημα έχει ξεκινήσει εδώ:  

 http://www.gopetition.com/petitions/όχι-στην-ιδιωτικοποίηση-των-ιαματικών-πηγών.html 

 

Πηγή: http://www.ecogreens-

gr.org/cms/index.php?option=com_content&view=article&id=4882:2013-09-11-09-11-

06&catid=1:press-releases 

 

επιστροφή 

  

http://www.gopetition.com/petitions/%CF%8C%CF%87%CE%B9-%CF%83%CF%84%CE%B7%CE%BD-%CE%B9%CE%B4%CE%B9%CF%89%CF%84%CE%B9%CE%BA%CE%BF%CF%80%CE%BF%CE%AF%CE%B7%CF%83%CE%B7-%CF%84%CF%89%CE%BD-%CE%B9%CE%B1%CE%BC%CE%B1%CF%84%CE%B9%CE%BA%CF%8E%CE%BD-%CF%80%CE%B7%CE%B3%CF%8E%CE%BD.html
http://www.ecogreens-gr.org/cms/index.php?option=com_content&view=article&id=4882:2013-09-11-09-11-06&catid=1:press-releases
http://www.ecogreens-gr.org/cms/index.php?option=com_content&view=article&id=4882:2013-09-11-09-11-06&catid=1:press-releases
http://www.ecogreens-gr.org/cms/index.php?option=com_content&view=article&id=4882:2013-09-11-09-11-06&catid=1:press-releases


 

Ξεπουλούν προστατευόμενους υγρότοπους των Κυκλάδων για το χρέος της Ελλάδας! 

 

Έχουμε το δικαίωμα να θυσιάσουμε την ήδη ευαίσθητη βιοποικιλότητα και την υδατική 

ισορροπία των ελληνικών νησιών;  

Ερώτηση του Ν. Χρυσόγελου για τη μεταβίβαση στο ΤΑΙΠΕΔ προστατευόμενων υγροτόπων και 

ακτών στις Κυκλάδες 

 Να διευκρινίσει τη θέση της η Ευρωπαϊκή Επιτροπή σχετικά με  πρόσφατη απόφαση της 

Ελληνικής Κυβέρνησης (Φ.Ε.Κ. 1020/24-5-13), σύμφωνα με την οποία το Ταμείο Αξιοποίησης 

της Ιδιωτικής Περιουσίας του Ελληνικού Δημοσίου (ΤΑΙΠΕΔ) μπορεί να διαχειρίζεται και να 

εκποιεί και εκτάσεις που βρίσκονται εντός των ορίων περιοχών NATURA 2000, ζήτησε με 

γραπτή ερώτηση του στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή ο Νίκος Χρυσόγελος, ευρωβουλευτής των 

Οικολόγων Πράσινων / Ομάδα των Πράσινων στο Ευρωκοινοβούλιο. Πιο συγκεκριμένα ο Νίκος 

Χρυσόγελος, ανταποκρινόμενος με την ερώτησή του αυτή και σε αιτήματα περιβαλλοντικών 

οργανώσεων από τις Κυκλάδες, ερωτά την Ευρωπαϊκή Επιτροπή αν θεωρεί μια τέτοια 

προοπτική συμβατή με την Ευρωπαϊκή νομοθεσία και αν συνεχίζει να θεωρεί την προστασία 

των φυσικών περιοχών οικολογικής αξίας Natura 2000 ως ευρωπαϊκή προτεραιότητα, ή 

προτίθεται να τις θυσιάσει υπό τις πιέσεις της οικονομικής κρίσης και χρηματοπιστωτικών 

κέντρων. Να σημειωθεί ότι ανάλογες κινήσεις έχουν γίνει και για άλλες περιοχές για τις οποίες 

ήδη ο Νίκος Χρυσόγελος έχει καταθέσει σχετική ερώτηση προς την Κομισιόν 

http://www.chrysogelos.gr/index.php?option=com_k2&view=item&id=1804:thasos-natura-

question&Itemid=62&lang=el 

Πιο συγκεκριμένα για την περιοχή των Κυκλάδων στην πρόσφατη απόφαση της Ελληνικής 

Κυβέρνησης (Φ.Ε.Κ. 1020/24-5-13), το ΤΑΙΠΕΔ αναλαμβάνει να διαχειρίζεται και να εκποιεί 

8 περιοχές σημαντικής οικολογικής αξίας: 4 περιοχές υγροτόπων σε Νάξο, Μήλο και Άνδρο 

που βρίσκονται εντός ορίων περιοχών Natura 2000 (Ειδικές Ζώνες Διατήρησης, από τις οποίες οι 

3 και εντός Ζωνών Ειδικής Προστασίας -περιοχών σημαντικών για τα Πουλιά), 1 υγρότοπο στη 

Νάξο που έχει χαρακτηρισθεί καταφύγιο άγριας ζωής, και 3 περιοχές υγροτόπων σε Πάρο –

Αντίπαρο που έχουν χαρακτηρισθεί προστατευόμενοι ως μικροί νησιωτικοί υγρότοποι. 

Σημαντικά τμήματα των υγροτόπων αυτών καλύπτονται από οικότοπους ευρωπαϊκής 

προτεραιότητας, όπως αναλυτικά για κάθε περιοχή αναφέρεται πιο κάτω. Για τη μία μάλιστα από 

τις περιοχές αυτές, τις Λίμνες Αγίου Προκοπίου, έχει ξεκινήσει διαδικασία προκαταρκτικής 

ενημέρωσης υποψήφιων επενδυτών, σύμφωνα με δημοσίευμα τοπικής εφημερίδας[1], με 

προτεινόμενες χρήσεις: ξενοδοχειακό συγκρότημα, εξοχικές κατοικίες, εμπορικές χρήσεις και 

 συντελεστής δόμησης 0,2 (σε περιοχή που καλύπτεται κατά 76-95% από τον Οικότοπο 

προτεραιότητας Νο 1150: Παράκτιες λιμνοθάλασσες). 

Οι παραπάνω αποφάσεις έρχονται, επίσης, σε αντίθεση και με τον εφαρμοστικό νόμο του 

Μνημονίου Ν. 3986/2011, σύμφωνα με το άρθρο 11 παρ. 2 του οποίου «δεν επιτρέπεται η 

αξιοποίηση δημοσίων ακινήτων, τα οποία εμπίπτουν στο σύνολό τους σε οικότοπους 

προτεραιότητας και σε περιοχές απόλυτης προστασίας της φύσης ή προστασίας της φύσης».  

  

Ο Νίκος Χρυσόγελος δήλωσε σχετικά: 

«Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή θα πρέπει να διευκρινίσει αν είναι σε γνώση της οι αποφάσεις της 

Ελληνικής Κυβέρνησης και αν συναινεί ή συμμετέχει στην εκποίηση περιοχών σημαντικής 

οικολογικής αξίας στα ευαίσθητα και ήδη πιεζόμενα οικοσυστήματα των ελληνικών νησιών. Οι 

περιοχές που αποφασίστηκε να ενταχθούν στον κατάλογο προς εκποίηση έχουν πολλαπλά 

χαρακτηρισθεί ως προστατευόμενες και σημαντικές τόσο από την ευρωπαϊκή όσο κι από την 

ελληνική νομοθεσία, και η αξιοποίησή τους –έτσι όπως εμφανίζεται να προωθείται- προσκρούει στις  

νομοθετικές ρυθμίσεις.  

Ακόμη περισσότερο όμως πρέπει να τονίσουμε ότι, στο όνομα της οικονομικής κρίσης (ή και 

ιδιωτικών συμφερόντων) δεν έχουμε κανένα δικαίωμα να θυσιάσουμε την πολύτιμη και 

απειλούμενη βιοποικιλότητα των ελληνικών νησιών, ούτε να παραγνωρίσουμε τον σημαντικό 

ρόλο των παράκτιων υγροτόπων για την ισορροπία των ευαίσθητων υδατικών συστημάτων»  

Αναλυτικές πληροφορίες για τους υπό εκποίηση υγροτόπους των Κυκλάδων:  

http://www.chrysogelos.gr/index.php?option=com_k2&view=item&id=1804:thasos-natura-question&Itemid=62&lang=el
http://www.chrysogelos.gr/index.php?option=com_k2&view=item&id=1804:thasos-natura-question&Itemid=62&lang=el


1.       ‘Εκταση 162 στρεμμάτων της περιοχής «Λίμνες Αγίου Προκοπίου», στο νησί της Νάξου.  

2.       Η περιοχή βρίσκεται εντός των ορίων της περιοχής του Δικτύου Natura 2000 “Κεντρική και 

Νότια Νάξος” (GR4220014) ως Ειδική Ζώνη Διατήρησης Ν. 33/2011-ΦΕΚ 60/Α/2011): 

Οικότοποι προτεραιότητας 1150, Παράκτιες λιμνοθάλασσες 76-95% κάλυψης 

3.       Έκταση 50 στρεμμάτων της περιοχής « Καλαντός», στο νησί της Νάξου. Η 

περιοχή βρίσκεται εντός των ορίων της περιοχής του Δικτύου Natura 2000 “Κεντρική και Νότια 

Νάξος” (GR4220014) ως Ειδική Ζώνη Διατήρησης Ν. 33/2011-ΦΕΚ 60/Α/2011) και εντός των 

ορίων της περιοχής του Δικτύου Natura 2000 “Νότια Νάξος ” (GR 4220026.) ως Ζώνη Ειδικής 

Προστασίας εντάσσεται δε σε Σημαντική Περιοχή για τα πουλιά και μικρός νησιωτικός 

υγρότοπος (Υ422NAX015 ΦΕΚ 229/ΑΑΠ/2012) 

4.       Έκταση 27 στρεμμάτων της περιοχής « Ατένι Υδρούσας», στο νησί της Άνδρου. Η 

περιοχή βρίσκεται εντός των ορίων της περιοχής του Δικτύου Natura 2000 “Ανδρος” (GR422001) 

ως Ειδική Ζώνη Διατήρησης Ν. 3937/2011-ΦΕΚ 60/Α/2011) και εντός των ορίων της περιοχής 

του Δικτύου Natura 2000 “Ανδρος: Κεντρικό και Νότιο Τμήμα” (GR 4220028) ως Ζώνη Ειδικής 

Προστασίας, έχει δε χαρακτηρισθεί ως Σημαντική Περιοχή για τα πουλιά GR 147  

5.       Έκταση 64 στρεμμάτων της περιοχής «Χιβαδολίμνη Πλάκας», στο νησί της Μήλου. Η 

περιοχή βρίσκεται εντός των ορίων της περιοχής του Δικτύου Natura 2000 “Νήσος Μήλος” 

(GR422000) ως Ειδική Ζώνη Διατήρησης Ν. 3937/2011-ΦΕΚ 60/Α/2011) και εντός των ορίων 

της περιοχής του Δικτύου Natura 2000 “Δυτική Μήλος ” (GR 4220030) ως Ζώνη Ειδικής 

Προστασίας, έχει δε χαρακτηρισθεί ως Σημαντική Περιοχή για τα πουλιά GR 152. (Οικότοποι 

προτεραιότητας : 1150 παράκτιες λιμνοθάλασσες 5-25% κάλυψης, 2250 θίνες των παραλίων με 

juniperus spp. <5-25%) 

6.       Έκταση 1091 στρεμμάτων της περιοχής «Αγερσανί –Λίμνη Αλυκής», στο νησί της Νάξου. 

Η περιοχή της Αλυκής έχει χαρακτηρισθεί καταφύγιο άγριας ζωής (Κ 784-ΦΕΚ 652/Β/2004). 

(Οικότοποι προτεραιότητας 1150, Παράκτιες λιμνοθάλασσες 51-75% κάλυψης, 2250 θίνες των 

παραλίων με juniperus spp. <5%, 1120 εκτάσεις θαλάσσιας βλάστησης με posidonia <5%). 

7.       Εκτάσεις 66 και 13 στρεμμάτων της περιοχής «Αλυκή Αγκαιριάς», στο νησί της Πάρου, 

που έχουν χαρακτηρισθεί μικροί νησιωτικοί υγρότοποι (Υ422PAR003 ΦΕΚ 229/ΑΑΠ/2012 αλλά 

και ΓΠΣ/ΣΧΟΟΑΠ/ΖΟΕ –φεκ 148/ΑΑΠ/2012) (Οικότοποι προτεραιότητας 1150, Παράκτιες 

λιμνοθάλασσες 26-50% κάλυψης) 

8.       Έκταση 20 στρεμμάτων της περιοχής «Παναγιά», στο νησί της Αντιπάρου, που έχει 

χαρακτηρισθεί μικρός νησιωτικός υγρότοπος (Υ422APR002 ΦΕΚ 229/ΑΑΠ/2012 ). Οικότοποι 

προτεραιότητας 1150, Παράκτιες λιμνοθάλασσες 51-75% κάλυψης. 

  

(Ακολουθεί ολόκληρο το περιεχόμενο της γραπτής ερώτησης που κατέθεσε ο Νίκος 

Χρυσόγελος  ) 

Εκποιούμενες προστατευόμενες περιοχές Κυκλάδων – Υγρότοποι /περιοχές Natura 

Σύμφωνα με απόφαση της Ελληνικής Κυβέρνησης, η οποία δημοσιεύτηκε στο Φ.Ε.Κ. 1020/24-5-

13, το Ταμείο Αξιοποίησης της Ιδιωτικής Περιουσίας του Ελληνικού Δημοσίου (ΤΑΙΠΕΔ) 

αναλαμβάνει να διαχειρίζεται και να εκποιεί εκτάσεις στα νησιά των Κυκλάδων, που βρίσκονται 

εντός των ορίων περιοχών NATURA 2000. Ήδη έχει ξεκινήσει διαδικασία προκαταρκτικής 

ενημέρωσης υποψήφιων επενδυτών για το «Δημόσιο ακίνητο στην περιοχή Λίμνες Αγίου 

Προκοπίου» στη Νάξο και υπάρχουν πληροφορίες ότι επίκειται η εκποίηση κι άλλων εκτάσεων 

στις Κυκλάδες:  

- 4 περιοχές υγροτόπων σε Νάξο, Μήλο και Άνδρο που βρίσκονται εντός ορίων περιοχών Natura -

Ειδικές Ζώνες Διατήρησης, από τις οποίες οι 3 και εντός Ζωνών Ειδικής Προστασίας -περιοχών 

σημαντικών για τα Πουλιά,  

- 1 υγρότοπος στη Νάξο που έχει χαρακτηρισθεί καταφύγιο άγριας ζωής, και  

- 3 περιοχές υγροτόπων σε Πάρο –Αντίπαρο που έχουν χαρακτηρισθεί προστατευόμενες ως 

μικροί υγρότοποι.  

Σημαντικά τμήματα των υγροτόπων αυτών καλύπτονται από οικότοπους προτεραιότητας. 

Σύμφωνα με το άρθρο 11 παρ. 2 του Ν. 3986/2011 «δεν επιτρέπεται η αξιοποίηση δημοσίων 

ακινήτων, τα οποία εμπίπτουν στο σύνολό τους σε οικότοπους προτεραιότητας και σε περιοχές 

απόλυτης προστασίας της φύσης ή προστασίας της φύσης».  



  

Ερωτάται η Επιτροπή: 

1. Έχει σχετική πληροφόρηση από τις αρμόδιες αρχές;  

2. Θεωρεί συμβατή με την Ελληνική και Ευρωπαϊκή νομοθεσία μια τέτοια προοπτική; Ενθαρρύνει 

μια τέτοια προοπτική ο εκπρόσωπός της στην Τρόϊκα;  

3. Συνεχίζει να θεωρεί την προστασία των περιοχών του Δικτύου Natura 2000 ως Ευρωπαϊκή 

προτεραιότητα ή έχει αλλάξει την προσέγγισή της υπό την πίεση της οικονομικής κρίσης και 

χρηματοπιστωτικών κέντρων που απαιτούν αποπληρωμή των χρεών υπερχρεωμένων χωρών όπως 

η Ελλάδα, με κάθε θυσία, ακόμη και με εκποίηση φυσικών περιοχών ανεκτίμητης οικολογικής 

αξίας; 

επιστροφή 
 

Επιδότηση Συμπράξεων Τοπικών Φορέων Υποστήριξης της Επιχειρηματικότητας 

(ERASMUS για Νέους Επιχειρηματίες)  
 

Δημοσιεύουμε την παρακάτω πρόσκληση ενδιαφέροντος, παρ’ όλο που έχει περάσει η προθεσμία, 

για να αντιληφθούν οι αναγνώστες την κατεύθυνση των πολιτικών που ακολουθούνται. Οι 

ευκαιρίες είναι πολλές, και μέσω του ΕΣΠΑ και μέσω διαφόρων χρηματοδοτικών μέσων για νέες 

πρωτοβουλίες και οραματικά σχέδια. Η πρόσκληση αυτή απευθύνθηκε σε όλους του δήμους της 

χώρας, άρα και στο Δήμο Ικαρίας. Τέτοιες προσκλήσεις θα έπρεπε να δημιουργούν μεγάλη 

αναστάτωση και ο Δήμος θα έπρεπε να πρωτοστατεί και να υποστηρίζει τους νέους 

επιχειρηματίες, όπως το Γυναικείο Συνεταιρισμό Ραχών, το Μπόλι, τον υπό ίδρυση Γυναικείο 

Συνεταιρισμό Καραβοστάμου, και πολλούς νέους που δεν ξέρουν από πού να ξεκινήσουν, ενώ 

έχουν πολύ καλές ιδέες. Ζητάμε πολλά; Ή απλώς τα αυτονόητα; 

ΗΓ 

  

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ  

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ  

ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ  ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ  

Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΚΑΙ  ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ  ΤΟΠΙΚΗΣ 

ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ  

ΤΜΗΜΑ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ  

 Αθήνα, 18 Ιουνίου 2013  

 Α.Π. 25027  

Ταχ. Δ/νση : Σταδίου 27  

Ταχ. Κώδικας: 10183, Αθήνα  

Πληροφορίες: Δρ.Αντώνιος Καρβούνης  

Τηλέφωνο: 210 37 44 710  

Φαξ: 210 37 44 713  

E-mail: a.karvounis@ypes.gr  

 

Προς:  

1) Αποκεντρωμένες Διοικήσεις  Δ/νσεις Διοίκησης  

2) Δήμους και Περιφέρειες της Χώρας  

 

ΘΕΜΑ: Επιδότηση Συμπράξεων Τοπικών Φορέων Υποστήριξης της Επιχειρηματικότητας 

(ERASMUS για Νέους Επιχειρηματίες- Ευρωπαϊκό Πρόγραμμα-Πλαίσιο για την 

Ανταγωνιστικότητα και την Καινοτομία (CIP)  

 

Σύμφωνα με τον παγκόσμιο δείκτη Doing Business 2012 της Παγκόσμιας Τράπεζας (World 

Bank), μεταξύ 185 χωρών η Ελλάδα κατατάσσεται μόλις στην 78η θέση σε ότι αφορά στη 

διευκόλυνση της επιχειρηματικής δραστηριότητας, στην 146η θέση στις συνθήκες δημιουργίας 

μιας νέας επιχείρησης, και στην 117η θέση στον τομέα της "προστασίας των επενδυτών". Από τα 

παραπάνω γίνεται αντιληπτό ότι η Ελλάδα βρίσκεται πάρα πολύ χαμηλά στους δείκτες 



επιχειρηματικού περιβάλλοντος. Ωστόσο, η αποτελεσματική αναστροφή του εξαιρετικά 

δυσμενούς επενδυτικού και επιχειρηματικού κλίματος –που πλήττει στο σύνολό τους τις 

περιφέρειες της χώρας- μπορεί να αλλάξει με την αποφασιστική παρέμβαση της τοπικής 

αυτοδιοίκησης. Προς αυτήν την κατεύθυνση, το ειδικό πρόγραμμα ERASMUS για Νέους 

Επιχειρηματίες, στο πλαίσιο του ευρωπαϊκού προγράμματος-πλαισίου για την Ανταγωνιστικότητα 

και την Καινοτομία, παρέχει τη δυνατότητα στις διεθνείς συμπράξεις των φορέων της τοπικής 

αυτοδιοίκησης να αναλάβουν πρωταγωνιστικό ρόλο στη βελτίωση του επιχειρηματικού 

περιβάλλοντος σε τοπικό επίπεδο αλλά και με εθνικές προεκτάσεις.  

 

1. Στόχος της πρόσκλησης  

Σκοπός της πρόσφατης πρόσκλησης υποβολής προτάσεων του ειδικού  προγράμματος ERASMUS 

για νέους επιχειρηματίες είναι η επιλογή φορέων  που θα λειτουργήσουν ως Ενδιάμεσοι 

Οργανισμοί για την εφαρμογή του σε τοπικό επίπεδο. Ειδικότερα, θα είναι υπεύθυνοι στο να 

βοηθήσουν τους επιχειρηματίες που θα επωφεληθούν του προγράμματος. Η παρούσα πρόσκληση 

θα υποστηρίξει δράσεις για οργανισμούς ενίσχυσης και διευκόλυνσης της κινητικότητας των νέων 

επιχειρηματιών και δεν προορίζεται για τους επιχειρηματίες που επιθυμούν να συμμετάσχουν στο 

πρόγραμμα. Οι οργανισμοί αυτοί θα βοηθήσουν τους νέους επιχειρηματίες από τις συμμετέχουσες 

χώρες να εμπλουτίσουν την εμπειρία τους, να εμβαθύνουν τις γνώσεις τους και να επεκτείνουν το 

δίκτυό τους μέσω περιόδων άσκησης σε επιχειρήσεις που διευθύνονται από έμπειρους 

επιχειρηματίες σε άλλες συμμετέχουσες χώρες. Ο γενικός στόχος του προγράμματος είναι η 

ενίσχυση της επιχειρηματικότητας, της ανάπτυξης και της διεθνούς προοπτικής και 

ανταγωνιστικότητας των ευρωπαϊκών μικρομεσαίων επιχειρήσεων και η ενθάρρυνση των 

δυνατοτήτων των νέων επιχειρηματιών και νεοσυσταθέντων πολύ μικρών και μικρών 

επιχειρήσεων στις συμμετέχουσες χώρες.  

Με τη χορήγηση επιδοτήσεων για την προώθηση της κινητικότητας των νέων επιχειρηματιών, οι 

ειδικοί στόχοι της Ευρωπαϊκής Επιτροπής είναι:  

. Να παρέχει επιτόπια εκπαίδευση για τους νέους επιχειρηματίες σε μικρές και μεσαίες 

επιχειρήσεις σε άλλα σημεία των συμμετεχουσών χωρών, προκειμένου να διευκολύνουν την 

επιτυχή εκκίνηση και ανάπτυξη των επιχειρηματικών ιδεών τους.  

. Να προωθήσει την ανταλλαγή εμπειριών και πληροφοριών μεταξύ των                                

επιχειρηματιών σχετικά με τα εμπόδια και τις προκλήσεις για την εκκίνηση και την ανάπτυξη των 

επιχειρήσεών τους.  

. Η ενίσχυση της πρόσβασης στην αγορά και τον εντοπισμό πιθανών εταίρων για τις νέες και 

καθιερωμένες επιχειρήσεις σε άλλες χώρες της ΕΕ και τις συμμετέχουσες χώρες.  

. Να υποστηρίζει τη δικτύωση μεταξύ επιχειρηματιών από διάφορες συμμετέχουσες χώρες με την 

αξιοποίηση γνώσεων και εμπειριών από  άλλες συμμετέχουσες χώρες.  

 

2. Επιλεξιμότητα  

Επιλέξιμα για χρηματοδότηση είναι νομικά πρόσωπα εγκατεστημένα σε μία  από τις ακόλουθες 

χώρες:  

. κράτη μέλη της ΕΕ  

. χώρες του ΕΟΧ: Λιχτενστάιν και Νορβηγία  

. υπό ένταξη / υποψήφιες χώρες: Κροατία, η Πρώην Γιουγκοσλαβική Δημοκρατία της 

Μακεδονίας, Ισλανδία, Μαυροβούνιο και Τουρκία  

 . Αλβανία, Ισραήλ και Σερβία (επιπλέον συμμετέχοντες στο Πρόγραμμα Επιχειρηματικότητας και 

Καινοτομίας)  

 

Οι αιτούντες πρέπει να ανταποκρίνονται στον ορισμό των ακόλουθων οργανισμών-στόχων: Κάθε 

δημόσια ή ιδιωτική οντότητα της οποίας μια από τις βασικές δραστηριότητες είναι στον τομέα της 

υποστήριξης των επιχειρήσεων. Αυτό μπορεί να περιλαμβάνει ιδίως:  

. Δημόσιους φορείς που είναι αρμόδιοι για ή δραστηριοποιούνται στους τομείς των οικονομικών 

υποθέσεων, επιχειρήσεων, υποστήριξης επιχειρήσεων ή συναφών θεμάτων,  



. Εμπορικά και βιομηχανικά επιμελητήρια, βιοτεχνικά επιμελητήρια ή ανάλογους φορείς, . 

Οργανισμούς στήριξης επιχειρήσεων, επιχειρήσεις στη φάση εκκίνησης (start-up) και 

εκκολαπτήρια επιχειρήσεων (incubators),  

. Επαγγελματικές ενώσεις και δίκτυα υποστήριξης επιχειρήσεων, Δημόσιους και ιδιωτικούς 

φορείς που παρέχουν υπηρεσίες υποστήριξης επιχειρήσεων.  

Οι κοινοπραξίες πρέπει να αποτελούνται από τουλάχιστον 5 ανεξάρτητες νομικές οντότητες από 

τουλάχιστον 4 διαφορετικές συμμετέχουσες χώρες. Δεν επιτρέπεται ένας εταίρος να συμμετέχει 

σε περισσότερες από μία προτάσεις. Αν συμβεί αυτό, όλες οι προτάσεις που αφορούν τον εταίρο 

αυτό θα αποκλειστούν. Οι υποψήφιοι που υποβάλλουν κοινή πρόταση θα πρέπει να επιλέξουν 

ανάμεσά τους ένα συντονιστή/οργανισμό.  

 

3. Προϋπολογισμός  

Ο μέγιστος προϋπολογισμός που διατίθεται στο πλαίσιο της παρούσας πρόσκλησης ανέρχεται σε 

€4.650.000, ενώ ο ενδεικτικός αριθμός των σχεδίων δεν ξεπερνά τα 10-15 σχέδια. Το δε μέγιστο 

ποσοστό συγχρηματοδότησης της ΕΕ των επιλέξιμων δαπανών φθάνει το 90% (Το ποσοστό 

συγχρηματοδότησης θα είναι το 100% της οικονομικής στήριξης που καταβάλλεται στους νέους 

επιχειρηματίες που συμμετέχουν σε μια δράση κινητικότητας, αλλά το ανώτατο όριο του κόστους 

διαχείρισης του προγράμματος θα είναι 75%). Επίσης, προβλέπεται ότι κάθε σύμπραξη θα 

χρηματοδοτείται με μέγιστο ποσό χρηματοδότησης της Ε.Ε. ανά σχέδιο που φθάνει τις 500.000 

ευρώ, ενώ η ελάχιστη χρηματοδοτική βοήθεια προς Νέους Επιχειρηματίες ανά επιχορήγηση είναι 

150.000 ευρώ.  

 

4. Προθεσμία υποβολής αιτήσεων  

Η προθεσμία υποβολής των αιτήσεων είναι 9 Ιουλίου 2013 [17.00:00 τοπική ώρα Βρυξελλών]. 

Μόνο ηλεκτρονικές υποβολές επιτρέπονται για την παρούσα πρόσκληση. Οι προτάσεις πρέπει να 

υποβληθούν μέσο του εργαλείου υποβολής και αξιολόγησης των προτάσεων (SEP) σε πραγματικό 

χρόνο.  

 

5. Περισσότερες πληροφορίες  

Το κείμενο της παρούσας πρόσκλησης υποβολής προτάσεων, καθώς και οδηγίες για τη 

συμπλήρωση της αίτησης, διατίθενται από την ακόλουθη ηλεκτρονική διεύθυνση:  

http://ec.europa.eu/research/participants/portal/page/call_CIP;efp7_SESSION_ID=DfPzR51dJ0dV

QgvhjPWQYvVQFlyN9Jvvdl8ps4YvGty5Dyhhq9WK!-956205245?callIdentifier=63-G-ENT-

CIP-13-E- 

N01C011&specificProgram=EIP  

 

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με την υλοποίηση του ανωτέρω ευρωπαϊκού 

προγράμματος οι ενδιαφερόμενοι φορείς μπορούν να επικοινωνούν με τις αρμόδιες υπηρεσίες της 

Ευρωπαϊκής Επιτροπής:  

Enterprise and Industry Directorate-General  

Directorate D —SMEs and Entrepreneurship  

Unit D.1 — Entrepreneurship 2020  

E-mail: entr-erasmus-call@ec.europa.eu  

 

Οι ενδιαφερόμενοι φορείς μπορούν επίσης να επικοινωνούν με το αρμόδιο εθνικό σημείο επαφής 

του προγράμματος-πλαισίου:  

 

 Εθνικό Κέντρο Τεκμηρίωσης  

Enterprise Europe Network-Hellas  

Βασ. Κωνσταντίνου 48  

Τ.Κ.11635, Αθήνα  

Υπόψιν κας Α. Καραχάλιου (τηλ.: 210 7273921, e-mail: akarah@ekt.gr)  

 



Περαιτέρω, σας υπενθυμίζουμε ότι για τη συμμετοχή σας στο ανωτέρω πρόγραμμα πρέπει να 

τηρούνται οι προϋποθέσεις του άρθρου 219 παρ.3 του ν.3463/2006 (για τους δήμους) και τις 

όμοιες διατάξεις του άρθρου 203 παρ.1 του ν.3852/2010 (για τις περιφέρειες).  

 

 Τέλος, σας επισημαίνουμε ότι, σε κάθε περίπτωση, η διεκδίκηση και η επιτυχής συμμετοχή των 

ΟΤΑ α΄ και β΄ βαθμού στο εν λόγω αλλά και σε όλα τα ευρωπαϊκά προγράμματα προϋποθέτει την 

πλήρη αξιοποίηση των συγκριτικών πλεονεκτημάτων, των προοπτικών ανάπτυξης, των εταιρικών 

σχέσεων σε τοπικό, περιφερειακό και ευρωπαϊκό επίπεδο αλλά και όλων των εν δυνάμει πόρων 

τους, όπως αποτυπώνονται στο πλαίσιο του πενταετούς επιχειρησιακού σχεδιασμού τους (άρθρα 

266, 268, ν.3852/2010).  

 

Παραμένουμε στη διάθεσή σας για περαιτέρω πληροφορίες και διευκρινίσεις.  

 

 O ΓΕΝΙΚΟΣ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ  

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΘΕΟΔΩΡΟΠΟΥΛΟΣ  

 

 

ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ:  

… 

5) ΠΕΔ της Χώρας  

6) Κ.Ε.Δ.Ε. Ακαδημίας 65 και Γεναδίου 8, 10678 Αθήνα  

7) Ε.Ν.Π.Ε. Μεσογείων 15, 11526 Αθήνα  

… 

10) Ομοσπονδία Εθελοντικών Μη Κυβερνητικών Οργανώσεων Ελλάδος  

Αινιάνος 8, 10434 ΑΘΗΝΑ  

11) ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΠΡΟΩΘΗΣΗΣ ΤΟΥ ΕΘΕΛΟΝΤΙΣΜΟΥ  

"anthropos.gr" Fax: 210 8838914  

12) Ελληνική Εταιρεία Τοπικής Ανάπτυξης & Αυτοδιοίκησης (ΕΕΤΑΑ ΑΕ.),  

Μυλλέρου 73-77, 104 36 ΑΘΗΝΑ  

13) Ινστιτούτο ΤοπικήςΑυτοδιοίκησης (ΙΤΑ), Χαριλάου Τρικούπη 6 -10 (1ος όρ.), 106 79 Αθήνα  

… 

26) EUROPE DIRECT – ΜΥΤΙΛΗΝΗΣ- Πανεπιστήμιο Αιγαίου, Λόφος Πανεπιστημίου, Κτίριο 

Περιβάλλοντος, Ισόγειο, Γραφείο 1Α, 81100 ΜΥΤΙΛΗΝΗ (υπόψιν κας Μ. Γερούλια)  

 

επιστροφή 

 

Οι Οικολόγοι Πράσινοι για τη μελισσοκομία 

 

Απάντηση σε ερωτήσεις που τέθηκαν στους Οικολόγους Πράσινους από το σάιτ για τη 

μελισσοκομία melissocosmos.com 

02 Αύγ. 2013  

Οι υπηρεσίες που προσφέρουν οι μέλισσες στο οικοσύστημα, στη γεωργία και στην οικονομία 

είναι σπουδαίες. Με οικονομικούς όρους έχουν αποτιμηθεί σε 15-25 δις ευρώ ετησίως μόνο για 

την Ευρώπη και φυσικά αυτό δεν συμπεριλαμβάνει το εισόδημα και τις θέσεις εργασίας των 

μελισσοκόμων. Η δραματική μείωση ή και εξόντωση των μελισσών πέρα από ανυπολόγιστη 

οικολογική ζημιά θα σημάνει και μεγάλη οικονομική ζημιά για τους γεωργούς που θα πρέπει να 

καταβάλλουν το υψηλός κόστος για την επικονίαση και άλλες υπηρεσίες που τους προσφέρουν 

σήμερα δωρεάν οι μέλισσες.  

Κατά συνέπεια, οι Οικολόγοι Πράσινοι στηρίζουμε τη διετή απαγόρευση της χρήσης 

νεονικοτινοειδών φαρμάκων αν και εκτιμούμε ότι απαιτείται πλήρης απαγόρευση για να 

εξασφαλιστεί η προστασία των μελισσών. 

Στα πλαίσια αυτά, ο ευρωβουλευτής των Οικολόγων Πράσινων Νίκος Χρυσόγελος: 



 Έθεσε το ζήτημα της πλήρους απαγόρευσης των φαρμάκων αυτών κατά τη διάρκεια της 

συνεδρίασης της Επιτροπής Περιβάλλοντος, Δημόσιας Υγείας κι Ασφάλειας Τροφίμων, στις 24 

Ιανουαρίου 2013, με τη συμμετοχή εκπροσώπων της Κομισιόν και επιστημόνων. 

 Την Τετάρτη 13 Φεβρουαρίου συναντήθηκε με εκπροσώπους μελισσοκομικών φορέων 

της Χαλκιδικής, τον Πρόεδρο της Ομοσπονδίας Μελισσοκομικών Συλλόγων Ελλάδας, κ. Ντούρα 

Βασίλειο, τον Καθηγητή Μελισσοκομίας του ΑΠΘ, κ. Θρασυβούλου και τον Τάσο Μπόγρη, 

μέλος της «Επιτροπής Αγώνα για τη Διάσωση της Μελισσοκομίας από την Μεταλλευτική 

Δραστηριότητα» όπου συζητήθηκαν τα αιτήματα των μελισσοκομικών φορέων της Χαλκιδικής 

ενάντια στην εξόρυξη χρυσού, οι νέες εξελίξεις σε σχέση με τα νεονικοτινοειδή, αλλά και τους 

γενετικά τροποποιημένους οργανισμούς, ζητήματα συνύπαρξης μελισσοκομίας-γεωργίας καθώς 

και αγροτοπεριβαλλοντικά μέτρα για την ενίσχυση της μελισσοκομίας. 

 Έστειλε επιστολή στον Υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης κ. Τσαυτάρη πριν από την 

κρίσιμη ψηφοφορία στις 15 Μαρτίου 2013 ζητώντας του, να στηρίξει την πρόταση της 

Ευρωπαϊκής Επιτροπής για διετή αναστολή της χρήσης τριών νεονικοτινοειδών φυτοφαρμάκων 

 Καυτηρίασε τη καταψήφιση της πρότασης της ΕΕ από τον ΥΠΑΑΤ στην ψηφοφορία η 

οποία δεν κατέληξε σε απόφαση. 

 Άσκησε εκ νέου πίεση στο ΥΠΑΑΤ ενόψει της ψηφοφορίας στις 29 Απριλίου στην 

Επιτροπή Προσφυγών. 

 Αποτέλεσμα των πιέσεων που δέχτηκε το ΥΠΑΑΤ ήταν να αλλάξει στάση ψηφίζοντας 

«παρών», πράγμα που σε συνδυασμό με την αλλαγή της στάσης και άλλων κρατών μελών, 

ιδιαίτερα της Γερμανίας, οδήγησε στην υπερψήφιση της πρότασης της Κομισιόν να απαγορευτούν 

από το Δεκέμβριο του 2013 και για 2 χρόνια, τα 3 πιο ευρέως χρησιμοποιούμενα νεονικοτινοειδή 

εντομοκτόνα, clothianidin, thiamethoxam και imidacloprid σε 4 καλλιέργειες και συγκεκριμένα 

στον ηλίανθο, την ελαιοκράμβη, το καλαμπόκι και το βαμβάκι. Αναλυτικά η θέση των Οικολόγων 

Πράσινων σχετικά με αυτή τη θετική εξέλιξη εδώ. 

Φυσικά οι προσπάθειες των Οικολόγων Πράσινων δε σταματούν εδώ τόσο στην Ελλάδα όσο και 

στην Ευρώπη καθώς και η Ομάδα των Πράσινων στο Ευρωκοινοβούλιο έχει θέσει το θέμα 

ανάμεσα στις προτεραιότητές της ξεκινώντας από τον Ιανουάριο μια καμπάνια με τίτλο «Δώστε 

στις μέλισσες μια ευκαιρία» ("Give bees a chance"). 

Αναγνωρίζοντας το ρόλο και τη σημασία της μελισσοκομίας, είμαστε στη διάθεσή σας για 

στενότερη συνεργασία στο άμεσο μέλλον. 
 
επιστροφή 

Οικολογικός Άνεμος στο Βόρειο Αιγαίο 

Για τα απορρίμματα, την υγεία, τη δακοκτονία και την υπερβόσκηση 

 

Περιφερειακός Σύμβουλος : Μιχάλης Μπάκας 

www.oikoanemos.wordpress.com email:oikologikos.anemos@gmail.com 

 

Ενημέρωση για τις συνεδριάσεις του Περιφερειακού Συμβουλίου της 9-10 Σεπτεμβρίου 2013 

  

Κατά τις συνεδριάσεις του Περιφερειακού Συμβουλίου στις 9 και 10 Σεπτεμβρίου ο Μιχάλης 

Μπάκας, περιφερειακός σύμβουλος του Οικολογικού ανέμου έκανε εν συντομία τις παρακάτω 

παρεμβάσεις. 

  

1. Περιφερειακό σύστημα διαχείρισης απορριμμάτων  

Η αναθεώρηση του ΠΕΣΔΑ θεωρούμε ότι βρίσκεται στη σωστή κατεύθυνση και στη φάση αυτή 

δεν κρίνουμε σκόπιμο να ανατραπεί ο σχεδιασμός ώστε να προχωρήσει η διαδικασία χωρίς 

εμπόδια.  

Για την επίτευξη του στόχου της μείωσης του όγκου των απορριμμάτων εμείς προτάσσουμε: 

α. την κοινωνία των μηδενικών αποβλήτων, την κοινωνία της ανακύκλωσης.  

β. την ανακύκλωση στην πηγή. Την εφαρμογή προγραμμάτων ανακύκλωσης με 4 κάδους σε όλα 

τα νησιά για χωριστή συλλογή: (α) χαρτιού, χαρτονιού, (β) πλαστικών και υπόλοιπων υλικών 

http://www.chrysogelos.gr/index.php?option=com_k2&view=item&id=1516%3Agive-beekeepers-and-bees-a-chance&Itemid=67&lang=el
http://www.chrysogelos.gr/index.php?option=com_k2&view=item&id=1574%3Aprotection-of-bees&Itemid=67&lang=el
http://www.chrysogelos.gr/index.php?option=com_k2&view=item&id=1578%3Aprotect_bees&Itemid=75&lang=el
http://www.chrysogelos.gr/index.php?option=com_k2&view=item&id=1675%3Ause-of-three-formulations-neonicotinoid&Itemid=69&lang=el
http://www.chrysogelos.gr/index.php?option=com_k2&view=item&id=1681%3Aat-the-end-the-bees-are-victorious&lang=el
http://www.greens-efa.eu/give-bees-a-chance-9012.html
http://www.greens-efa.eu/give-bees-a-chance-9012.html
http://www.oikoanemos.wordpress.com/


συσκευασίας, μετάλλων, γυαλιού) (γ) οργανικών υλικών (αποφάγια, κλαδέματα κλπ) και (δ) 

υπολειμμάτων.  

γ. την προώθηση προγραμμάτων κομποστοποίησης των βιοαποικοδομήσιμων οργανικών υλικών 

σε επίπεδο κατοικίας (οικιακή κομποστοποίηση) και δήμου (δημοτική κομποστοποίηση), με 

υποχρεωτική συμμετοχή των τουριστικών επιχειρήσεων και των εστιατορίων.  

δ. την εναλλακτική διαχείριση των υλικών εκσκαφών, οικοδομών και κατεδαφίσεων (μπάζα).   

Χαιρόμαστε γιατί οι λύσεις καύσης και μαζικής αποτέφρωσης αποκλείονται από τους μελετητές, 

λύσεις με κόστος δυσβάστακτο για τους πολίτες.  

Χαιρόμαστε γιατί εγκαταλείπεται η ιδέα κατασκευής του ΧΥΤΑ βορείου Χιου, δεν ξεχνάμε την 

αστοχία κατασκευής του ΧΥΤΑ Δυτ. Σάμου στη θέση «Βυθίσματα» όπου φυσικά …βυθίστηκε 

και ένα έργο 6 εκατ Ευρώ χάθηκε.  

  

Θυμίζουμε ότι το Φεβρουάριο του 2010 η τότε Νομαρχία Λέσβου αγόρασε 276 κάδους 

ανακύκλωσης, τους μοίρασε στα σχολεία όλης της Λέσβου και ποτέ δεν άδειασαν!!! Τελικά 

χρησιμοποιήθηκαν ως κάδοι σκουπιδιών. Είναι σημαντική η ενημέρωση για τη συμμετοχή των 

πολιτών αλλά το χειρότερο που μπορούμε να κάνουμε είναι να ενημερώνουμε τους πολίτες, αυτοί 

να ενεργοποιούνται και μετά να βλέπουν την προσπάθεια να καταρρέει και τους κάδους 

ανακύλωσης να ξεχειλίζουν από σκουπίδια.  Στο σχεδιασμό της Διαλογής στην Πηγή να 

συμπεριληφθούν και οι μηχανικοί κομποστοποιητές για τους μεγάλους παραγωγούς οργανικών 

αποβλήτων, όπως ξενοδοχεία, εστιατόρια, χώροι εστίασης, catering, στρατόπεδα, κατασκηνώσεις, 

νοσοκομεία, λαϊκές αγορές, βιομηχανίες βιοτεχνίες τροφίμων κ.ά. και να καθοριστούν κίνητρα και 

αντικίνητρα με βάση το ύψος των δημοτικών τελών. 

Τέλος σημαντικό είναι η Περιφέρεια να προωθήσει σε συνεργασία με τους δήμους των νησιών 

νησιού τη δημιουργία πολλών μικρών ή μεγαλύτερων Κέντρων Επαναχρησιμοποίησης μέσω 

αντίστοιχων κοινωνικών ή δημοτικών επιχειρήσεων. Ο κατάλογος των επαναχρησιμοποιούμενων 

αντικειμένων είναι σχεδόν απεριόριστος: Γραφεία, τραπέζια, καρέκλες, ράφια, υπολογιστές 

εκτυπωτές, φαξ, τηλεοράσεις, βίντεο, ιατρικός εξοπλισμός και προμήθειες, φάρμακα, οικιακά 

είδη, ρούχα, πιάτα, χρώματα και πάρα πολλά ακόμη.  

  

2. Έλλειψη υποδομών υγείας στα νησιά μας.  

Το πρόβλημα αφορά όλα τα νησιά μας. Προτείναμε ότι το Περιφερειακό Συμβούλιο να 

διαμορφώσει ένα ΣΧΕΔΙΟ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ για την Υγεία στο Αιγαίο δεκαετούς 

διάρκειας (2013-2023) που θα στηρίζεται στα αποτέλεσμα μιας σοβαρής προεργασίας που θα 

κάνει μια αντιπροσωπευτική επιτροπή Περιφερειακών Συμβούλων (με συμμετοχή κυρίως αυτών 

που έχουν άμεση σχέση με τα θέματα υγείας) καθώς και επιστημόνων και εκπροσώπων 

νοσηλευτικού-ιατρικού προσωπικού.  

Το τελικό κείμενο του Σχεδίου Περιφερειακής Πολιτικής για την Υγεία στο Αιγαίο 2013-2023, 

μετά και την έγκριση του Περιφερειακού Συμβουλίου, θα αφορά στόχους, χρονοδιαγράμματα και 

μέσα υλοποίησης της πολιτικής αυτής, που θα  λαμβάνει υπόψη τις ανάγκες ΚΑΘΕ νησιού σε 

ολοκληρωμένη βάση, θα βελτιώνει σταδιακά τον συντονισμό μεταξύ των διαφόρων δομών υγείας 

αλλά και των κοινωνικών υπηρεσιών που σχετίζονται με τα θέματα υγείας, και θα δίνει 

προτεραιότητα στην πρόληψη των ασθενειών και στη διατήρηση της υγείας. Παράλληλα απαιτείται η 

συνεννόηση με την περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου που αντιμετωπίζουν παρόμοια προβλήματα για τη 

διαμόρφωση κοινής πολιτικής για την υγεία στα νησιά μας 

  

3. Δακοκτονία.  

Επισημάναμε ότι η συζήτηση δεν πρέπει να γίνει εκτός ημερησίας αλλά τακτικά, σε επόμενη 

συνεδρίαση του περιφερειακού συμβουλίου όπου θα έχουμε πλήρη εικόνα του προβλήματος, 

εισήγηση από τον αρμόδιο αντιπεριφερειάρχη και την υπηρεσία. Υπάρχει ένα τεχνικό ζήτημα που 

αφορά τις διαδικασίες ανάθεσης, τις καθυστερήσεις και ενστάσεις, τους εργολάβους και το 

προσωπικό που χρησιμοποιούμε, για το οποίο δεν μπορούμε να έχουμε πλήρη εικόνα καθώς δεν 

συμμετέχουμε στην οικονομική επιτροπή. Υπάρχει και το επιστημονικό ζήτημα της επιλογής του 

τρόπου αντιμετώπισης όπου αυτό που διαπιστώνουμε είναι ότι χρησιμοποιούμε τις ίδιες μεθόδους, 

τα ίδια σκευάσματα, από τις ίδιες εταιρίες χωρίς να μαθαίνουμε από τα λάθη μας. Περιμένουμε τη 



λειτουργία του σταθμού του ΕΘΙΑΓΕ στο Κάτω Τρίτος που θα μπορούσε να ασχοληθεί με το 

θέμα και να προτείνει λύσεις προσαρμοσμένες στο νησί. Έχουμε και κατά το παρελθόν 

επισημάνει την πρόταση μας για έναν πράσινο ελαιώνα της Λέσβου, στοιχείο που θα έδινε 

προστιθέμενη αξία στο προϊόν μας. Ενημερωτικά, σήμερα στην αγορά εκτός από διαφόρων ειδών 

παγίδες και συνθετικά εντομοκτόνα σχετικά ακίνδυνα, υπάρχει ακόμα και μικροβιολογικό 

εντομοκτόνο για δολωματικούς ψεκασμούς, που επιτρέπεται ακόμα και από τον ευρωπαϊκό 

κανονισμό της βιολογικής γεωργίας.  

  

4. Μείωση των επιλέξιμων βοσκοτόπων που δικαιούνται αποζημιώσεις. 

Ο νέος τρόπος υπολογισμού των επιλέξιμων βοσκοτόπων για επιδότηση στην ουσία μειώνει κατά 

40% τις εκτάσεις που επιδοτήθηκαν το 2012 και στην ουσία εξοντώνει τους περισσότερους 

κτηνοτρόφους. Στην ουσία το πρόβλημα υπάρχει από το 2009 που ισχύει η  κοινοτική οδηγία που 

στην ουσία αναγνωρίζει σαν βοσκότοπους κυρίως αυτούς που διαθέτουν στην Βόρεια και 

Κεντρική Ευρώπη και όχι  δασικές εκτάσεις βελανιδιάς και πρίνων που πάντα χρησιμοποιούνταν 

ως βοσκότοποι. Στην πραγματικότητα η βόσκηση με ορθολογικό τρόπο στα δάση αποτελεί 

μέθοδο προστασίας των δασικών εκτάσεων.  

Δυστυχώς το Περιφερειακό Συμβούλιο αποφάσισε να προχωρήσει πάλι σε σπασμωδικές κινήσεις 

επίλυσης του ζητήματος με πρωτοβουλία των ηρωικών υπουργών και μεγαλοσυνδικαλιστών που 

τόσα χρόνια με αυτές τις τακτικές οδήγησαν, όπως ανέφερε ο πρόεδρος να δηλώνουν τις ίδιες 

εκτάσεις για να λαμβάνουν διπλές και τριπλές επιδοτήσεις.  

Αναλυτικότερα η τοποθέτηση μας για το ζήτημα. 

  

Περισσότερες πληροφορίες: Μιχάλης Μπάκας 6944654785 

 

επιστροφή 

 

Από Χίο για τη συνεταιριστική οικονομία: Μήνυμα από το νησί της Μαστίχας για 

δημιουργικές ανατροπές 

 

22 έως 25 Αυγούστου 2013 

Από τη Χίο, εξέπεμψαν το μήνυμα της επιστροφής τους στην κοινωνία, σε σημαντικές κεντρικές 

πολιτικές πρωτοβουλίες, ενώ έδωσαν και το στίγμα της εκστρατείας τους, μέχρι τις 

αυτοδιοικητικές εκλογές και τις ευρωεκλογές του Μαΐου 2014, με στόχο "μια διαφορετική 

Ελλάδα, σε μια διαφορετική Ευρώπη" ο Νίκος Χρυσόγελος, ευρωβουλευτής των Οικολόγων 

Πράσινων, ο Μιχάλης Τρεμόπουλος, συντονιστής της Εκτελεστικής Γραμματείας των Οικολόγων 

Πράσινων και ο Ηλίας Γιαννίρης, πρώην Περιφερειακός Σύμβουλος με τον Οικολογικό Άνεμο 

Βορείου Αιγαίου. Κάλεσαν σε μια ευρεία ενεργοποίηση των πολιτών και των φορέων από τη 

βάση της κοινωνίας για ένα δημιουργικό κύμα ανατροπών όλων όσων μας οδήγησαν στη 

χρεοκοπία, που θα οδηγήσει σε πολιτικές, οικονομικές και κοινωνικές αλλαγές και δίκαιες 

μεταρρυθμίσεις και διέξοδο από την κρίση. Δείτε το βίντεο της εκδήλωσης και το βίντεο της 

συνέντευξης τύπου.  

Διαβάστε περισσότερα 

 

Μήνυμα από τη Χίο των Οικολόγων Πράσινων:  

Δημιουργικό κύμα ανατροπών όλων όσων μας οδήγησαν στη χρεοκοπία. Πολιτικές, οικονομικές 

και κοινωνικές αλλαγές, δίκαιες μεταρρυθμίσεις για διέξοδο από την κρίση.  

Από τη Χίο, ο Νίκος Χρυσόγελος, ευρωβουλευτής των Οικολόγων Πράσινων, ο Μιχάλης 

Τρεμόπουλος, συντονιστής της Εκτελεστικής Γραμματείας των Οικολόγων Πράσινων και ο 

Ηλίας Γιαννίρης, πρώην Περιφερειακός Σύμβουλος με τον Οικολογικό Άνεμο Βορείου Αιγαίου, 

εξέπεμψαν το μήνυμα της επιστροφής τους στην κοινωνία, σε σημαντικές κεντρικές πολιτικές 

πρωτοβουλίες, ενώ έδωσαν και το στίγμα της εκστρατείας τους, μέχρι τις αυτοδιοικητικές εκλογές 

και τις ευρωεκλογές του Μαΐου 2014, με στόχο "μια διαφορετική Ελλάδα, σε μια διαφορετική 

Ευρώπη". Κάλεσαν σε μια ευρεία ενεργοποίηση των πολιτών και των φορέων από τη βάση της 

κοινωνίας για ένα δημιουργικό κύμα ανατροπών όλων όσων μας οδήγησαν στη χρεοκοπία, αλλά 

http://oikoanemos.wordpress.com/2013/09/10/%CE%B3%CE%B9%CE%B1-%CF%84%CE%BF-%CF%80%CF%81%CF%8C%CE%B2%CE%BB%CE%B7%CE%BC%CE%B1-%CF%84%CF%89%CE%BD-%CE%B2%CE%BF%CF%83%CE%BA%CE%BF%CF%84%CF%8C%CF%80%CF%89%CE%BD-%CF%83%CF%84%CE%B1-%CE%BD%CE%B7%CF%83/
http://youtu.be/v1oIqh1mEdQ
http://youtu.be/geycaG786aI
http://youtu.be/geycaG786aI
http://www.chrysogelos.gr/index.php?option=com_k2&view=item&id=1867:chios-2013&Itemid=67&lang=el


που θα οδηγήσει σε πολιτικές, οικονομικές και κοινωνικές αλλαγές και δίκαιες μεταρρυθμίσεις 

και διέξοδο από την κρίση 

  

Στο νησί της Χίου, το τετραήμερο 22 έως 25 Αυγούστου, τα τρία στελέχη των Οικολόγων 

Πράσινων μαζί με τα τοπικά στελέχη της Χίου ολοκλήρωσαν ένα ευρύ κύκλο επαφών με 

θεσμικούς, επαγγελματικούς και κοινωνικούς φορείς και πολίτες, συζήτησαν μαζί τους τα 

προβλήματα της Χίου και της χώρας, άκουσαν προσεκτικά τις απόψεις τους αλλά και πρότειναν 

λύσεις σε πολλά από αυτά αλλά προσκάλεσαν και σε κοινές πρωτοβουλίες και δράσεις, στο 

πλαίσιο ενός εναλλακτικού σχεδίου διεξόδου της χώρας από την κρίση.  

  

Αναλυτικά το πρόγραμμα της επίσκεψης στη Χίο των στελεχών των Οικολόγων Πράσινων 

 

Συνάντηση με εκπροσώπους του Εμπορικού Επιμελητηρίου Χίου 

Μεγάλη σύμπτωση απόψεων και ενδιαφέρον για ουσιαστικές πρωτοβουλίες σε εθνικό αλλά και 

ευρωπαϊκό επίπεδο διαπιστώθηκε κατά τη συζήτηση με εκπροσώπους του Εμπορικού 

Επιμελητηρίου Χίουπου αφορούσε στα προβλήματα που προκύπτουν από: 

·   την προωθούμενη κατάργηση των διαφορετικών συντελεστών του ΦΠΑ στα νησιά, την 

μονοπωλιακή κατάσταση στις μεταφορές (ειδικά αεροπορικές) που καθιστά το κόστος επίσκεψης 

στο νησί αλλά και τις μεταφορές προϊόντων δυσανάλογο υψηλό,  

·   την μη-καταβολή μέχρι σήμερα των αποζημιώσεων για τις καταστροφές, παρά το γεγονός ότι 

έχει περάσει ήδη ένας χρόνος από την πυρκαγιά,  

·   την έλλειψη ρευστότητας για τις ΜΜΕ, παρά την ανακεφαλαιοποίηση των τραπεζών,  

·   τις καθυστερήσεις του ΕΣΠΑ αλλά και τις δυσκολίες αξιοποίησης υπαρχόντων για τις ΜΜΕ 

αδιάθετων ευρωπαϊκών πόρων,  

·  για τα χρέη των ΜΜΕ προς τα ασφαλιστικά ταμεία και τις υπερβολικές απαιτήσεις τραπεζικών 

εγγυήσεων, τις επιστολές για κατασχέσεις που φαίνεται να ετοιμάζονται να αποσταλούν προς 

μεγάλο αριθμό μικρομεσαίων επιχειρηματιών που έχουν πληγεί από την κρίση,  

·  τις δυσκολίες που υπάρχουν για μια ρεαλιστική ρύθμιση χρεών και την ανάγκη καλύτερων 

ρυθμίσεων σχετικά με τις ασφαλιστικές εισφορές που να περιλαμβάνουν και το 2013, αλλά και  

·  για τα προβλήματα που προκύπτουν από την πτώση του τουρισμού που στηρίζονταν σε μεγάλο 

ποσοστό σε Έλληνες επισκέπτες, παρά την αύξηση των τουριστών από Τουρκία. 

  

Η αντιπροσωπεία των Οικολόγων Πράσινων: 

- διαβεβαίωσε ότι θα προχωρήσει σε επιπλέον παρεμβάσεις ώστε να καταβληθούν οι 

αποζημιώσεις για την περσινή καταστροφή, 

- ενημέρωσε για τις πρωτοβουλίες που έχει πάρει ο ευρωβουλευτής τους για θέματα οικονομίας, 

Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων, ιδιαίτερα στο πλαίσιο των παρεμβάσεων του στην Επιτροπή 

Περιφερειακής Ανάπτυξης του Ευρωκοινοβουλίου αλλά και στους Κανονισμούς των Ευρωπαϊκών 

Διαρθρωτικών και Επενδυτικών Ταμείων για την  

περίοδο 2014 -2020, 

- παρουσίασε προτάσεις που επεξεργάζονται οι ΟΠ και θα παρουσιαστούν αναλυτικά μέσα στο 

φθινόπωρο στο πλαίσιο ενός εναλλακτικού σχεδίου διεξόδου από την κρίση με πυλώνες την 

στροφή της οικονομίας προς πράσινη κατεύθυνση, την ενίσχυση της κοινωνικής συνοχής, την 

δημιουργία θέσεων εργασίας και την οικολογική-κοινωνική καινοτομία.  

  

Οι εκπρόσωποι των Οικολόγων Πράσινων ενημέρωσαν,επίσης, σχετικά με τις προτάσεις τους για 

την στοχευμένη ενίσχυση του ρόλου των ΜΜΕ αλλά και της κοινωνικής οικονομίας στην 

προσπάθεια αναζωογόνησης της οικονομίας και δημιουργίας θέσεων εργασίας, καθώς και για τον 

ουσιαστικό ρόλο που μπορεί να παίξουν οι ΜΜΕ: 

- για μια στροφή της οικονομίας προς πράσινη, κοινωνικά και οικολογικά υπεύθυνη κατεύθυνση, 

- την απεξάρτηση της Χίου αλλά και της χώρας σταδιακά από τα ορυκτά καύσιμα στο πλαίσιο 

ενός στρατηγικού σχεδίου προώθησης της εξοικονόμησης ενέργειας και ανάπτυξης όλων των 

Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας μέσω συνεταιρισμών πολιτών και Μικρομεσαίων επιχειρήσεων, 



που θα ιεραρχούν παράλληλα με τους ενεργειακούς και κλιματικούς στόχους, ως προτεραιότητα, 

το δημόσιο όφελος και την προστασία του περιβάλλοντος, 

- την οικολογική ανανέωση των πόλης της Χίου αλλά και την αναζωογόνηση των χωριών, μέσα 

από προγράμματα αστικής και οικολογικής αναβάθμισης, εξοικονόμησης ενέργειας στα κτίρια και 

στις κατοικίες, ίσως με την δημιουργία (οικοδομικών-περιβαλλοντικών) συνεταιρισμών 

αρχιτεκτόνων, τεχνιτών, κατοίκων και τοπικών ΜΜΕ που θα αποτελέσουν τη βάση για την 

αξιοποίηση των σημαντικών διαθέσιμων πόρων για παρόμοιες δράσεις την επόμενη 

προγραμματική περίοδο 2014-2020,  

- στην παρακίνηση, εκπαίδευση και στήριξη νέων που παραμένουν άνεργοι στις πόλεις αλλά 

έχουν ιδιαίτερες γνώσεις και δεξιότητες που θα μπορούσαν να συμβάλλουν στην οικονομική, 

κοινωνική και περιβαλλοντική αναζωογόνηση της Χίου, συμπεριλαμβανομένης και της υπαίθρου 

της. Οι ΟΠ επεσήμαναν όμως ότι απαιτείται στοχευμένη αξιοποίηση ευρωπαϊκών πολιτικών και 

χρηματοδοτήσεων για την απασχόληση, αντί για την παρατηρούμενη σήμερα σπατάλη πόρων και 

τις συνεχιζόμενες άστοχες πολιτικές που δεν δημιουργούν θέσεις εργασίας, ενώ ενισχύουν την 

απογοήτευση και την αδράνεια στην κοινωνία.  

 Οι εκπρόσωποι των Οικολόγων Πράσινων παρουσίασαν παραδείγματα, ευκαιρίες και 

δυνατότητες που υπάρχουν για την αναβάθμιση των ακτοπλοϊκών συνδέσεων μεταξύ των νησιών 

όλο το χρόνο αξιοποιώντας πόρους του Ευρωπαϊκού Ταμείου Περιφερειακής Ανάπτυξης, μέσω 

για παράδειγμα, του ευρωπαϊκού προγράμματος «Γαλάζιων Συμπράξεων Δημοσίου Ιδιωτικού 

ναυπηγείων, περιφερειών και φορέων διαχείρισης ακτοπλοϊκών υπηρεσιών» αλλά και άλλων 

πηγών χρηματοδότησης. Επεσήμαναν, όμως, την ανάγκη διαμόρφωσης μέσα από ουσιαστικό 

διάλογο μιας ολοκληρωμένης στρατηγικής και σχεδίου δράσης που θα συνδυάζει την ανάπτυξη 

βιώσιμων, ενεργειακά αποτελεσματικών και πράσινων ακτοπλοϊκών συνδέσεων με την - 

παράλληλη - διαμόρφωση μιας συνεκτικής περιφερειακής οικονομίας, κι ενίσχυσης των δικτύων 

εμπορικών, πολιτιστικών, οικονομικών, τουριστικών και περιβαλλοντικών συνεργασιών κι 

ανταλλαγών μεταξύ των νησιών της περιοχής.  

 

Συνεντεύξεις στα τοπικά ΜΜΕ  

Ο Νίκος Χρυσόγελος παραχώρησε το πρωί της Πέμπτης 22/8, συνέντευξη τύπου στα τοπικά 

ΜΜΕ, με θέμα την κρίση και τις πολιτικές προτάσεις των Οικολόγων Πράσινων για διέξοδο από 

την κρίση, με έμφαση στις προτάσεις τους για την οικονομία και την απασχόληση. Ενημέρωσε 

επίσης για τις αποφάσεις του συνεδρίου του Ιουλίου «για ένα ανοικτό, μαζικό, δημοκρατικό, 

αποτελεσματικό πράσινο κόμμα καταλύτη πολιτικών εξελίξεων». 

Συνέντευξη τύπου δόθηκε, επίσης, την Παρασκευή 23/8, στα τοπικά ΜΜΕ από τον Νίκο 

Χρυσόγελο, τον Μιχάλη Τρεμόπουλο και τον Ηλία Γιαννίρη. 

 

Συνάντηση με τον αντιπεριφερειάρχη Χίου Πέμπτη 22/8 

Στη συνάντηση με τον Αντιπεριφερειάρχη Χίου Κωνσταντίνο Γανιάρη. συζητήθηκαν διεξοδικά 

θέματα: 

 νησιωτικότητας και μεταφορών-συγκοινωνιών,  

 προώθησης των αποζημιώσεων για τους πληγέντες από την περσινή φωτιά (έχει περάσει 

ένας ολόκληρος χρόνος χωρίς το κράτος να έχει υλοποιήσει τις δεσμεύσεις του),  

 θέματα περιφερειακού σχεδιασμού και διαχείρισης των απορριμμάτων καθώς και των 

υδατικών πόρων, της ύδρευσης της Νότιας Χίου.  

 Συζητήθηκαν, επίσης, η εμπλοκή του ΤΑΙΠΕΔ και η διαφαινόμενη παραχώρηση σε 

ιδιώτες της μαρίνας του λιμανιού και του Καστέλλου.  

 Έμφαση δόθηκε, επίσης, σε θέματα βιώσιμων μορφών τουρισμού καθώς και σε μέτρα 

βελτίωσης της κατάστασης των μεταναστών και της διαδικασίας πρώτης υποδοχής τους, ιδιαίτερα 

στο χώρο του λιμανιού.  

  

Συνάντηση με τον Δήμαρχο Χίου 
Στη συνάντηση με τον Δήμαρχο Χίου Πολύδωρο Λαμπρινούδη,το μεσημέρι της Παρασκευής 

23/8. συζήτησαν αναλυτικά  



 τα θέματα του ΧΥΤΑ, της μηχανικής διαλογής, της διαλογής στην πηγή, ανακύκλωσης και 

κομποστοποίησης.  

 τα θέματα ύδρευσης της πόλης της Χίου και των έργων που πραγματοποιούνται, η 

αντικατάσταση των σωληνώσεων ύδρευσης, ώστε όπως ανέφερε ο Δήμαρχος «το νερό στην πόλη 

της   Χίου θα είναι πόσιμο μετά τον Ιούλιο του 2014» καθώς και  

 τα προβλήματα που αντιμετωπίζει ο θεσμός της αυτοδιοίκησης (οικονομικά, θεσμικά, κ.α.) 

Η αντιπροσωπεία των Οικολόγων Πράσινων πρότεινε ένα ολοκληρωμένο σχέδιο για τη μείωση, 

ανακύκλωση και κομποστοποίηση των απορριμμάτων, ώστε να ελαχιστοποιηθεί η μεταφορά και 

ταφή απορριμμάτων στον ή στους ΧΥΤΑ, που θα είναι, παράλληλα, χαμηλότερου κόστους και 

υψηλότερων αποδόσεων. Επίσης, πρότεινε μια ολοκληρωμένη στρατηγική για τη διαχείριση των 

υδατικών πόρων, που θα περιλαμβάνει και μέτρα μείωσης της σπατάλης, μεγαλύτερης 

αξιοποίησης του νερού της βροχής αλλά και κατάλληλης επαναχρησιμοποίησης του νερού, μετά 

την επεξεργασία του (βιολογικοί καθαρισμοί). 

Για το θέμα της διαχείρισης των απορριμμάτων έγινε συνάντηση του Νίκου Χρυσόγελου και με 

τον Σταμάτη Σουρέλα, πρόεδρο της ΔΙΑΝΟΧ ΑΕ και Δημοτικό Σύμβουλο Χίου.  

 

Εκδήλωση για την κρίση, την οικονομία και την απασχόληση  

Συνάντηση και ανοιχτή συζήτηση με θέμα «Κρίση και προτάσεις διεξόδου για την   οικονομία και 

την απασχόληση» με ομιλητές το Νίκο Χρυσόγελο, ευρωβουλευτή   των Οικολόγων Πράσινων, 

τον Μιχάλη Τρεμόπουλο, επικεφαλής της Εκτελεστικής   Γραμματείας των Οικολόγων Πράσινων 

και το Θεόδωρο Μπένο, υποψήφιο   Διδάκτορα Πανεπιστημίου Μάαστριχ διοργανώθηκε από τους 

Οικολόγους Πράσινους Χίου. Σύντομους χαιρετισμούς απηύθυναν, επίσης, η Viviane Loscheltter, 

Αντιδήμαρχος του Δήμου Λουξεμβούργου και βουλευτής των Πράσινων στο Λουξεμβούργο και ο 

Ηλίας Γιαννίρης. Ακολούθησε η προβολή του ντοκυμαντέρ «Κοινωνική οικονομία: Εναλλακτική 

λύση» (μια παραγωγή της Σοφίας Παπαχρήστου, με την υποστήριξη του Νίκου Χρυσόγελου και 

του Πράσινου Ινστιτούτου Χάινριχ Μπελ) καθώς και συζήτηση με το κοινό.  

Επίσης, έγινε συνάντηση με εθελοντικές ομάδες, τον Σταμάτη Σουρέλα, πρόεδρο της ΔΙΑΝΟΧ 

ΑΕ, και Δημοτικό Σύμβουλο Χίου και τον Νικο Ρικανιάδη, Πρόεδρο των νέων αγροτών και 

εκπρόσωπο της Ένωσης Μαστιχοπαραγωγών Χίου, στα Αρμόλια, που συμμετείχαν και στην 

εκδήλωση. 

«Η κοινωνική οικονομία μπορεί να παίξει σημαντικό ρόλο για την οικονομία, την κοινωνική 

συνοχή και την απασχόληση στη Χίο, με οικονομικές δραστηριότητες που θα βασίζονται στην 

προστασία, ανάδειξη και βιώσιμη διαχείριση του φυσικού και πολιτισμικού πλούτου του 

νησιού, την παραγωγή τοπικών προϊόντων και ανανεώσιμων μορφών ενέργειας, τη σύνδεση 

του τουρισμού με την παραγωγική και πολιτιστική ταυτότητα καθώς και την προστασία του 

περιβάλλοντος», σημείωσε ο Νίκος Χρυσόγελος, στην ομιλία του υπογραμμίζοντας ταυτόχρονα 

ότι η κοινωνική οικονομία και η ενεργοποίηση - συμμετοχή των νέων μπορεί να είναι οι 

κινητήριες δυνάμεις για την προώθηση των αναγκαίων πρωτοβουλιών κι αλλαγών.  

Στην ανάλυση των προβλημάτων που οδήγησαν στην κρίση αλλά και στις ευκαιρίες που 

εντοπίζονται σε περιφερειακό επίπεδο μέσα από αυτή αναφέρθηκε ο Μιχάλης Τρεμόπουλος, 

συντονιστής της Εκτελεστικής Γραμματείας των Οικολόγων Πράσινων, τονίζοντας ότι η 

αναζήτηση των λύσεων θα πρέπει να συνδυάζει τη σοφία του παρελθόντος με την οικολογική, 

κοινωνική και τεχνολογική καινοτομία σε τομείς που είναι σημαντικοί για τη ζωή των νησιωτών, 

όπως είναι η υγεία, οι συγκοινωνίες, οι κοινωνικές υποδομές, η παραγωγή, μεταποίηση και 

διακίνηση τοπικών ποιοτικών προϊόντων. 

Τέλος, στα παραδείγματα επιτυχημένων συνεταιρισμών τόσο στην Ελλάδα όσο και στην 

Ευρωπαϊκή Ένωση αναφέρθηκε ο υποψήφιος διδάκτορας του Πανεπιστημίου Μάαστριχ Θοδωρής 

Μπένος, προτείνοντας νέο οικονομικό μοντέλο για την Ελλάδα βασιζόμενο στη συνεργασία και 

απαλλαγμένο από τις παθογένειες του παρελθόντος. Ακολούθησε ενδιαφέρουσα συζήτηση με 

τους συμμετέχοντες. 

[Παραδείγματα στην Ελλάδα για επιτυχημένους αγροτικούς συνεταιρισμούς: 

Υπάρχει η διαδικτυακή πύλη «γύρη» 



Υπάρχει η διεθνής συνεταιριστική συμμαχία που μελετάει σε όλες τις χώρες οικονομικά και 

κοινωνικά δεδομένα και το οικολογικό τους αποτύπωμα. Κάνει καλή δουλειά. Έχουν αγοράσει το 

μοντέλο που πιστοποιούν τη συνεταιριστική ταυτότητα σε όσους θέλουν. 

715.000 μέλη στους αγροτ συνεταιρ της Ελλάδας 

Υπήρξαν συνεταιρισμοί φαντάσματα 

Καλές περιπτώσεις από την Ελλάδα:  

ΕΒΟΛ Βόλος 

ΝΕΟΓΑΛ Δράμα 

ΤΡΙΚΚΗ Θεσσαλία 

ΘΕΣ Γάλα Πιερία, Θεσσαλονίκη 

Βοσκός Γάλα  

Γάλα Μωριά Αργολίδα 

Έχουν συμμετοχή σε προγράμματα, διατροφική ασφάλεια, εθελοντικές δράσεις, περιβαλλοντικές 

δράσεις, ΠΟΠ, εξαγωγές, εκπαίδευση, και κάνουν σπουδαία δουλειά 

Τα νησιά έχουν επίσης 

Κρήτη 

Ένωση Πεζών 

Κριτσάς 

Συνεταιρισμό με φραγκόσυκα Κρήτη 

Σαντορίνη 

ΕΑΣ Νάξου 

Συνεταιρισμοί γυναικών Ρόδι από Ιωλκό, Αγ Αντωνίου, Νέα Κίο,  

Νηλέας 76 ελαιοπαραγωγοί, Μεσσηνία (εξαγωγές στον Καναδά) σαρώνει όλα τα προγράμματα 

περιβαλλοντικής διαχείρισης. Κανουν επιλεκτικούς και όχι προληπτικούς γενικούς ψεκασμούς. 

Έκαναν σεμινάριο για την ασφαλή χρήση των αγροτικών μηχανημάτων. Σχεδιάζουν ένα αγροτικό 

σχολείο, συμμετέχουν στο olive klima, κλαδέματα που επιστρέφουν στο χωράφι.  

Είναι αναγκη για ένα πανελλήνιο παρατηρητήριο. Σήμα συνεταιριστικών προϊόντων, όπως το 

σήμα ελληνικών προϊόντων. Καλή αφήγηση. 

Υπάρχει ανάγκη για διάχυση γνώσης. Σύνδεση με τουριστικό προϊόν. Καταναλωτική συνείδηση 

ώστε να προτιμώνται τα συνεταιριστικά προϊόντα.] 

 

Επισκέψεις σε χωριά της Χίου 
Η αντιπροσωπεία των Οικολόγων Πράσινων επισκέφθηκε το Σάββατο 24/8 και την Κυριακή 25/8 

χωριά του νησιού, όπως τον Εγρηγόρο, τη Βολισσό, τα Αυγώνημα, συμμετέχοντας σε τοπικές 

πολιτιστικές κι άλλες εκδηλώσεις αλλά και για να ενημερωθεί για τοπικές παραγωγικές 

πρωτοβουλίες, όπως το οινοποιείο που έχει κατασκευαστεί στον Εγρηγόρο.  

Ο Νίκος Χρυσόγελος και ο Μιχάλης Τρεμόπουλος συμμετείχαν, επίσης, σε μια ενδιαφέρουσα 

συνάντηση – συζήτηση που οργάνωσε στην Βολισσό ο Γιάννης Μακριδάκης με θέμα την 

δημιουργία οικο-κοινοτήτων και όπου συμμετείχαν ενεργοί και οικολογικά - κοινωνικά 

ευαισθητοποιημένοι πολίτες από πολλές περιοχές της Ελλάδας. 

 

Επίσκεψη σε χώρους κράτησης μεταναστών και προσφύγων 
Ο Νίκος Χρυσόγελος, μαζί με στελέχη των Οικολόγων Πράσινων και ενεργούς πολίτες της Χίου 

που δραστηριοποιούνται στα θέματα της μετανάστευσης και της παροχής ασύλου σε πρόσφυγες, 

επισκέφθηκαν το απόγευμα της Πέμπτης 22/8 το χώρο κράτησης μεταναστών και προσφύγων στο 

λιμάνι, ενώ το πρωί της Παρασκευής 23/8 το Κέντρο Υποδοχής (;) προσφύγων και μεταναστών 

στο Μερσυνίδι. Οι επισκέψεις είχαν ως στόχο την διαμόρφωση μιας επικαιροποιημένης εικόνας 

για την κατάσταση αλλά και διατύπωση προτάσεων και οργάνωση παρεμβάσεων σχετικά. Στο 

χώρο του λιμανιού, το τελευταίο διάστημα κρατούνται δεκάδες άνθρωποι, κυρίως Σύριοι, που 

έχουν διαφύγει από τη χώρα τους λόγω των πολεμικών συγκρούσεων. Σε ένα μικρό χώρο- 

κοντέινερ κρατούνται πολλοί άνθρωποι στοιβαγμένοι, επί μέρες, κάτω από πολύ δύσκολες 

συνθήκες διαβίωσης, και παρά τις προσπάθειες των λιμενικών και των αστυνομικών αλλά και των 

εθελοντών, ενεργών πολιτών να βοηθήσουν. Τις πρώτες μέρες στον περιορισμένο αυτό χώρο 

συνωστίζονταν ίσως και 80 άτομα, αν και η χωρητικότητά του είναι για πολύ-πολύ λιγότερους. 



Την μέρα της επίσκεψης στριμώχνονταν στον χώρο αυτό 25 άτομα - περιμένοντας ήδη 6 μέρες 

μέχρι να μεταφερθούν στο Μερσυνίδι. Στον βασικό χώρο και σε 3 επιπλέον ξύλινα σπιτάκια, που 

μεταφέρθηκαν πρόσφατα, δεν υπάρχουν στρώματα, οι μετανάστες είναι υποχρεωμένοι να 

ξαπλώνουν σε μάλλινες, βρώμικες, ποντικοφαγωμένες κουβέρτες. Χάρη στην διάθεση προσφοράς 

των πολιτών, τους παρέχονται ρούχα, παπούτσια και παγωμένο νερό.  

Στον χώρο στο Μερσυνίδι, η αντιπροσωπεία των Οικολόγων Πράσινων μίλησε κυρίως με Σύριους 

πρόσφυγες που βρίσκονται εκεί αλλά και με το προσωπικό των φορέων που έχουν αναλάβει μέρος 

των λειτουργιών του Κέντρου, δηλαδή με εκπροσώπους της Ύπατης Αρμοστείας του ΟΗΕ για 

τους πρόσφυγες, των «Γιατρών του Κόσμου», της ΜΚΟ ΜετάΔΡΑΣΗ καθώς και με την 

εκπρόσωπο του «Υπουργείου Προστασίας του Πολίτη». Επισκέφθηκαν, επίσης, τους χώρους 

διαμονής και συνομίλησαν μαζί τους για την κατάσταση στη Συρία, τους βομβαρδισμούς αλλά και 

την καταγγελόμενη χρήση νευροτοξικών αερίων που έπληξαν αμάχους, τις συνθήκες διαμονής και 

τους χρόνους παραμονής τους, τα σχέδια και τις προσδοκίες τους κα. Η απουσία νόμιμων 

διαδικασιών εισόδου είχε ως αποτέλεσμα άτομα από τη Συρία που εργάζονται και διαμένουν στη 

χώρα μας για πάνω από δέκα χρόνια, να περιλαμβάνονται στους κρατούμενους, αφού 

αναγκάστηκαν να μπουν από «παράνομες διαδρομές» στην Ελλάδα προσπαθώντας να φέρουν τα 

μέλη των οικογενειών τους από τη Συρία στη χώρα μας ώστε να επανενωθούν οι οικογένειες. Το 

ίδιο συμβαίνει και με άλλα άτομα από τη Συρία που έχουν συγγενείς σε άλλες ευρωπαϊκές χώρες. 

Να σημειωθεί ότι για τους Σύρους πρόσφυγες υπάρχουν ειδικές συστάσεις από την Ύπατη 

Αρμοστεία του ΟΗΕ για τους Πρόσφυγες που εφαρμόζονται εν μέρει, όπως διαπιστώσαμε με τις 

επισκέψεις μας στη Χίο (και παλιότερα σε άλλα νησιά του Αιγαίου όπου «βγαίνουν» πρόσφυγες). 

Το Κέντρο Υποδοχής (;) είναι ένα από τα 4 κέντρα που έχει δεσμευτεί η χώρα να λειτουργήσει 

στα νησιά, ώστε να υπάρξει μια οργανωμένη αλλά και με βάση το διεθνές δίκαιο αντιμετώπιση 

του μεταναστευτικού. Το δεύτερο παρόμοιο Κέντρο λειτουργεί στη Σάμο, ένα τρίτο 

προετοιμάζεται στην Λέσβο ενώ είναι ακόμα σε εκκρεμότητα ένα στο Ν. Αιγαίο, παρά το γεγονός 

ότι μεγάλος αριθμός προσφύγων και μεταναστών βγαίνουν σε νησιά όπως η Λέρος (πρόσφατα 

500 άτομα), η Σύμη, το Αγαθονήσι και άλλα, χωρίς να υπάρχουν σχετικές υποδομές για 

καταγραφή, έλεγχο της κατάστασης της υγείας τους, ενημέρωση για τα δικαιώματά τους, 

διαχωρισμό ανάλογα με το αν μπορούν ή όχι να τύχουν της παροχής ασύλου (πρόσφυγες), με 

αποτέλεσμα να δημιουργούνται κρίσεις και απάνθρωπες καταστάσεις.  

 

Αναλυτικά πολιτικές προτάσεις των Οικολόγων Πράσινων: 

Για τη διαχείριση των απορριμμάτων 

Για τα θέματα διαχείρισης των απορριμμάτων οι Οικολόγοι Πράσινοι ανέλυσαν τις προτάσεις 

τους που βασίζονται σε πλήρη γνώση της νομοθεσίας, των υποχρεώσεων που προκύπτουν, 

αξιολόγηση των τεχνικών και των μεθόδων που υπάρχουν, ανάλυση οικονομικών και κοινωνικών 

δεδομένων. 

Για τον ένα ή δύο ΧΥΤΑ στη Χίο, ο Νίκος Χρυσόγελος επεσήμανε ότι η νομοθεσία που ισχύει 

από το 1999 αλλά και η συμφωνία της χώρας το 2002 για τους όρους χρηματοδότησης από το 

Ευρωπαϊκό Ταμείο Συνοχής έργων ταφής απορριμμάτων, προβλέπει τη δημιουργία χώρων 

απόθεσης μόνο υπολειμμάτων, μετά από επεξεργασία, και όχι την ταφή απορριμμάτων χωρίς 

πλήρη διαλογή τους και ανακύκλωση, επαναχρησιμοποίηση και κομποστοποίηση τους. Η 

νομοθεσία προβλέπει επίσης μέτρα πρόληψης και αποτροπής παραγωγής τους. Αν δεν 

εφαρμόζεται κάτι τέτοιο, υπάρχει κίνδυνος η ΕΕ να ζητήσει πίσω τη χρηματοδότηση ή και να 

επιβληθούν πρόστιμα. Αλλά και για οικονομικούς - περιβαλλοντικούς λόγους απαιτείται να 

μειωθεί σταδιακά η ταφή στο 10% περίπου των σημερινών ποσοτήτων απορριμμάτων. 

Σχετικά με τους σταθμούς μεταφόρτωσης, οι Οικολόγοι Πράσινοι τόνισαν την ανάγκη ανάπτυξης 

ενός δικτύου μικρών υποδομών κομποστοποίησης επιτόπου σε χωριά της Χίου (με μικρές μονάδες 

κοινοτικής κομποστοποίησης) καθώς και εκτεταμένης διαλογής των διαφόρων άλλων υλικών γι 

ανακύκλωση. Παρόμοιες μονάδες κομποστοποίησης έχουν χαμηλό κόστος, πχ μια μονάδα με 

δυνατότητα επεξεργασίας 1000 τόνων υπολειμμάτων το χρόνο έχει κόστος που δεν ξεπερνάει τις 

80-100.000 ευρώ. Οι σταθμοί μεταφόρτωσης θα έχουν ρόλο έτσι μόνο για συμπίεση των 

διαχωρισμένων υλικών και θα έχουν κατά συνέπεια μικρότερο περιβαλλοντικό και οικονομικό 

κόστος. 



Σε σχέση με τις προτεινόμενες μεθόδους επεξεργασίας των απορριμμάτων και με βάση τια 

προτάσεις της μελέτης, ο Νίκος Χρυσόγελος, πρότεινε και στον δήμαρχο και στον πρόεδρο 

ΔΙΑΝΟΧ ΑΕ να εξετάσουν κατά προτεραιότητα τη εξής αντι-πρόταση ως λύση σε σχέση με την 

προτεινόμενη «μονάδα μηχανικής επεξεργασίας»: 

- δημιουργία κεντρικής μονάδας δημοτικής κομποστοποίησης για τα αποφάγια, κλαδέματα και 

αγροτικά υπολείμματα της πόλης και των γειτονικών περιοχών καθώς και  

- εγκατάσταση μικρών κοινοτικών κομποστοποιητών και παροχή οικιακών κομποστοποιητών για 

τα οργανικά απορρίμματα στα χωριά και για όσους έχουν κήπους στην πόλη.    

Με αυτό τον τρόπο θα εξοικονομηθεί μεγάλο μέρος του κόστους μεταφοράς των απορριμμάτων 

στον ΧΥΤΑ ή στην μονάδα μηχανικής επεξεργασίας που προτείνεται από τη μελέτη (που σε 

τελευταία ανάλυση θα επιβαρύνει τους Χιώτες). Επίσης, θα εξοικονομηθούν τουλάχιστον 7 

εκατομμύρια ευρώ για τις αρχικές επενδύσεις, αφού το προτεινόμενο από τους Οικολόγους 

Πράσινους σχέδιο διαχείρισης των απορριμμάτων (συμπεριλαμβανομένης της ενημέρωσης κι 

ευαισθητοποίησης) δεν θα κοστίσει περισσότερο από 1 .000.000 ευρώ, ενώ μόνο η μονάδα 

μηχανικής επεξεργασίας σύμφωνα με τον πρόεδρο του ΔΙΑΝΟΧ ΑΕ θα κοστίσει 8.000.000 ευρώ.  

 

Για τον ενεργειακό σχεδιασμό και τις ΑΠΕ 

Σε σχέση με τα θέματα της προώθησης των Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας (ΑΠΕ), η πρόταση 

των Οικολόγων Πράσινων εστιάζει σε τρεις σημαντικές διαστάσεις των επενδύσεων απεξάρτησης 

από τα ορυκτά καύσιμα και προώθησης της εξοικονόμησης ενέργειας και μείγματος ανανεώσιμων 

πηγών ενέργειας σε κάθε περιφέρεια και νησί 

- διαμόρφωση μέσα από διάλογο ενός περιφερειακού σχεδίου για την ενέργεια στο Β.Αιγαίο 

(και σε κάθε περιφέρεια) στο πλαίσιο και μιας εθνικής στρατηγικής για την απεξάρτηση σταδιακά 

από τα ορυκτά καύσιμα με ενδιάμεσους σταθμούς και στόχους για το 2020, το 2030 και το 2050 

- διαμόρφωση από την Περιφέρεια του Χωροταξικού για τις Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας 

στο Β. Αιγαίο, ώστε να προηγείται ο σχεδιασμός των όποιων επενδυτικών προτάσεων και όχι το 

ανάποδο 

- ενεργή συμμετοχή των τοπικών κοινωνιών, ΜΜΕ και πολιτών, ιδιαίτερα μέσα από 

συνεργατικά - συνεταιριστικά σχήματα στις επενδύσεις για ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, μια 

λύση που εφαρμόζεται ήδη σε αρκετές ευρωπαϊκές χώρες, ώστε οι τοπικές κοινωνίες να 

συμμετέχουν στη διαμόρφωση των κανόνων για την αξιοποίηση των ΑΠΕ, να αναπτύσσονται 

σχέδια συμβατά με την προστασία και του τοπικού περιβάλλοντος καθώς και να συμμετέχουν 

ουσιαστικά οι πολίτες και οι τοπικές κοινωνίες στα οικονομικά οφέλη από τις ΑΠΕ. Ιδιαίτερα 

σήμερα που απαιτούνται έσοδα για να μπορεί η τοπική κοινωνία να χρηματοδοτήσει τις 

κοινωνικές και περιβαλλοντικές επενδύσεις, μεγάλο μέρος των εσόδων από την παραγωγή 

ενέργειας πρέπει να παραμένει τοπικά, ενώ μέσα από την ενεργειακή μετάβαση προς τις ΑΠΕ 

μπορούν και πρέπει και να δημιουργηθούν νέες θέσεις εργασίας. Στον ενεργειακό σχεδιασμό 

πρέπει να ληφθούν υπόψη όχι μόνο το αιολικό και ηλιακό δυναμικό, αλλά και η γεωθερμία, η 

κυματική καθώς και η ενέργεια που μπορεί να παραχθεί από την αξιοποίηση υπολειμμάτων από 

καλλιέργειες, κτηνοτροφία (παραγωγή βιοαερίου) και διαχείριση των δασών (βιομάζα). 

 

Σχετικά θέματα: 

 Εργαστήριο Δημιουργίας Κοινωνικών Επιχειρήσεων: Επιλέγοντας μαζί την παραγωγική ιδέα  

 Επισημάνσεις του Νίκου Χρυσόγελου στα Χανιά:  

 Η στήριξη των κοινωνικών συνεταιριστικών επιχειρήσεων και των συνεταιριστικών τραπεζών 

κλειδί για την αντιμετώπιση της κρίσης  

 Τοπικές ποικιλίες, τοπικά προϊόντα και Κοινωνική Οικονομία  

 Συνεταιριστικές τράπεζες: Ένα βιώσιμο εναλλακτικό τραπεζικό μοντέλο την εποχή της 

κρίσης;  

 

Πηγή: http://www.chrysogelos.gr/index.php?option=com_k2&view=item&id=1867:chios-

2013&Itemid=67&lang=el  
 

επιστροφή 
  

http://www.chrysogelos.gr/index.php?option=com_k2&view=item&id=1878:lab-creates-social-enterprise-greenwave-festival&Itemid=67&lang=el
http://www.chrysogelos.gr/index.php?option=com_k2&view=item&id=1868:chania-2013-08&Itemid=83&lang=el
http://www.chrysogelos.gr/index.php?option=com_k2&view=item&id=1810:cooperative-banks-strasburg&Itemid=63&lang=el
http://www.chrysogelos.gr/index.php?option=com_k2&view=item&id=1810:cooperative-banks-strasburg&Itemid=63&lang=el
http://www.chrysogelos.gr/index.php?option=com_k2&view=item&id=1806:local-varieties-local-produce-and-social-economy&Itemid=75&lang=el
http://www.chrysogelos.gr/index.php?option=com_k2&view=item&id=1801:cooperative-banks&Itemid=67&lang=el
http://www.chrysogelos.gr/index.php?option=com_k2&view=item&id=1801:cooperative-banks&Itemid=67&lang=el
http://www.chrysogelos.gr/index.php?option=com_k2&view=item&id=1867:chios-2013&Itemid=67&lang=el
http://www.chrysogelos.gr/index.php?option=com_k2&view=item&id=1867:chios-2013&Itemid=67&lang=el


 

ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΧΙΟΥ: Ιεράρχηση προβλημάτων που αντιμετωπίζουν οι επιχειρήσεις του 

νησιού μας- Προτεινόμενες Λύσεις  
 

Δημοσιεύουμε το υπόμνημα που παρέδωσε το Επιμελητήριο Χίου στην αντιπροσωπεία των 

Οικολόγων Πράσινων που τους επισκέφτηκε. Η θέση των Οικολόγων Πράσινων για τα 

προβλήματα αυτά παρουσιάστηκε στο προηγούμενο δημοσίευμα. 

Η αξία του υπομνήματος αυτού είναι μεγάλη, καθώς αφορά τα προβλήματα που αντιμετωπίζουν 

οι μικρομεσαίες επιχειρήσεις στα νησιά. Αποτελεί μια καλή ακτινογραφία των προβλημάτων που 

υπάρχουν στο νησιωτικό χώρο. Γιαυτό και το δημοσιεύουμε εδώ.  

Ηλίας Γιαννίρης 
 

Αξιότιμοι κύριοι, 

Το Επιμελητήριο Χίου με την ευκαιρία της σημερινής επισκέψεώς σας στη Χίο, σας καταθέτει το 

παρόν υπόμνημα, στο οποίο επιχειρείται  σύντομη παράθεση των σημαντικότερων από τα 

προβλήματα που αντιμετωπίζουν οι μικρομεσαίες επιχειρήσεις στην Περιφέρεια Βορείου Αιγαίου 

και ειδικότερα στο νησί μας,  ιδιαίτερα μετά την καταστροφική πυρκαγιά του Αυγούστου 2012, 

καθώς και προτεινόμενες μεθόδους αντιμετώπισής τους: 

 Οι δυσχέρειες που δημιουργεί στις μεταφορές πρώτων υλών και προϊόντων ο 

νησιωτικός χαρακτήρας της Περιφέρειας είναι προφανείς. Οι συνέπειες από την απόσταση από το 

κέντρο, για τις νησιωτικές περιοχές, δεν περιορίζονται μόνο στο αυξημένο κόστος παραγωγής, 

που αναπόφευκτα είναι αποτέλεσμα του υπέρογκου κόστους μεταφοράς των πρώτων υλών και 

των προϊόντων και είναι ακόμα μεγαλύτερο, λόγω του ολιγοπωλιακού χαρακτήρα που έχει ο 

τομέας των μεταφορών στα νησιά.  

Σε πολλές περιπτώσεις, επιχειρήσεις που λειτουργούν στη νησιωτική Ελλάδα και παράγουν 

ευπαθή προϊόντα υφίστανται σημαντικές ζημιές, λόγω της αδυναμίας να τα προωθήσουν 

έγκαιρα, ιδιαίτερα τη χειμερινή περίοδο με τα απαγορευτικά των πλοίων, λόγω δυσμενών 

καιρικών συνθηκών. Η ιχθυοκαλλιέργεια λ.χ., που έχει μια σημαντική ανάπτυξη στην Χίο και 

αποτελεί σημαντικότατο εξαγωγικό κλάδο , αντιμετωπίζει πολύ συχνά παρόμοιες δυσκολίες στη 

διακίνηση  των προϊόντων της.  

Οι επιπτώσεις όμως των μεταφορών είναι και σε άλλους τομείς, όπως η ανάγκη για διατήρηση 

υψηλού στοκ στην αποθήκη, η απροθυμία συνεργατών να παρέχουν υπηρεσίες στην επιχείρηση 

κ.λ.π. Αρκεί να αναφερθεί ότι π.χ. ενώ για παραγωγικές επιχειρήσεις που λειτουργούν στα μεγάλα 

αστικά κέντρα η μείωση του stock αποτελεί στόχο, οι επιχειρήσεις που λειτουργούν σε νησιωτικές 

περιοχές δεν μπορούν να αποφύγουν την ύπαρξη υψηλού stock πρώτων υλών για να 

διασφαλίσουν έτσι την απρόσκοπτη λειτουργία της παραγωγικής μονάδας τους, σε περίπτωση 

αποκλεισμού του νησιού, λόγω κακών καιρικών συνθηκών (απαγορευτικός απόπλου). Το 

πρόβλημα –όπως αντιλαμβάνεται εύκολα κανείς- είναι ακόμη μεγαλύτερο σήμερα που λόγω της 

δυσμενούς οικονομικής συγκυρίας οι προμηθευτές ζητούν προπληρωμή μετρητοίς και δεν 

δέχονται αποπληρωμή σε βάθος χρόνου. Επιπρόσθετα τα χρονίζοντα προβλήματα των ανεπαρκών 

λιμενικών υποδομών αλλά και του επικίνδυνου αεροδρομίου του νησιού απαιτούν άμεση λύση. 

 Απουσία χωροταξικού σχεδιασμού : Δυσχερής καθίσταται οποιαδήποτε επενδυτική 

προσπάθεια λόγω έλλειψης χωροταξικού σχεδιασμού (ιχθυοκαλλιέργειες , τουριστικές μονάδες 

κ.α.) 

 Η έλλειψη σταθερού περιβάλλοντος ανάπτυξης και λειτουργίας τους, σε σχέση με το 

φορολογικό σύστημα, το ασφαλιστικό σύστημα, τα επενδυτικά κίνητρα και την γραφειοκρατική 

αντιμετώπιση του ΕΣΠΑ  κ.λ.π.  

 Η έλλειψη ρευστότητας κυρίως λόγω του κλεισίματος της στρόφιγγας από τις Τράπεζες 

που έχουν καταστήσει την άντληση των απαιτούμενων κεφαλαίων για την επιβίωση και την 

ανάπτυξη τους απαγορευτική.  

Όλα αυτά τα προβλήματα (πιθανόν θα μπορούσαν να αναφερθούν και άλλα) καθορίζουν σε 

μεγάλο βαθμό την ανταγωνιστικότητα των μικρομεσαίων επιχειρήσεων της Περιφέρειας Β. 

Αιγαίου, αλλά και άλλων Περιφερειών της Ελληνικής επικράτειας.  

Την ίδια στιγμή, ο ανταγωνισμός που υφίστανται, ιδιαίτερα από τρίτες χώρες με φτηνό 

εργατικό δυναμικό, αυξάνεται συνέχεια. Καθημερινά, τα κινέζικα προϊόντα εισβάλουν όλο και 



περισσότερο στις αγορές της Ευρωπαϊκής Ένωσης, η οποία έχει περιορισμένες δυνατότητες να 

αντιμετωπίσει της απειλούμενη καταστροφή των δικών της παραγωγικών επιχειρήσεων.  

Οι νησιώτες που μετακινούνται για την Τουρκία, ώστε να προμηθευτούν φτηνά προϊόντα από τις 

αγορές της Σμύρνης και των άλλων πόλεων, αυξάνονται συνεχώς, με αποτέλεσμα την περαιτέρω 

μείωση της πίτας των τοπικών αγορών που κατευθύνεται στους νησιώτες επαγγελματίες.  

 

ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΕΣ ΛΥΣΕΙΣ  

Η κυβερνητική πολιτική για τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις μπορεί να παίξει ένα καθοριστικό ρόλο 

για την επιβίωση τους.  

 Η καθιέρωση «νησιωτικής πολιτικής» η οποία θα αντιμετωπίζει συνολικά τα 

μειονεκτήματα που απορρέουν από τη νησιωτικότητα.  Άμεση εφαρμογή της εξαγγελθείσης 

στρατηγικής για Ποιοτικά Νησιά, Πράσινα Νησιά, Νησιά Ίσων Ευκαιριών 

 η ενίσχυση μέσω φορολογικών ή άλλων κινήτρων των επιχειρήσεων της περιφέρειας 

 η επιδότηση μεταφορικού κόστους μέσω της εφαρμογής του μεταφορικού ισοδύναμου που 

ναι μεν εξαγγέλθηκε, αλλά ουδέποτε υλοποιήθηκε  

 η ενδυνάμωση αξιόπιστων δομών υποστήριξης της επιχειρηματικότητας  

 Η διασύνδεση των νησιών του Βορείου Αιγαίου μεταξύ τους αλλά και με την Βόρειο 

Ελλάδα (Ανατολικό τόξο)  
Ως εκπρόσωποι του τοπικού επιχειρηματικού ιστού αισθανόμαστε την ανάγκη να καταστήσουμε 

σαφές ότι οι επιχειρηματίες απαιτούν σταθερό θεσμικό πλαίσιο σε βάθος χρόνου για να 

αναπτύξουν την επιχειρηματική τους δραστηριότητα. Το διαρκώς ευμετάβλητο φορολογικό-

επενδυτικό περιβάλλον καθιστά αδύνατη την προσέλκυση επενδύσεων ιδιαίτερα σε μία ακριτική 

περιοχή, όπως η Χίος.  

Τέλος σας καλούμε να επανεξετάσετε τον απαράδεκτο νόμο σύμφωνα με τον οποίο καταργείται η 

υποχρέωση εγγραφής στα Επιμελητήρια, που ουσιαστικά αφαιρεί από τα Επιμελητήρια 

οικονομικούς πόρους καθιστώντας αδύνατη την επιβίωσή τους.   

Με εκτίμηση, 

Γιώργος Γεωργούλης 

Πρόεδρος  
 

επιστροφή 

 

Επένδυση στη γνώση από το Ινστιτούτο Θαλάσσιας Προστασίας «Αρχιπέλαγος»  
 

Το Αρχιπέλαγος ξεκίνησε από την Ικαρία στα τέλη της 10ετίας του ‘90. Όχι μόνο δεν 

υποστηρίχθηκε από την προηγούμενη αυτοδιοίκηση αλλά αντίθετα διαβλήθηκε και πολεμήθηκε 

έντονα. Κρατάει ακόμη το σταθμό στην Ικαρία αλλά η έδρα του είναι πλέον η Σάμος. Ποιος 

έχασε; Μα η ίδια η Ικαρία. Κρίμα. 

Ο εκδότης 

24 Σεπτεμβρίου 2013  

 «Πιστεύουμε, σχεδιάζουμε και επενδύουμε στη γνώση, προστατεύοντας παράλληλα το 

περιβάλλον!» 
  Για 7η συνεχή χρονιά και αρχικά υπό δυνατούς ανέμους, υλοποιείται από την Παρασκευή 20 

Σεπτεμβρίου, Πρότυπη Ωκεανογραφική Άσκηση στο ανατολικό Αιγαίο. Σε αυτήν συμμετέχει 

35μελής ομάδα επιστημόνων και φοιτητών από το πανεπιστήμιο του Cardiff Ουαλίας καθώς και 

15μελής ερευνητική ομάδα από το Ινστιτούτο Θαλάσσιας Προστασίας Αρχιπέλαγος, με χρήση 

δύο ερευνητικών σκαφών. 

Ο συνδυασμός εφαρμοσμένης έρευνας και σύγχρονου εξοπλισμού και με επίκεντρο την ιδιαίτερης 

σημασίας βιοποικιλότητα του ανατολικού Αιγαίου, αποτελούν ένα αδιαμφισβήτητο πλεονέκτημα. 

Αυτά τα στοιχεία  έχουν αναδείξει τη συγκεκριμένη Ωκεανογραφική Άσκηση, σε υποχρεωτικό 

εξεταζόμενο μάθημα των τελειόφοιτων φοιτητών Θαλάσσιας Γεωγραφίας του Πανεπιστήμιου 

Cardiff, κατά τα επτά τελευταία χρόνια. Διδάσκεται δε στο ανατολικό Αιγαίο, με επίκεντρο τη 

βάση του Ινστιτούτου «Αρχιπέλαγος» στη Σάμο. 

Η έρευνα στην οποία συμμετέχουν οι φοιτητές και οι επιστήμονες, επικεντρώνεται σε διάφορους 

τομείς όπως: 

http://ikariaki.gr/ependisi-sti-gnosi-apo-to-institouto-thalassias-prostasias-archipelagos/


-Βιολογική χαρτογράφηση των προστατευόμενων και παραγωγικών θαλάσσιων 

οικοσυστημάτων με την παράλληλη χρήση: σόναρ, υποβρύχιας ρομποτικής κάμερας και μεθόδων 

structure scanning (σάρωσης δομής βυθού). Έμφαση δίνεται στην αποτύπωση θαλάσσιων 

λιβαδιών Ποσειδωνίας, που έχουν καταστραφεί από παράνομη αλιεία με μηχανότρατα και άλλα 

συρόμενα εργαλεία 

 -Καταγραφή και φωτοταυτοποίηση των πληθυσμών θαλασσίων θηλαστικών με τη χρήση 

ψηφιακών οπτικοακουστικών μέσων. 

-Έλεγχος ποιότητας και παραγωγικότητας του θαλασσινού νερού με χημικές αναλύσεις καθώς 

και αναλύσεις περιεκτικότητας ζωοπλαγκτού και φυτοπλαγκτού, στο εργαστήριο του 

«Αρχιπελάγους». 

-Συλλογή δεδομένων αλλά και δειγμάτων από τους μόνιμους σταθμούς παρατήρησης και 

καταγραφής της βιοποικιλότητας των παράκτιων οικοσυστημάτων. 

  

Τα δεδομένα που καταγράφονται και αναλύονται στο πλαίσιο της Πρότυπης Ωκεανογραφικής 

Άσκησης αποτελούν για το «Αρχιπέλαγος» ένα ακόμη πολύτιμο εργαλείο στη μακροπρόθεσμη 

παρακολούθηση των οικοσυστημάτων των θαλασσών μας, που αλλάζουν διαρκώς υπό την 

επίδραση ποικίλων αιτιών, ανθρωπογενών αλλά και φυσικών. 

Τέτοιου τύπου δραστηριότητες εφαρμοσμένης επιστημονικής κατάρτισης, αποτελούν μια 

πολύτιμη πηγή γνώσης αλλά και ένα ανεκτίμητο εργαλείο στη μεγάλη προσπάθεια για την 

ουσιαστική προστασία του περιβάλλοντος. Παράλληλα όμως στηρίζουν και την τοπική οικονομία, 

με την προσέλκυση εκατοντάδων επιστημόνων και φοιτητών ετησίως στα νησιά του Αιγαίου, 

εκτός τουριστικής περιόδου. Με τον τρόπο αυτό, αναδεικνύονται διεθνώς τα αδιαμφισβήτητα 

συγκριτικά πλεονεκτήματα των νησιών, καλλιεργώντας τη διασύνδεση με τον διεθνή ακαδημαϊκό 

χώρο. 

Το Ινστιτούτο Θαλάσσιας Προστασίας «Αρχιπέλαγος», μετά από πολυετή ανάπτυξη και με 

συνεχή βελτίωση των δραστηριοτήτων εφαρμοσμένης εκπαίδευσης στην περιβαλλοντική έρευνα 

και προστασία, επεκτείνει τα μνημόνια συνεργασίας που διατηρεί με επιλεγμένα πανεπιστήμια 

της Ευρώπης και της Αμερικής. Στοχεύει στην διαβαθμισμένη εδραίωση αντίστοιχων 

προγραμμάτων σπουδών, τόσο στη Σάμο, όσο και στην Ικαρία, τις Οινούσσες, τους Λειψούς 

καθώς σε άλλα νησιά του Αιγαίου. Διότι, η επένδυση στη γνώση, αποτελεί μια κυρίαρχη 

επένδυση στον άνθρωπο και το περιβάλλον! 

Πηγή: http://ikariaki.gr/ependisi-sti-gnosi-apo-to-institouto-thalassias-prostasias-archipelagos/  
 

επιστροφή 
 

Πειρατική Αλιεία από Τουρκικές Μηχανότρατες στο Αιγαίo 
 

Αρχιπέλαγος, ΙΘΠ <news@archipelago.gr>  

Σεπτέμβρης 12, 2013  

Επαναλαμβανόμενη και προκλητική παραβατικότητα στα Ελληνικά χωρικά ύδατα, από μεγάλα 

Τουρκικά αλιευτικά σκάφη (μηχανότρατες), κατέγραψε νότια της Σάμου το Ινστιτούτο 

Θαλάσσιας Προστασίας «Αρχιπέλαγος» σε συνεργασία με αλιείς της περιοχής, στις 9 και 11 

Σεπτεμβρίου 2013. 

Η «πειρατική» αυτή αλίευση δεν σημειώνεται για πρώτη φορά! Αντίστοιχα περιστατικά 

καταγράφονται κάθε χρόνο στο ανατολικό Αιγαίο, σε περιόδους από μέσα Αυγούστου έως και 

τέλη του Σεπτέμβριου. Στη συγκεκριμένη περίπτωση όμως, προκαλεί το γεγονός πως, τα 

Τουρκικά σκάφη επιδίδονταν σε παράνομη αλίευση παραμένοντας για μεγάλα χρονικά 

διαστήματα σε εθνικά ύδατα, πολύ κοντά σε παράκτιους οικισμούς και κατά τη διάρκεια της 

ημέρας(!). Σημειωτέον ότι σε αυτά τα αλιευτικά πεδία δεν επιτρέπεται ούτε οι Ελληνικές 

μηχανότρατες να δραστηριοποιούνται. 

 Παρά την προκλητική και παράνομη δραστηριότητα των Τουρκικών αλιευτικών σκαφών, 

σημειώθηκε αδικαιολόγητη καθυστέρηση στην παρέμβαση των αρμόδιων λιμενικών αρχών, παρά 

τις συνεχείς εκκλήσεις και καταγγελίες, τόσο από το Ινστιτούτο «Αρχιπέλαγος», όσο και από τους 

αλιείς της περιοχής. 

http://ikariaki.gr/ependisi-sti-gnosi-apo-to-institouto-thalassias-prostasias-archipelagos/


Η δραματική κατάσταση στην οποία βρίσκονται τα αλιευτικά αποθέματα, καταδεικνύουν πως το 

μέλλον της αλιείας στο Αιγαίο είναι αβέβαιο και η βιωσιμότητα των οικοσυστημάτων, κρίσιμη. 

Δεν υπάρχει πλέον κανένα περιθώριο για περαιτέρω φαινόμενα πειρατικής αλιείας, είτε από 

Ελληνικούς πολλώ δε μάλλον από ξένους αλιευτικούς στόλους. 

Ελπίζουμε η αντίδραση των λιμενικών αρχών να είναι πιο άμεση από εδώ και στο εξής, 

προκειμένου να αντιμετωπίζονται καίρια και άμεσα τέτοιου είδους παράνομες και καταστροφικές 

για το θαλάσσιο περιβάλλον, αλιευτικές δραστηριότητες! 
 

επιστροφή 
 

Η Επιτροπή Αλιείας του Ευρωκοινοβουλίου ψηφίζει την Επιδότηση της Υπεραλίευσης 

Βρυξέλλες, 10 Ιουλίου 2013 
  

 Σήμερα το Ευρωκοινοβούλιο ψήφισε υπέρ των επιχορηγήσεων για την κατασκευή νέων 

αλιευτικών σκαφών καθώς και τον εκσυγχρονισμό του αλιευτικού στόλου. Οι επιχορηγήσεις 

αυτές θα συμβάλουν στη διατήρηση του ήδη υπερμεγέθους ευρωπαϊκού αλιευτικού στόλου και 

κατά συνέπεια στη συνέχιση της υπεραλίευσης. Η ψηφοφορία της Επιτροπής αφορούσε το μέλλον 

του Ευρωπαϊκού Ταμείου Θάλασσας και Αλιείας (ΕΤΘΑ), κατά το τρίτο μέρος της 

μεταρρύθμισης της Κοινής Αλιευτικής Πολιτικής (ΚΑλΠ). 

«Είμαστε εξοργισμένοι με την ψήφο της Επιτροπής Αλιείας του Ευρωκοινοβουλίου που εξυπηρετεί 

την κακή χρήση των χρημάτων των φορολογουμένων χρηματοδοτώντας ουσιαστικά την 

υπεραλίευση.  Διαθέτοντας 1,6 δις ευρώ για την κατασκευή έως και 20.000 νέων αλιευτικών 

σκαφών, θα τροφοδοτηθεί η υπεραλίευση και θα υπονομευθεί η νέα ΚΑλΠ. Επιπλέον, η απόφαση 

αυτή έρχεται σε πλήρη αντίθεση με τις διεθνείς δεσμεύσεις της ΕΕ για τον τερματισμό των επιζήμιων 

αυτών επιχορηγήσεων που στηρίζουν εδώ και δεκαετίες την υπεραλίευση», δήλωσε η Αναστασία 

Μήλιου, Υπεύθυνη Έρευνας του Ινστιτούτου Θαλάσσιας Προστασίας «Αρχιπέλαγος» και 

συντονίστρια του Δικτύου OCEAN2012 σε Ελλάδα και Κύπρο. 

Πάγια θέση του δικτύου OCEAN2012 είναι η υποχρέωση του Ευρωπαϊκού Ταμείου Θάλασσας 

και Αλιείας, να στηρίξει μηχανισμούς και μέτρα που θα αναστρέψουν τις επιπτώσεις της 

υπεραλίευσης και θα συμβάλλουν στην ανάκαμψη των ιχθυαποθεμάτων γενικότερα και να 

ωφελήσει τους αλιείς στο σύνολό τους σταματώντας τις απ’ ευθείας χρηματοδοτήσεις σε 

μεμονωμένους αλιείς. Το παράδοξο είναι ότι όλα αυτά έρχονται σε πλήρη αντίθεση με την 

προηγούμενη ΚΑλΠ που χρηματοδότησε τη διάλυση και καταστροφή χιλιάδων παραδοσιακών 

μικρών αλιευτικών σκαφών, με στόχο τον περιορισμό του ευρωπαϊκού αλιευτικού στόλου. 

Στη σημερινή ψηφοφορία στην Επιτροπή Αλιείας της Ε.Ε., έγιναν προσπάθειες από 

συγκεκριμένους ευρωβουλευτές να παρακαμφθεί η διαδικασία πλήρους ψηφοφορίας από το 

Ευρωκοινοβούλιο, οι οποίες όμως απορρίφθηκαν. Έτσι τώρα υπάρχει μία τελευταία ελπίδα: τα 

766 μέλη του Ευρωκοινοβουλίου θα έχουν την ευκαιρία να αντιστρέψουν την ψήφο της 

Επιτροπής Αλιείας και να αποδείξουν στους πολίτες ότι η ΕΕ είναι αποφασισμένη να δώσει ένα 

τέλος στις λαθεμένες πολιτικές και χρηματοδοτήσεις των προηγούμενων 30 ετών, καθώς και να 

προωθήσει πολιτικές που θα συμβάλλουν στην ανάκαμψη των ιχθυαποθεμάτων και  τη 

βιωσιμότητα της αλιείας. 
 

ΔΡΑΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΘΑΛΑΣΣΩΝ 

http://us2.campaign-

archive2.com/?u=2f6dcfdadfdf9f165790fab68&id=7a0464fa89&e=8eb338874b 

OCEAN2012 Greece: Ινστιτούτο Θαλάσσιας Προστασίας ΑΡΧΙΠΕΛΑΓΟΣ 

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 

Συνδεθείτε για να μαθαίνετε πρώτοι τα νέα μας: 

** www.archipelago.gr (http://www.archipelago.gr ) 

επιστροφή 

  

http://us2.campaign-archive2.com/?u=2f6dcfdadfdf9f165790fab68&id=7a0464fa89&e=8eb338874b
http://us2.campaign-archive2.com/?u=2f6dcfdadfdf9f165790fab68&id=7a0464fa89&e=8eb338874b
http://www.archipelago.gr/


 

 

Είδος σε εξαφάνιση τα ψάρια στη Δυτική Κρήτη 

 

Είδος προς εξαφάνιση είναι τα ψάρια στη Δυτική Κρήτη φέτος το καλοκαίρι! Αλιείς μιλούν για 

πρωτοφανή εξαφάνιση όλων των γνωστών ψαριών της εποχής σε όλον τον θαλάσσιο χώρο από τη 

Γραμπούσα μέχρι και την Παλαιόχωρα. 

Είναι χαρακτηριστικό ότι οι γνωστοί σε όλους τους καλοφαγάδες ‘σκάροι’, το καλοκαιρινό ψάρι 

που ευδοκιμούσε στα νερά της Κρήτης, μετριούνται πλέον στα δάκτυλα του ενός… χεριού! 

Οι ψαράδες έχουν απευθυνθεί στους επιστήμονες του Ινστιτούτου Θαλάσσιας Βιολογίας 

προκειμένου το κορυφαίο Ίδρυμα να διερευνήσει το φαινόμενο αυτό. 

ΟΥΤΕ ΛΕΠΙ 

«Είμαι 55 χρόνια στη θάλασσα και πρώτη φορά βλέπω τέτοιο πράγμα. Δεν βρίσκουμε ούτε λέπι! 

Τα καΐκια έχουν αράξει, έχουμε διώξει το προσωπικό, αναρωτιόμαστε όλοι τι γίνεται», είναι τα 

λόγια του Γιάννη Μαρτσάκη, επαγγελματία αλιέα από τη Δυτική Κρήτη και συγκεκριμένα από τη 

Χρυσοσκαλίτισσα. 

Τέτοιες εποχές άλλες χρονιές τα ψαράδικα ήταν καθημερινά στα ανοικτά ψαρεύοντας, ειδικά 

σκάρους, το ψάρι της εποχής. 

«Ρίχνεις το δίκτυ και βγάζεις 1 – 2 κιλά ψάρια το πολύ και αυτά των 100 γραμμαρίων το καθένα, 

μεγάλα πουθενά. Δεν υπάρχει θέμα υπεραλίευσης, ειδικά στον σκάρο. Δεν ξέρουμε πραγματικά τι 

συμβαίνει. Ξεκινούσαμε από τον Ιούνιο κάθε χρόνο και μέχρι τον Σεπτέμβρη παλεύαμε τον 

σκάρο. Τώρα δεν βγάζουμε τίποτα», τονίζει ο κ. Μαρτσάκης. 

Στο ίδιο μήκος κύματος και ένας άλλος επαγγελματίας αλιέας ο κ. Γιώργος Χαιρετάκης. 

«Πραγματικά σαν να έχουν εξαφανιστεί όλα τα ψάρια. Είναι απίστευτο αυτό που έχει γίνει, δεν το 

πιστεύουν τα μάτια μας. Ακούγονται πολλά για τις αιτίες, αλλά πραγματικά δεν ξέρουμε τι να 

πούμε. Η ουσία για μας είναι ότι καταστρεφόμαστε, αφού δεν βγάζουμε ούτε το μεροκάματο», 

λέει. 

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ 

«Είναι τεράστιες οι οικονομικές επιπτώσεις για μας. Περιμέναμε αυτήν την εποχή για να 

ανασάνουμε, αλλά πλέον τα περισσότερα σκάφη έχουν σταματήσει τη λειτουργία τους, έχουν 

διώξει τους εργάτες και είναι δεμένα στα λιμάνια», δηλώνει ο κ. Στέφανος Γρηγοράκης, πρόεδρος 

του Συλλόγου Αλιέων Κισάμου. 

Ο ίδιος δραστηριοποιείται στην περιοχή του Λαφονησίου και όπως χαρακτηριστικά αναφέρει 

«από το 1987 που είμαι στο Λαφονήσι δεν έχει ξαναγίνει να μην πιάνουμε έναν σκάρο. Ο σκάρος 

έρχεται στις 10 Ιουνίου και τέλη του Σεπτέμβρη φεύγει. Φτάσαμε 10 Αυγούστου και δεν έχουμε 

πιάσει ούτε 30 κιλά σκάρους όλα τα αλιευτικά μαζί! Και δεν υπάρχουν και άλλα ψάρια όπως 

σκορπίδια». 

Ο κ. Γρηγοράκης εκτιμά πως μόνο οι επιστήμονες μπορούν να εξηγήσουν το φαινόμενο. «Η μια 

χρονιά από την άλλη έχει πάντα μικροδιαφορές, αλλά δεν είναι δυνατόν σε όλη τη Δυτική Κρήτη, 

από τη Γραμπούσα μέχρι την Παλαιόχωρα, να μην υπάρχει ούτε ένα ψάρι», τονίζει. 

Σκάρος ο Κρητικός 

Ο σκάρος συναντάται κυρίως στο νοτιοανατολικό Αιγαίο και πολύ πιο σπάνια στις υπόλοιπες 

ελληνικές θάλασσες. Ψαρεύεται κυρίως από τον Ιούνιο μέχρι τον Σεπτέμβριο στη Δυτική Κρήτη 

με δίκτυα και παραγάδια, ενώ είναι από τα λίγα ψάρια που, αν τους αφαιρέσεις τη χολή, μπορούν 

να φαγωθούν και τα εντόσθιά τους. 

Για τα Χανιά αποτελεί αγαπημένο έδεσμα για τους φίλους των ψαριών την καλοκαιρινή περίοδο. 

Άγνωστες οι αιτίες 

Μόνο φήμες κυριαρχούν ανάμεσα στους αλιείς αναφορικά με τους λόγους που υπάρχει τόσο 

μεγάλη μείωση των αλιευμάτων στη Δυτική Κρήτη. Ειδικότερα, σύμφωνα με τις εκτιμήσεις τους: 

■ Πιθανόν οι θαλάσσιες έρευνες για το φυσικό αέριο να διατάραξαν το μικροκλίμα της περιοχής, 

χωρίς όμως να υπάρχει κάποια επιβεβαίωση. 

■ Εμφάνιση σοβαρού αριθμού μεγάλων θηλαστικών (φάλαινες, δελφίνια κ.ά.), που πάλι όμως δεν 

μπορεί να προκαλέσουν τόσο μεγάλη ζημιά. 

■ Υπεραλίευση. Σύμφωνα με τους ψαράδες δεν υπάρχει στην περιοχή τόσο εντατική αλιεία. 



■ Αύξηση του αριθμού των ‘Γερμανών’. Είδος ψαριού που τρέφεται στις ίδιες περιοχές με τον 

σκάρο και μειώνει την τροφή. Σύμφωνα όμως με τους αλιείς μεγάλη μείωση παρουσιάζουν και οι 

αριθμοί των ‘Γερμανών’. 

Γιώργος Κώνστας 

ΧΑΝΙΩΤΙΚΑ ΝΕΑ 

Πηγή: http://www.ekriktiko.gr/index.php/archives/391571 

 

επιστροφή 

 

«Η περιβαλλοντική πολιτική στην περιφέρεια - η ιδιαιτερότητα των νησιών του Αιγαίου»  

 

Του Ηλία Γιαννίρη* 
 

Οι αλλαγές που συντελούνται γύρω μας απαιτούν νέες προσεγγίσεις και νέες νοοτροπίες, απαίτηση που 

είναι ιδιαίτερα αναγκαία στο νησιώτικο χώρο.  

Στα πλαίσια του σχεδιασμού οφείλουμε να κάνουμε πλήρη καταγραφή των πλεονεκτημάτων των νησιών 
μας όπως η δυνατότητα αυτοδυναμίας και η σημαντική ιστορική-πολιτισμική κληρονομιά (εμπειρία) στη 

διαχείριση του περιβάλλοντος. Να σταθούμε στα μειονεκτήματα της νησιωτικότητας όπως είναι η 

θάλασσα ως εμπόδιο, η τρωτότητα σε φυσικές καταστροφές, η μονο-αναπτυξιακοί προσανατολισμοί και η 
αδυναμία συγκρότησης τοπικών κοινωνικών δυναμικών. Πρέπει να δούμε τις ευκαιρίες ως προς την 

αξιοποίηση του συγκριτικού πλεονεκτήματος των νησιών μας (γεωμορφολογική ποικιλία, φυσικό κάλος, 

ηπιότητα ανθρώπινων χαρακτήρων, κλίμακα, τοπικά προϊόντα) αλλά και τις απειλές που υπάρχουν από 

την εξάρτηση από χερσαία διοικητικά συστήματα που δεν αντιλαμβάνονται την ιδιαιτερότητα του 
νησιώτικου χώρου, την υποχρηματοδότηση και οι ισχυροί διακρατικοί ανταγωνισμοί. 

Η Ελλάδα έχει ολιγωρήσει να διεκδικήσει από την ΕΕ ειδικές πολιτικές για την αντιμετώπιση της 

νησιωτικότητας. Οι συνέπειες αυτής της μακροχρόνιας πολιτικής ανεπάρκειας στο νησιώτικο χώρο είναι 

σημαντικότατες τόσο στο χωροταξικό αναπτυξιακό αποτέλεσμα όσο και στο περιβάλλον. Σήμερα, η 

Ελλάδα θα πρέπει εκείνη να αναπτύξει ενεργητικές πρωτοβουλίες, απαιτήσεις και χρηματοδοτικά μέσα, σε 

συνεργασία με τα άλλα κράτη μέλη που έχουν νησιωτικές περιοχές, με στόχο την αντιμετώπιση των 

ζητημάτων που εγείρει η «νησιωτικότητα», στη βάση της σύμβασης της Βαρκελώνης. Ο χωροταξικός 

σχεδιασμός, όπως ασκείται στην Ελλάδα, καταλήγει σε φυσικό σχεδιασμό. Ο αναπτυξιακός-οικονομικός 

σχεδιασμός γίνεται μέσω των ΕΣΠΑ. Ο νησιώτικος χώρος συνολικά, και το κάθε νησί χωριστά, 

«υποφέρουν» ιδιαίτερα από αυτή τη διαίρεση των σχεδιασμών. Ο χωροταξικός σχεδιασμός δεν μπορεί 

σήμερα παρά να είναι μέρος του ευρύτερου πλαισίου του αναπτυξιακού προγραμματικού σχεδιασμού, 

ειδικά στο νησιώτικο χώρο.  

Επιπλέον, οι πολιτικές της απορρύθμισης που ακολουθούνται στις δύο τελευταίες δεκαετίες επιφέρουν 

σημαντικότατες επιπτώσεις και στρεβλώσεις στο νησιώτικο χώρο. Θα πρέπει να μελετηθεί η επίπτωση 

αυτών των πολιτικών απορρύθμισης στο νησιώτικο χώρο και να δοθεί απάντηση μέσω της πολιτικής της 

νησιωτικότητας. Είναι γνωστό ότι τα ενδεχόμενα μέλλοντα είναι πολλά. Σήμερα ζούμε μια πραγματικότητα 

που διαμορφώθηκε από σαφείς επιλογές του παρελθόντος. Το «ποιο μέλλον ταιριάζει σε κάθε νησί» είναι 

ένα σημαντικό ζήτημα. Οφείλουμε να πορευτούμε σύμφωνα με τις απαιτήσεις της προσέγγισης της 

χωρικής διακυβέρνησης, που είναι μέρος της πολιτικής της κοινωνικής συνοχής.  

Οι φορείς της αυτοδιοίκησης, το Παν Αιγαίου, τα επιμελητήρια, οι σύλλογοι ξενοδόχων και 

ενοικιαζομένων δωματίων, οι περιβαλλοντικοί σύλλογοι, διάφοροι ΜΚΟ, είναι εμπλεκόμενα στον 

σχεδιασμό του χώρου τους, με την έννοια των «δρώντων» (actors), και έχουν ένα ρόλο να παίξουν, στην 

αναζήτηση μιας άλλης προσέγγισης για την τοπική ανάπτυξη. Κάθε νησί έχει διαμορφώσει κάποια 

«διαχειριστική ρύθμιση», συχνά διαφορετική από νησί σε νησί. Αλλού είναι κάποια αναπτυξιακή εταιρεία, 

αλλού κάποιος ΟΤΑ, αλλού κάποιος πυρήνας «τεχνικών» (π.χ. τοπικό ΤΕΕ, ένωση ξενοδόχων, 

συνεταιρισμός κλπ), αλλού κάποια μεγάλη επιχείρηση με αναπτυξιακή συμβολή, αλλού κάποιο ΑΕΙ ή ΤΕΙ, 

αλλού κάποιος βουλευτής. Συνήθως η τοπική διαχειριστική ρύθμιση έρχεται από μια μίξη των παραπάνω.  

http://www.ekriktiko.gr/index.php/archives/391571


Αν δεχτούμε ότι στο σχεδιασμό υπάρχει η αναγκαιότητα για κάποιο καταλύτη ή ρυθμιστή, κάποιο 

«ρυθμιστικό δρώντα» σε κάθε νησί ή ομάδα νησιών, τότε θα πρέπει, ιδιαίτερα για το νησιώτικο χώρο να 

τον προσδιορίσουμε περισσότερο. Υπάρχουν σημαντικά παραδείγματα νησιών που προσπαθούν να 

υπερβούν τις σημερινές αδυναμίες του πολιτικού μας συστήματος, ή την αναπτυξιακή μιζέρια που 

επιβάλλουν τα ιδιοτελή συμφέροντα. Που προσπαθούν να αντικειμενικοποιήσουν τις σχέσεις, να 

ορθολογικοποιήσουν τα προβλήματα και τις λύσεις τους στην κατεύθυνση της εξυπηρέτησης του τοπικού 

συμφέροντος, να αξιοποιήσουν τις τοπικές δυνατότητες-ευκαιρίες και να αμβλύνουν τις αδυναμίες-

μειονεκτήματα. Ο τρόπος που λειτουργεί ένας τέτοιος μηχανισμός υπέρβασης των τοπικών αδυναμιών και 

υποκειμενισμών σε διάφορες περιπτώσεις νησιών, θα πρέπει να μελετηθεί και να διαχυθεί η εμπειρία από 

νησί σε νησί αλλά και σε άλλες περιοχές.  

Οι αλλαγές που συντελούνται γύρω μας απαιτούν νέες προσεγγίσεις και νέες νοοτροπίες, απαίτηση που 

είναι ιδιαίτερα αναγκαία στο νησιώτικο χώρο.  

Σε αυτό το πλαίσιο, πρέπει να εργαστούμε όλοι μαζί με στόχο όχι μόνο να αναστρέψουμε τη σημερινή 

φθίνουσα πορεία δίνοντας εγκαίρως λύσεις στα προβλήματα, αλλά και να χτίσουμε ένα πραγματικά 

βιώσιμο μέλλον για τα νησιά μας ιδιαίτερα την εποχή της οικονομικής κρίσης που απαιτείται μέγιστη 

προσπάθεια αλλά και προσαρμογή στις νέες συνθήκες που δημιουργούν οι επιταχυνόμενες αλλαγές.  

*Το παρόν κείμενο αποτελεί σύνοψη της διάλεξης που έδωσε ο Ηλ. Γιαννίρης, περιφερειακός σύμβουλος του 

Οικολογικού Ανέμου και επίκουρος καθηγητής του Πολυτεχνείου Κρήτης, ως προσκεκλημένος εισηγητής του 

Μεταπτυχιακού Προγράμματος Σπουδών Περιβαλλοντική Πολιτική & Διαχείριση του Τμ. Περιβάλλοντος του 

Παν. Αιγαίου, (καθηγ. Τρούμπης), ακαδ. έτος 2011-2012. 

επιστροφή 

Η Συλλογή αρωματικών φυτών και μανιταριών χρειάζεται προσοχή, για να έχουμε 

7/04/2013  
Σύμφωνα με απόφαση του Δασαρχείου Δωδεκανήσου, οι κάτοικοι των Δωδεκανήσων μπορούν να 

μαζεύουν αρωματικά-ιαματικά φυτά, μόνον για ιδική τους χρήση. Για εμπορικούς λόγους, 

επιτρέπεται μόνον έπειτα από έγγραφη άδεια της διευθύνσεως Δασών Δωδεκανήσου.   

Συγκεκριμένα, επιτρέπεται «αποκλειστικά και μόνο για κάλυψη των ατομικών αναγκών, την 

συλλογή μετά την εποχή της ανθοφορίας, με κοπή του στελέχους (απαγορευμένης αυστηρά της 

εκρίζωσης) ειδών όπως, Ρίγανη (Origanum sp.), Φασκόμηλο ή Αλιφασκιά (Salvia.sp.), Θρούμπι 

(Satureja sp.), Θυμάρι (Thymus sp.), Μέντα (Mentha sp.), Ασφάκα ή Παπουλιά (Phlomis sp.). 

Καθώς και των ειδών Κάππαρη (Capparis sp.) και Κρίταμο (Crithmum sp.) κατά το κατάλληλο ανά 

είδος στάδιο συλλογής. Η επιτρεπόμενη ποσότητα συλλογής των παραπάνω ειδών ανέρχεται μέχρι 

του ποσού του μισού κιλού κατ' άτομο την ημέρα.» 

Μάλιστα, «Στις περιπτώσεις που απαιτείται άδεια, προτεραιότητα έχουν οι μόνιμοι κάτοικοι της 

περιοχής συλλογής και του νομού Δωδεκανήσου.» 

Η ίδια διάταξη προβλέπει ότι οι κάτοικοι των νησιών αυτών επιτρέπεται να μαζεύουν μέχρι 2 

κιλά μανιτάρια ανά άτομο ανά ημέρα, αλλά με προσοχή: «Επιτρέπουμε καθ   όλο το έτος, τη 

συλλογή μανιταριών (μυκήτων), μέχρι του ποσού των 2 κιλών κατ   άτομο και ανά ημέρα και μόνο 

με κοπή του υπέργειου τμήματος του μανιταριού.»  

 Για την μεταφορά φυλλοχώματος από τα δάση, απαιτείται πρώτα άδεια. 

Οι λόγοι για τους οποίους προχώρησε στην απαγόρευση το δασαρχείο είναι περιβαλλοντικοί αφού 

διαπίστωσαν ότι φεύγουν καραβιές από φυτά και μάλιστα ξεριζωμένα, χωρίς να μπορούν να 

κάνουν κάτι οι αρχές.  

Πρέπει να επικροτήσουμε την απόφαση του Δασαρχείου Δωδεκανήσου. Και άλλα Δασαρχεία θα 

πρέπει να κάνουν το ίδιο, σε περιοχές όπου έχει παραγίνει το κακό με τους παράνομους εμπόρους 

αρωματικών φυτών που ξεριζώνουν τα πάντα. 
 
επιστροφή 



Κοινόχρηστα ποδήλατα σε Λέσβο και Χίο, άλλη μια χαμένη ευκαιρία για τα νησιά μας; 

 
Παρέμβαση του Μιχάλη Μπάκα 

08/08/2013  

Επιστολή προς τον πρόεδρο του Πράσινου Ταμείου απέστειλε ο Περιφερειακός σύμβουλος Βορείου 

Αιγαίου Μιχάλης Μπάκας σχετικά με τη μη χρηματοδότηση προμήθειας αυτοματοποιημένου συστήματος 
κοινόχρηστων ποδηλάτων σε Λέσβο και Χίο. Το ΔΣ του Πράσινου Ταμείου στην συνεδρίασή του αρ.52 

ενέταξε προς χρηματοδότηση 167 έργα σε δήμους όλης της χώρας. Δυστυχώς εξαιρούνται της 

χρηματοδότησης τα συστήματα δημόσιων ποδηλάτων, μεταξύ αυτών και οι προτάσεις των Δήμων Λέσβου 
και Χίου στο βόρειο Αιγαίο.  

Τα τελευταία χρόνια έχει ενταθεί στα νησιά μας η χρήση του ποδηλάτου από εκατοντάδες συμπολίτες μας. 

Η χρήση του ποδηλάτου στις πόλεις μας έχει περιβαλλοντικά, οικονομικά αλλά και κοινωνικά οφέλη. Τα 

κυκλοφοριακά προβλήματα στα νησιά μας αυξάνονται. Σε πολλές περιπτώσεις τα ατυχήματα, η ρύπανση, ο 
θόρυβος και οι καθυστερήσεις αυξάνουν και οι πόλεις χάνουν κεφάλαια και επισκέπτες. Η φυσιογνωμία 

τους αλλοιώνεται και η ποιότητα ζωής υποβαθμίζεται. Ενώ το αυτοκίνητο στα κέντρα των πόλεων μας 

εμποδίζει τη λειτουργία της πόλης και την οικονομική της ανάπτυξη, το ποδήλατο δείχνει να είναι η λύση 
για την ανακούφιση της πόλης από τον κυκλοφοριακό φόρτο.  

Τα ζητήματα της βιώσιμης κινητικότητας αποτελούν θέματα αιχμής στην επόμενη προγραμματική περίοδο 

2014-20. Τα συστήματα αυτόματης μίσθωσης δημόσιας χρήσης ποδηλάτων είναι προγράμματα ενοικίασης 

ποδηλάτων που τυγχάνουν τα τελευταία χρόνια μεγάλης αποδοχής από πολίτες πόλεων της Ευρώπης αλλά 
και της Βορείου Αμερικής. Είναι ιδιαίτερα εύχρηστα και βολικά λόγω του ότι το ποδήλατο δεν 

αντιμετωπίζει προβλήματα κυκλοφοριακής συμφόρησης, απαιτεί μηδαμινό χώρο στάθμευσης, έχει τη 

δυνατότητα να μετακινείται και εκτός οδικού δικτύου ενώ παράλληλα δε ρυπαίνει μολύνει το περιβάλλον 
με κανένα τρόπο. Η χρήση τους σε Μυτιλήνη και Χίο θα μπορούσε να δώσει μια ανάσα στον 

κυκλοφοριακό φόρτο των πόλεων και μπορεί να αποτελεί πιλοτική εφαρμογή για επέκταση του 

συστήματος και σε άλλες πόλεις των νησιών μας.  
Δυστυχώς όμως με έκπληξη ενημερωθήκαμε ότι δεν χρηματοδοτούνται τα συστήματα αυτόματης 

μίσθωσης ποδηλάτων σε Λέσβο και Χίο, παρόλο που απ’ότι γνωρίζουμε τα νησιά μας δεν έτυχαν ποτέ 

άλλης χρηματοδότησης από το Πράσινο Ταμείο. Προς αυτήν την κατεύθυνση ζητείται από το Πράσινο 

Ταμείο η χρηματοδότηση των πράξεων αυτών για Λέσβο και Χίο και είναι απαραίτητη η άμεση 
κινητοποίηση και των δήμων μας ώστε να μην χαθεί άλλη μια ευκαιρία για τα νησιά μας!!!  

 

επιστροφή 

 

Για το θεαθήναι η αναθεώρηση του χωροταξικού πλαισίου της Περιφέρειας; 

 
Όταν συναντά κανείς υπηρεσιακά κείμενα με καθαρό λόγο σαν και αυτό που δημοσιεύουμε, 
αντιλαμβάνεται πόσο πίσω είμαστε στην υιοθέτηση ορθολογικών πολιτικών για το χωροταξικό σχεδιασμό 

στο νησιωτικό χώρο. Έχουμε υπογραμμίσει με κίτρινο τα σημαντικά σημεία αυτού του περιεκτικού 

εγγράφου. 
Επίσης, Διαβίβασα δυο προτάσεις στο Περιφερειακό Συμβούλιο για την Αναθεώρηση του 

Χωροταξικού της Περιφέρειας.  
Πρόταση 1

η
: Ο αντιπεριφερειάρχης κ. Μάρκου στην εισήγησή του σωστά γράφει: 

«Η ‘αναθεώρηση του χωροταξικού’ δεν μπορεί να αμφισβητήσει την ύπαρξη ‘διπόλων και τριπόλων’ που η 
ίδια η ζωή έχει αναπτύξει σε κάθε νησί (π.χ. Καλλονή-Πλωμάρι-Μόλυβος για Λέσβο, Καρλόβασι-Πυθαγόρειο 

για Σάμο, Εύδηλος για την Ικαρία, Μούδρος για τη Λήμνο), τουναντίον πρέπει να ενισχύει με υποδομές και 

υπηρεσίες τα δίπολα, να ενεργοποιεί πολιτικές ώστε να μην οδηγηθούμε σε εσωτερική αστυφιλία…» 
Πάνω σε αυτό (δηλ στην ενίσχυση των υποδομών)  έχουμε διαβιβάσει από την Ικαρία μια πρόταση-

προμελέτη στον κ. Μαλακό, υπεύθυνο για την αναθεώρηση του χωροταξικού της Περιφέρειας και 

Προϊστάμενο Δν/σης Αναπτυξιακού Προγραμματισμού, πρόταση που εκπόνησε ο τοπικός μηχανικός κ. Κ. 
Ρόζος. Πρόκειται για μια νέα οδική σήραγγα της Ικαρίας (Άρης Ποταμός-Ξυλοσύρτης) που δεν είναι 

τόσο μεγάλου μήκους και τόσο μεγάλου κόστους, η οποία θα ενώνει το Β με το Ν μέρος και τα δυο λιμάνια 

του διπόλου Αγ Κήρυκος-Εύδηλος, και θα συντομεύει κατά πολύ το δρόμο, θα σημαίνει εξοικονόμηση 

καυσίμων (περιβαλλοντικός λόγος), μεγαλύτερη ασφάλεια και λιγότερα οδικά ατυχήματα, και μεγάλη 
εξοικονόμηση χρόνου.  Σήμερα, το οδικό δίκτυο αναγκάζεται να πηγαίνει γύρω-γύρω από την οροσειρά 

της Ικαρίας και είναι γεμάτο στροφές και επικίνδυνα σημεία.  

Δεν πρόκειται για χρήματα του περιφερειακού ΕΣΠΑ (το κόστος πρέπει να αναλάβει η κεντρική 
κυβέρνηση) αλλά πρέπει να περιλαμβάνεται στην αναθεώρηση του χωροταξικού της Περιφέρειας. Μέχρι 



σήμερα προωθούν την πολιτική της βελτίωσης των οδικών υποδομών στο Β Αιγαίο, γιατί θεωρούν ότι 

υπάρχει επάρκεια. Πρέπει να μπει αυτό το νέο οδικό έργο ειδικά για την Ικαρία στο χωροταξικό. 

Πρόταση 2
η
: Πρέπει, στις γενικές αρχές του χωροταξικού της Περιφέρειας να ενταχθεί και το εξής σημείο: 

«Νησιά που πετυχαίνουν τον τριπλασιασμό κάποιου εν των ενεργειακών στόχων 20-20-20 για το 2020 

θα πρέπει να επιβραβεύονται και, με βάση την αρχή της ισόρροπης ανάπτυξης και την αρχή της 

αναλογικότητας,  δεν θα πρέπει να επιβαρύνονται χωροταξικά με μεγάλα ενεργειακά ή άλλα έργα που 

δεν σχετίζονται με την τοπική ανάπτυξη των νησιών αυτών.»   
Επιχειρηματολογία:  

1.Ο Άη Στράτης και οι Φούρνοι έχουν δρομολογήσει μια πορεία ως πράσινα νησιά.  Δεν θα πρέπει να 

επιβαρύνονται με μεγάλα αιολικά ή φωτοβολταϊκά πάρκα γιατί έτσι δεσμεύεται πολύτιμη γη για 25 ή 50 
χρόνια και υποσκάπτονται άλλες δυνατότητες εναλλακτικού τουρισμού και τοπικής οικονομικής 

ανάπτυξης.  

2.Επίσης, η Ικαρία, θα καλύπτεται ενεργειακά κατά 100% για 10 μήνες και 80-90% για τους 2 
καλοκαιρινούς μήνες από το έργο ΑΠΕ «αναστρέψιμο υβριδικό έργο της Προεσπέρας Ραχών» (αναμένεται 

να μπεί σε λειτουργία το 2013), και θα απεξαρτηθεί από το πετρέλαιο σε πολύ μεγάλο βαθμό. Αν 

προωθηθούν μέσω του χωροταξικού έργα εξοικονόμησης ενέργειας (το δεύτερο 20 του στόχου 20-20-20) 

και τηλεθέρμανση από γεωθερμία, τότε θα μπορεί να εμφανίσει πανευρωπαϊκά ρεκόρ στους στόχους του 
2020. Θα είναι άδικο για την Ικαρία να επιβαρυνθεί με 330 MW για εξαγωγή ρεύματος (Η Ικαρία 

χρειάζεται ετησίως 9-12 MW) από Α/Γ στα ¾ της οροσειράς του Αθέρα. Θα υποστεί καταστροφή 

μνημείων, μονοπατιών, θα σταματήσει τις αναπτυσσόμενες προσπάθειες εναλλακτικού τουρισμού, 
μελισσοκομίας κλπ  που βρίσκονται σε εξέλιξη και θα  χάσει πολλές άλλες τοπικές μελλοντικές 

δυνατότητες ανάπτυξης. Δηλαδή θα καταστρατηγηθούν οι βασικοί στόχοι του χωροταξικού 

σχεδιασμού της Περιφέρειας.      
Ακούει κανείς; Ή θα γίνει για τυπικούς λόγους και για το θεαθήναι η αναθεώρηση του χωροταξικού της 

Περιφέρειας; 

Ηλίας Γιαννίρης 

 

Μυτιλήνη 29-3-2013 
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΒΟΡΕΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ  

ΓΕΝΙΚΗ ΔΝΣΗ ΑΝΑΠΤ. ΠΡΟΓΡΑΜ/ΣΜΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΥΠΟΔΟΜΩΝ                              

ΔΝΣΗ ΑΝΑΠΤ. ΠΡΟΓΡΑΜ/ΣΜΟΥ        

                                   

Υπόμνημα Σχετικό με το α στάδιο της μελέτης αξιολόγησης – αναθεώρησης  και 

εξειδίκευσης του εγκεκριμένου Περιφερειακού πλαισίου χωροταξικού σχεδιασμού. 

 

 Σας διαβιβάζουμε συνοπτικά τις παρατηρήσεις που διατυπώσαμε κατά την παρουσίαση 

του πρώτου σταδίου της  εν λόγω μελέτης. 

1. Δεν πραγματοποιήθηκαν οι συναντήσεις με υπηρεσιακούς φορείς και ανά περιφερειακή 

ενότητα για την οργάνωση των οποίων είχε δεσμευθεί ο ανάδοχος. 

2. Η οργάνωση της παρουσίασης ήταν βιαστική και χωρίς την κατάλληλη προετοιμασία των 

αρμόδιων υπηρεσιών της περιφέρειας 

3. Ο νησιωτικός χαρακτήρας και η γεωγραφική θέση της περιφέρειας  πρέπει να 

αντιμετωπίζονται θετικά και ως πλεονέκτημα που με τον κατάλληλο προγραμματικό σχεδιασμό 

αυξάνει την ελκυστικότητα της. Αντίθετα η μελέτη, όπως και οι περισσότερες προσεγγίσεις που 

αφορούν στις νησιωτικές περιοχές, θεωρούν τα νησιά μειονεκτικές περιοχές με αποτέλεσμα τον 

αποπροσανατολισμό των προγραμματικών στόχων. 

4. Αποτέλεσμα της παραπάνω θεώρησης είναι το γεγονός ότι η εν λόγω μελέτη αφιερώνει 

υπερβολικά μεγάλο μέρος στα δίκτυα μεταφορών προς την περιφέρεια αλλά και στα δίκτυα 

μεταφορών εντός της περιφέρειας.  

5. Θεωρούμε ότι κάθε λογής καταγραφή, ανάλυση, σχολιασμός κλπ πρέπει να γίνεται σε 

επίπεδο νησιού, διότι κάθε νησί έχει τα ιδιαίτερά του χαρακτηριστικά και επιβάλλεται σε κάθε 

είδους προσέγγιση να λαμβάνονται υπόψη. 

6. Θεωρούμε ότι πρέπει να υπάρχει σαφής και συγκεκριμένη αιτιολόγηση για κάθε 

περίπτωση αδυναμίας εφαρμογής του υφισταμένου Πλαισίου (πχ μη λειτουργία συστημάτων 

ανακύκλωσης στερεών αποβλήτων, μη θεσμοθέτηση περιοχών NATURA κλπ). Επίσης πρέπει να 



γίνεται πάντα ιεράρχηση των παραμέτρων που οδηγούν σε ένα θετικό ή αρνητικό αποτέλεσμα.      

.  

7. Σε αντίθεση με την εκτενέστατη ανάλυση των δεδομένων που αφορούν στις μεταφορές,  

είναι πολύ φτωχή η ανάλυση των δεδομένων του πρωτογενή και δευτερογενή μεταποιητικού 

τομέα όπως επίσης για των δεδομένων της τουριστικής κίνησης και υποδομής.  

8. Αν και υπάρχει καταγραφή των Ειδικών Πλαισίων  σε θέματα που αφορούν στα νησιά της 

Περιφέρειας μας δεν αναγράφονται οι απόψεις για ενδεχόμενες συγκρούσεις κατευθύνσεων.  

9. Είναι ελλιπής η αναφορά  σχετικά με τις Υδατοκαλλιέργειες 

10. Δεν υπάρχει καταγραφή των πολιτιστικών πόρων 

11.  Γενικότερα η δομή και το περιεχόμενα της μελέτης είναι τέτοια που δεν δίδουν 

επαρκή στοιχεία για τη μη υλοποίηση όσων κατευθύνσεων του παρόντος Πλαισίου δεν 

υλοποιήθηκαν.  

Ο Προιστάμενος Δν/σης Αναπτυξιακού Προγραμματισμού  

Μαλακός Χρήστος     Χημικός Μηχανικός 

 

επιστροφή 

 

Προτάσεις της  Γενικής Δ/νσης Μεταφορών και Επικ/νών της Περιφ. Βορείου Αιγαίου για 

την οδική ασφάλεια  

 
Πολύ ενδιαφέρουσες προτάσεις, που στην Ικαρία μπορεί να αρχίσουμε να τις προωθούμε το 2033. 

Έχουμε επισημάνει με κίτρινο τα σημαντικά σημεία. 

ΗΓ 

 

Μυτιλήνη 26 -3 -2013                                            

Αρ. Πρωτοκ.: 8318/152     

Πληροφορίες       :  Γ. Γουγούλας   ΤΕΛΕΦΑΞ            : 2251023146   Τηλέφωνο           : 22513 

54803     e- mail: g.gougoulas@pvaigaiou.gov.gr 

 

ΘΕΜΑ:  Σύσταση ομάδας εργασίας για την παρακολούθηση και αξιολόγηση της εφαρμογής του 

Περιφερειακού Πλαισίου Χωροταξικού Σχεδιασμού και Αειφόρου Ανάπτυξης Περιφέρειας 

Βορείου Αιγαίου.   

 

ΣΧΕΤ:   Α.π. 7854/6-2-2013 απόφαση του Αν. Υπουργού Περιβάλλοντος, Ενέργειας και 

Κλιματικής Αλλαγής.  

 

    Σε εφαρμογή του παραπάνω σχετικού και σε συνέχεια των σχετικών συναντήσεων της ομάδας 

εργασίας καταγράφουμε τις απόψεις – προτάσεις της  Γενικής Δ/νσης Μεταφορών και Επικ/νών 

της Περιφ. Βορείου Αιγαίου, όπως αναφέρθηκαν σε αυτές. 

   Στο κεφάλαιο Α.1.1.β.1.8 «Μεταφορική Υποδομή» της μελέτης «Αξιολόγηση Αναθεώρηση και 

εξειδίκευση Περιφερειακού Πλαισίου Χωροταξικού Σχεδιασμού και Αειφόρου Ανάπτυξης 

Περιφέρειας Βορείου Αιγαίου» και ειδικά στη παράγραφο για το οδικό δίκτυο και τις οδικές 

μεταφορές εντοπίζονται οι ανάγκες και προτεραιότητες των οδικών διαδρομών, ενώ γίνονται 

εύστοχες επισημάνσεις των παραγόντων που επιδρούν στην οδική ασφάλεια και αποτελούν αιτίες 

οδικών ατυχημάτων στα νησιά του Βορείου Αιγαίου.   

  Μεταξύ των προτάσεων που, κατά την άποψή μας η μελέτη θα πρέπει να περιλάβει είναι: 

α. Η δυνατότητα διαμόρφωσης κυκλικών κόμβων σύνδεσης των βελτιούμενων επαρχιακών οδών 

στις διασταυρώσεις τους με τις λοιπές οδούς, αλλά και γενικότερα, με σκοπό την αύξηση της 

οδικής ασφάλειας.  

β. Η χρήση έξυπνων σημάτων, για την ενημέρωση των χρηστών, όσον αφορά τη μέγιστη 

ταχύτητα, αλλά και την ακατάλληλη ταχύτητα που τυχόν έχει αναπτύξει, σε βασικά και 

επικίνδυνα σημεία του εθνικού και επαρχιακού οδικού δικτύου. 



γ. Η αξιοποίηση του Γεωγραφικού Συστήματος Πληροφοριών (GIS) που έχει αναπτυχθεί από την 

Περιφέρεια Βορείου Αιγαίου και το Τμήμα Γεωγραφίας του Πανεπιστημίου Αιγαίου, στη Λέσβο 

και Λήμνο, ενώ βρίσκεται σε εξέλιξη το αντίστοιχο έργο για τις Π.Ε. Χίου και Σάμου. Με αυτό 

καταγράφονται όλα τα τροχαία ατυχήματα με παθόντες, στο οδικό δίκτυο των νησιών, 

εντοπίζονται τα επικίνδυνα σημεία και με βάση τη στατιστική επεξεργασία, προγραμματίζονται 

παρεμβάσεις στο οδικό δίκτυο, (είτε άμεσες, μικρής κλίμακας και χαμηλού κόστους είτε 

μεγαλύτερες) οι οποίες μαζί με τις υπάρχουσες ή εγκρινόμενες κυκλοφοριακές συνδέσεις, 

καταγράφονται στη βάση δεδομένων για την εξαγωγή των συμπερασμάτων αποτελεσματικότητας 

κάθε παρέμβασης, σε σχέση με τους δείκτες των τροχαίων ατυχημάτων.  

  Το σύστημα αυτό να είναι αξιοποιήσιμο μέσω του διαδικτύου, προς όφελος των πολιτών και των 

επισκεπτών των νησιών μας, με την ανάδειξη του γεγονότος ότι η Περιφέρεια Βορείου Αιγαίου, 

μελετά το θέμα των τροχαίων και μέσω των κατάλληλων και άμεσων παρεμβάσεων, 

αντιμετωπίζει τα κρίσιμα και επικίνδυνα σημεία του οδικού μας δικτύου, ενώ μπορεί να παρέχει 

σημαντικές πληροφορίες, σε πραγματικό, χρόνο για τη κατάσταση του οδικού δικτύου και τα 

εκτελούμενα έργα. 

  δ. Σε κάθε περίπτωση όπου προβλέπονται νέα λιμάνια ή επέκταση υφισταμένων με σημαντικές 

παρεμβάσεις στις υποδομές τους, (Σίγρι, Μεστά κ.λ.π) είναι απαραίτητη προϋπόθεση η 

εξασφάλιση γρήγορης και ασφαλούς πρόσβασης σε αυτά από το οδικό δίκτυο. Δεν έχει νόημα η 

προσέγγιση επιβατικών ή εμπορικών πλοίων σε λιμάνια όπως π.χ. το Σίγρι, όταν το οδικό δίκτυο 

από/προς αυτό, δεν εξασφαλίζει ταχύτερη και ασφαλή πρόσβαση στους τελικούς προορισμούς, 

από ότι ή θαλάσσια αντίστοιχη διαδρομή προς Μυτιλήνη.  

ε. Για την ανάπτυξη των συνδυασμένων μεταφορών, και ειδικά των επιβατικών θα πρέπει να 

εξασφαλίζεται η δυνατότητα επιλογής των επιβατών που μετακινούνται αεροπορικώς ή 

ατμοπλοϊκώς (ή και με άλλους προτεινόμενους εναλλακτικούς τρόπους π.χ. υδροπλάνα - μαρίνες) 

από και προς τα νησιά, του μεταφορικού μέσου που θα χρησιμοποιήσουν για την περαιτέρω 

μετακίνησή τους, προς τον τελικό τους προορισμό. Δηλαδή σε κάθε λιμάνι ή αεροδρόμιο, θα 

πρέπει να υπάρχει συνδυασμένη δυνατότητα μεταφοράς με μέσα μαζικής μεταφοράς, (ΚΤΕΛ) ή 

ταξί ή ενοικιαζόμενα οχήματα, τα οποία θα πρέπει να έχουν άμεση πρόσβαση σε αυτά και να 

υπάρχουν αντίστοιχες υποδομές στάθμευσης. Κάθε επιβάτης πρέπει να μπορεί να επιλέγει το 

φθηνό ή ακριβό μεταφορικό μέσο προς τον τελικό του προορισμό, χωρίς να απαιτείται να βαδίζει 

μεγάλες αποστάσεις, μεταφέροντας μάλιστα τις αποσκευές του.  

στ. Με αφορμή την παράθεση, στις σελίδες 432 και 433 του κειμένου της μελέτης που μας 

δόθηκε, θεμάτων συμπεριφοράς οδηγών και πεζών, κρίνουμε σκόπιμο και προτείνουμε να 

περιληφθεί στο Π.Π.Χ.Σ.Σ.Α  της Περιφέρειας Βορείου Αιγαίου πρόβλεψη για την χωροθέτηση 

κατάλληλων χώρων, όπου θα γίνονται οι δοκιμασίες εκπαίδευσης και εξέτασης υποψηφίων 

οδηγών. Σήμερα στα νησιά της Περιφέρειας Βορείου Αιγαίου, αυτές πραγματοποιούνται, για όλες 

τις κατηγορίες των αδειών οδήγησης, μέσα στους κεντρικούς δρόμους των πρωτευουσών, με 

συνέπεια την σημαντική  επιβάρυνση της κυκλοφορίας και την πρόκληση εκνευρισμού στους 

λοιπούς χρήστες των οδών.   

   Τέλος, αν και ξεφεύγει των αρμοδιοτήτων μας, θα αναφέρουμε την δυνατότητα ανάπτυξης του 

Αλιευτικού Τουρισμού, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 174 του Ν. 4070/2012 (ΦΕΚ 

82/Α/2012) και δημιουργίας καταδυτικών πάρκων, όπως αναφέρθηκε στη συνάντηση, που 

μπορούν να συμβάλουν στην αύξηση του εναλλακτικού τουρισμού στα νησιά και στην 

επιμήκυνση της τουριστικής περιόδου.  

                 Ε.Π. 

          Ο ΠΡΟΙΣΤΑΜΕΝΟΣ ΓΕΝ. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ 

                                                                                                 ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΓΟΥΓΟΥΛΑΣ 

 
επιστροφή 

  



 

 

Συνεχίζεται η παράνομη μεταφορά αποβλήτων από τη Μύκονο στην Αττική  

 

Σχόλιο 

Όταν φέρναμε στην επιφάνεια την παράνομη διακίνηση σύμμεικτων απορριμμάτων από τη 

Μύκονο, ξέραμε ότι δεν επρόκειτο για μεμονωμένο φαινόμενο. Η Πελοπόννησος, για παράδειγμα, 

είναι περιοχή με εκτεταμένα τέτοια κρούσματα. Ιδού άλλο ένα κρούσμα: 

Κατασχέθηκαν οκτώ φορτηγά που έριχναν οικιακά απορρίμματα στο λατομείο «Μαλέα» 

Οκτώ φορτηγά, που μετέφεραν και απέρριψαν οικιακά απορρίμματα, στο κλειστό λατομείο 

«Μαλέα», στο Μαρκόπουλο, κατασχέθηκαν από το Δασαρχείο Πεντέλης. Επτά φορτηγά, πρόλαβαν 

και άδειασαν το φορτίο τους, στην παλαιά τρύπα εξόρυξης λατομικών υλικών, που υπάρχει στο 

σημείο. 

http://www.skai.gr/news/environment/article/238590/katashethikan-okto-fortiga-pou-erihnan-

oikiaka-aporrimmata-sto-latomeio-malea/ 

Το ερώτημα, για μια ακόμη φορά, είναι γιατί δεν ξηλώνεται αυτό το κουβάρι της ανεξέλεγκτης 

διακίνησης απορριμμάτων και γιατί δεν δίνονται στη δημοσιότητα οι αυτοδιοικητικοί και οι 

εργολάβοι που εμπλέκονται, μαζί με αυτούς που τους καλύπτουν. Τόσο δύσκολο είναι να 

διαπιστωθεί από που "φόρτωσαν" τα κατεσχεμένα φορτηγά; 

ΤΚ  
 
Πρωτοβουλία συνεννόησης για τη διαχείριση των απορριμμάτων  
Σεπτέμβρης 12, 2013  

 Φαίνεται ότι η μεταφορά σύμμεικτων απορριμμάτων από τη Μύκονο προς την Αττική, μετά από μια 
διακοπή, συνεχίζεται … 

Την ίδια στιγμή, οι αρμόδιες αρχές φαίνεται να μην προχωρούν στους αναγκαίους ελέγχους, στον 

καταλογισμό ευθυνών και στη οφειλόμενη ενημέρωση των πολιτών. 

Για όλα αυτά, δείτε τις παρακάτω αναρτήσεις στο blog της «Πρωτοβουλίας συνεννόησης για τη διαχείριση 
των απορριμμάτων»  

(ΠΡΩΣΥΝΑΤ) 

Μύκονος: σαν να μην πέρασε μια μέρα … http://prosynat.blogspot.gr/2013/09/blog-post_8799.html  
Στου κουφού την πόρτα, όσο θέλεις βρόντα http://prosynat.blogspot.gr/2013/09/blog-post_12.html  

--  

Πρωτοβουλία συνεννόησης για τη διαχείριση των απορριμμάτων 
e-mail επικοινωνίας: prosynat@gmail.com 

ιστολόγιο: http://prosynat.blogspot.com 

 

Εν τω μεταξύ ο "John Delis" μας ενημερώνει ότι στη Μύκονο υπάρχει ο χειρότερος ΧΥΤΑ του Ν. Αιγαίου. 
Γράφει: 

 

Ο χειρότερος ΧΥΤΑ στο νότιο Αιγαίο 
Αύγουστος 9, 2013  

Εγκαινιάστηκε το 2009, στοίχησε 6 εκατ. ευρώ, όμως δεν παραδόθηκε ποτέ.  

Ο ΧΥΤΑ Μυκόνου, όπως προέκυψε και από την αυτοψία που έκανε στο χώρο την περασμένη Τρίτη ο 

αρμόδιος αντιπεριφερειάρχης Ν. Αιγαίου, κ. Τζώρτζης Μακρυωνίτης είναι ο χειρότερος που λειτουργεί σε 
ολόκληρο το Νότιο Αιγαίο. 

Η εικόνα που αντίκρισε ο αντιπεριφερειάρχης κατά τη διάρκεια της πρόσφατης επίσκεψης ήταν 

τουλάχιστον αποκαρδιωτική. 
«Αυτό δεν είναι χώρος υγειονομικής ταφής απορριμμάτων αλλά χωματερή που δεν πληροί ούτε τις 

στοιχειώδεις προδιαγραφές και τις ευρωπαϊκές οδηγίες και αποτελεί πηγή κινδύνου για το περιβάλλον», 

φέρεται να είπε στη νέα δήμαρχο Μυκόνου ζητώντας της να ληφθούν άμεσα μέτρα.  
Το πρώτο αφορά την απαγόρευση ανεξέλεγκτης εναπόθεσης απορριμάτων και  

το δεύτερο την εκτέλεση μικροέργων προκειμένου να βελτιωθεί η εικόνα του.  

Η κυρία Γρυπάρη δεσμεύτηκε πως το θέμα θα τακτοποιηθεί το συντομότερο δυνατό. Σύμφωνα με τις 

καταγγελίες, οι μεμβράνες του ΧΥΤΑ έχουν υποστεί σημαντικές ζημιές που δύσκολα  επανορθώνονται, ο 
βιολογικός καθαρισμός δεν λειτουργεί, ενώ τα φρεάτια είναι κατεστραμμένα.  

http://www.skai.gr/news/environment/article/238590/katashethikan-okto-fortiga-pou-erihnan-oikiaka-aporrimmata-sto-latomeio-malea/
http://www.skai.gr/news/environment/article/238590/katashethikan-okto-fortiga-pou-erihnan-oikiaka-aporrimmata-sto-latomeio-malea/
http://prosynat.blogspot.gr/2013/09/blog-post_8799.html
http://prosynat.blogspot.gr/2013/09/blog-post_12.html
https://webmail.tee.gr/webmail/src/compose.php?send_to=prosynat@gmail.com
http://prosynat.blogspot.com/


Αποκαρδιωτική είναι και η διαδρομή προς τον ΧΥΤΑ, καθώς ο δρόμος που οδηγεί εκεί είναι γεμάτος με 

κάθε λογής σκουπίδια. 

Από: "John Delis" 
 

Τα πράγματα όμως δεν είναι μόνο μαύρα. Η κοινωνία των πολιτών είναι εδώ: 

επίσημη έναρξη λειτουργίας του συνεταιρισμού ανακύκλωσης Μοίκονος 

Αγαπητοί φίλοι και συνέταιροι 
με μεγάλη μας χαρά σάς ανακοινώνουμε ότι η αποθήκη του Συνεταιρισμού είναι έτοιμη να υποδέχεται τα 

ανακυκλώσιμα προϊόντα σας, και έχει ξεκινήσει την λειτουργία της την Δευτέρα 15 Ιουλίου 2013. 

Η αποθήκη του Συνεταιρισμού βρίσκεται στον κεντρικό δρόμο Χώρα-Άνω Μερά, απέναντι από τον 

συνεταιρισμό των υδραυλικών και το ωράριο λειτουργίας της είναι: Δευτέρα-Σάββατο 07:30-12:00 και 

16:30-21:00 
Ξεκινάμε την προσπάθεια απευθυνόμενοι σε εσάς, στους συγγενείς, τους γνωστούς και φίλους σας και σε 
οποιονδήποτε ευσυνείδητο πολίτη που επιθυμεί την Μύκονο καθαρή. Για το ξεκίνημα, σας καλούμε να 

φέρνετε τα ανακυκλώσιμα προϊόντα σας στην αποθήκη του Συνεταιρισμού, με σωστή διαλογή στην 

πηγή. Σε περίπτωση που η διαλογή στην οικία ή στην επιχείρηση είναι αδύνατη, αυτή μπορεί να γίνει εντός 

της αποθήκης, στους εσωτερικούς κάδους με την κατάλληλη σήμανση και την βοήθεια από τους 
εργαζόμενους και τους εθελοντές του Συνεταιρισμού. 

Προσδοκούμε την υποστήριξη σας και ο καλύτερος τρόπος να συμβάλουμε είναι να κινητοποιήσουμε 

όσους περισσότερους συμπολίτες μας στο εγχείρημα της ανακύκλωσης η οποία πρέπει να γίνει με σωστό, 

καθαρό και υπεύθυνο τρόπο. 
Σας περιμένουμε λοιπόν να στηρίξετε αυτή την προσπάθεια με την φυσική σας παρουσία στην αποθήκη, με 

την σωστή διαλογή των ανακυκλώσιμων προϊόντων στην πηγή και κυρίως με την πίστη ότι μπορούμε, 
εμείς, να βελτιώσουμε την ζωή μας και το μέλλον των παιδιών μας. 

Είναι στο χέρι μας! 
Το Διοικητικό Συμβούλιο, Για τον Συνεταιρισμό ΜΟΙΚΟΝΟΣ Μ 

www.moikonos.wordpress.com 
 

επιστροφή 

 

Καταστρέφονται τα Λέβιθα. Θα εγκαταστήσουν ανεμογεννήτριες – Τα γνωστά ιδεολογήματα 

από το δήμαρχο Λέρου 

Ιουλίου 21, 2013 
Μια μεγαλεπίβολη επένδυση Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας πρόκειται να προχωρήσει ο Δήμος 

Λέρου με την εταιρεία «ΚΥΚΛΑΔΙΤΙΚΑ ΜΕΛΤΕΜΙΑ Α.Ε.». Η επένδυση αυτή αφορά την 

κατασκευή και λειτουργία Αιολικού Πάρκου ισχύος 582MW στα «ακατοίκητα» όπως αναφέρει 

νησιά Λέβιθα, Κίναρος, Λιάδη και Γλάρο, κυριότητας Δήμου Λέρου.  

Τα επιχειρήματα της ωφελιμότητας της επένδυσης που αναπτύχθηκαν κατά την παρουσίαση της 

πρότασης της εταιρείας από τον δήμαρχο και τα μέλη του Δ.Σ. ήταν καθαρά οικονομική γιατί ο 

Δήμος Λέρου όπως αναφέρει σε σχετικό δελτίο τύπου ο κ. δήμαρχος “θα έχει έσοδα τουλάχιστον 

1.700.000 ευρώ ετησίως, και κατά τη διάρκεια της όλης διαδικασίας θα δώσει δουλειά στο 

νησί της Λέρου σε εκατοντάδες πολίτες. Όλο αυτό θα είναι μία τονωτική ένεση τόσο στην 

ανεργία όσο και στην οικονομία της κοινωνίας της Λέρου». 

Σίγουρα η παραπάνω επένδυση έχει οικονομικά πλεονεκτήματα για τον γειτονικό δήμο. 

Αυτό όμως που δεν έχει υπολογιστεί και ίσως έχει μεγαλύτερη αξία για την περιοχή, είναι η 

καταστροφή που θα συντελεστεί στο περιβάλλον των μικρών αλλά κατοικημένων και όχι 

ακατοίκητων μικρών νησιών που τα χαρακτήρισαν, όπως είναι παραδείγματος χάριν τα Λέβιθα ή 

Λέβεθα όπως στην Πάτμο τα αποκαλούμε. 

Σύμφωνα με την απογραφή του 2011 (πηγή: Ίδρυμα μείζονος Ελληνισμού) στο νησί κατοικούν 8 

άτομα και το ελληνικό κράτος τους επιδοτεί δρομολόγιο. Σύμφωνα δε με την προσωπική μας 

γνώση, κατοικούν εδώ και αιώνες και ασχολούνται με την κτηνοτροφία, την παραγωγή 

γαλακτοκομικών προϊόντων, την αλιεία και την γεωργία. 

Για όσους δεν γνωρίζουν τα Λέβιθα έχουν έκταση 9,121 τ.χ. και μήκος ακτογραμμής 34 χιλ. 

Έχουν δύο λιμάνια. Το λιμάνι “Μαΐστρος” και το “Καθολικό” το κεντρικό λιμάνι του νησιού, 

όπου με ασφάλεια αγκυροβολούν τα σκάφη αναψυχής. Αξίζει να σημειώσουμε ότι εξαιτίας της 

ασφαλούς προσεγγισημότητας σε όλους τους καιρούς, τα Λέβιθα βρίσκονται σε όλους τους 

http://www.moikonos.wordpress.com/


ναυτικούς οδηγούς. Το νησί γίνεται πόλος έλξης τουριστών με σκάφη κατά τους καλοκαιρινούς 

μήνες εξαιτίας της μοναδικότητας και αυθεντικότητας του τοπίου. 

Το νησί είναι ενταγμένο στο Δίκτυο Natura 2000, μαζί δε με την βόρεια Αμοργό και την νησίδα 

Κίναρο στις 196 σημαντικές για την προστασία των πουλιών περιοχές της Ελλάδας. Ως προς την 

πανίδα του νησιού, έχει ενταχθεί στις Δράσεις για την Προστασία του Μαυροπετρίτη επειδή 

υπάρχει μια σημαντική αποικία (περίπου 20 ζεύγη), αλλά και πληθυσμοί σταχτοτσικνιάδων και 

αετογερακίνων. Επιπλέον, λόγω της μειωμένης ανθρώπινης παρέμβασης, όλο το σύμπλεγμα των 

γειτονικών νησίδων εντάσσεται σε περιβαλλοντικά προγράμματα υποθαλάσσιας βιολογικής 

χαρτογράφησης των οικοσυστημάτων της παράκτιας ζωής, με σκοπό την ανάδειξη του σπάνιου 

θαλάσσιου πλούτου της περιοχής.  

Κι ενώ τα Λέβιθα, αυτή η μικρή κουκίδα γης, είναι ένα διαμάντι στο Αιγαίο και προστατεύεται με 

αγάπη από τους ίδιους τους κατοίκους του, βρέθηκε στο στρόχαστρο του “χρήματος”. 

Το πλάνο για τη δημιουργία ΑΙΟΛΙΚΟΥ ΠΑΡΚΟΥ σε 12 ακατοίκητες όμως βραχονησίδες, που 

περιλαμβάνονται και τα Λέβιθα είναι ενταγμένο μέσα στο φιλόδοξο σχέδιο της εταιρείας 

«Κυκλαδικά Μελτέμια» Α.Ε., ελληνικών συμφερόντων και ανήκει στον όμιλο Eunice Energy 

Group που πήρε το «πράσινο φως» και την άδεια από τη Ρυθμιστική Αρχή Ενέργειας (ΡΑΕ), με 

την απόκρυψη της πλήρους αλήθειας. Το σχέδιο, έχει προϋπολογισμό 800 εκατ. ευρώ, και 

προβλέπει την εγκατάσταση ανεμογεννητριών συνολικής ισχύος 340 MW σε 12 διάσπαρτες 

βραχονησίδες. Υπενθυμίζουμε, ότι εξαγγελία αξιοποίησης των “ακατοίκητων” βραχονησίδων του 

Αιγαίου με ανεμογεννήτριες είχε κάνει προεκλογικά και ο Πρωθυπουργός, αλλά “όπου η μικρή 

τους έκταση δεν αποτελεί εμπόδιο, και όπου η απόσταση των βραχονησίδων από το κέντρο 

κατανάλωσης (π.χ. κάποιο μεγάλο νησί) δεν κρίνεται ασύμφορη. 

Αυτές όμως οι εξαγγελίες έρχονται σε αντίθεση με την κατασκευή αιολικού πάρκου στα Λέβιθα. 

Είναι κατοικημένη και μικρής έκτασης νησίδα και το ρεύμα θα μεταφέρεται με υποθαλάσσιο 

καλώδιο από τα Λέβεθα στην Αστυπάλαια και μετά στην Αθήνα. 

Αυτό σημαίνει πως ένα ολόκληρο νησί θα σκαφτεί, τα Λέβιθα π.χ., σε μια διάσπαρτη αλλά 

συνολικά 2,5 τ. χιλ. έκταση, θα καλυφθούν με πάνω από 30 ανεμογεννήτριες ύψους 100 μέτρων 

και διαμέτρου φτερών 90 περίπου μέτρων, όπου το κάθε τσιμέντινο πέδιλο στήριξης τους θα είναι 

25 μέτρα διάμετρος. Είναι επίσης σε αντίθεση με την κοινή υπουργική απόφαση, που αποκλείει να 

δημιουργηθούν αιολικά πάρκα στις περιοχές που υπάρχουν τα προστατευόμενα είδη πτηνών 

«μαυροπετρίτης όπως υπάρχουν (περίπου 20 ζεύγη) στα Λέβιθα και με αυτά, θα εξαφανιστούν 

από το νησί όπως επίσης και όλα τα άλλα σταχτοτσικνιάδες και αετογερακίνες. 

Ωραία, δεν σκέφθηκαν τα πτηνά προστατευόμενα και μη, τη χλωρίδα και την πανίδα. Τους 

ανθρώπους κανείς δεν τους σκέφθηκε; Αυτούς που διαμένουν εκεί και φυλάνε Θερμοπύλες 

αποτρέποντας τα όνειρα των γειτόνων, και χάρις αυτών κυματίζει η ελληνική σημαία 300 χρόνια 

εκεί, γιατί δεν τους σκέφθηκαν; Οι ηλικιωμένοι και οι νέοι που γεννήθηκαν εκεί και ζουν στο 

χώμα των προγόνων τους, να πάνε πού;  

Να μείνουν ζώντας καθημερινά κάτω από τον ίσκιο των ανεμογεννητριών εγκλωβισμένοι και 

παγιδευμένοι στο μαύρο σύστημα της πράσινης ενέργειας; Μήπως θέλουν να τους διώξουν; υτό 

είναι αδύνατο και Εθνικά επικίνδυνο. Εμείς βέβαια σε καμία περίπτωση δεν θα υποδείξουμε στον 

γειτονικό μας δήμο πώς να διαχειριστεί την ιδιοκτησία του, αλλά το περιβάλλον αφορά όλους μας, 

γίνονται μεγάλοι αγώνες για την προστασία του και τα κατοικημένα μικρά νησιά θα πρέπει να 

συνεχίσουν να κατοικούνται γιατί αποτελεί Μέγα Εθνικό συμφέρον. 

Τα Λέβιθα είναι ένα νησί του Αιγαίου που βρίσκεται στον θαλάσσιο χώρο μεταξύ Δωδεκανήσων 

και Κυκλάδων. Απέχει 8 ναυτικά μίλια από την Αμοργό και 6 ναυτικά μίλια από την Κίναρο. Η 

επιφάνεια του νησιού είναι 9,121 τετραγωνικά χιλιόμετρα και έχει μήκος ακτών 34 χιλιόμετρα.Ο 

πληθυσμός της είναι 8 κάτοικοι σύμφωνα με την απογραφή του 2001. Διοικητικά υπάγεται στον 

Δήμο Λέρου. Έχει έντονα δαντελωτές ακτές στις οποίες σχηματίζονται βαθείς κόλποι, που 

μοιάζουν με μικρά φιορδ. Οι κολπίσκοι του νησιού παρέχουν ασφαλές αγκυροβόλιο σε 

διερχόμενα πλοιάρια. 

Η Λέβιθα διαθέτει έναν μικρό οικισμό που βρίσκεται σχεδόν στο κέντρο του νησιού. Οι λιγοστοί 

κάτοικοι της συντηρούν κάποιους χώρους διαμονής και εστιάσης καθώς το νησί δέχεται 

ολιγομελείς ομάδες τουριστών κατά τους καλοκαιρινούς μήνες. Συνδέεται ακτοπλοϊκώς με την 

Πάτμο, μία φορά την εβδομάδα. 



Η Λέβιθα είναι ενταγμένη στο Δίκτυο Natura 2000 μαζί με την βόρεια Αμοργό και την νησίδα 

Κίναρος. Είναι επίσης μία από τις σημαντικές περιοχές για την προστασία των πουλιών και έχει 

ενταχθεί στις δράσεις για την προστασία του Μαυροπετρίτη. 

Μετά το 15ο αιώνα, η Λέβιθα αναδείχθηκε σε προσκυνηματικό τόπο των θρησκειών του 

αιγαιακού χώρου. Καθολικοί και ορθόδοξοι τιμούσαν εκεί τον Άγιο Γεώργιο, ενώ οι 

μουσουλμάνοι τον Koc Baba, άγιο που, σύμφωνα με την παράδοση, είχε φονεύσει μυθικά τέρατα, 

όπως ο Άγιος Γεώργιος 

Πηγές 

Πατμιακά Χρονικά 

ΒΙΚΙΠΑΙΔΕΙΑ 

Πηγή: http://aegiali.gr/?p=4392  

 

Τι λέει ο Δήμος Λέρου 

1 Μαρτίου, 2013  
        Στην αίθουσα του Δημοτικού Συμβουλίου παρουσία του Δημάρχου Λέρου κ.Κόλια Μιχαήλ 

και του Δ.Σ. της Λέρου παρουσίασε η εταιρεία «ΚΥΚΛΑΔΙΤΙΚΑ ΜΕΛΤΕΜΙΑ Α.Ε.», την 

πρόταση της  προκειμένου να κατασκευάσει και να λειτουργήσει Αιολικό Πάρκο ισχύος 582MW 

για την παραγωγή ηλεκτρικού ρεύματος στα ακατοίκητα νησιά Λέβιθα, Κίναρος, Λιάδη και 

Γλάρο κυριότητας Δήμου Λέρου. 

       Η σύγχρονη αυτή επαγγελματική δραστηριότητα είναι εξαιρετικά μεγάλης σημασίας και 

σπουδαιότητας αφού από την ημέρα λειτουργίας της θα ωφεληθεί ο Δήμος με τουλάχιστον 

1.700.000€ ετησίως, ενώ ταυτόχρονα θα απασχοληθούν εκατοντάδες άτομα από το νησί μας κατά 

τη διάρκεια της όλης διαδικασίας, δίνοντας έτσι μια τονωτική ένεση τόσο στην ανεργία όσο και 

στην οικονομία της κοινωνίας της Λέρου. Η συμφωνία αυτή επετεύχθη χάρις στην εμμονή του 

Δημάρχου Λέρου κ.Κόλια και έγινε από όλους αποδεκτή.  

        Η πολιτική των χαμηλών τόνων που ακολουθήθηκε από το Δήμο Λέρου, όπως πρέπει να 

είναι σε τέτοιας σημασίας και επιπέδου ενέργειες, βοήθησε στην οφειλή και απρόσκοπτη 

ολοκλήρωση της πρώτης φάσης. Επιβεβαιώθηκε άλλη μια φορά ότι υπάρχουν δυνάμεις που 

οραματίζονται μέσα στην κρίση μια άλλη Λέρο. Αυτός ο Δήμαρχος και αυτή η Δημοτική Αρχή, 

παρά τις κακόβουλες διαθέσεις και εμπόδια που μας δημιουργούν προσπαθούν να δώσουν άλλη 

ώθηση στο νησί, να βάλουν τη Λέρο στο δρόμο της ανάπτυξης. Αυτή την πορεία θα τραβήξουμε 

και όποιος μπορεί ας ακολουθήσει. 

        Ελπίζουμε ευτυχή για το νησί μας ολοκλήρωση του μεγάλου αυτού έργου που θα επιφέρει 

τεράστια κέρδη στη Λέρο και στους Λεριούς.     

                                                                                      Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΛΕΡΟΥ  
 

Το πλάνο για τη δημιουργία ΑΙΟΛΙΚΟΥ ΠΑΡΚΟΥ σε 12 ακατοίκητες όμως βραχονησίδες, που 

περιλαμβάνονται και τα Λέβιθα είναι ενταγμένο μέσα στο φιλόδοξο σχέδιο της εταιρείας 

«Κυκλαδικά Μελτέμια» Α.Ε., ελληνικών συμφερόντων και ανήκει στον όμιλο Eunice Energy 

Group που πήρε το «πράσινο φως» και την άδεια από τη Ρυθμιστική Αρχή Ενέργειας (ΡΑΕ), με 

την απόκρυψη της πλήρους αλήθειας. Το σχέδιο, έχει προϋπολογισμό 800 εκατ. ευρώ, και 

προβλέπει την εγκατάσταση ανεμογεννητριών συνολικής ισχύος 340 MW σε 12 διάσπαρτες 

βραχονησίδες. 

http://www.patmostimes.gr/index.php/category/perivalon/5647-levitha 

Η Eunice Energy Group, ολοκλήρωσε την κατασκευή φωτοβολταϊκού σταθμού ισχύος 100 kW 

στη θέση "Τουρκοδέντρι", Δήμου Τριπόλεως. 

Specifically, the group has obtained a production license for the following locations: 

 On sites Dikorfo Avororachi at the prefecture of Fokida with a total capacity of 38MW 

 Mavra Litharia of Viotia with wind farms of total capacity of 6.9MW 

 On the southeastern Aegean islets with total capacity of 342MW 

http://www.eunice-

group.com/index.php?option=com_content&view=article&id=155&Itemid=169&lang=en 
επιστροφή 

  

http://www.patmostimes.gr/
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%9B%CE%AD%CE%B2%CE%B9%CE%B8%CE%B1
http://aegiali.gr/?p=4392
http://www.patmostimes.gr/index.php/category/perivalon/5647-levitha
http://www.eunice-group.com/index.php?option=com_content&view=article&id=155&Itemid=169&lang=en
http://www.eunice-group.com/index.php?option=com_content&view=article&id=155&Itemid=169&lang=en


 

Αιγαίο: Θα μπορούσε να είναι μεγάλο συγκριτικό πλεονέκτημα για την Ελλάδα, όμως δεν 

είναι 

 
Αναδημοσιεύουμε τέσσερα κείμενα από το πολύ καλό αφιέρωμα της Ελευθεροτυπίας για το Αιγαίο, που 
επιμελήθηκε ο Στρατής Μπαλάσκας.  

Το Αιγαίο, Βόρειο και Νότιο, θα μπορούσε να είναι το μεγάλο συγκριτικό πλεονέκτημα για την Ελλάδα, 

όμως δεν είναι. Ο προσεκτικός αναγνώστης, μόνο και μόνο διαβάζοντας τους τίτλους των περιεχομένων 

αυτού του τεύχους, αντιλαμβάνεται γιατί. Το Αιγαίο απειλείται και αλλοιώνεται από έλλειψη προστασίας 
των πλεονεκτημάτων του, από τουριστική επίθεση του χειρότερου τύπου, από γιγανταίες ανεμογεννήτριες 

σε όλα τα νησιά ακόμη και στις πιο παρθένες περιοχές, από υπεραλίευση και από εκατοντάδες προβλήματα 

διάσπαρτα στα νησιά (σκουπίδια, υπερβόσκηση, διαβρώσεις εδαφών, κακοσχεδιασμένα και 
κακοεκτελεσμένα δημόσια έργα, κλπ). 

Οι κεντρικές πολιτικές αγνοούν τη νησιωτικότητα και την τρωτότητα του νησιωτικού χώρου. Φτάνουν 

ακόμη και να ξεπουλούν για το χρέος της χώρας βιότοπους, ιαματικές πηγές, παραλίες κλπ.  

Η ίδιες οι τοπικές κοινωνίες εμφανίζουν ενδιαφέρουσες πρωτοβουλίες και δράσεις εδώ κι εκεί, και 
σημαντικά σημεία αντίστασης στην άλωση των νησιών, αλλά ακόμη δεν έχουν καταφέρει να δώσουν τον 

τόνο, ως αιγαιοπελαγίτες και να προσδιορίσουν το δικό τους μέλλον.  

Στα κείμενα που ακολουθούν έχουμε υπογραμμίσει τα σημεία που θεωρήσαμε πιο σημαντικά, για 
ευκολότερη γρήγορη ανάγνωση. 

Ηλίας Γιανίρης 

  

Μες στου Αιγαίου 

 

Ελευθεροτυπία, Σάββατο 29 Ιουνίου 2013 

http://www.enet.gr/?i=issue.el.home&date=29/06/2013&id=371903  

 

Υπεύθυνος: ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ: ΣΤΡΑΤΗΣ ΜΠΑΛΑΣΚΑΣ  

Ενας φάκελος για το Αιγαίο θα 'λεγε κανείς πως δεν θα μπορούσε να μη συμπεριλάβει τα εθνικά 

θέματα, τις δίκαιες διεκδικήσεις των Αιγαιοπελαγιτών για την επίλυση των προβλημάτων που 

δημιουργεί η ακριτική θέση...  

Και όμως. Το Αιγαίο του σήμερα και η θέση των νησιών του στον παγκόσμιο χάρτη και 

προπάντων στο χάρτη της περιοχής θα μπορούσε να αποτελεί μεγάλο συγκριτικό πλεονέκτημα για 

την Ελλάδα. Φτάνει, θα πρόσθετε κάποιος, και οι κάτοικοί του να σταματήσουν να 

αντιμετωπίζουν τη θέση τού ακρίτα ως συγκριτικό μειονέκτημα.  

Το Αιγαίο δεν είναι το τέλος της Ευρώπης. Είναι η αρχή της μεγάλης ηπείρου που ξανοίγεται 

μπροστά του. Της Ασίας...  

Οικονομικά, πολιτικά, πολιτισμικά, περιβαλλοντικά, το Αιγαίο είναι η μεγάλη πρόκληση. 

Σταματήστε τη μίζερη γκρίνια, μασήστε έναν κόκκο μαστίχας χιώτικης και απολαύστε τη 

θάλασσα και τους θαλασσινούς που τα κατάφεραν μονάχα όταν λειτούργησαν σαν αρχοντάδες 

Αιγαιοπελαγίτες.  

Ο τουρισμός, «γέφυρα» με την Τουρκία 

Χαρακτηριστικό παράδειγμα μετατροπής σε τουριστικό θέρετρο Τούρκων πολιτών 12 μήνες το 

χρόνο είναι η Λέσβος 

Τα νησιά, κυρίως του ανατολικού Αιγαίου, αργά αλλά σταθερά εξελίσσονται σε τουριστικό 

προορισμό Τούρκων πολιτών που έρχονται για διακοπές καθ' όλη τη διάρκεια του χρόνου. 

Μοχλός για να γίνει πραγματικότητα αυτό, η ευόδωση προσπαθειών, πολλά χρόνια τώρα, φορέων 

των ελληνικών νησιών του Αιγαίου και κυρίως φορέων της Αυτοδιοίκησης.  

Οι αφίξεις Τούρκων τουριστών στη Λέσβο το 2013 θα ξεπεράσουν τις 30.000, σύμφωνα με τις 

εκτιμήσεις Που υπέβαλλαν στις ελληνικές κυβερνήσεις το πάγιο αίτημα των νησιωτικών 

κοινωνιών για το ακανθώδες ζήτημα της προξενικής θεώρησης, της γνωστής βίζας. Η οποία και 

αποτελούσε σοβαρό εμπόδιο στην περαιτέρω προώθηση του τουρισμού μεταξύ των δύο χωρών. 

Χρόνια τώρα η ανατροπή της ετεροβαρούς για την Ελλάδα τουριστικής κίνησης μεταξύ των δύο 

πλευρών, αλλά και η προσπάθεια για ανάπτυξη των σχέσεων των δύο λαών, προσέκρουε στη 

http://www.enet.gr/?i=issue.el.home&date=29/06/2013&id=371903


διαβόητη βίζα. Μια θεώρηση που η ελληνική πλευρά αποδεχόταν, παρά τις αντιρρήσεις της σε 

όλες της διοικητικές βαθμίδες της χώρας λόγω της γνωστής σε όλους Συνθήκης Σένγκεν.  

Ευτυχώς και κυρίως με προσπάθειες όλων των καλής θέλησης πολιτών και των φορέων που 

τάσσονταν και τάσσονται υπέρ της προσέγγισης της Ελλάδας με την Τουρκία, τα τελευταία 

χρόνια υπήρξαν σημαντικές βελτιώσεις:  

1 Από τον Αύγουστο του 2010 γίνονται πλέον δεκτοί και στην Ελλάδα Τούρκοι τουρίστες χωρίς 

βίζα.  

Πρόκειται για τους κατόχους των λεγόμενων «πράσινων» διαβατηρίων, πολίτες δηλαδή με 

υπαλληλική κυρίως εργασιακή σχέση με το τουρκικό κράτος.  

2 Υπάρχουν πλέον ευνοϊκές ρυθμίσεις για ταξίδια μαθητών, φοιτητών και γενικότερα νέων έως 25 

ετών. Για ζητήματα εκπαίδευσης, πολιτισμού, αθλητισμό.  

3 Εκτός από τον κλασικό τρόπο έκδοσης βίζας, πλέον βίζα εκδίδεται από τα γνωστά «visa center» 

σε διάφορες τουρκικές πόλεις.  

4 Τέλος, σημαντική είναι πλέον η δυνατότητα έκδοσης βίζας στα έξι λιμάνια εισόδου Τούρκων 

τουριστών (Μυτιλήνη, Χίος, Σάμος, Κως, Ρόδος και Καστελόριζο).  

Ενα χαρακτηριστικό παράδειγμα μετατροπής σε τουριστικό θέρετρο Τούρκων πολιτών 12 μήνες 

το χρόνο είναι η Λέσβος. Παραδοσιακά το νησί έχει τουριστική κίνηση από τον Μάιο έως τον 

Σεπτέμβριο. Οι μήνες Απρίλιος και Οκτώβριος αποτελούσαν και αποτελούν την αρχή και το τέλος 

της τουριστικής περιόδου. Εντελώς «νεκροί» τουριστικά ήταν η περίοδος Νοεμβρίου - Μαρτίου. 

Αλλά πλέον τα πράγματα έχουν αλλάξει.  

Την περίοδο Νοεμβρίου 2011 - Μαρτίου 2012 οι αφίξεις Τούρκων τουριστών στη Λέσβο ανήλθαν 

στα 1.252 άτομα. Την ίδια περίοδο στη διετία 2012 - 2013 οι αφίξεις ανήλθαν στις 1.528.  

Οι Τούρκοι επισκέπτες δίνουν σημαντική ανάσα στα ξενοδοχεία που βρίσκονται στη Μυτιλήνη 

και γύρω από αυτή. Καθώς τους δίνουν αυξημένη πληρότητα σε μια περίοδο «νεκρή» από κάθε 

άποψη.  

Η παραπέρα ενίσχυση του ρεύματος απαιτεί να ληφθούν μέτρα ενίσχυσής του, αλλά και υποδομές 

κατάλληλες για χειμερινό τουρισμό.  

Παράλληλα ενθαρρυντικά είναι τα νέα στοιχεία για τις αφίξεις Τούρκων τουριστών στη Λέσβο το 

πρώτο τρίμηνο του χρόνου. Είναι πρόωρο να γίνουν εκτιμήσεις, ωστόσο υπάρχουν αισιόδοξες 

ενδείξεις. Το πρώτο τρίμηνο του 2013 οι αφίξεις ανήλθαν σε 672, το ίδιο διάστημα του 2012 οι 

αφίξεις ήταν 222 και το πρώτο τρίμηνο του 2011 ήταν 235. Από τους παραπάνω αριθμούς 

προκύπτει τριπλασιασμός των αφίξεων κατά τη διάρκεια του πρώτου τριμήνου του 2013 σε σχέση 

με την αντίστοιχη περσινή περίοδο. Μεγαλύτερη αισιοδοξία δημιουργεί η δήλωση του γενικού 

συμβούλου Οικονομικών και Εμπορικών υποθέσεων Β' της ελληνικής πρεσβείας στην Αγκυρα, 

Λάμπη Κουναλάκη, πως τον Ιανουάριο και τον Φεβρουάριο διπλασιάστηκαν οι θεωρήσεις βίζας 

που χορήγησαν σε Τούρκους πολίτες οι ελληνικές προξενικές αρχές στην Τουρκία. Στην 

πλειονότητα τους όσοι έλαβαν βίζα θα επισκεφθούν τα νησιά του Αιγαίου και τις άλλες περιοχές 

της χώρας μας τους επόμενους μήνες. Δεδομένου τούτου, οι αφίξεις Τούρκων τουριστών στη 

Λέσβο το 2013 θα ξεπεράσουν τις 30.000 ή και τις 35.000 σύμφωνα με τις πιο αισιόδοξες 

εκτιμήσεις.  

Κύματα μεταναστών 

Σε τεράστιο πρόβλημα για τα νησιά του ανατολικού Αιγαίου και κυρίως γι' αυτά του 

βορειοανατολικού Αιγαίου εξελίσσεται η ροή μεταναστών και προσφύγων.  

Ο περιορισμός της εισόδου των φυγάδων από τα χερσαία ελληνοτουρκικά σύνορα, ο οποίος 

επιτεύχθηκε με την κατασκευή του μεγάλου φράκτη στον ποταμό Εβρο, ώθησε το κύμα των 

μεταναστών προς τα νησιά του ανατολικού Αιγαίου. Στην αύξηση του φαινομένου συνέβαλε 

μεταξύ άλλων και ο εμφύλιος πόλεμος στη Συρία, ο οποίος δημιούργησε τεράστιο κύμα 

προσφύγων.  

Ο αριθμός των συλληφθέντων μόνο από το Λιμενικό Σώμα για το πρώτο τρίμηνο του 2013 στο 

ανατολικό Αιγαίο ανέρχεται συνολικά σε 837 άτομα, από μόλις 31 που συνελήφθησαν κατά το 

πρώτο τρίμηνο του 2012! Αλλα περίπου 400 άτομα συνέλαβε η Ελληνική Αστυνομία. Στην 

εθνολογική σύνθεσή τους κυριαρχούν με μεγάλη διαφορά οι Σύροι και οι Αφγανοί. Ακολουθούν 

με φθίνουσα σειρά Σομαλοί, Παλαιστίνιοι, Μαροκινοί, Αλγερινοί, Ιρακινοί, Γεωργιανοί, Σουδανοί 

και Ιρανοί.  



Η αστυνομία αποδεικνύεται ανήμπορη να διαχειριστεί τόσους ανθρώπους και έφθασε στο σημείο 

να μην προχωρεί στη σύλληψή τους αφήνοντάς τους επί μέρες στους δρόμους μέχρι να έρθει η 

σειρά τους. Δεκάδες, εκατοντάδες άνθρωποι κυκλοφορούσαν στους δρόμους και στα πάρκα της 

πόλης, πραγματική εικονική πραγματικότητα για τις αρχές, αλλά και ανθρωπιστικά τραγική 

κατάσταση για όλους τους άλλους, και ιδιαίτερα τους πολίτες της πόλης.  

Κέντρο υποδοχής όλων αυτών των ανθρώπων υπάρχει μόνο στη Σάμο, ενώ το υπάρχον στη Χίο 

δεν λειτουργούσε, αφού ο αρμόδιος υπουργός Εμπορικής Ναυτιλίας και Αιγαίου είχε επιλέξει να 

μη λειτουργεί, στην περιοχή στην οποία εκλέγεται, τέτοιος χώρος. Οσον αφορά τη Λέσβο, το 

Κέντρο έχει εξαγγελθεί δεκάδες φορές, ο χώρος όπου θα δημιουργηθεί έχει βρεθεί, πλην όμως 

«αοράτως» η δημιουργία του διακόπτεται.  

Τεράστιο είναι το πρόβλημα και με την περίθαλψη αυτών των ανθρώπων. Στην πλειονότητά τους, 

τη σίτιση και τον υγειονομικό τους έλεγχο έχουν αναλάβει εθελοντές.  

 

επιστροφή 

 

Κυβέρνηση και νομοθέτες αγνοούν το Βόρειο Αιγαίο 

 

Του ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ ΓΙΑΚΑΛΗ περιφερειάρχη Βορείου Αιγαίου  

Η Περιφέρεια Βορείου Αιγαίου αποτελεί το φυσικό ανατολικό σύνορο της Ελλάδας και της 

Ευρώπης με την Ασία, περιλαμβάνει δέκα νησιά μικρού, μεσαίου και μεγάλου μεγέθους και η 

γεωγραφική τους διάταξη προσδιορίζει το νησιωτικό χαρακτήρα της και τις ιδιαιτερότητές της σε 

σχέση με άλλες ηπειρωτικές περιφέρειες.  

Γιατί σημειώνω αυτά τα στοιχεία που κατά πολλούς θεωρούνται αυτονόητα; Πολύ απλά διότι 

στην πράξη η «νησιωτικότητα» σαν έννοια, σαν πραγματικότητα και σαν καθημερινότητα των 

πολιτών που κατοικούν στο Βόρειο Αιγαίο, αν δεν παραγνωρίζεται από την κεντρική κυβέρνηση 

και από εκείνους που νομοθετούν, τότε -και αυτό είναι χειρότερο-αγνοείται! Τα παραδείγματα 

είναι πολλά και η απλή παραπομπή στους αγώνες μας για τη διατήρηση του μειωμένου 

φορολογικού συντελεστή για τα νησιά, τη διατήρηση στο ακέραιο των τμημάτων του 

Πανεπιστημίου Αιγαίου, των νοσοκομείων και των ΔΟΥ στα νησιά, επιβεβαιώνει ότι η 

«νησιωτικότητα», αν και συνταγματικά κατοχυρωμένη, δεν είναι δεδομένη.  

Μέσα σε ένα κλίμα οικονομικά ζοφερό, που ενισχύεται από την άλυτη θλιβερή υπόθεση της 

παράνομης μετανάστευσης για την οποία δεν διαφαίνεται διάθεση αποφασιστικής αντιμετώπισης, 

η Περιφέρειά μας αντιστέκεται, ασκεί και επιδιώκει πολιτικές ανάπτυξης, στηρίζει επενδύσεις 

στην καινοτομία, σε νέες μορφές ενέργειας, στις νέες τεχνολογίες, ενισχύει την εμπορική και 

επιχειρηματική δραστηριότητα αλλά και τον τουρισμό. Καταγράφει σε αυτά τα πρώτα χρόνια 

λειτουργίας της ως νέος θεσμός, μικρές και μεγάλες νίκες, είτε αγκαλιάζοντας είτε 

αναλαμβάνοντας η ίδια πρωτοβουλίες προώθησης των χαρακτηριστικών αγροδιατροφικών της 

προϊόντων σε νέες αγορές είτε προβάλλοντας τα ιδιαίτερα πολιτισμικά χαρακτηριστικά της.  

Είναι ξεκάθαρο άλλωστε πως στην προσδοκώμενη από όλους πορεία προς την περιβόητη 

ανάπτυξη, απαιτείται η στήριξη και αξιοποίηση των μοναδικών χαρακτηριστικών στοιχείων του 

τόπου μας, δημιουργώντας κίνητρα στους πολίτες -και ιδιαίτερα στη νεολαία- να παραμείνουν και 

να εργαστούν στα νησιά μας.  

Στη διαδρομή μου από το 2011 μέχρι σήμερα είμαι ευτυχής που διαπιστώνω πως παρά τα πολλά 

προβλήματα, σε ένα δύσκολο εγχείρημα, κατορθώσαμε στην πρώτη θητεία αιρετής περιφέρειας 

να εμφυσήσουμε «περιφερειακή συνείδηση» στους πολίτες ενός συμπλέγματος νησιών, να 

αφουγκραστούμε τα αιτήματά τους και να αποτελέσουμε τη φωνή τους. Αυτό είναι ένα σημαντικό 

επίτευγμα και αποτελεί τη βάση για την ενίσχυση μελλοντικά του θεσμού, ειδικά για το Βόρειο 

Αιγαίο, όπου η Τοπική Αυτοδιοίκηση διαδραματίζει ζωτικό ρόλο διαμεσολάβησης του κεντρικού 

κράτους με την κοινωνία.  

Ελευθεροτυπία, Σάββατο 29 Ιουνίου 2013 

http://www.enet.gr/?i=issue.el.home&date=29/06/2013&id=371903  
 

επιστροφή 

  

http://www.enet.gr/?i=issue.el.home&date=29/06/2013&id=371903


 

Τα «μαργαριτάρια» του Νοτίου Αιγαίου 

 

Της ΕΛΕΥΘΕΡΙΑΣ ΦΤΑΚΛΑΚΗ*  

Την ενίσχυση του υφιστάμενου τουριστικού προϊόντος, με την ανάπτυξη θεματικού τουρισμού, 

όπως αναρριχητικού και καταδυτικού τουρισμού, αποτελεί προτεραιότητα για την 

αντιπεριφερειάρχη Ελευθερία Φτακλάκη 

Η ανάδειξη της τουριστικής ταυτότητας των 48 κατοικημένων νησιών της Περιφέρειας Νοτίου 

Αιγαίου, ως ιδανικών προορισμών για τον κάθε επισκέπτη μέσα στο απέραντο γαλάζιο του 

Αρχιπελάγους, αποτελεί την κορωνίδα της επικοινωνιακής μας στρατηγικής ως περιφερειακής 

αρχής.  

Για να το επιτύχουμε αυτό επενδύουμε στην εξωστρέφεια των δράσεών μας, με στόχο η 

Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου να καταστεί ένας από τους κορυφαίους διεθνώς τουριστικούς 

προορισμούς.  

Εχουμε δημιουργήσει μια δυναμική ταυτότητα προορισμού (destination Brand), το «Aegean 

islands - Endless Blue», σηματοδοτώντας το γεωγραφικό προσδιορισμό, ως νησιά του Αιγαίου, 

πέραν από διοικητικές διαιρέσεις που σαφώς δεν ενδιαφέρουν τον επισκέπτη μας. Σκοπός μας 

είναι η δημιουργία μιας ισχυρής Περιφερειακής Τουριστικής Ταυτότητας που να στηρίζεται στο 

τρίπτυχο «παράδοση, πολιτισμός και περιβάλλον», που αποτελούν τις εμβληματικές μας 

προτεραιότητες στην ανάδειξη του προορισμού.  

Στην επικοινωνιακή μας πολιτική και στην ανάπτυξη των δράσεων προβολής (εκθέσεις, 

εκδηλώσεις, road shows, workshops, κ.ά.), η ανάδειξη της γαστρονομίας των νησιών μας, με το 

πρόγραμμα «Aegean Cuisine», η νέα πρωτοβουλία, τα «Κεράσματα του Αιγαίου», που 

σηματοδοτούν την παραδοσιακή νησιώτικη φιλοξενία με τη γεύση, και ο πολιτισμός μας, έχουν 

την πρωτοκαθεδρία μέσω στοχευμένων και πιλοτικών δράσεων για την προώθηση, την ανάδειξη 

της ταυτότητας των νησιών μας και τη διασύνδεσή τους με την παραγωγική διαδικασία.  

Η ενίσχυση του υφιστάμενου τουριστικού προϊόντος, που βασίζεται στον κλασικό δίπολο «ήλιος 

και θάλασσα», με την ανάπτυξη θεματικού τουρισμού για την ανάδειξη του πολιτιστικού, 

θρησκευτικού, θαλάσσιου, περιπατητικού-αναρριχητικού, καταδυτικού, γαστρονομικού, 

αθλητικού, ιατρικού τουρισμού, του τουρισμού 3ης ηλικίας, και του τουρισμού κινήτρων, 

αποτελούν βασικές προτεραιότητες της τουριστικής μας πολιτικής, για να μπορέσει το τουριστικό 

μας προϊόν να γίνει περισσότερο ανταγωνιστικό και γιατί όχι μοναδικό.  

Για την επίτευξη των στόχων μας είμαστε σε συνεχή συνεργασία με όλους τους παραγωγικούς 

φορείς του τουρισμού, τους δήμους αλλά και τις ΜΚΟ, καθώς βασική μας αρχή είναι τα 3 Σ, 

δηλαδή οι Συνέργειες, οι Συνεργασίες και ο Συντονισμός. Για αυτό και δημιουργήσαμε το 

Περιφερειακό Συμβούλιο Τουρισμού, ένα όργανο στο οποίο θα συμμετέχουν όλοι οι φορείς του 

τουρισμού και οι δήμοι, με στόχο τον κοινό προγραμματισμό της στρατηγικής για την Περιφέρεια 

Ν. Αιγαίου, την ανάπτυξη συνεργειών και τη συστηματική συνεργασία για την επίτευξη των 

κοινών μας στόχων.  

Προσβλέπουμε στη δημιουργία ενός ισχυρού cluster στα πρότυπα των Βαλεαρίδων νήσων, καθώς 

οι ανάγκες της διεθνούς αγοράς απαιτούν ισχυρές συμμαχίες, καινοτόμες δράσεις και κοινή 

στρατηγική στην ανάπτυξη του τουριστικού προϊόντος. Ο επαγγελματισμός και η τουριστική 

συνείδηση πρέπει να διαχέονται σε όλα τα επίπεδα και τομείς άσκησης της τουριστικής πολιτικής 

και σίγουρα η διασφάλιση υψηλού επίπεδου υπηρεσιών και το άρτια κατηρτισμένο ανθρώπινο 

δυναμικό είναι ψηλά στην τουριστική μας στρατηγική.  

Τέλος, για τη συστηματική και επιστημονική παρακολούθηση του προϊόντος δημιουργήσαμε 

μηχανισμούς παρακολούθησης του τουρισμού στην Περιφέρεια Ν. Αιγαίου, όπως είναι το 

Παρατηρητήριο Αειφόρου Τουρισμού για το Αιγαίο που είναι κάτω από την ομπρέλα του 

Παγκόσμιου Οργανισμού Τουρισμού, μια ολοκληρωμένη διαδικτυακή τουριστική πλατφόρμα για 

την προβολή όλων των νησιών μας και τη χρήση social media, και τη δημιουργία ενός think tank 

με νέους επιστήμονες που συμβάλλουν σε εθελοντική βάση στην επιστημονική παρακολούθηση 

της τουριστικής μας βιομηχανίας, που απαιτεί πλέον ένα νέο μοντέλο αειφόρου τουριστικής 

ανάπτυξης. Κι αυτό χτίζουμε για την Περιφέρεια Ν. Αιγαίου, την πολυνησιακή περιφέρεια με τα 

πανέμορφα μαργαριτάρια της.  



*Αντιπεριφερειάρχης Νοτίου Αιγαίου, αρμόδια για θέματα τουρισμού, απασχόλησης και 

ευρωπαϊκών προγραμμάτων  

Ελευθεροτυπία, Σάββατο 29 Ιουνίου 2013 

http://www.enet.gr/?i=issue.el.home&date=29/06/2013&id=371903  

 

επιστροφή 

 

Πέντε ανοιχτές περιβαλλοντικές πληγές 

 

Του ΜΙΧΑΛΗ ΜΠΑΚΑ*  

Είναι πραγματικά άχαρο να είσαι αναγκασμένος να γράφεις για τα περιβαλλοντικά προβλήματα 

του Αιγαίου, έναν τόπο που υμνήθηκε για το κάλλος του από τόσους ποιητές. Το περιβάλλον του 

Αιγαίου, παρά τα τόσα προβλήματα και απειλές, αποτελεί ακόμα για όλους εμάς τους 

Αιγαιοπελαγίτες ανάσα ελπίδας και ομορφιάς μέσα στο γενικευμένο πλαίσιο ασχήμιας της εποχής 

μας.  

Τα σκουπίδια, τα στερεά απόβλητα, είναι ένα μεγάλο ζήτημα, καθώς χιλιάδες τόνοι σκουπιδιών 

κάθε χρόνο καταλήγουν στην καλύτερη των περιπτώσεων σε οργανωμένους ΧΥΤΑ, στη 

χειρότερη σε παλιές χωματερές που ακόμα δεν έχουν κλείσει, ή σε αυτοσχέδιες χωματερές σε 

κοίτες ποταμιών, δάση ή παραλίες. Τις τελευταίες ημέρες, μάλιστα, προέκυψε και εξαγωγή 

σκουπιδιών προς την ηπειρωτική Ελλάδα (Μύκονος προς Φυλή!). Η ανακύκλωση που έπρεπε εδώ 

και καιρό να αρχίσει δεν προχωράει ικανοποιητικά, με λίγα φωτεινά παραδείγματα (π.χ. Σύρος), 

που δείχνουν ότι όταν υπάρχει σωστή και συντονισμένη προσπάθεια, η ανακύκλωση ακόμα και 

στα νησιά μπορεί να γίνει πράξη.  

Χιλιάδες στρέμματα γης γίνονται στάχτη κάθε καλοκαίρι στα νησιά μας. Δυστυχώς, τα τελευταία 

χρόνια οι πυρκαγιές βρίσκονται σε έξαρση, γεγονός που σίγουρα επηρεάζεται από τις ακραίες 

καιρικές συνθήκες που παρατηρούνται εξαιτίας της κλιματικής αλλαγής. Σύμφωνα με τους 

επιστήμονες, το 35% της ανατολικής Ελλάδας εμφανίζει αυξημένο κίνδυνο ερημοποίησης -

«νέκρωση» δηλαδή των εδαφών σε αρκετά νησιά του Αιγαίου, ενώ για το 49% ο κίνδυνος είναι 

ορατός. Οι κλιματικές αλλαγές είναι εδώ, η μείωση των βροχοπτώσεων είναι μια πραγματικότητα, 

ενώ ο αριθμός των πλημμυρών συνεχώς αυξάνει. Δυστυχώς, εξακολουθούμε να κλείνουμε τα 

μάτια σε καταστροφικές ασύδοτες δραστηριότητες όπως η υπερβόσκηση, οι εκχερσώσεις, οι 

εμπρησμοί. Είναι απαραίτητη η μελέτη της βοσκοϊκανότητας των νησιών μας με εφαρμογή 

πολιτικών κατά της υπερβόσκησης.  

Μεγάλο ζήτημα για τα νησιά μας αποτελεί η ποιότητα αλλά και η ποσότητα του νερού. Σε πολλά 

από τα νησιά, το βάθος των γεωτρήσεων έχει φτάσει τα 200 μ., με αποτέλεσμα πολλές περιοχές να 

έχουν υφαλμυρωθεί. Η ερημοποίηση επιτείνει το πρόβλημα, καθώς η κατακράτηση των υδάτων 

μειώνεται. Απαιτείται αυστηρή προστασία των υδροφόρων, οι οποίοι τροφοδοτούν την ύδρευση, 

δρομολόγηση μικρών έργων ταμίευσης επιφανειακών νερών (υδατοδεξαμενές) σε τοπικό επίπεδο, 

αλλά και τιμολογιακή πολιτική με βάση το κριτήριο ότι το νερό δεν είναι εμπορικό προϊόν αλλά 

βασικό αγαθό.  

Το αιγαιοπελαγίτικο τοπίο δέχεται τα τελευταία χρόνια μια επίθεση από τη δόμηση, εξαιτίας της 

ανυπαρξίας χωροταξικού σχεδιασμού, της εκτός σχεδίου δόμησης, που αποτελεί πανευρωπαϊκή 

ελληνική πατέντα, και της ανάπτυξης νέων ξενοδοχειακών μονάδων που πιέζουν το φυσικό 

περιβάλλον, με τεράστια συγκροτήματα να κτίζονται κυριολεκτικά δίπλα στη θάλασσα. Η 

απουσία ξεκάθαρου καθορισμού χρήσεων γης στα νησιά μας (αγροτική, φυσική, οικιστική, 

τουριστική) έχει αποτέλεσμα να αντιμετωπίζονται ως ένα απέραντο οικόπεδο. Δυστυχώς, ακόμα 

κυριαρχεί η αντίληψη ότι τα πάντα μπορούν και πρέπει να χτιστούν (νόμιμα ή παράνομα), οι 

δρόμοι μπορεί να πηγαίνουν παντού, ή ότι οι φυσικές περιοχές αποτελούν εμπόδιο και όχι 

ευκαιρία για την ευημερία των τοπικών κοινωνιών.  

Οριακή είναι η κατάσταση σε σχέση με το ενεργειακό στα νησιά μας. Αφενός μεν η ρυπογόνα και 

πολυδάπανη παραγωγή ενέργειας από τους σταθμούς της ΔΕΗ, αφετέρου δε η έλλειψη 

ενεργειακού προγραμματισμού και σχεδίου εξοικονόμησης ενέργειας, συνθέτουν ένα θολό τοπίο. 

Την ίδια ώρα, αντιδράσεις προκαλούνται στα νησιά μας από τη λαίλαπα των επενδυτικών 

προτάσεων ΑΠΕ (Βιομηχανικές Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας) για μεγάλης κλίμακας αιολικά 
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πάρκα, χωρίς ουσιαστικό διάλογο με τις τοπικές κοινωνίες και χωρίς κανένα σεβασμό του 

νησιωτικού τοπίου.  

Το φυσικό περιβάλλον των νησιών μας είναι ο πλούτος μας. Η ευθύνη για την κληρονομιά που 

έχουμε δανειστεί από το μέλλον και τα παιδιά μας είναι μεγάλη. Το περιβάλλον των νησιών μας, 

από την αρχαιότητα, αποτέλεσε τη βάση για την ανάπτυξη ενός σημαντικού πολιτισμού. Οι 

οικισμοί, η αρχιτεκτονική, οι πεζούλες, το αγροτικό τοπίο δεν είναι μόνο εκθέματα ενός ανοιχτού 

μουσείου με ανθρώπινες δημιουργίες από το παρελθόν, αλλά αποτελούν και σήμερα μοναδικό 

παράδειγμα σοφής και βιώσιμης ανάπτυξης.  

* Περιβαλλοντολόγος, περιφερειακός σύμβουλος Βορείου Αιγαίου με τον «Οικολογικό άνεμο»  

Ελευθεροτυπία, Σάββατο 29 Ιουνίου 2013 
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ΤΕΛΟΣ ΤΟΥ ΑΦΙΕΡΩΜΑΤΟΣ ΤΗΣ ΕΛΕΥΘΕΡΟΤΥΠΙΑΣ 

 

επιστροφή 

 
 

 Τα  αγιασώτικα “κινίσια” 

 

Του Αλέκου Κιουρέλλη 

 

Το άρθρο που ακολουθεί για τα σαμάρια της Αγιάσου Λέσβου, του Αλέκου Κιουρέλλη, 

δημοσιεύτηκε στο περιοδικό "Αγιάσος" του Γενάρη-Φλεβάρη 2013 με αρ. τεύχους 194.  

Γνώρισα το Μυτιληνιό συγγραφέα Αλέκο Κιουρέλλη κατά την επίσκεψή του στην Ικαρία, μετά το 

Πάσχα. Ετυπωσιάστηκα. Πρόκειται για έναν εργάτη του πνεύματος, που κάνει πρωτότυπες 

εργασίες για τα νησιά μας. Άλλο ένα σχετικό άρθρο του ιδίου είναι το "Τα Αγιασώτικα Μπόγια", 

το οποίο ακολουθεί στη συνέχεια, και που δημοσιεύτηκε στο περιοδικό "Αγιάσος" του 

Σεπτέμβρη- Οκτώβρη 2011 με  αρ. τεύχους 186. 

Το βιβλίο του  "Τα λουτρουβειά της Χίου", που εκδόθηκε από τη Νομαρχία Χίου, είναι μια 

πρωτότυπη και πρωτοποριακή πραγματεία που φτάνει σε μεγάλο ιστορικό βάθος. 

Στην Ικαρία βρέθηκε γιατί έψαχνε πληροφορίες για την ελαιοκόμηση της Ικαρίας, σήμερα και στο 

παρελθόν, και του συνέστησαν να έρθει να με βρει. Παρ’ όλο που έχει βγάλει 2 βιβλία για την 

ελαιουργία στη Λέσβο και στη Χίο, με αναλυτικότατες πληροφορίες, εντυπωσιάστηκε από τα 

ευρήματα της Ικαρίας, και ιδιαίτερα τη μαργούνα, που δεν υπάρχει σε άλλα νησιά. Μεταξύ 

άλλων, πήγαμε και στο δικό μας λιοτριβιάρη τον υπερεννενηντακονταετή κ. Φουντούλη, στο 

φιλόξενο σπίτι του στο Φουντουλάτο του Καραβοστάμου, και συζήτησαν αρκετή ώρα. Βέβαια, ο 

Αλέκος Κιουρέλλης γνώριζε τι ρωτούσε τον παλιό λιοτριβιάρη γιατί γνώριζε ήδη τη σημαντική 

εργασία που είχε κάνει το Τεχνικό Λύκειο Ικαρίας για την ελιά και τα λιοτρίβια της Ικαρίας, την 

οποία είχαμε ανακοινώσει στο προηγούμενο τεύχος μας. 

http://www.asda.gr/ikariaka/hlekd35.htm#λιοτρίβια. Αυτή η εργασία των μαθητών αποτελεί 

βασικό ντοκουμέντο για την Ικαρία και τα λιοτρίβια της.   

Πρώην εκπαιδευτικός, με σημαντική προσφορά στην περιβαλλοντική εκπαίδευση, σήμερα ο 

Αλέκος Κιουρέλλης είναι συνταξιούχος. Ελεύθερος δηλαδή να κάνει αυτά που αγαπάει. Να δίνει 

δηλαδή αξία σε όλα αυτά που έχουμε γύρω μας και παραβλέπουμε. Προσωπικά δεν φανταζόμουν 

ότι τα σαμάρια έχουν προσωπικότητα και καλλιτεχνία που εκφράζει τον κάθε δημιουργό-σαμαρά 

και συχνά την περιοχή του. Τώρα το ξέρω. 

Του ευχόμαστε καλή επιτυχία για το βιβλίο που συγγράφει για τα ελαιοτριβεία της Ικαρίας. Και 

όταν το γράψει θα βρούμε τρόπο για να το εκδόσουμε. Θα είναι πολύτιμο.   

Ηλίας Γιαννίρης 

   

Το κάθε σαμάρι είναι κατασκευασμένο από εννιά σαμαρόξυλα:  

    α) το “νώμο” που είναι το μπροστινό τμήμα του σαμαριού και αποτελείται από ένα μόνο 

κομμάτι ξύλο 
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   β) το “πισνό” που είναι το πίσω τμήμα του σαμαριού και αποτελείται από δύο κομμάτια τα 

οποία εφαρμόζουν κατάλληλα μεταξύ τους και 

    γ) τις έξι “παγίδες” τρία δηλαδή οριζόντια, παράλληλα μεταξύ τους σαμαρόξυλα  στη δεξιά 

πλευρά του σαμαριού και τρία όμοια με τα προηγούμενα στην αριστερή.  

 Σε αυτά τα εννιά  θα μπορούσαμε να προσθέσουμε  άλλα δύο τα οποία δεν ανήκουν στα δομικά 

στοιχεία του σαμαριού, αλλά είναι χρήσιμα για την καλή στερέωση των φορτίων επάνω του. 

Ονομάζονται “σκαρδελάκια”. Είναι μακρόστενα με μήκος  15 εκ. περίπου  και είναι  καρφωμένα 

σε κατακόρυφη θέση στο πισινό.  

      

Οι σαμαράδες  στολίζουν τα σαμάρια με “πλώμια”, διακοσμητικά δηλαδή στοιχεία. Τα  καλύτερα 

“πλώμια” τα κάνουν στο νώμο, μιας και εκεί υπάρχει μεγαλύτερη ελεύθερη επιφάνεια  που τους 

επιτρέπει να δημιουργήσουν και  επίσης επειδή ο νώμος είναι το πιο εμφανές σημείο του 

σαμαριού.  

       

Ένα πολύ συνηθισμένο διακοσμητικό στοιχείο στα σαμάρια της Λέσβου  είναι   δυο ή τρεις  

αυλακιές  χαραγμένες στο 

μπροστινό μέρος του “νώμου” 

παράλληλα προς το περίγραμμά  

του αλλά και στο “πισνό” και στις 

“παγίδες”.Τις αυλακιές τις 

χαράζουν με το “κινίσ”. Πρόκειται 

για μικρό ξύλινο εργαλείο στο 

οποίο στερεώνεται με ξύλινη σφήνα 

ένα μεταλλικό στέλεχος (φωτ.1). 

Στο άκρο του στελέχους αυτού, που 

προεξέχει από το κάτω μέρος του 

κινισιού,  υπάρχουν δύο ή τρεις 

ακίδες. “Τραβώντας”
1
   με το κινίσ 

σχηματίζονται δυο ή τρεις 

παράλληλες αυλακιές στα 

σαμαρόξυλα. Ανάλογα με τις  

ακίδες του μεταλλικού στελέχους οι  

αυλακιές είναι λιγότερο ή περισσότερο 

φαρδιές και  η μεταξύ τους απόσταση 

μπορεί να είναι διαφορετική. Είναι δυνατόν 

οι αυλακιές που δημιουργεί ένα κινίσ  να  

έχουν   ίδιο φάρδος ή  διαφορετικό. Εμείς 

στα κινίσια που εντοπίσαμε έχουμε δει τις 

εξής περιπτώσεις: α) δυο στενές ακίδες, β) 

δυο φαρδύτερες, γ)  μια στενή και μια λίγο 

φαρδύτερη, δ) μια στενή και  μια 

χαρακτηριστικά φαρδιά, ε) τρις ακίδες εκ 

των οποίων δυο στενές στην άκρη και μια 

χαρακτηριστικά φαρδιά στο μέσον. Η δεξιά 

πλευρά του κινισιού προεξέχει από το κάτω 

μέρος του κατά 2-2.5 εκατοστά (φωτ.1). Η 

προεξοχή αυτή αποτελεί τον οδηγό του 

εργαλείου. Όταν χρησιμοποιεί το κινίσ ο 

σαμαράς, ο οδηγός εφάπτεται συνέχεια στην  

πλευρά του νώμου, του πισνού ή της παγίδας που είναι κάθετη προς την επιφάνεια που 

χαράσσονται οι αυλακιές.       Στη φωτ.2      φαίνεται ο τρόπος που κρατάει και χρησιμοποιεί ο 

σαμαράς το κινίσ. 

              Το κινίσ δεν είναι βιομηχανοποιημένο εργαλείο. Το κατασκεύαζαν στα χωριά του νησιού. 

Ο μαραγκός το ξύλινο τμήμα του και ο σιδεράς το σιδερένιο. Αυτή είναι η αιτία που δεν είναι 

                                 φωτ.1  

                                        κινίσ 

 

                                      
φωτ.2 

 Ο τρόπος που χρησιμοποιεί ο σαμαράς το κινίσ. 

 

36-1.jpg
36-2.jpg


τυποποιημένες οι διαστάσεις του. Αν ένας σαμαράς έχει τρία κινίσια θα έχουν και τα τρία 

παραπλήσιες μεν, αλλά διαφορετικές διαστάσεις. Το κινίσ της φωτογραφίας (1) έχει μήκος 15.5  

εκατοστά, ύψος  5.5 εκ. και πλάτος 3.5 εκ. Αυτές είναι περίπου οι διαστάσεις που έχουν όλα τα 

κινίσια. 

        

Όπως είναι γνωστό, παλιά ο τύπος σαμαριού που κατασκευαζόταν στη Λέσβο ήταν το 

“αγιασώτικο” σαμάρι το οποίο σταδιακά αντικαταστάθηκε από το “χιώτικο”.
2
 Για τη διακόσμηση 

των αγιασώτικων σαμαριών  χρησιμοποιήθηκαν δυο κινίσια τα οποία δεν χρησιμοποιήθηκαν στη 

συνέχεια και στα χιώτικα. Το άκρο του μεταλλικού στελέχους του ενός είχε μια στενή και μία 

χαρακτηριστικά φαρδιά ακίδα (φωτ.3) και του άλλου μια χαρακτηριστικά φαρδιά ακίδα στο μέσον 

και δυο στενές πλάι της (φωτ.4).  Το άκρο των δυο αυτών 

στελεχών έχει πλάτος 0.9 εκατοστά. 

 

   

 

 

Ανάλογες βέβαια ήταν και οι  αυλακιές που χάραζαν. Στην φωτ.5 βλέπουμε τμήμα νώμου ενός 

αγιασώτικου σαμαριού κατασκευασμένου το 1944. Διακρίνονται οι τρις αυλακιές. Μια 

χαρακτηριστικά φαρδιά και δυο στενές οι οποίες έχουν “τραβηχτεί” με το αντίστοιχο κινίσ.  

Επειδή αυτά τα δυο κινίσια χρησιμοποιήθηκαν στα αγιασώτικα μόνο σαμάρια τα ονόμασαν 

αγιασώτικα κινίσια. 

 

                                                                                                                                                 

ΑΛ. ΚΙΟΥΡΕΛΛΗΣ  

 

Σημειώσεις:  

1.Αυτή τη λέξη χρησιμοποιούν οι σαμαράδες. 

2. Περισσότερες πληροφορίες για τα αγιασώτικα σαμάρια υπάρχουν στο τεύχος αρ. 186 του 

περιοδικού “Αγιάσος”στις σελίδες 6 έως 8. 
 

επιστροφή 
  

                      φωτ.3 

      Ακίδα στο άκρο μεταλλικού       

στελέχους     από αγιασώτικο κινίσ.   

                                  φωτ.4 

      Ακίδα στο άκρο μεταλλικού στελέχους από 

αγιασώτικο κινίσ. 

                      φωτ. 5 

Τμήμα νώμου όπου διακρίνονται          

τρις αυλακιές χαραγμένες από      
αγιασώτικο κινίσ. 
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Τα  «Αγιασώτικα Μπόγια» 

 
Του Αλέκου Κιουρέλλη 

 

Δεν είναι ίσως πολύ γνωστό ότι τα σαμάρια που κατασκευάζονται τις τελευταίες δεκαετίες στη 

Λέσβο είναι τα λεγόμενα χιώτικα σαμάρια. Τα σαμάρια που κατασκευάζονταν παλιότερα στο νησί 

ήταν γνωστά σαν “αγιασώτικα σαμάρια”. Από ποια χρονολογία άρχισαν να κατασκευάζουν τα 

“χιώτικα”  στη Λέσβο,  δεν έχει προσδιοριστεί με βεβαιότητα. Πληροφορίες αναφέρουν ότι ο 

γνωστός σαμαράς της Μυτιλήνης Παυλής έφερε στο εργαστήρι του μάστορη από τη Χίο, τον 

οποίο πλήρωνε μια χρυσή λίρα την ημέρα, για να φτιάχνει σαμάρια, ώστε να μάθουν την τεχνική 

του.  Από το συσχετισμό κάποιων γεγονότων,  εμείς πιστεύουμε ότι αυτό έγινε γύρω στο 1915 με 

1920.  Είναι όμως αυτή μια δικιά μας εκτίμηση και δεν αποτελεί απόδειξη. Για κάποιες δεκαετίες   

κατασκευάζονταν στο νησί και οι δύο τύποι σαμαριών. Αυτό επιβεβαιώνεται  από τεφτέρια 

σαμαράδων που διασώθηκαν και στα οποία  σημείωναν τις παραγγελίες που έπαιρναν.  

 

 

έγγραφο 1 Τον κατάλογο αυτό είχε στερεώσει δίπλα στην θέση όπου εργαζόταν παλιός σαμαράς 

του νησιού. Επάνω έχει     σημειώσει νούμερα και οδηγίες για την κατασκευή “αγιασώτικου 

σαμαριού”. 

 

           Ας παρακολουθήσουμε την εξέλιξη των παραγγελιών αυτών μέσα από τα τέσσερα 

τελευταία τεφτέρια ενός από τους σαμαράδες του νησιού:  

          Στο 1ο  τεφτέρι  οι εγγραφές αρχίζουν από το 1950 και συνεχίζονται πιθανόν και στο 1951 

και 1952. Σε 17 από τις καταχωρημένες παραγγελίες υπάρχει ο χαρακτηρισμός αγιασώτικο, σε 38 

χιώτικο και σε 13 δεν υπάρχει χαρακτηρισμός. Η αναλογία μεταξύ αγιασώτικων και χιώτικων 

είναι περίπου 1 προς 2.  

            Στο 2ο και στην αρχή του 3ου τεφτεριού  υπάρχουν οι εγγραφές του 1953 και 1954. Εδώ 

έχουμε 9 αγιασώτικα,15 χιώτικα και υπάρχουν 4 εγγραφές χωρίς χαρακτηρισμό. Η αναλογία είναι 

πάλι περίπου 1 προς 2.  
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           Στη συνέχεια του 3ου  τεφτεριού έχουμε τις εγγραφές του 1955 και του 1957.  Για το 1955 

έχουμε 3 αγιασώτικα και 9 χιώτικα. Η αναλογία έγινε 1 προς 3. Στις εγγραφές του 1957 έχουμε 3 

αγιασώτικα και 21 χιώτικα. Η αναλογία έγινε 1 προς 7.   

Στο τέταρτο τεφτέρι υπάρχουν οι εγγραφές από το 1958 μέχρι και το1960. Για τα τρία αυτά 

χρόνια έχουμε 6 παραγγελίες με χαρακτηρισμό “αγιασώτικο” και 58 με χαρακτηρισμό “χιώτικο”, 

ενώ υπάρχουν και αρκετές χωρίς χαρακτηρισμό. Η αναλογία έγινε τώρα 1 προς 10. Είναι φανερό 

ότι όσο προχωρούν οι δεκαετίες εγκαταλείπεται  σιγά σιγά το αγιασώτικο  σαμάρι. Από τις 

πληροφορίες που μας δίνουν τα τεφτέρια αλλά και τις μαρτυρίες των τελευταίων σαμαράδων 

εμείς έχουμε σχηματίσει τη γνώμη ότι κατασκευάζονταν στη Λέσβο αγιασώτικα σαμάρια μέχρι το 

1960 περίπου. 

 

 

έγγραφο 2 Δύο σελίδες από το τεφτέρι παλιού σαμαρά, όπου κρατούσε σημειώσεις για τις 

παραγγελίες που έπαιρνε για την κατασκευή σαμαριών. Στην αριστερή σελίδα έχει σημειώσει ότι 

το σαμάρι που του παρήγγειλαν έπρεπε να το κάνει   “χιώτικο”, ενώ της δεξιάς σελίδας 

“αγιασώτικο”.  

 

 Το έγγραφο 2 που παραθέτουμε είναι δυο σελίδες από το τεφτέρι ενός άλλου από τους 

γνωστότερους  σαμαράδες  του νησιού. Στην αριστερή σελίδα έχει καταγραφεί η παραγγελία  για 

χιώτικο, ενώ στην δεξιά για αγιασώτικο σαμάρι. Και στις δυο παραγγελίες βλέπουμε τις τρεις 

μετρήσεις που έπαιρνε από το ζώο  προκειμένου να του φτιάξει σαμάρι: όλο το μπόγι που είναι η 

απόσταση από το γοφό ως τον ώμο του ζώου, φάρδος που είναι το φάρδος του ζώου στην περιοχή 

της κοιλιάς του και νώμου (εννοεί φάρδος του νώμου),  που είναι το φάρδος του ζώου στην 

περιοχή του ώμου του.  Δεν θα περιγράψουμε εδώ τον τρόπο που έπαιρναν αυτές τις μετρήσεις 

και τα εργαλεία που χρησιμοποιούσαν,  για να μην δώσουμε μεγάλη έκταση σ' αυτό το σημείωμα.  

        

 Η τιμή του σαμαριού της αριστερής σελίδας συμφωνήθηκε ( αυτό σημαίνει η σύντμηση συμ.) να 

είναι 330 δραχμές. Μέσα στη συμφωνία ήταν να κρατήσει ο σαμαράς το παλιό σαμάρι αυτού που 

του έδωσε την παραγγελία. Τα παλιά αυτά σαμάρια οι σαμαράδες τα επισκεύαζαν και τα 

πουλούσαν σε κάποιους που δεν είχαν τη δυνατότητα να αγοράσουν καινούργιο. Ας αναφέρουμε 

σ' αυτό το σημείο ότι  η τιμή του σαμαριού εξαρτιόταν από το μέγεθος του και  τα υλικά από τα 

οποία ήταν κατασκευασμένο και όχι από το αν ήταν χιώτικο ή αγιασώτικο. Δηλαδή ένα σαμάρι 

είχε την ίδια τιμή, είτε ήταν xιώτικο είτε ήταν αγιασώτικο, αν ήταν και στις δυο περιπτώσεις 

κατασκευασμένο από τα ίδια υλικά και είχε το ίδιο μέγεθος. 
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   Φωτ. 1  “αγιασώτικο σαμάρι” Ο τύπος αυτός σαμαριού κατασκευαζόταν στη Λέσβο πριν 

αρχίσει να     αντικαθίσταται σταδιακά από το λεγόμενο “χιώτικο σαμάρι”. 

 

    Το κάθε σαμάρι αποτελείται από 9 σαμαρόξυλα. Ας παρακολουθήσουμε ποια είναι αυτά 

βοηθούμενοι από τις φωτογραφίες 1 και 2 που παραθέτουμε.: 

α)  το “νώμο” που είναι το μπροστινό του τμήμα 

β) το “πισνό” που είναι το πίσω τμήμα του και είναι κατασκευασμένο από δυο κομμάτια 

γ) τις εξ “παγίδες”, τρεις στην κάθε πλευρά του. Η κάτω παγίδα ονομάζεται “γιντέκ”, η μεσαία  

“ίσια παγίδα” και η επάνω  “σκαρδέλ”. Το εσωτερικό μήκος του γιντεκιού, δηλαδή το μήκος του 

από την εσωτερική πλευρά του νόμου μέχρι την εσωτερική πλευρά του  πισνού είναι το “μπόγι” 

του σαμαριού (φωτ. 2). Θα χρειαστούμε τη λέξη μπόγι και πιο κάτω γι’ αυτό ας την κρατήσουμε 

στο μυαλό μας.   

                                                                    

φωτ. 2 “χιώτικο σαμάρι” Ο τύπος αυτός σαμαριού άρχισε να αντικαθιστά σταδιακά, από το 1920   

περίπου το “αγιασώτικο σαμάρι”. 

 

         Τις τελευταίες δεκαετίες η μονάδα που χρησιμοποιούν οι σαμαράδες στη δουλειά τους είναι 

το εκατοστό. Παλιότερα όμως κάποιοι χρησιμοποιούσαν τις ίντσες. Σαμαράς από το Μανταμάδο 

36b-4.jpg
36b-3.jpg


μετρούσε με το ψαθόχορτο, έναν τελείως εμπειρικό δικό του τρόπο που θα μου επιτρέψετε και 

πάλι να μην περιγράψω εδώ. Τα νούμερα που αναγράφονται στο έγγραφο 1   είναι σε “παρμάκια”. 

Το παρμάκι είναι Οθωμανική μονάδα μέτρησης και αντιστοιχεί σε 3,2 εκ. 

        Στο έγγραφο 1 έχουμε το πίσω μέρος του σκληρού εξώφυλλου από τα γνωστά εκείνα 

τεφτέρια όπου γράφαμε τα βερεσέδια,  όταν ψωνίζαμε από το μπακάλικο. Ήταν στερεωμένο δίπλα 

στον πάγκο γνωστού σαμαρά του νησιού. Τα νούμερα στην  αριστερή στήλη των δυο σελίδων 

αντιστοιχούν σε “όλο το μπόγι” του  ζώου του οποίου θα έφτιαχναν σαμάρι. Στην αριστερή σελίδα 

τα νούμερα αυτά ξεκινάνε από το 21,5 και ελαττώνονται κατά μια μονάδα έως το 13,5. Στην δεξιά 

σελίδα ξεκινάνε από το 21 και ελαττώνονται έως το 13. Δεν υπάρχουν νούμερα μεγαλύτερα του 

21,5 και μικρότερα  του 13 γιατί δεν υπάρχει ζώο που να έχει όλο το μπόγι μεγαλύτερο από 21,5 

παρμάκια  ή μικρότερο από 13 παρμάκια.  Στη δεξιά στήλη κάθε σελίδας τα νούμερα είναι κατά 

3,5 παρμάκια μικρότερα από τα αντίστοιχα της αριστερής στήλης και αντιστοιχούν στο μπόγι του 

σμαριού. Αν λοιπόν ο σαμαράς μετρούσε ένα ζώο και έβρισκε ότι  όλο το μπόγι του ήταν 21,5 

παρμάκια,  τότε έπρεπε να κατασκευάσει το μπόγι του σαμαριού  18 παρμάκια. 

   Το σαμάρι της φωτογραφίας 1 είναι αγιασώτικο,  ενώ της φωτογραφίας 2 χιώτικο. Ας 

παρατηρήσουμε, όσο είναι αυτό δυνατόν από τις φωτογραφίες, τέσσερις διαφορές των δυο αυτών 

τύπων σαμαριού:  

 α) Στο πισνό του χιώτικου είναι στερεωμένα δυο κατακόρυφα κομμάτια ξύλου,   τα οποία έχουν 

μήκος 15 περίπου εκατοστά και το κάθε ένα έχει στην εσωτερική πλευρά του ημικυκλική τομή. 

Ονομάζονται “σκαρδελάκια”. Παρατηρούμε ότι το αγιασώτικο σαμάρι δεν έχει σκαρδελάκια.  

 β) Στο αγιασώτικο το πίσω μέρος του σκαρδελιού ( του επάνω πλαϊνού ξύλου) μπαίνει σε τρύπα 

του πισνού. Στο χιώτικο το πίσω μέρος του σκαρδελιού καρφώνεται  εξωτερικά στο κάτω μέρος 

του καμπύλου τμήματος του πισνού. 

γ) Στο αγιασώτικο το επάνω κυρτό τμήμα του νώμου είναι καμπυλωμένο τόσο προς την 

εσωτερική του πλευρά, προς την πλευρά δηλαδή του αναβάτη, όσο και προς την εξωτερική 

πλευρά. Στο Χιώτικο είναι καμπυλωμένο μόνο προς την εσωτερική πλευρά. Στη φωτογραφία 2 

φαίνεται  ότι ο νώμος είναι καμπυλωμένος μόνο προς την εσωτερική πλευρά.  

δ)Το βάθος του νώμου είναι μεγαλύτερο στο χιώτικο σαμάρι κατά 1,6 εκατοστά.  

       Είναι φανερό ότι οι διαφορές μεταξύ των δυο τύπων σαμαριού είναι μικρές. Δεν είναι καν 

εμφανείς, αν εξαιρέσουμε τα σκαρδελάκια, σε όσους δεν έχουν ασχοληθεί συστηματικά με τα 

σαμάρια. Εύλογα λοιπόν γεννιέται το ερώτημα ποιος ήταν ο λόγος να κατασκευάζουν στη Λέσβο 

το χιώτικο,  το οποίο τελικά επεκράτησε.  Ο σαμαράς Μιχάλης Λαδιέλλης  υποστήριζε ότι οι δυο 

τρύπες που πρέπει να ανοιχτούν στο  πισνό του αγιασώτικου,  για να μπει το πίσω μέρος των 

σκαρδελιών, “το αδυνατίζουν” σε αυτά τα σημεία με αποτέλεσμα να σπάει ευκολότερα. Ο Θωμάς 

Τσολάκης, ο τελευταίος σαμαράς της Χίου, υποστηρίζει ότι επειδή τα σκαρδέλια μπαίνουν σε 

τρύπες του πισνού,  είναι δυσκολότερο να αντικατασταθούν αν τυχόν σπάσουν. Και για τις δυο 

αυτές απόψεις υπάρχουν αντιρρήσεις από κάποιους άλλους. Πάντως οι περισσότερες γνώμες 

τείνουν να συγκλίνουν στην άποψη ότι το χιώτικο είναι λίγο πιο όμορφο στην εμφάνιση του και 

ότι αυτή ήταν η αιτία που προτιμήθηκε. 
 
επιστροφή 
  



 

Ειδήσεις από την Επαρχία Ικαρίας 

 

Η Ικαρία στο CNN Travel:  

 

"For such a small area -- 99 square miles, the geographic variation is astounding -- Ikaria has 

rivers and tiny lakes, high forests of pine and oak, and hills at every turn that combine to make it 

an Elysian Field for outdoor buffs."  

http://i2.cdn.turner.com/cnn/dam/assets/130723153031-greek-islands-ikaria-horizontal-gallery.jpg 

http://edition.cnn.com/2013/08/15/travel/greek-islands/index.html 

Από τον Άγγελο Καλοκαιρινό (facebook) 

 

επιστροφή 

 

Καθάρισε και σήμανε τρία μεγάλα μονοπάτια με βάση το Μαγγανίτη ο ΦΟΠ 

 
Ευχαριστούμε τον ΦΟΠ. Συχνά το βουνό μας το ξέρουν και το αγαπούν μερικοί φίλοι της Ικαρίας, 

Έλληνες και ξένοι,  καλύτερα από πολλούς άλλους Καριώτες. ΗΓ  

19 Ιουλίου  2013 

Μια παρέα του Φυσιολατρικού Ομίλου Πειραιά ήρθε στην Ικαρία πέρσι τον Αύγουστο καθάρισε 

και σήμανε τρεις μεγάλες διαδρομές με βάση τον Μαγγανίτη. Όσοι αγαπάτε, διαβάστε 

ολόοοοοκληρο το κείμενο που παραθέτει αποσπασματικά η καταχώρηση και δείτε όοοολες τις 

φωτογραφίες στα Slide Show ή στην πηγή. Πραγματικά, κάποιοι την βλέπουν πολύ αλλιώς τον 

Αύγουστο. 

Πηγή: ΟΡΕΙΒΑΤΙΚΟΣ ΠΕΖΟΠΟΡΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΙΚΑΡΙΑΣ: Μερικά ωραία που 

γίνονται τα καλοκαίρια  
 

επιστροφή 
 

Υψηλή η γήρανση του πληθυσμού στο Βόρειο Αιγαίο  

 

Του Ηλία Γιαννίρη 

 

Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ ανακοίνωσε στις 23 Αυγούστου 2013 τα δημογραφικά και 

κοινωνικά χαρακτηριστικά του Μόνιμου Πληθυσμού της Χώρας σύμφωνα με την Α πογραφή 

Πληθυσμού-Κατοικιών 2011 (δυόμισι χρόνια μετά-πάλι καλά). 

Ο Μόνιμος Πληθυσμός κατά φύλο στο σύνολο της χώρας και στην Περιφέρεια Β. Αιγαίου έχει ως 

εξής  

Περιγραφή Περιφέρειας     Σύνολο Άρρενες Θήλεις   Άρρενες % Θήλεις% 

ΣΥΝΟΛΟ ΧΩΡΑΣ  10.815.197 5.302.703 5.512.494 49,0 51,0 

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΒΟΡΕΙΟΥ 

ΑΙΓΑΙΟΥ  

199.231 99.984 99.247 50,2 49,8 

Παρατηρούμε ότι ο πληθυσμός των αρρένων (ποσοστό) είναι ελαφρώς μεγαλύτερος από αυτό των 

γυναικών, αντίστροφα από ότι συμβαίνει στη χώρα. Ας θεωρήσουμε αυτή τη διαφορά στα όρια 

του στατιστικού λάθους. Τι γίνεται όμως με τη γήρανση του πληθυσμού;  

Η μεγαλύτερη μέση ηλικία (44,2 έτη) εμφανίζεται στην Περιφέρεια Η πείρου, ενώ η μικρότερη 

μέση ηλικία (39,8 έτη) εμφανίζεται στην Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου. Η Περιφέρεια Β. Αιγαίου 

καλά κρατεί (43 έτη). 

Τι γίνεται εκεί στο Νότιο Αιγαίο και έχει τη μικρότερη μέση ηλικία; Μα, απλά, γεννάνε 

περισσότερα παιδιά και ο μέσος όρος πέφτει. Επομένως, η Ήπειρος αλλά και το Βόρειο Αιγαίο 

έχουν υψηλότερη γήρανση και λιγότερους νέους και γεννήσεις, που θα έρριχναν τη μέση ηλικία. 

Ας δούμε πως εκφράζεται αυτό στις περιφερειακές ενότητες. 

http://i2.cdn.turner.com/cnn/dam/assets/130723153031-greek-islands-ikaria-horizontal-gallery.jpg
http://www.facebook.com/l.php?u=http%3A%2F%2Fedition.cnn.com%2F2013%2F08%2F15%2Ftravel%2Fgreek-islands%2Findex.html&h=kAQFwHEiCAQGLpqATxAFF0o0EJE-WlYNBLIvDSYwY4maCwg&s=1
http://opsikarias.blogspot.gr/2013/07/blog-post.html
http://opsikarias.blogspot.gr/2013/07/blog-post.html
http://opsikarias.blogspot.gr/2013/07/blog-post.html


Α πό τη μελέτη των α ποτελεσμάτων ανά  περιφερειακή ενότητα  προκύ τει, ότι η μέση ηλικία του 

μονίμου  πληθυσμού της Ελλάδας είναι 41,9 έτη με την  περιφερειακή ενότητα Μυκόνου 

να  παρουσιάζει την μικρότερη μέση ηλικία κατοίκων (37,0 έτη) και την  περιφερειακή ενότητα 

Ευρυτανίας να  παρουσιάζει τη μεγαλύτερη (49,0 έτη) . Δηλαδή, η γήρανση στην Ευρυτανία είναι 

η μεγαλύτερη και στη Μύκονο η μικρότερη. Και στους Δήμους; 

Η ανακοίνωση της ΕΛΣΤΑΤ παρουσιάζει τους 10 δήμους με τη μεγαλύτερη και τη μικρότερη 

μέση ηλικία. Η μεγαλύτερη μέση ηλικία, 57,9 έτη,  παρουσιάζεται στο Δήμο Κεντρικών 

Τζουμέρκων της Περιφερειακής Ενότητας Άρτας (ακολουθεί ο Δήμος Μήλου με 57,9 έτη), ενώ 

η μικρότερη μέση ηλικία, 35,3 έτη, π αρουσιάζεται στο Δήμο Φυλής της Περιφερειακής Ενότητας 

Δυτικής Αττικής. Είναι εντυπωσιακή η γήρανση του Δήμου Μήλου και μάλλον σχετίζεται με τη 

δραστηριότητα της εξόρυξης, ενός καθόλου ελκυστικού επαγγέλματος για τους νέους. Στα νησιά, 

και μάλιστα στα τουριστικά η γήρανση του πληθυσμού είναι πολύ μικρότερη (Δήμος 

ΡΕΘΥΜΝΗΣ 36,2 (μάλλον λόγω του πανεπιστημίου), Δήμος ΚΩ 36,9, Δήμος  ΜΥΚΟΝΟΥ 37,0, 

Δήμος ΘΗΡΑΣ 37,0). Στους πίνακες αυτούς με τους 10 δήμους με τη μεγαλύτερη και τη 

μικρότερη μέση ηλικία απουσιάζουν τα νησιά της Περιφέρειας Β. Αιγαίου.  

Θα θέλαμε να βρούμε στοιχεία για τη δομή του πληθυσμού ανά δήμο (ομάδες πληθυσμού), μήπως 

και εκεί, στους αριθμούς, κρύβεται κάτι με τη μακροζωία της Ικαρίας. Στην ΕΛΣΤΑΤ δεν 

βρήκαμε κάτι. Υποβάλλαμε ερώτημα για αποστολή στοιχείων. Μόλις τα έχουμε και υπάρχει κάτι 

νέο, θα το δημοσιεύσουμε. 

 

επιστροφή 
 

Προτάσεις για τις επιδοτούμενες μεταφορές, την  Ικαρία και την Περιφέρεια Β. Αιγαίου 
1 

 
Ηλίας Γιαννίρης

2
 

1-10-2013 

 

Δημοσιεύτηκε στην ιστοσελίδα της Ικαριακής Ραδιοφωνίας
3
 ένα άρθρο στα αγγλικά, από ένα διεθνές 

περιοδικό με θέμα τις ελληνικές «άγονες» ακτοπλοϊκές και αεροπορικές γραμμές. Το άρθρο με τίτλο 

«Ανασκόπηση Κόστους Παροχής Δημόσιας Υπηρεσίας Θαλάσσιας και Αεροπορικής Μεταφοράς Επιβατών: Η 

περίπτωση της Ελλάδας», και με συγγραφείς τους Υπ. Διδάκτορα Ι. Αγγελόπουλο, Καθ. Κ. Χλωμούδη, 

Καθ. Ε. Παπαδημητρίου και Υπ. Διδάκτορα Κ. Χριστόφα, παρουσιάζει μια μελέτη του Πανεπιστημίου του 
Πειραιά. (για να διαβάσετε ολόκληρο το άρθρο πατήστε εδώ) 

Σε αυτή τη μελέτη οι ελληνικές «άγονες» γραμμές  αποτιμήθηκαν με βάση δείκτες προσφοράς και 

ζήτησης, καθώς και σύνθετους δείκτες απόδοσης για το έτος 2011. 

Τα στοιχεία που δημοσιεύονται στο άρθρο είναι πολύ αποκαλυπτικά για το φαινόμενο των άγονων 

γραμμών τόσο σε άλλες ευρωπαϊκές χώρες αλλά ιδιαίτερα στην Ελλάδα, που είναι πρώτη στην 

Ευρώπη στο χαρακτηριστικό της νησιωτικότητας. 

Γενικά, το κόστος επιδότησης των άγονων γραμμών, ιστορικά αυξήθηκε σημαντικά έως το 2009, 
ακολουθώντας όμως με συνέπεια το Ελληνικό ΑΕΠ, ως ποσοστό αυτού. 

Το συνολικό προϋπολογιστικό κόστος για το 2011 ήταν 95,5 εκ. €. ,  

 Το 2011 επιδοτήθηκαν 87 γραμμές, με μεγάλο εύρος χαρακτηριστικών, που κυμαίνονται από πορθμεία 2 
μιλίων έως γραμμές 860 μιλίων σε κυκλικό ταξίδι, που ενώνουν τη Θεσσαλονίκη με την Ρόδο, και με τη 

ζήτηση τους να έχει σημαντική εποχικότητα.  

Αρκετές από τις μεγάλες γραμμές, που κοστίζουν πολύ, έχουν χαμηλές συχνότητες (μία με δύο φορές 
εβδομαδιαίως).  

Σημαντικό εύρημα είναι ότι το ~5% των γραμμών μεγάλου μήκους παίρνει το 21% του συνολικού ετήσιου 

κόστους επιδότησης ενώ  το 50% των μικρών τοπικών γραμμών παίρνει μόνον το  10% του συνολικού 

κόστους. 
 

Η βασική διαπίστωση που έδειξε η ανάλυση απόδοσης είναι ότι: Το ελληνικό σύστημα της παροχής 

υποχρεωτικής δημόσιας υπηρεσίας   στην ακτοπλοΐα και στην αεροπλοΐα πάσχει από ασυνέπειες. Τέτοιες 
είναι: 

• Μερικές γραμμές επιδοτούμενων πλοίων που είναι μεγάλης χωρητικότητας εμφανίζονται να λαμβάνουν 

χαμηλές επιδοτήσεις για το μέγεθός τους. 

http://www.maritime-unipi.gr/images/stories/research/PSO%20Cost%20paper%20v3.6.pdf


• Μερικές γραμμές επιδοτούμενων πλοίων εμφανίζονται να έχουν σημαντικό μεταφορικό έργο, που 

αποτελεί ένδειξη για ενδεχόμενη βιωσιμότητά τους εκτός πλαισίου κρατικής επιχορήγησης. 

• Οι κατηγορίες επιδοτούμενων πλοίων που είναι μεσαίας  χωρητικότητας ( 150 έως 450 επιβάτες), από την 
ανάλυση κερδοφορίας (profitability analysis) εμφανίζονται να έχουν παρόμοια κοστολογικά 

χαρακτηριστικά. 

• Υπάρχουν ενδείξεις για περιορισμένο ανταγωνισμό που δεν υποστηρίζεται από την ανάλυση 

κερδοφορίας. 
Ένας μεγάλος αριθμός παραγόντων συμβάλει σε αυτά τα αποτελέσματα της ανάλυσης, όπως:  Υψηλότερη  

λειτουργική πολυπλοκότητα (από ότι σε περιπτώσεις άλλων χωρών), διαφοροποιημένες απαιτήσεις λόγω 

της νησιωτικής φύσης της Ελλάδας, μεγέθη  των τοπικών πληθυσμών, τουριστική ελκυστικότητα, 
αποτελεσματικότητα των τοπικών κέντρων πίεσης (lobby groups), υψηλότερη αβεβαιότητα στη ζήτηση, 

ελλείψεις δεδομένων, υψηλός βαθμός εποχικότητας και ατελής σχεδιασμός δικτύου. 

 Εξαιρετικά ενδιαφέρουσα είναι η διαπίστωση ότι δεν υπάρχει συντονισμός μεταξύ των δικτύων 
θαλάσσιων και αεροπορικών «άγονων» γραμμών. 

Ας αξιοποιήσουμε τα δεδομένα του δημοσιεύματος για μερικά δικά μας συμπεράσματα. 

 

Α.  Η επιδοτούμενη ακτοπλοϊα για την Ικαρία και τους Φούρνους 
Στον πίνακα που ακολουθεί  παρουσιάζονται οι διαδρομές που αφορούν την Ικαρία και τους Φούρνους:  

  
Διαδρομές  που 

αφορούν την Ικαρία 

και τους Φούρνους 

Ναυτικά 

μίλια 

Προγραμ-

ματισμένα 

ταξίδια 

(2011) 

Επιβιβάσεις 

(2011) 

Επιδότηση 

(2011) σε 

ευρώ 

Επιδότηση 

ανά μίλι 

Επιδότηση 

ανά 

επιβάτη 

Επιδότηση 

ανά ταξίδι 

18. Ικαρία (Αγ. 

Κήρυκος) –Καρλόβασι 
(Σάμος) – Χίος 
Μυτιλήνη – Λήμνος- 
Καβάλα και επιστροφή 

550 52 40.169 1.628.380 57 41 31.315 

22. Φούρνοι- Θύμαινα- 
Αγ. Κήρυκος- Σάμος 

(Καρλόβασι)- Σάμος 
(Βαθύ) και επιστροφή 

100 260 6.049 1.443.431,60 56 239 5.552 

31. Καρκινάγρι- 
Τραπάλου- 
Μαγγανίτης- Αγ. 
Κήρυκος και επιστροφή 

38 156 1.698 206.347 35 122 1.323 

50. Φούρνοι- Θύμαινα- 

Χρυσομηλιά- Ικαρία 
(Αγ. Κήρυκος) και 
επιστροφή 

50 156 9.325 311.533,60 40 33 1.997 

51. Φούρνοι- Θύμαινα- 
Χρυσομηλιά- Σάμος 
(Καρλόβασι) και 
επιστροφή 

40 156 - 278.987,30 45 - 1.788 

52. Θύμαινα-Φούρνοι 
και επιστροφή 

4 520 4.190 121.347,20 58 29 233 

108. (Πειραιάς-Σύρος)- 
Σάμος (Αγ. Κήρυκος)- 
Φούρνοι-Σάμος 

(Καρλόβασι)- Βαθύ 

238 156 - 3.053.700 82 - 19.575 

Σύνολο  982 1.300 59.733 6.837.380 56   5.260 

σύνολο χωρίς τα 

ταξίδια 51 και 108 

  

59.733 3.504.692   59 

  

Για τις διαδρομές 51 και 108 δεν υπάρχουν πλήρη στοιχεία στη μελέτη. Η επιδότηση ανά μίλι προκύπτει 
από τη διαίρεση: Επιδότηση/(μίλια*ταξίδια) 



  

 

Παρατηρήσεις: 

 Από τα στοιχεία αυτά (συγκεντρωτικά του 2011) δεν μπορεί να προκύψει πλήρης εικόνα, καθώς 

αυτή μεταβάλλεται. Το Χειμώνα συνήθως υπάρχει ένα πλοίο προς Πειραιά με 3-4 προσεγγίσεις στην 

Ικαρία ενώ το  καλοκαίρι μπορεί να υπάρχουν περισσότερα ταξίδια προς Πειραιά.     

 Η διαδρομή 18 (Ικαρία- Καβάλα) είναι τεράστια (550 μίλια), και μπορεί να περιγραφεί ως γραμμή 

κορμού, αφού συνδέει τα 5 μεγάλα νησιά της Περιφέρειας Β. Αιγαίου. Έχει πολύ μεγάλη επιδότηση 

(1.628.380), έχει τη μερίδα του λέοντος  στις επιβιβάσεις (40.169) και προσεγγίζει την Ικαρία μια φορά την 
εβδομάδα (52 ταξίδια). Είναι προφανές ότι εκτός από τουρίστες, η διαδρομή αυτή δεν εξυπηρετεί την 

πρόσβαση των πολιτών στις υπηρεσίες της Περιφέρειας (Μυτιλήνη) και τις υπηρεσίες της πρώην 

Νομαρχίας Σάμου (Βαθύ).  

 Η διαδρομή 108 (δεν υπάρχουν στοιχεία για επιβιβάσεις) έχει το μεγαλύτερο ποσό επιδότησης 

(λόγω Φούρνων), πολύ μεγάλη επιδότηση ανά μίλι (82 ευρώ με μέσο όρο για την Ικαρία 56 ευρώ)  και 

συνδέει την Ικαρία με τον Πειραιά 3 φορές την εβδομάδα.  

 Η διαδρομή  22 εξυπηρετεί τα τρία νησιά του πρώην  Νομού Σάμου με 5 ταξίδια την εβδομάδα.  

Μια τέτοια συχνότητα θα ήταν επιθυμητή και για την επικοινωνία μεταξύ των 3 νομών της Περιφέρειας. 

 Οι διαδρομές 50 και 51 συνδέουν τους Φούρνους με τα νησιά Ικαρία και Σάμο  αντίστοιχα, 3 

φορές την εβδομάδα, και έχουν χαμηλές  επιδοτήσεις ανά μίλι. 

 Η διαδρομή 52 αφορά την ενδοεπικοινωνία των Φούρνων και σχετίζεται και με τη μεταφορά 

μαθητών. Γι αυτό το λόγο έχει και μεγάλο αριθμό επιβιβάσεων.  

 Η διαδρομή 31 αφορά την ενδοεπικοινωνία της δυσπρόσιτης Νότιας Ικαρίας και έχει τη 

χαμηλότερη επιδότηση ανά μίλι (35 ευρώ). Το ύψος της είναι υποδιπλάσιο της επιδότησης ανά μίλι της 

διαδρομής 108 (Πειραιάς-Ικαρία).    

 Δεν υπάρχει διαδρομή που να συνδέει την Ικαρία  και τους Φούρνους με τα γειτονικά νησιά των 

Κυκλάδων και της Δωδεκανήσου (Πάτμος, Κάλυμνος, Λέρος, Αμοργός, Νάξος). Επίσης, η διαδρομή 18 

δεν είναι ικανοποιητική και η Ικαρία θα έπρεπε να μπορεί να συνδέεται συχνότερα με τη Χίο και τη Λέσβο. 

Τους θερινούς μήνες υπάρχει συνήθως σύνδεση με Μύκονο. Αντίθετα, η Σάμος έχει τέτοιες διαδρομές με 
γειτονικά της νησιά (Κάλυμνο, Λέρο, Λειψούς, Πάτμο, Αγαθονήσι, Αρκιούς, και τους θερινούς μήνες με 

τη Μύκονο).   

   
Β. Διαφορές μεταξύ μεγάλων ταξιδιών (πολλά ναυτικά μίλια) και τοπικών μικρών ταξιδιών.  

Στον πίνακα που ακολουθεί παρουσιάζονται τα στοιχεία ορισμένων μεγάλων διαδρομών: 

 
Επιλεγμένες 

μεγάλες 

διαδρομές  

Ναυτικά 

μίλια 

Προγραμ-

ματισμένα 

ταξίδια 

(2011) 

Επιβιβάσεις 

(2011) 

Επιδότηση 

(2011) σε 

ευρώ 

Επιδότηση 

ανά μίλι 

Επιδότηση 

ανά 

επιβάτη 

Επιδότηση 

ανά ταξίδι 

1.Ηράκλειο- 
Σητεία- Κάσος –
Πηγάδια 
Καρπάθου- και 
επιστροφή 

388 77 100.993 4.271.008 143 42 55.468 

4. Θήρα- Κάσος- 

Πηγάδια 
Καρπάθου- 
Διαφάνι 
Καρπάθου- 
Χάλκη- Ρόδος 
και επιστροφή 

404 43 - 2.420.816 139   56.298 

18. Ικαρία (Αγ. 

Κήρυκος) –
Καρλόβασι 
(Σάμος) – Χίος 
Μυτιλήνη – 
Λήμνος- Καβάλα 
και επιστροφή 

550 52 40.169 1.628.380 57 41 31.315 

87. Πειραιάς- 

Κύθηρα- 
Αντικύθηρα- 
Ρέθυμνο/Καστέλι 

310 52 - 2.625.480 163   50.490 



92. (Πειραιάς)- 
(Πάτμος)- 

Λειψοί- Λέρος- 
Κάλυμνος- Κως- 
Σύμη- Ρόδος 

314 104 - 3.224.389 99   31.004 

106. Λαύριο- 
Ψαρά-Χίος 
(Μεστά) 

254 156 - 3.807.648 96   24.408 

108. (Πειραιάς-
Σύρος)- Σάμος 
(Αγ. Κήρυκος)- 
Φούρνοι-Σάμος 
(Καρλόβασι)- 
Βαθύ 

238 156 - 3.053.700 82   19.575 

μέσος όρος 351 91   3.004.489 111   38.365 

 

Παρατηρούμε ότι ο  μέσος όρος επιδότησης ανά μίλι είναι 111 ευρώ, αλλά υπάρχουν σημαντικές διαφορές 

από διαδρομή σε διαδρομή.  
 

Στον πίνακα που ακολουθεί  παρουσιάζονται στοιχεία ορισμένων μικρών (τοπικών)  διαδρομών:  

 
Επιλεγμένες 

μικρές 

διαδρομές 

Ναυτι

κά 

μίλια 

Προγραμ-

ματισμένα 

ταξίδια 

(2011) 

Επιβιβάσει

ς (2011) 

Επιδότησ

η (2011) 

σε ευρώ 

Επιδότησ

η ανά μίλι 

Επιδότησ

η ανά 

επιβάτη 

Επιδότηση 

ανά ταξίδι 

9. Πυθαγόρειο 
(Σάμος)- 
Αγαθονήσι και 
επιστροφή 

40 41 2.055 97.057 59 47 2.367 

11. Διαφάνι- 
Πηγάδια 
Καρπάθου και 
επιστροφή 

30 208 2.281 151.195 24 66 727 

14. Άγιος 
Ευστράτιος- 

Λήμνος και 
επιστροφή 

42 278 5.409 695.000 60 128 2.500 

20. Ψαρά- Χίος 
και επιστροφή 

74 336 5.369 2.284.709 92 426 6.800 

21. Ψαρά- Χίος 

(Βολισσός) 

48 35 - 109.341 65   3.124 

31. Καρκινάγρι- 
Τραπάλου- 
Μαγγανίτης- 
Αγ. Κήρυκος 
και επιστροφή 

38 156 1.698 206.347 35 122 1.323 

Λέρος 
(Ξηρόκαμπος)- 
Κάλυμνος 
(Μυρτιές) και  
επιστροφή 

66 156 - 117.468 11   753 

50. Φούρνοι- 
Θύμαινα- 

Χρυσομηλιά- 
Ικαρία (Αγ. 
Κήρυκος) και 
επιστροφή 

50 156 9.325 311.534 40 33 1.997 

51. Φούρνοι- 
Θύμαινα- 

Χρυσομηλιά- 
Σάμος 
(Καρλόβασι) 
και επιστροφή 

40 156 - 278.987 45   1.788 

52. Θύμαινα-
Φούρνοι και 
επιστροφή 

4 520 4.190 121.347 58 29 233 



μέσος όρος 43 204 4.332 437.299 49 21 214 

 
Παρατηρούμε ότι ο μέσος όρος  της επιδότησης ανά μίλι είναι 49 ευρώ,  αλλά υπάρχουν πολύ σημαντικές 

διαφορές από διαδρομή σε διαδρομή που φτάνουν  να είναι ακόμη και οκταπλάσιες .  

Συγκρίνοντας τους δυο πίνακες αβίαστα βγαίνει το συμπέρασμα ότι οι μικρές διαδρομές, που είναι 
περισσότερο ευπροσάρμοστες, έχουν υποδιπλάσια επιδότηση ανά μίλι από τις μεγάλες διαδρομές.  

 

Γ. Η σκοπιμότητα της σύνδεσης της Ικαρίας με τη Χίο
4
.  

Επομένως, είναι εφικτό να συνδεθεί η Ικαρία εύκολα και αποδοτικά ιδιαίτερα με τη Χίο (51-53 μίλια), 
αλλά  και με γειτονικά νησιά της (τη Μύκονο, την Πάτμο, τη Λέρο, την Αμοργό).  

Η σύνδεση της Ικαρίας με τη Χίο προτείνεται να γίνει με ανταπόκριση των πλοίων που κάνουν τις τακτικές 

διαδρομές Πειραιάς-Χίος-Μυτιλήνη και Πειραιάς-Ικαρία-Σάμος. Η ανταπόκριση αυτή πρέπει να υπάρχει 
και στην επιστροφή των πλοίων των τακτικών διαδρομών. Επομένως η συχνότητα της σύνδεσης Ικαρία-

Χίος θα πρέπει να προγραμματιστεί για τουλάχιστον 156 ταξίδια το χρόνο.  

Τα οφέλη από μια τέτοια σύνδεση είναι προφανή, γιατί μέσω της Ικαρίας θα μπορεί να συνδέονται τα 
νησιά του πρώην νομού Σάμου με τη Μυτιλήνη, που είναι και το κέντρο της Περιφέρειας και επομένως οι 

υπηρεσίες της Περιφέρειας, το Πανεπιστήμιο Αιγαίου αλλά και οι πολίτες θα μπορούν να εξυπηρετούνται 

απ’ ευθείας. Σήμερα, αυτή η ενδοεπικοινωνία της Περιφέρειας γίνεται κυρίως μέσω Πειραιά.  

Αυτή η σύνδεση, που θα πρέπει να γίνεται 3 ή 5 φορές την εβδομάδα από ένα ευέλικτο πλοίο, δεν θα 
πρέπει να συγχέεται με τη σύνδεση 18 (Καβάλα- Λήμνος- Μυτιλήνη- Χίος- Σάμος- Ικαρία), που γίνεται 

μία φορά την εβδομάδα και  της οποίας ο σκοπός είναι διαφορετικός γιατί στοχεύει κυρίως στην εμπορική 

σύνδεση με τη Μακεδονία και την προσέλκυση τουριστών.  
 

Δ. Οι αεροπορικές συνδέσεις της Ικαρίας 

Από την ίδια δημοσίευση προέρχεται ο επόμενος πίνακας που αφορά την επιδοτούμενη αεροπλοΐα της 
Ικαρίας.   

Πτήση Διαδρομή σε 

ναυτικά μίλια 

με επιστροφή 

Ελάχιστος αριθμός 

προγραμματισμένων 

πτήσεων (2011)  

Επιβιβάσεις 

(2011) 

Επιδότηση 

2011 σε ευρώ 

     

11. Αθήνα- 

Ικαρία 

230 322 32.322 1.479.125 

15. 
Θεσσαλονίκη- 

Λήμνος- Ικαρία 

508 291 - 1.093.349 

 

Αυτό που προξενεί εντύπωση είναι ότι η αεροπορική διαδρομή Ηράκλειο-Ικαρία δεν είναι επιδοτούμενη. 

Προτείνεται η ένταξή αυτής της γραμμής στις επιδοτήσεις, γιατί αυτό που επιδοτείται είναι ο 

προορισμός «Ικαρία-Φούρνοι» και όχι η προέλευση (Αθήνα ή Θεσσαλονίκη).  

Παρατηρούμε ότι το ποσό της επιδότησης των δυο αυτών αεροπορικών γραμμών που εκτελούν πτήσεις 5 ή 
6 φορές την εβδομάδα είναι μικρότερο από τις επιδοτήσεις της ακτοπλοΐας

5
. Επομένως, υπάρχουν μεγάλα 

περιθώρια για να εξεταστεί σοβαρά η δημιουργία μιας επιδοτούμενης αεροπορικής γραμμής 

Θεσσαλονίκη- Μυτιλήνη- Ικαρία- Ηράκλειο.  

 

Επίλογος 

Η μελέτη του Πανεπιστημίου του Πειραιά αναφέρει σαφώς ότι το ελληνικό σύστημα της παροχής 

υποχρεωτικής δημόσιας υπηρεσίας στην ακτοπλοΐα και στην αεροπλοΐα πάσχει από ασυνέπειες. Από τα 
προηγούμενα φάνηκε καθαρά ότι με μικρές αναδιαρθρώσεις και ελάχιστο ή καθόλου πρόσθετο κόστος 

θα μπορούσε να λυθεί το ενδοεπικοινωνιακό πρόβλημα της Περιφέρειας Βορείου Αιγαίου, που 

συνίσταται στη συγκοινωνιακή απομόνωση του πρώην νομού Σάμου από τους άλλους δυο της 
Περιφέρειας (Χίου και Λέσβου). Το πρόβλημα της απομόνωσης από το κέντρο της Περιφέρειας είναι 

τόσο μεγάλο που στη Σάμο έχουν αρχίσει να ακούγονται συζητήσεις για την ένταξη της Σάμου στις 

…Κυκλάδες
6
. 

Θα πρέπει να ξεκινήσει μια συζήτηση από το τοπικό επίπεδο (Δήμος Ικαρίας, πρώην Νομαρχία Σάμου) που 
να θέσει με σοβαρότητα και επιχειρήματα προς την Περιφέρεια, τις υπηρεσίες και τα υπουργεία που 

αποφασίζουν, το ζήτημα της παροχής υποχρεωτικής δημόσιας υπηρεσίας στην ακριτική μας περιοχή.   

 
 Σημειώσεις:    



1. Δημοσιεύτηκε στο http://ikariaki.gr/protasis-gia-tis-epidotoumenes-metafores-tin-ikaria-ke-tin-

periferia-v-egeou/ 1-10-2013 

2. Πολεοδόμος χωροτάκτης, τ. επίκουρος καθηγητής Πολυτεχνείου Κρήτης, τ. περιφερειακός 
σύμβουλος Β. Αιγαίου. Επικοινωνία: igiann@tee.gr 

3. [ http://ikariaki.gr/meleti-tou-panepistimiou-pirea-gia-tis-agones-grammes, 29 Σεπτεμβρίου 2013] 

4. Η πρόταση αυτή διατυπώθηκε ως αίτημα από την Ικαριακή δημοτική παράταξη της ΑΣΠΙ το 2010. 

Επίσης, υποστηρίχθηκε από τον γράφοντα σε αρκετές ευκαιρίες στο Περιφερειακό Συμβούλιο Βορείου 
Αιγαίου, αλλά και με ειδικές συναντήσεις με τους παρελθόντες Γενικούς Γραμματείς του Υπουργείου 

Αιγαίου κ.κ. Δημήτρη Χαλκιώτη και Γιάννη Σπιλάνη. 

5. 18. Ικαρία (Αγ. Κήρυκος) –Καρλόβασι (Σάμος) – Χίος Μυτιλήνη – Λήμνος- Καβάλα και 
επιστροφή, μια φορά την εβδομάδα,  ποσό επιδότησης 1.628.380 ευρώ.  

108. (Πειραιάς-Σύρος)- Σάμος (Αγ. Κήρυκος)- Φούρνοι-Σάμος (Καρλόβασι)- Βαθύ, 3 φορές την 

εβδομάδα, ποσό επιδότησης 3.053.700 ευρώ. 
6. Είναι συχνές οι αναφορές του ραδιοσταθμού ΣΑΜΟΣ 2000FM  σε αυτό το ζήτημα. 

 

επιστροφή 

 
 

Μερικά χρήσιμα συμπεράσματα για το Περιφερειακό Συμβούλιο Βορείου Αιγαίου,  
την υποεκπροσώπηση της Ικαρίας και τη συμμετοχή του Οικολογικού Ανέμου 

 
του Ηλία Γιαννίρη 
 

1. Στο Περιφερειακό Συμβούλιο εκπροσωπούνται, λόγω του εκλογικού νόμου, και οι  5 

Περιφερειακές Ενότητες της Περιφέρειας Βορείου Αιγαίου (ΛΕΣΒΟΣ, ΧΙΟΣ, ΣΑΜΟΣ, ΛΗΜΝΟΣ, 

ΙΚΑΡΙΑ).  Ο νόμος του Καλλικράτη αναφέρει ότι μια Περιφερειακή Ενότητα πρέπει να εκπροσωπείται 
από τουλάχιστον 3 περιφερειακούς συμβούλους. Ωστόσο, ο νόμος δεν εφαρμόστηκε στην περίπτωση της 

Περιφερειακής Ενότητας Ικαρίας.  Μέχρι τις 4/5/2011 η Ικαρία εκπροσωπείτο από δυο περιφερειακούς 

συμβούλους εκλεγμένους από την ΠΕ Ικαρίας  (Κουλουλίας, Μανώλη). Μετά την αντικατάσταση της Ε. 
Μανώλη από τον Σ. Φιλιππή (ΣΑΜΟΣ) μετά τις 4/5/2011  η ΠΕ Ικαρίας εκπροσωπείται με μόνο έναν 

περιφερειακό σύμβουλο, τον Ν. Κουλουλία, που εκτελεί και χρέη Επάρχου Ικαρίας. Ας σημειωθεί ότι ο 

Η. Γιαννίρης εκλέχτηκε περιφερειακός σύμβουλος από τη Λέσβο, ως επικεφαλής του συνδυασμού και όχι 
από την ΠΕ Ικαρίας (1). 

Αυτή η υποεκπροσώπηση της ΠΕ Ικαρίας συνιστά παραβίαση του νόμου του Καλλικράτη, θα πρέπει 

να διορθωθεί άμεσα και η ΠΕ Ικαρίας θα πρέπει να διεκδικήσει τη νόμιμη εκπροσώπησή της με 

τρεις περιφερειακούς συμβούλους μετά τις αυτοδιοικητικές εκλογές του 2014.      
 

2. Ο Οικολογικός Άνεμος στο Βόρειο Αιγαίο ζήτησε από την Περιφέρεια και δημοσιοποίησε τους 

πίνακες απουσιών των Περιφερειακών Συμβούλων για τα έτη 2011, 2012 και 2013 (μέχρι 10/9/2013).   
(βλέπε: 

http://oikoanemos.wordpress.com/2013/09/20/%cf%80%ce%af%ce%bd%ce%b1%ce%ba%ce%b5%cf%82

-%ce%b1%cf%80%ce%bf%cf%85%cf%83%ce%b9%cf%8e%ce%bd-

%cf%80%ce%b5%cf%81%ce%b9%cf%86%ce%b5%cf%81%ce%b5%ce%b9%ce%b1%ce%ba%cf%8e%c
e%bd-%cf%83%cf%85%ce%bc%ce%b2/ ).   

Από τους πίνακες αυτούς προκύπτουν χρήσιμα συμπεράσματα για τη συχνότητα παρουσίας  των 

περιφερειακών συμβούλων στο Περιφερειακό Συμβούλιο Βορείου Αιγαίου.  
 

1. Η Λέσβος ευνοείται καταφανώς ως προς την εκπροσώπηση  γιατί τα 53 από τα 58 συμβούλια 

(91%) έγιναν στη Μυτιλήνη και η συμμετοχή των Λέσβιων περιφερειακών συμβούλων είναι  μεγαλύτερη. 
Εκτός Μυτιλήνης έγιναν από 2 περιφερειακά συμβούλια στη Χίο και τη Σάμο, 1 περιφ. Συμβούλιο στη 

Λήμνο και ΚΑΝΕΝΑ στην περιφερειακή Ενότητα Ικαρίας.  

2. Από τις Παρουσίες των 41 περιφερειακών συμβούλων στο Περιφερειακό Συμβούλιο (δεν 

περιλαμβάνονται οι Αντιπεριφερειάρχες) προκύπτει ότι εκείνοι που έχουν κάποια ιδιότητα (Πρόεδρος, 
Αντιπρόεδρος, Γραμματέας, Θεματικός Αντιπεριφερειάρχης, Έπαρχος) έχουν πολύ μεγάλα ποσοστά 

συμμετοχής (90-100%).     

3. Από τα απλά μέλη του Περιφερειακού Συμβουλίου τα μεγαλύτερα ποσοστά συμμετοχής έχουν 
10-15 Λέσβιοι και ο επικεφαλής του Οικολογικού Ανέμου (Γιαννίρης/Μπάκας). Συνολικά, μέχρι 

http://ikariaki.gr/protasis-gia-tis-epidotoumenes-metafores-tin-ikaria-ke-tin-periferia-v-egeou/
http://ikariaki.gr/protasis-gia-tis-epidotoumenes-metafores-tin-ikaria-ke-tin-periferia-v-egeou/
mailto:igiann@tee.gr
http://ikariaki.gr/meleti-tou-panepistimiou-pirea-gia-tis-agones-grammes
http://oikoanemos.wordpress.com/2013/09/20/%cf%80%ce%af%ce%bd%ce%b1%ce%ba%ce%b5%cf%82-%ce%b1%cf%80%ce%bf%cf%85%cf%83%ce%b9%cf%8e%ce%bd-%cf%80%ce%b5%cf%81%ce%b9%cf%86%ce%b5%cf%81%ce%b5%ce%b9%ce%b1%ce%ba%cf%8e%ce%bd-%cf%83%cf%85%ce%bc%ce%b2/
http://oikoanemos.wordpress.com/2013/09/20/%cf%80%ce%af%ce%bd%ce%b1%ce%ba%ce%b5%cf%82-%ce%b1%cf%80%ce%bf%cf%85%cf%83%ce%b9%cf%8e%ce%bd-%cf%80%ce%b5%cf%81%ce%b9%cf%86%ce%b5%cf%81%ce%b5%ce%b9%ce%b1%ce%ba%cf%8e%ce%bd-%cf%83%cf%85%ce%bc%ce%b2/
http://oikoanemos.wordpress.com/2013/09/20/%cf%80%ce%af%ce%bd%ce%b1%ce%ba%ce%b5%cf%82-%ce%b1%cf%80%ce%bf%cf%85%cf%83%ce%b9%cf%8e%ce%bd-%cf%80%ce%b5%cf%81%ce%b9%cf%86%ce%b5%cf%81%ce%b5%ce%b9%ce%b1%ce%ba%cf%8e%ce%bd-%cf%83%cf%85%ce%bc%ce%b2/
http://oikoanemos.wordpress.com/2013/09/20/%cf%80%ce%af%ce%bd%ce%b1%ce%ba%ce%b5%cf%82-%ce%b1%cf%80%ce%bf%cf%85%cf%83%ce%b9%cf%8e%ce%bd-%cf%80%ce%b5%cf%81%ce%b9%cf%86%ce%b5%cf%81%ce%b5%ce%b9%ce%b1%ce%ba%cf%8e%ce%bd-%cf%83%cf%85%ce%bc%ce%b2/


σήμερα ο εκπρόσωπος του Οικολογικού Ανέμου συμμετείχε κατά 81%. Κανένα άλλο απλό μέλος του ΠΣ 

εκτός Λέσβου δεν είχε τέτοια υψηλή συμμετοχή. 

4. Ο Οικολογικός Άνεμος θεωρεί ότι εκπληρώνει ικανοποιητικά το ρόλο του ως εκλεγμένος 
συνδυασμός στο ΠΣ και δείχνει ότι τιμά το θεσμό της αιρετής Περιφέρειας. Επιπλέον, εκτιμά ότι, 

εκτός από την πολιτική οικολογία, εκπροσωπεί επάξια και τα ειδικά συμφέροντα της 

υποεκπροσωπούμενης Περιφερειακής Ενότητας Ικαρίας. 

 
Αναλυτικά, οι συχνότερες παρουσίες των περιφερειακών συμβούλων κατά προέλευση και ιδιότητα έχουν 

ως εξής: 

 

Έτος 2011 (20 συνεδριάσεις)  

 Δημηρούδης  (ΛΕΣΒΟΣ) (ΠΡΟΕΔΡ), Καραπαναγιώτης  (ΛΕΣΒΟΣ), Πατερέλης  (ΛΕΣΒΟΣ), 

Βουνατσής (ΛΕΣΒΟΣ) , Βαρελτζής  (ΛΗΜΝΟΣ)  (ΕΠΑΡΧ),  Λύκου (ΧΙΟΣ)  (ΑΝΤΙΠ),  Μάρκου  

(ΣΑΜΟΣ) (ΑΝΤΙΠ),  Βαλσαμίδης (ΛΕΣΒΟΣ), Κόρακας  (ΛΕΣΒΟΣ), Τεντόμας  (ΛΕΣΒΟΣ) 20/20 

 Γόμου (ΛΕΣΒΟΣ)  (ΓΡΑΜ), Φλώρος (ΛΕΣΒΟΣ)  (ΑΝΤΙΠ), Κανλή (ΛΕΣΒΟΣ), Λεοντάρας 

(ΛΕΣΒΟΣ),   Τζιμής (ΛΕΣΒΟΣ) 19/20 

 Γιαννίρης  (ΙΚΑΡΙΑ), Κωνσταντινίδης  (ΣΑΜΟΣ)  (ΑΝΤΙΠΡ), Καρδαράς (ΛΕΣΒΟΣ), Μανώλη 

(ΙΚΑΡΙΑ)/Φιλιππής  (ΣΑΜΟΣ) 18/20 

 

Έτος 2012 (19 συνεδριάσεις) 

 Δημηρούδης (ΛΕΣΒΟΣ) (ΠΡΟΕΔΡ), Καραπαναγιώτης (ΛΕΣΒΟΣ), Κανλή (ΛΕΣΒΟΣ), Πατερέλης 

(ΛΕΣΒΟΣ),  Βουνατσής (ΛΕΣΒΟΣ), Κουνάκας (ΛΕΣΒΟΣ),  Καρδάρας (ΛΕΣΒΟΣ), Λύκου (ΧΙΟΣ) 

(ΑΝΤΙΠ), Μάρκου  (ΣΑΜΟΣ)  (ΑΝΤΙΠ),   Βαλσαμίδης  (ΛΕΣΒΟΣ), Τεντόμας (ΛΕΣΒΟΣ)  19/19 

 Προβέτζας (ΛΕΣΒΟΣ),  Γιαννάκης  (ΛΕΣΒΟΣ),  Λεοντάρας (ΛΕΣΒΟΣ),  Τζιμής (ΛΕΣΒΟΣ) 

18/19 

 Φλώρος  (ΛΕΣΒΟΣ), Βαρελτζής  (ΛΗΜΝΟΣ) (ΕΠΑΡΧ),  Κράκαρης (ΛΕΣΒΟΣ),  Στούπος 

(ΛΕΣΒΟΣ),  Κόρακας (ΛΕΣΒΟΣ) 17/19 

 Καλλονιάτης (ΛΕΣΒΟΣ)  16/19 

 Γόμου (ΛΕΣΒΟΣ),  Μονιάρου (ΛΕΣΒΟΣ),  Λυμπέρης (ΛΕΣΒΟΣ)  15/19 

 Γιαννίρης  (ΙΚΑΡΙΑ) 14/19 

 

‘Ετος 2013 (19 συνεδριάσεις) 

 Δημηρούδης  (ΛΕΣΒΟΣ)  (ΠΡΟΕΔΡ), Καραπαναγιώτης(ΛΕΣΒΟΣ),  Πατερέλης (ΛΕΣΒΟΣ),  

Βουνατσής  (ΛΕΣΒΟΣ), Γιαννάκης  (ΛΕΣΒΟΣ), Λύκου (ΧΙΟΣ), Κράκαρης (ΛΕΣΒΟΣ),  Μάρκου  

(ΣΑΜΟΣ)  (ΑΝΤΙΠ),  Βαλσαμίδης  (ΛΕΣΒΟΣ) 19/19  

 Κανλή  (ΛΕΣΒΟΣ), Βαρελτζής  (ΛΗΜΝΟΣ) (ΕΠΑΡΧ),  Τζιμής  (ΛΕΣΒΟΣ)  18/19 

 Γόμου  (ΛΕΣΒΟΣ), Προβέντζας  (ΛΕΣΒΟΣ), Λεοντάρας  (ΛΕΣΒΟΣ), Κόρακας  (ΛΕΣΒΟΣ), 

Τεντόμας  (ΛΕΣΒΟΣ) 17/19 

 Καρδάρας (ΛΕΣΒΟΣ),  Καλλονιάτης (ΛΕΣΒΟΣ) 16/19 

 Γιαννίρης (ΙΚΑΡΙΑ) /Μπάκας (ΛΕΣΒΟΣ), Φλώρος  (ΛΕΣΒΟΣ)   15/19 

 

Σημειώσεις 
(1) Ο Ηλίας Γιαννίρης μετακινείτο αγόγγυστα από την Ικαρία στη Λέσβο για πάνω από 2 χρόνια (μέχρι την εναλλαγή που 
έγινε με τον Μ. Μπάκα στις 31/3/2013) χωρίς η Περιφέρεια να του καταβάλει ποτέ τα έξοδα ταξιδιού και διαμονής, καθώς 
σύμφωνα με το λογιστήριο, εθεωρείτο σύμβουλος της Περιφερειακής Ενότητας Λέσβου παραβλέποντας το γεγονός ότι είναι 
δημότης Ικαρίας. 

 

επιστροφή 

 

Ενάντια στην Κρίση, για τα Κοινά 

Απολογισμός και ΒΙΝΤΕΟ για το Διεθνές Σεμινάριο Mataroa 2013 στην Ικαρία  

11/09/2013  

Για μια Μεσογειακή δεξαμενή ανατρεπτικής σκέψης και δράσης  

Πολλαπλά κινήματα «ενάντια στην κρίση, για τα κοινά» φέρνουν τις δύο ακτές της Μεσογείου πιο 

κοντά σε ανταλλαγές γνώσης κι εμπειρίας και προς νέα πολιτικά οράματα. 

Το Σεμινάριο Mataroa πραγματοπιήθηκε από τις 14-18 Ιουλίου 2013 στο νησί της Ικαρίας με 

συμμετοχή 30 ερευνητών/τριών των κοινωνικών επιστημών και της πολιτικής οικολογίας από 



πανεπιστήμια της Μεσογείου κι αλλού. Πρόκειται για μια αυτο-οργανωμένη προσπάθεια που 

υποστηρίζεται ακαδημαϊκά από τη Σχολή Αρχιτεκτόνων του Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου 

και το Τμήμα Κοινωνικής Ανθρωπολογίας του Πάντειου Πανεπιστημίου Αθηνών και θεσμικά από 

τον Δήμο Ικαρίας, το Κέντρο Τεκμηρίωσης, Έρευνας και Δράσης Ικαρίας κι από τοπικούς 

συλλόγους.  Το σεμινάριο εξέτασε κατά πόσο τα φαντασιακά της «κρίσης» παρεμποδίζουν παρά 

προάγουν την κατανόησή μας για τη σύγχρονη πραγματικότητα. Παράλληλα, διερεύνησε τις 

θεωρητικές δυνατότητες των «κοινών» τόσο ως συμβόλων κοινωνικής, οικονομικής και 

περιβαλλοντικής δικαιοσύνης, όσο και ως εργαλείων για να (ξανα)σκεφτούμε τις ζωές και τον 

κόσμο μας. Στόχος της προσπάθειας είναι η σύνδεση με τοπικά ζητήματα και κινήματα, αλλά 

κυρίως η δημιουργία ενός δικτύου ερευνητών κι ερευνητικών πρωτοβουλιών στην περιοχή με την 

προοπτική μιας μεσογειακής δεξαμενής ανατρεπτικής σκέψης και δράσης. 

Δείτε το βίντεο του Χρήστου Πετρόπουλου και διαβάστε τα κείμενα σχετικά με το Mataroa 

2013 ενώ θα ακολουθήσουν και ανάλογες αναρτήσεις. 

Χορηγός Επικοινωνίας του Mataroa 2013: ikariamag.gr 

 

Ζούμε φουρτουνιασμένους καιρούς. Αέρηδες δυνατοί φυσάνε από παντού. Καπετάνιοι που να 

ξέρουν με σιγουριά ποιά ρότα θα μας βγάλει σε απάγγιο δεν υπάρχουν πια. Οι καλοσύνες αργούν 

πολύ – αν έρθουν ποτέ- και κανείς δε τολμάει να πει με σιγουριά πού είναι η επόμενη στεριά. Οι 

πιο θαρραλέοι κάνουν κουπί σκωπτικά πολεμώντας ταυτόχρονα τους καβαφικούς βαρβάρους που 

σουλατσάρουν ήδη στο κατάστρωμα. Πολλοί είναι όμως αυτοί ανάμεσά μας που έχουν 

σταματήσει να κοιτάνε στον ορίζοντα. Το μόνο που μας ενώνει είναι η απέραντη 

φουρτουνιασμένη θάλασσα. 

Το περασμένο καλοκαίρι μαζευτήκαμε στο νησί της Ικαρίας πάνω από 25 ερευνητές κι 

ερευνήτριες από τη Μεσόγειο κι αλλού. Στο νου αυτών που οργανώσαμε τη συνάντηση 

στριφογυρνούσαν μια υπόθεση εργασίας και μια ιδέα. Η υπόθεση έλεγε ότι τα τελευταία χρόνια 

μέσα από τις καταστάσεις «εκτάκτης ανάγκης» αλλά και τις μικρές και μεγάλες εξεγέρσεις που 

έχουν βιώσει οι λαοί της, οι όχθες της Μεσογείου έχουν έρθει «πιο κοντά». Η ιδέα συνέχιζε την 

υπόθεση βάζοντας επιτακτικά την ανάγκη δημιουργίας ενός δικτύου ερευνητών-ακτιβιστών, με 

αντίστοιχες δομές επικοινωνίας κι ανταλλαγής γνώσεων κι εμπειριών στη Μεσόγειο. Στο δίκτυο 

αυτό δώσαμε το όνομα ενός ιστορικού πλοίου, του Ματαρόα, το οποίο έφερε μια γενιά 

επιστημόνων κι ερευνητών από την Ελλάδα στο Παρίσι λίγο πριν ξεσπάσει ο εμφύλιος. 

Στη σημερινή φουρτούνα να διαλέγει κανείς το συμβολισμό ενός πλοίου για να εκφράσει ελπίδα 

δεν είναι ίσως το πιο αισιόδοξο πράγμα. Ωστόσο, ήδη από την Κιβωτό, ο συμβολισμός του πλοίου 

κουβάλαγε τόσο την προοπτική της αυτοκαταστροφής όσο και την ελπίδα της κάθαρσης και της 

προσμονής. Το πλοίο ήταν ο αγαπημένος σύντροφος στα ουτοπικά ταξίδια του Ιούλιου Βερν, ήταν 

η απόλυτη μορφή ετεροτοπίας για τον φιλόσοφο Φουκώ, ήταν το κύριο λογοτεχνικό μέσο της 

αστείρευτης κριτικής στο κράτος και τα σύνορα για τον αναρχικό συγγραφέα Bruno Traven. 

Στη δικιά μας γειτονιά, τα πλοία του Οδυσσέα και των Αργοναυτών σήμαιναν ύβρη, νέμεση, 

νόστο, λαχτάρα για γνώση κι αυτογνωσία μαζί. Από την αρχή της θάλασσας, τα πλοία της 

Μεσογείου ένωναν τις όχθες της κι έφερναν νέες γνώσεις για τον κόσμο της. Τα πλοία των 

Φοινίκων φέρανε στην Ευρώπη το αλφάβητο και τα πλοία των Αιγυπτίων την επιστήμη του 

ουρανού και των αριθμών. Τα αθηναικά πλοία διέδωσαν σε όλη την Ανατολική Μεσόγειο την 

φιλοσοφία αλλά και τη πεφωτισμένη δυναστεία. Τα πλοία των Γενοβέζων μετέφεραν μπαχάρια 

από την Ασία και θρησκείες της Ανατολής και τα σαρακήνικα πλοία ανακάτεψαν τους λαούς της 

θάλασσας αναμεταξύ τους. 

Σήμερα τα πλοία που διασχίζουν τη Μεσόγειο είναι σύμβολα αλάθητα ενός σκληρού κόσμου 

κουβαλώντας φτηνιάρικα εμπορεύματα, υπερσύγχρονα όπλα, αργό πετρέλαιο κι εξαθλιωμένα 

εργατικά χέρια από τις κατεστραμένες πολιτείες της Ανατολής και του Νότου. Αλλά δεν είναι όλα 

τα πλοία που πλέουν στη Μεσόγειο κομμάτια του απάνθρωπου συστήματος που μας κυβερνά. Τα 

Πλοία για την Γάζα έδειξαν ότι αρκεί μια χούφτα αποφασισμένων και καλά οργανωμένων για να 

ξαναγίνει η Μεσόγειος θάλασσα της αλληλλεγύης και της αντίστασης απέναντι σε πανίσχυρους 

στρατούς κι εξελιγμένους εξουσιαστικούς μηχανισμούς. 

Στο Ματαρόα παίρνουμε έμπνευση και κουράγιο από τα πλοία που σάλπαραν για τη Γάζα, 

ελπίζοντας να προσθέσουμε μια μικρή παράγραφο στο μακρύ έπος της αλληλλεγύης και της 

http://www.ikariamag.gr/mataroa
http://www.ikariamag.gr/mataroa


αλληλοστήριξης των λαών της Μεσογείου. Στα αμπάρια του το Ματαρόα κουβαλάει απλά υλικά: 

Καχυποψία για την αλόγιστη χρήση της ‘κρίσης’ παντού, γιατί σπέρνει φόβο, υπακοή κι υποταγή. 

Αισιοδοξία από την δημιουργία πρωτοβουλιών υπεράσπισης των «κοινών» γύρω μας, γιατί 

αποτελούν τα πρότυπα για μελλοντικές κοινωνίες πιο δίκαιες, ισότιμες κι ελεύθερες. Φαντασία για 

την εξάπλωση και αναβίωση ενός μεσογειακού ιδανικού ζωής που να στηρίζεται στην απόλαυση 

της ζωής μέσα από λιγότερη δουλειά και περισσότερη σχόλη, μέσα από την άμεση επαφή με τη 

φύση και τους κύκλους της, μέσα από την ισότιμη συμμετοχή όλων στα «κοινά» και μέσα από την 

κατάργηση των συνόρων και των ταξικών, εθνικών και φυλετικών διαχωρισμών ανάμεσά μας. 

Στο Ματαρόα δε πιστεύουμε σε καπετάνιους και σε καθοδηγητές. Όλοι μας έχουμε ρόλο και λόγο 

στην χάραξη κοινής πορείας, γιατί χάρτες έτοιμοι δεν υπάρχουν πια. Πιστεύουμε όμως ότι η 

συλλογική αυτο-έρευνα και η κοινωνικοποιημένη γνώση αποτελούν καλές πηξίδες στους 

δύσκολους καιρούς. Πιστεύουμε ότι μπορούμε να ξαναχαράξουμε ρότα αν μπολιάσουμε την 

έρευνα με τις ανάγκες και τις δημιουργίες της κοινωνίας, αν στήσουμε κοινότητες γνώσης που να 

αποτελούνται απο ερευνητές και πολίτες, αν σταματήσουμε να πιστεύουμε στις θεότητες της 

εποχής μας, την Ανάπτυξη, την Οικονομία, την Κατανάλωση, αν χρησιμοποιήσουμε τα υπάρχοντα 

υλικά για να φτιάξουμε καινούριες ουτοπίες. 

Όσο κι αν ακούγεται παράδοξο, οι νέες ουτοπίες χρειάζονται πραγματικούς τόπους για να 

ριζώσουν στο συλλογικό φαντασιακό. Η Ικαρία έχει αναδειχθεί σε έναν τέτοιο τόπο, όχι γιατί οι 

άνθρωποι της ζούνε περισσότερο, αλλά γιατί αντιπροσωπεύει ένα συμβολικό αντι-μοντέλο 

απέναντι στην κυρίαρχη αντίληψη για την συλλογική συνύπαρξη, την κοινωνική οργάνωση, τη 

σχέση του ανθρώπου με την χρονικότητα, την ιδιοκτησία, την διασκέδαση, την εργασία και την 

Φύση. Λίγη σημασία έχει αν σε πολλές από αυτές τις πτυχές της ανθρώπινης δραστηριότητας το 

«αντιμοντέλο της Ικαρίας» δεν ανταποκρίνεται πια στην πραγματικότητα ή αν έχει προκύψει μέσα 

από ανάγκη κι όχι από επιλογή. Αυτό που έχει σημασία έχει ότι συμβάλλει αποφασιστικά στην 

συγκρότηση νέων δημιουργικών φαντασιακών. Κάτι αντίστοιχο ήταν το μοντέλο της πόλης-

κράτους των Αθηνών που συντέλεσε στην δημιουργία του σύγχρονου φαντασιακού της 

«δημοκρατίας», παρόλο που μια πιο προσεκτική ματιά θα φανέρωνε μια άκρως ελιτίστικη κι 

άδικη κοινωνική οργάνωση. Σήμερα, το «αντιμοντέλο της Ικαρίας» αποτελεί συστατικό ενός νέου 

μεσογειακού φαντασιακού κι ως τέτοιο αποτελεί αναπόσπαστο μέρος του δικτύου Ματαρόα.   

Οργανωτική Επιτροπή Mataroa για το ikariamag.gr|από, για και με αφορμή την Ικαριά! 

Πηγή: http://www.ikariamag.gr/afieroma-diethnes-seminario-mataroa-2013-stin-ikaria  

 

επιστροφή 

 

Εντυπώσεις από το Ματαρόα 2013 στην Ικαρία  

 
Φιλοξενήσαμε με χαρά το Γιώργο στην Ικαρία τον Ιούλιο και το Σεπτέμβρη. Ήταν τιμή μας που αυτός ο 

διανοητής και θεωρητικός της πολιτικής οικολογίας και της θεωρίας της αποανάπτυξης ήταν μαζί μας. Οι 

θεωρίες του ταιριάζουν στην Ικαρία. Άλλωστε, έχουμε ξαναδημοσιεύσει κείμενά του, όπως και κείμενα για 

την αποανάπτυξη. Τα πιο πρόσφατα είναι (Νοέ. 2010 μέχρι σήμερα):  
 

 Η ελληνική ορυκτολαγνεία, του Γιώργου Καλλή 

 3ο Διεθνές Συνέδριο Αποανάπτυξης για την οικολογική βιωσιμότητα και την κοινωνική 

δικαιοσύνη http://www.asda.gr/ikariaka/hlekd32.htm#αποανάπτ  

 Προτεινόμενο κείμενο:  Οικονομία χωρίς ανάπτυξη 

 Αποανάπτυξη ή διαδοχικοί ακρωτηριασμοί στο όνομα της Ανάπτυξης; Του Θ. Παπακωνσταντίνου 

 «το στοίχημα της αποανάπτυξης» μια σημαντική εκδήλωση με το διανοητή Σέρζ Λατούς 

 Δυο λόγια γύρω από ένα θέμα τόσο επίκαιρο όπως η απo-ανάπτυξη, Εδουάρδο Τζαρέλλι 

 Μανιφέστο του Ελληνικού Δικτύου για την Απoανάπτυξη  

 Γιώργος Καλλής: Αποανάπτυξη: Μια απάντηση στην κρίση 
 Questioning economic growth Άρθρο για την απο-ανάπτυξη - περιοδικό Nature (στα αγγλικά) 
 Προτείνουμε: Διαβάστε για την ΑΠΟ-ΑΝΑΠΤΥΞΗ-DEGROWTH στο 23ο τεύχος ΕΥΠΛΟΙΑ 
 Πέρα από το δίλημμα λιτότητα ή ανάπτυξη: 11 κείμενα για την ΑΠΟΑΝΑΠΤΥΞΗ 
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Το διάστημα που φιλοξενήσαμε το Γιώργο περάσαμε πολύ καλά, συζητήσαμε και γυρίσαμε όλο το νησί, 

γιατί ήθελε να πάρει συνεντεύξεις από Ικάριους με συγκεκριμένο προφίλ. Θα περιμένουμε να ξανάρθει τα 

Χριστούγεννα, για να συνεχίσει την έρευνα του για την Ικαρία. Θα περιμένουμε με χαρά τα αποτελέσματα 
της έρευνάς του, όταν την ολοκληρώσει. Είναι βέβαιο ότι θα μάθουμε κάτι περισσότερο για εμάς και την 

Ικαρία.  

Ακολουθεί ένα μικρό βιογραφικό του από την ιστοσελίδα του http://greeklish.info/gr/giorgos-kallis   

ΗΓ 
 

Γεννήθηκε και μεγάλωσε στην Αθήνα. Έχει ζήσει, σπουδάσει και δουλέψει στο Λονδίνο, το 

Λουξεμβούργο, το Άμστερνταμ, και το Σαν Φραντζίσκο. Είναι πλέον μόνιμα, ως καθηγητής στο Αυτόνομο 
Πανεπιστήμιο στη Βαρκελώνη ("αυτόνομο" από την κεντρική κυβέρνηση της Μαδρίτης, δηλαδή 

πανεπιστήμιο της Καταλωνίας, επειδή κάποιοι τον ρωτάνε αν είναι πανεπιστήμιο αναρχικό). Διδάσκει 

πολιτική οικολογία και οικολογικά οικονομικά και το διασκεδάζει τόσο που και τις ελεύθερες του ώρες τις 
Κυριακές τις περνάει διαβάζοντας. Η μονομανία του τον τελευταίο καιρό είναι αυτό που ο Σερζ Λατούς 

έχει ονομάσει το "στοίχημα της αποανάπτυξης", η υπόθεση δηλαδή ότι μπορούμε να φτιάξουμε μια 

κοινωνία η οποία να ζει καλύτερα με λιγότερα. Του αρέσει να βλέπει και να παίζει ποδόσφαιρο, να 

πηγαίνει για τρέξιμο στην παραλία της Βαρκελώνης και να περνάει τα καλοκαίρια του στη Σύρο. 
 

 

Εντυπώσεις από το Ματαρόα 2013 στην Ικαρία 
του Γιώργου Καλλή, καθηγητή στο Αυτόνομο Πανεπιστήμιο της Βαρκελώνης 

 

Ερχόμενος στην Ικαρία για τη συνάντηση του Ματαρόα δεν ήξερα ακριβώς τι να περιμένω. Από τους 
συμμετέχοντες ήξερα μόνο το Νικόλα (τον Κοσματόπουλο) με τον οποίο είχαμε μια σύντομη συνομιλία 

στο σκάιπ μια κρύα μέρα του Μάρτη, όταν μου εξήγησε το πρότζεκτ και αποφάσισα να έρθω. Η 

πρόσκληση είχε λέξεις κλειδιά που μου κέντρισαν το ενδιαφέρον – κρίση, κοινά, Μεσόγειος – και το 

πρόγραμμα ποικιλία ενδιαφέροντων θεμάτων, από τους αγώνες των Ινδιάνων στα Απαλάχια όρη ενάντια 
στις εξορύξεις, μέχρι τα πανηγύρια της Ικαρίας ως κοινό αγαθό. Ακόμα κι έτσι πάντως, το να δουλεύω 

μέσα Ιουλίου, ακόμα και στα αγαπημένα μου θέματα, δεν είναι η καλύτερη μου, κάτι το οποίο 

ισοσκελίστηκε και με το παραπάνω, από τον τόπο διεξαγωγής της συνάντησης στην Ικαρία. 
Τι πήρα εγώ από το Ματαρόα; Νομίζω ότι ο καθένας από τους συμμετέχοντες και ο καθένας από τους 

Ικαριώτες και επισκέπτες που περάσαν από τις συζητήσεις μας, πήρε κάτι διαφορετικό. Το Ματαρόα ήταν 

ό,τι όλοι, στο σύνολο μας, εκλάβαμε από αυτό. Χωρίς προσπάθεια ορισμού του τι ήταν ή τι συμπέρανε το 

Ματαρόα, θα επικεντρωθώ σε μία νέα ιδέα και μία νέα εμπειρία που παίρνω εγώ μαζί μου. 
Η ιδέα είναι μία την οποία κλωθογυρίζαμε αρκετά καιρό με τους συνεργάτες μου Giacomo Dalisa και 

Federico Demaria στη Βαρκελώνη, αλλά την οποία την είδα να παίρνει μέσα μου πιο καθαρή μορφή μετά 

την αρχική παρουσίαση του Νικόλα για τους σκοπούς του Ματαρόα. 
Η ιδέα αυτή αφορά τις δυνατότητες διαμόρφωσης μιας Μεσογειακής εναλλακτικής προς τον Δυτικό τρόπο 

σκέψης, εντοπισμού ενός Μεσογειακού ανθρωπολογικού τύπου και εν τέλει μιας Μεσογειακής 

προσέγγισης της ευημερίας. Στη Βαρκελώνη (degrowth.eu) εργαζόμαστε πολύ στο θέμα της απο-
ανάπτυξης (apokoinou.com), την άρνηση δηλαδή της ιδεολογίας αυτής -δεξιάς αλλά συχνά και αριστερής- 

η οποία ορίζει την ανάπτυξη των παραγωγικών μέσων ως τον υπέρτατο κοινωνικό στόχο. Η απο-ανάπτυξη 

προτείνει μια ευημερία η οποία θα έρθει μέσα από την απλότητα, την συντροφικότητα, και τον εθελούσιο, 

και απελευθερωτικό, αυτο-περιορισμό (περισσότερα για την αποανάπτυξη στο δωρεάν βιβλίο που 
πρόσφατα εκδώσαμε εδώ). Όχι μόνο «λιγότερα και καλύτερα», αλλά «λιγότερα και διαφορετικά». 

Εντός της έννοιας της απο-ανάπτυξης όμως, τουλάχιστον όπως αυτή την έχουν επεξεργαστεί οι Γερμανο-

Αγγλοσάξωνες, φωλιάζει και ένας κίνδυνος επανεμφανιζόμενου Προτεσταντισμού-καλβινισμού, μιας 
ηθικής δηλαδή εγκράτειας και περιορισμού των αναγκών και της κατανάλωσης, ο οποίος όπως το 

παρελθόν έχει δείξει, είναι η πρωταρχική πηγή της συσσώρευσης και της καπιταλιστικής ανάπτυξης 

(Weber, Η προτεσταντική ηθική και το πνεύμα του καπιταλισμού), το αντίθετο ακριβώς από αυτό το οποίο 
θέλει η απο-ανάπτυξη. Μια Μεσογειακή προσέγγιση στην απο-ανάπτυξη, η οποία κρατάει την σημασία της 

απλότητας, της λιτότητας και της συντροφικότητας, αλλά τις βάζει σε ένα πλαίσιο το οποίο δεν στοχεύει 

στην διαρκή συσσώρευση, αλλά και στην περιοδική συλλογική απο-συσσώρευση με αλόγιστη δαπάνη, μια 

Μεσογειακή φιλοσοφία δηλαδή η οποία συγκεράζει ή ισορροπεί τον ορθολογισμό με το αλόγιστο πάθος 
και το ξέδομα, ταιρίαζει πολύ περισσότερο με τις αξίες της απο-ανάπτυξης, τουλάχιστον όπως κάποιοι 

Μεσόγειοι σαν εμάς τις αντιλαμβανόμαστε. 

Οι σκέψεις αυτές με οδήγησαν στο υπόλοιπο του καλοκαιριού σε νέα διαβάσματα, όπως τις θεωρίες του 
Georges Batailles περί δαπάνης, το βιβλίο του Franci Cassano για τον Μεσογειακό τρόπο σκέψης, και την 

δουλειά του μαθητή του τελευταίου, Onofrio Romano κοινωνιολόγου από το Bari, η οποία επεξεργάζεται 
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τις σχέσεις απο-ανάπτυξης και Μεσογείου. Άρχισα να ψάχνω επίσης τις παλαιότερες συζητησεις περί 

Ελληνικότητας (και Ιταλικότητας, Ισπανικότητας). Κάποιους από τις πρωτόλειους συλλογισμούς μου σε 

αυτά τα θέματα μπορείτε να βρείτε στα άρθρα μου εδώ. 
Η εμπειρία που παίρνω μαζί μου έχει να κάνει με την Ικαρία. Το νησί σας το ήξερα, και συνεχίζω να το 

ξέρω, μόνο επιδερμικά. Είχα περάσει μια βδομάδα το Νοέμβριο του 2001 εκεί, διδάσκοντας σε ένα 

σεμινάριο απασχόλησης του Πανεπιστημίου του Αιγαίου στον Άγιο Κήρυκο, και άλλη μία τον Αύγουστο 

του 2011, όταν πήγα στο πανηγύρι του Μάραθου. Η όψη της Ικαρίας μέσα από το Ματαρόα ήταν 
διαφορετική. Δεν νομίζω ότι υπάρχουν πολλά μέρη της Ελλάδας όπου θα βρίσκαμε τόσο κόσμο και τέτοια 

όρεξη για ενεργή συμμετοχή στις συζητήσεις μας. Η αριστερή ιδιαιτερότητα της Ικαρίας (ο «κόκκινος 

βράχος») μπορεί να έχει γίνει κλισέ, και να έχει φτάσει ακόμα και τις σελίδες της Wall Street Journal, αλλά 
όπως και όλα τα κλισέ, έχει και μια πραγματική βάση. Η εικόνα της Ικαρίας σε έναν Αθηναίο σαν εμένα, 

που έχει πάει σε πολλά, αν όχι τα περισσότερα νησιά του Αιγαίου, είναι ενός τόπου κοινωνικο-πολιτικά 

μοναδικού, ο οποίος έχει πάρει μια δική του, ιδιαίτερη, ιστορική πορεία εντός του Ελληνικού χώρου, όσο 
ιδιαίτερη φυσικά μπορεί να είναι μια πορεία την εποχή της παγκοσμιοποίησης όπου η κατάρρευση των 

αποστάσεων οδηγεί στην ομοιομορφία. Τα πρόσωπα και οι φυσιογνωμίες που είδα στις ομιλίες μας, οι 

συζητήσεις - και διαφωνίες - που είχαμε, οι ιστορίες που άκουγα για το νησί, όλα είχαν κάτι το 

διαφορετικό. 
«Σπασίκλας» γαρ, αντί να γνωρίσω τον τόπο με τα μάτια και τα πόδια μου, άρχισα τον Αύγουστο να 

καταβροχθίζω βιβλία για την ιστορία της Ικαρίας, για να καταλάβω από που προέρχεται αυτή η 

ιδιαιτερότητα. Αυτό τον καιρό ξεκινάω μια έρευνα για την πάλαι ποτέ «Άγονη Γραμμή», κοιτώντας το πως 
τα νησιά της από τόποι εξορίας έγιναν τόποι ακριβού τουρισμού και παραθεριστικής κατοικίας. Με 

ενδιαφέρει ιδιαίτερα το πως η φαντασιακή σημασία των απόμακρων νησιών, για κάποιους Αθηναίους σαν 

και εμένα, ως τόποι διαφυγής και ως τόποι όπου μια διαφορετική, πιο ανθρώπινη (Μεσογειακή;) ζωή είναι 
ακόμα εφικτή, ήταν κεντρικής σημασίας για την ακόλουθη τουριστικοποίησή και εμπορευματοποίησή 

τους. Με άλλα λόγια με ενδιαφέρει το πως οι υποτιθέμενοι πολέμιοι του καπιταλισμού και της ανάπτυξης, 

έφεραν την ανάπτυξη και τον καπιταλισμό, μέσω του τουρισμού, στην Άγονη Γραμμή. Το νησί το οποίο 

μελετώ είναι το Κουφονήσι, το οποίο γνωρίζω από τότε που ήταν ψαροχώρι, και επισκέπτομαι τακτικά έως 
τις μέρες μας, τώρα που πια είναι το νησί του Αιγαίου με τις πιο πολλές πισίνες ανά τετραγωνικό μέτρο. 

Σκέφτομαι να αναλύσω την Ικαρία ως μια διαφορετική περίπτωση από αυτή του Κουφονησίου, όπου η 

ιδιαίτερη πολιτική ιστορία και γεωγραφία της έχει οδηγήσει και σε μια ιδιάζουσα, μερική μόνον, αποδοχή 
της ανάπτυξης μέσω του τουρισμού, μια ιδιαιτερότητα όμως η οποία και εύθραυστη είναι και ίσως, μόνο 

προσωρινή. 

Πιθανόν λοιπόν να με δείτε περισσότερο στην Ικαρία αυτό τον χρόνο. Αν με δείτε να παίρνω συνεντεύξεις 

από Ικαριώτες μη μου θυμώστε, να ξέρετε ότι δεν θα ρωτάω για την μακροζωία!                 
πηγή: http://www.ikariamag.gr/entyposeis-apo-mataroa-2013-stin-ikaria  

 

επιστροφή 

 

Ο Δήμαρχος Ικαρίας σε σύγκρουση με το μοντέλο της παραγωγικής ανασυγκρότησης που 

προτείνει ο ΣΥΡΙΖΑ; 

  

Αντιγράφουμε το παρακάτω κείμενο από την ιστοσελίδα της Ικαριακής Ραδιοφωνίας: 

Την Ικαρία επισκέφτηκε την Ικαρία ο Γιώργος Σταθάκης – Βουλευτής Χανίων, Οικονομολόγος, 

Καθηγητής στο Πανεπιστήμιο Κρήτης και Υπεύθυνος στον Τομέα Ανάπτυξης του ΣΥΡΙΖΑ και 

μίλησε το διήμερο 2-3 Ιουλίου σε Άγιο Κήρυκο και Εύδηλο σε ένα κοινό που τον άκουσε με πολύ 

ενδιαφέρον.  

Το θέμα της ομιλίας ήταν η Αριστερά και Εναλλακτική Διέξοδος από την Κρίση  

Η Ικαριακή Ραδιοφωνία κάλυψε – όπως κάνει με όλες τις πολιτικές ομιλίες στην Ικαρία- την 

Πολιτική Ομιλία από την Τετάρτη 3 Ιουλίου στον Εύδηλο.  

Απομαγνητοφωνημένα αποσπάσματα από την Ομιλία Σταθάκη 3-6-2013 

… Η ιδέα του ΣΥΡΙΖΑ περί παραγωγικής ανασυγκρότησης της ελληνικής οικονομίας εδράζεται 

στην ιδέα ότι το μοντέλο το οποίο ακολουθήσαμε και το οποίο μας οδήγησε στην κρίση δεν 

μπορεί να αποτελεί και τη λύση στο πρόβλημα. Άρα πρέπει να αλλάξει η παραγωγική δομή της 

ελληνικής οικονομίας στρεφόμενη και αναβιώνοντας και φέρνοντας στο επίκεντρο τους τομείς οι 

οποίοι υπέστησαν μεγάλες αρνητικές συνέπειες από αυτή την προσαρμογή της ελληνικής 

οικονομίας σε ένα παγκοσμιοποιημένο περιβάλλον, όπως έγινε την περίοδο 1995-2010. Η ιδέα της 

παραγωγικής ανασυγκρότησης θέτει εκ των πραγμάτων στο επίκεντρο την επαναφορά της 
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γεωργίας της μεταποίησης φυσικά με νέους και πιο πολλούς κλάδους, ανανεώσιμες πηγές 

ενέργειας, την ανακύκλωση και δεκάδες νέες δραστηριότητες. Σημείο αιχμής είναι οι νέες 

τεχνολογίες και μια σειρά καινούργιοι κλάδοι, ανάπλαση των πόλεών μας και δεκάδες άλλες 

δραστηριότητες καινούργιες οι οποίες θα φτιάξουν μια πολύ διαφορετική παραγωγική δομή στην 

ελληνική οικονομία και το οποίο έχει δύο ιδιαιτερότητες που το καθιστούν ένα βιώσιμο μοντέλο.  

Η πρώτη ιδιαιτερότητα είναι ότι η αφετηρία όλης αυτής της αναδιάρθρωσης που προτείνει ο 

ΣΥΡΙΖΑ είναι το ανθρώπινο δυναμικό. Από εκεί ξεκινάμε και κάθε ανάπτυξη για να είναι 

βιώσιμη πρέπει να στηρίζεται σε πραγματικό ανθρώπινο δυναμικό. Η σημερινή Ελλάδα είναι η 

Ελλάδα πολλών νέων μορφωμένων και ικανών να αναπτύξουν μια δραστηριότητα επιχειρηματική 

και άλλη, προς κατευθύνσεις οι οποίες είναι συμβατές με αυτό το ανθρώπινο δυναμικό και όχι 

κάποιο άλλο φαντασιακό.  

Και η δεύτερη παράμετρος η οποία έχει σημασία είναι ότι προσβλέπουμε σε μια ανάπτυξη όλου 

αυτού του νέου παραγωγικού δυναμικού της χώρας η οποία   να είναι συμβατή με τα 

περιβαλλοντικά δεδομένα και τις κοινωνικές παραμέτρους  της ελληνικής οικονομίας.  

Η περιβαλλοντική διάσταση είναι σημαντική διότι και στην ενέργεια και στα σκουπίδια και 

σε πολλούς άλλους τομείς και στον τουρισμό και σε πολλές άλλες οικονομικές δραστηριότητες 

και η μνημονιακή πλευρά προτείνει έναν τρόπο με τον οποίο θα «αναπτύξει»  αυτούς τους 

τομείς. Και εκεί υπάρχει μια μεγάλη σύγκρουση ανάμεσα στις μνημονιακές επιλογές και στις 

επιλογές που προτείνει ο ΣΥΡΙΖΑ και είναι υπαρκτές αυτές οι διαφορές και γι’ αυτό υπάρχει 

τόσο μεγάλη σύγκρουση.  

Να αναφέρω ένα παράδειγμα: Οταν λέμε ανανεώσιμες πηγές ενέργειας σκέφτονται σε όρους  

πολύ μεγάλων επενδύσεων τύπου ΗΛΙΟΣ, ή πολύ μεγάλων επενδύσεων στην Κρήτη και 

αλλού αιολικών πάρκων με εξαγωγή ενέργειας και ούτω καθ εξής. Το ίδιο σκέφτονται σε 

όλους για το πώς θα γίνει η διαχείριση των σκουπιδιών. Για παράδειγμα σκέφτονται μια μονάδα 

στην Πελοπόννησο, μια τεράστια μονάδα καύσης η οποία θα είναι μια μεγάλη επένδυση 

ελληνικών ή ξένων συμφερόντων, Και ούτω καθ εξής, στον τουρισμό με τους ίδιους όρους, 

μεγάλες επενδύσεις, γήπεδα γκόλφ και τα λοιπά.  

Η δική μας προσέγγιση είναι ανάπτυξη αυτών των τομέων αλλά με πολύ διαφορετικό τρόπο. 

Εμείς σκεφτόμαστε με όρους αποκεντρωμένων μονάδων και στις ανανεώσιμες πηγές και στα 

σκουπίδια και στον τουρισμό, μικρής και μεσαίας κλίμακας προσαρμοσμένες στους 

υπαρκτούς περιβαλλοντικούς περιορισμούς που έχει η ελληνική γεωμορφολογία και πολλά 

άλλα χαρακτηριστικά της Ελλάδας. Άρα προσβλέπουμε σε μια ανάπτυξη η οποία θα είναι και 

πιο πραγματική και πιο συμβατή με τα περιβαλλοντικά δεδομένα που έχει ο τόπος μας. Άρα 

προσβλέπουμε σε αποκεντρωμένες μικρές μεσαίες δραστηριότητες οι οποίες θα κάνουν αυτά 

και πολλά άλλα πράγματα σε σχέση με τον τρόπο που τα σχεδιάζουν οι μνημονιακές κυβερνήσεις. 

Ο δικός μας δρόμος προφανώς δεν θίγει ούτε  και έχει κανένα νόημα να στραφεί εναντίον των 

τομέων της ελληνικής οικονομίας που λειτουργούν και προσφέρουν συνάλλαγμα στην ελληνική 

οικονομία όπως είναι ο τουρισμός, η ναυτιλία, είναι ένα εξαγωγικό κομμάτι της ελληνικής 

οικονομίας και τα καταφέρνει μια χαρά, ένα κομμάτι στην αγροτική οικονομία και ένα κομμάτι 

στη μεταποίηση το οποίο είναι πάρα πολύ ενδιαφέρον. Είναι οι νέες τεχνολογίες όπου έχουμε ένα 

εξαιρετικό δυναμικό νέων επιστημόνων, είναι καμιά διακοσαριά μικρές εταιρείες που κάνουν 

υψηλή τεχνολογία και εξάγουν σε όλο τον κόσμο τεχνολογικές εφαρμογές, νέα παιδιά, τα 

περισσότερα 25-30 χρόνων. Άρα αυτό που λειτουργεί και λειτουργεί αρκετά ικανοποιητικά 

προφανώς θα είναι μέρος της λύσης που προτείνουμε. Αυτό που προτείνουμε είναι μια αλλαγή 

του παραγωγικού μοντέλου. Να ανανεώσουμε πλήρως ένα κομμάτι και ένα δυναμικό το οποίο το 

καταστρέψαμε. Για να συμβεί αυτό χρειάζεται να αλλάξουμε ριζικά τον τρόπο αντιμετώπισης. 

Προφανώς. Στο επίκεντρο δεν μπορεί να είναι το τραπεζικό σύστημα αποκλειστικά. Πρέπει να 

ανανεώσουμε κρατικούς θεσμούς, πρέπει να λειτουργήσουμε μια δημόσια διοίκηση με πολύ 

διαφορετικό τρόπο, προκειμένου όλο αυτό το πλέγμα της νέας δυναμικής της ελληνικής 

οικονομίας που ανοίγει δρόμους πραγματικά βιώσιμης ανάπτυξης να βρει τη στήριξη που 

χρειάζεται και που απαιτείται.   

Να κλείσω με μια τελευταία ενότητα. Αφορά την πολιτική περί κοινωνικής οικονομίας. Οι μορφές 

οικονομικής ανάπτυξης που προτείνουμε είναι συμβατές και πρέπει να είναι συμβατές  με μια 

μορφή οικονομίας πέρα από το κράτος και την ιδιωτική οικονομία. Αυτός ο τομέας που 



προκρίνουμε είναι η κοινωνική οικονομία. Η κοινωνική οικονομία ουσιαστικά περιλαμβάνει τα 

πάντα, συνεταιρισμούς, δίκτυα, δημοτικές επιχειρήσεις, οποιαδήποτε μορφή που δεν είναι 

κρατική ή ιδιωτική, προσβλέπουμε σε μια πολύ μεγάλη δυναμική ακριβώς επειδή αυτού του 

τύπου η επιχειρηματικότητα διευκολύνει και τη μετάβαση στις ανανεώσιμες πηγές και σε 

όλα τα παραδείγματα που ανέφερα πριν. Χρησιμοποιούμε πολύ το παράδειγμα της Γαλλίας 

επειδή περίπου το 20% της οικονομίας είναι κοινωνική οικονομία. Στην προοπτική που ανοίγουμε 

ένα δρόμο ανάπτυξης με τα χαρακτηριστικά που είπαμε αναζωογονεί όλη αυτή η δραστηριότητα 

με ένα πιο συμβατό τρόπο την τοπικότητα που θέλουμε να την ενισχύσουμε πολύ, είναι πολύ 

συμβατό με τη διαφοροποίηση της αγροτικής παραγωγής, προκειμένου να υπάρξει μεγάλη 

ενίσχυση της τοπικής κατανάλωσης, και της τοπικής και περιφερειακής παραγωγής. Ανοίγει 

λοιπόν δρόμους σε πολλές δραστηριότητες και στην κοινωνική πρόνοια και στην αλληλεγγύη και 

αλλού.  

Αυτές είναι οι σκέψεις σε αδρές γραμμές για τον άλλο δρόμο που έχει και ένα στοιχείο 

σύγκρουσης, ένα στοιχείο ρήξης τόσο στην Ελλάδα όσο και αλλού στους ευρωπαίους εταίρους. ...    

http://ikariaki.gr/vinteo-i-omilia-tou-g-stathaki-tou-siriza-stin-ikaria/   

 

Μετά την ομιλία του Γ. Σταθάκη ο δήμαρχος Ικαρίας Χρ. Σταυρινάδης, φαίνεται ότι δεν 

καλύφθηκε και πήρε το λόγο για να πει ότι οι ανεμογεννήτριες του Μυτιληναίου που σχεδιάζονται 

στην οροσειρά του Αθέρα, είναι απαραίτητες γιατί θα δώσουν έσοδα στο δήμο. Η τοποθέτηση 

αυτή έρχεται σε αντίθεση με την κατεύθυνση του ΣΥΡΙΖΑ που περιέγραψε ο Γ. Σταθάκης.  

 

επιστροφή 

 

Ικαρία: Δήμαρχος με τετρακομματική στήριξη  

 
Ο δήμαρχος μοιάζει να λέει: Με ότι έχουμε θα βολευτούμε και δηλώνει … ικανοποιημένος.  

Ικανοποιημένος από τον Καλλικράτη, παρ΄ότι δεν εξασφάλισε τη διοικητική και οικονομική υποστήριξη 
που υποσχέθηκε για την αυτοδιοίκηση. Εκτιμά ότι ο Δήμος δεν μπορεί να ανταποκριθεί στα νέα δεδομένα. 

Η καθαριότητα, λέει, και οι υπηρεσίες είναι σε τραγική κατάσταση. Τα κονδύλια των έργων μειώθηκαν 

κατά 85%! Και μέσα σε αυτό το κλίμα της μιζέριας και της εκβιασμένης ιδιωτικοποίησης βρίσκει θετικό 
ότι δημιουργούνται συνθήκες για ωριμότερες αποφάσεις στο Δημοτικό Συμβούλιο! Πότε; Όταν δεν θα έχει 

μείνει τίποτε και ο δήμος δεν θα μπορεί πλέον να κάνει κάτι ούτε για το δημόσιο-δημοτικό συμφέρον ούτε 

για τους δημότες; 

Διαβάστε το δημοσίευμα της εφημερίδας ΤΟ ΕΘΝΟΣ 
Ο εκδότης 

24/09/2013  

Θετική είναι η εμπειρία της ευρύτερης συναίνεσης, σύμφωνα με τον δήμαρχο του ακριτικού νησίου 
X.Σταυρινάδη ο οποίος τονίζει «Όταν στην προεκλογική περίοδο του 2010 ξεκινήσαμε να φτιάξουμε τον 

συνδυασμό που τελικά και επικράτησε οι περισσότεροι δεν μας έδιναν διάρκεια ζωής πάνω από 6 μήνες. Και 

όμως άνθρωποι του δεξιού χώρου μέχρι την ευρύτερη αριστερά κάθονται στο τραπέζι του δημοτικού 

συμβουλίου,ξεφεύγουν από τις στενές τους απόψεις με αποτέλεσμα να δημιουργούνται συνθήκες για 
ωριμότερες αποφάσεις.» 

O Καλλικράτης 
Oσον αφορά τα αποτελέσματα που έχει επιφέρει ο θεσμός στην αυτοδιοίκηση ο δήμαρχος Ικαρίας δεν είναι 
κατηγορηματικός  

«Σε μικρότερους πληθυσμιακά δήμους, όπως η συνένωση των τριών δήμων του νησιού μας, επέφερε 

μεγαλύτερη ομοιογένεια και αποδοτικότητα στην λειτουργία των υπηρεσιών μας. Αντίθετα υπάρχουν πολλά 
παραδείγματα μεγαλύτερων δήμων όπου η εμπειρία της συνένωσης δεν είναι ιδιαίτερα θετική» 

Ο Καλλικράτης, όπως και κάθε θεσμός για να λειτουργήσει, χρειάζεται την κατάλληλη διοικητική και 

οικονομική υποστήριξη. Κάτι που με τις τρέχουσες συνθήκες δεν συμβαίνει. Ετσι και ο Δήμος Ικαρίας 

κατά την συνένωση δεν διαθέτει, κυρίως λόγω έλλειψης πόρων, τις κατάλληλες υποδομές για να 
ανταποκριθεί στα νέα δεδομένα. Μιλάμε για παράδειγμα για ανεπαρκή στελέχωση της τεχνικής υπηρεσίας 

για ανυπαρξία ταμιακής υπηρεσίας για έλλειψη προσωπικού στην καθαριότητα. 

Τα έργα υποδομής και η έλλειψη πόρων 
Την ίδια ώρα και καθόλη την περίοδο του μνημονίου το Υπουργείο Εσωτερικών μειώνει δραματικά τα 

κονδύλια για τα ονομαζόμενα «μικρά» αναπτυξιακά έργα αφού όπως τονίζει ο Χ.Σταυρινάδης για το 2014 

http://ikariaki.gr/vinteo-i-omilia-tou-g-stathaki-tou-siriza-stin-ikaria/


θα διατεθούν για τον ενιαίο δήμο του νησιού μόλις 370.000 ευρώ. Ενδεικτικό του «μαχαιριού» που έπεσε 

στα κονδύλια αυτά είναι στην τετραετία 2010-2014 η μείωση ξεπερνάει το 85%. 

Η μόνη εναλλακτική δυνατότητα που υπάρχει είναι κυρίως ώριμα αναπτυξιακά έργα που έχουν μεγαλύτερη 
πιθανότητα ένταξης στα ΕΣΠΑ. 

Πηγή: ethnos.gr αναδημοσίευση από το 

http://www.ikariamag.gr/article/%CE%99%CE%BA%CE%B1%CF%81%CE%AF%CE%B1%3A-

%CE%94%CE%AE%CE%BC%CE%B1%CF%81%CF%87%CE%BF%CF%82-%CE%BC%CE%B5-
%CF%84%CE%B5%CF%84%CF%81%CE%B1%CE%BA%CE%BF%CE%BC%CE%BC%CE%B1%CF

%84%CE%B9%CE%BA%CE%AE-%CF%83%CF%84%CE%AE%CF%81%CE%B9%CE%BE%CE%B7  

 

επιστροφή 

 

Τι είπε ο Δήμαρχος Ικαρίας Χρ. Σταυρινάδης στο Ράδιο Ικαρία 

 

Ακούσαμε τη συνέντευξη του Δήμαρχου (5-9-2013) στο δημοσιογράφο Γιώργο Βιτσαρά. Τη 

βρήκαμε άκρως ενημερωτική. Κρατήσαμε σημειώσεις που παραθέτουμε εδώ.  

Παρ’ όλο που έχουν περάσει σχεδόν τρία χρόνια δημαρχίας, δεν μπορούμε να κάνουμε τη 

γενική παρατήρηση ότι ο δήμαρχος μιλάει …σα να ξεκινάει τώρα τη θητεία του. 

Τώρα φαίνεται να προσπαθεί να οργανώσει τις υπηρεσίες του δήμου και να λύσει εγγενή 

προβλήματα. 

Για τα νέα έργα υπάρχει ενθουσιασμός από το Δήμαρχο. Όμως, εμφανίζεται συνέχεια (όπως και 

με το υβριδικό) το πρόβλημα εναπόθεσης μπάζων, δηλαδή να υποδειχτεί από το δήμο κατάλληλος 

χώρος τον οποίο ο δήμος είναι υποχρεωμένος και να διαχειρίζεται, κάτι το οποίο δεν έχει κάνει 

τρια χρόνια τώρα. Ο Δήμαρχος επίσης δηλώνει αδυναμία συντήρησης των δημοτικών δρόμων. 

Παρ’ όλο που υπάρχει ευχολόγιο για τα οφέλη της νέας μαρίνας του Αγίου Κηρύκου, το έργο 

αλλά και τις επιπτώσεις του, ο δήμος θα πληρώνει για πολλά χρόνια στον ΕΟΤ νοίκι 4.500 ευρώ 

για την κατασκευή του έργου! 

Οι υπάρχοντες βιολογικοί καθαρισμοί (Εύδηλος, Αρμενιστής, Ξενοδοχεία) κακολειτουργούν και 

βουλώνουν, δεν έχουν ξεκινήσει οι νέοι βιολογικοί καθαρισμοί, που θα έχουν και αυτοί πρόβλημα 

διαχείρισης στο μέλλον, και η ορθή λύση των κόμπακτ βιολογικών (μικροί, αναερόβιοι, εύκολα 

διαχειρίσιμοι, ανά γειτονιά και χωριό) τώρα αρχίζει να «ωριμάζει» στο μυαλό του Δημάρχου.  

Για τα σκουπίδια, όλα αρχίζουν τώρα, τρια χρόνια μετά: Θα γίνει κομποστοποίηση, θα οργανωθεί 

η ανακύκλωση που ήδη δεν πάει καλά, θα γίνει ο ΧΥΤΑ, θα γίνει ο δρόμος για τον ΧΥΤΑ, θα 

δεματοποιούνται όλα τα σκουπίδια (σύμμεικτα) και θα αποθηκεύονται έως και 3 χρόνια και μετά 

θα πηγαίνουν στο ΧΥΤΑ, όταν γίνει. Επίσης, τώρα θα αρχίσει μέριμνα για απομάκρυνση των 

εγκαταλειμμένων οχημάτων. 

Για την κτηνοτροφία δίνει συστάσεις και παραινέσεις για το μέλλον, πιθανολογεί δυνατότητες και 

εναποθέτει τις ελπίδες του στο σταμάτημα των επιδοτήσεων το 2015. 

Μετά από όλα αυτά προκαλεί εντύπωση που ο Δήμαρχος ενδιαφέρεται να ξαναβάλει 

υποψηφιότητα και για την επόμενη πενταετία.     

Ο Δήμαρχος όμως έχει σαφή θέση για τρία μεγάλα ζητήματα: Δεν θέλει ιδιωτικοποίηση του νερού 

(αλλά θέλει μελέτη η διαχείρισή του!- Πότε;), είναι ικανοποιημένος από το Νοσοκομείο (!) και 

θέλει τις ανεμογεννήτριες του Μυτιληναίου (!).   

 

Για αυτό το τελευταίο αξίζει μια ειδική αναφορά.  

Το 2011 ο ίδιος ο Δήμαρχος και διάφορα παπαγαλάκια του Μυτιληναίου μίλαγαν για έσοδα 5 και 

6 εκατομμυρίων ευρώ. Μετά από 4 ενημερώσεις από την ΑΣΠΙ και την Πρωτοβουλία κατά των 

ανεμογεννητριών, όπου καταδείχτηκε ότι μόνο σε ιδανικές συνθήκες (να δουλεύουν και οι 110, να 

είναι ευνοϊκός ο άνεμος, να μην υπάρχουν απώλειες στην καλωδιακή σύνδεση με την Αττική) το 

ιδανικό μέγιστο δεν είναι πάνω από 1.700.000 ευρώ. Αυτό το ποσό είχε δεχτεί και ο Δήμαρχος την 

Άνοιξη του 2012. Σε αυτή τη συνέντευξη επανέρχεται σε οφέλη 2.000.000 ευρώ! Επομένως, 

πριμοδοτεί υπέρ του έργου. Γιατί τόση εμμονή; Ιδιαίτερα όταν λέει ότι είναι πάρα πολλές, ότι 

υπάρχει πρόβλημα με τους δρόμους και τις προστατευόμενες περιοχές, και ότι θα μπορούσαν να 

μπούν μέχρι 40 ή 20 ή 10 αλλά όχι 110 ανεμογεννήτριες. Το ότι είναι γιατρός δεν σημαίνει ότι δεν 

http://www.ethnos.gr/article.asp?catid=22768&subid=2&pubid=63892186
http://www.ikariamag.gr/article/%CE%99%CE%BA%CE%B1%CF%81%CE%AF%CE%B1%3A-%CE%94%CE%AE%CE%BC%CE%B1%CF%81%CF%87%CE%BF%CF%82-%CE%BC%CE%B5-%CF%84%CE%B5%CF%84%CF%81%CE%B1%CE%BA%CE%BF%CE%BC%CE%BC%CE%B1%CF%84%CE%B9%CE%BA%CE%AE-%CF%83%CF%84%CE%AE%CF%81%CE%B9%CE%BE%CE%B7
http://www.ikariamag.gr/article/%CE%99%CE%BA%CE%B1%CF%81%CE%AF%CE%B1%3A-%CE%94%CE%AE%CE%BC%CE%B1%CF%81%CF%87%CE%BF%CF%82-%CE%BC%CE%B5-%CF%84%CE%B5%CF%84%CF%81%CE%B1%CE%BA%CE%BF%CE%BC%CE%BC%CE%B1%CF%84%CE%B9%CE%BA%CE%AE-%CF%83%CF%84%CE%AE%CF%81%CE%B9%CE%BE%CE%B7
http://www.ikariamag.gr/article/%CE%99%CE%BA%CE%B1%CF%81%CE%AF%CE%B1%3A-%CE%94%CE%AE%CE%BC%CE%B1%CF%81%CF%87%CE%BF%CF%82-%CE%BC%CE%B5-%CF%84%CE%B5%CF%84%CF%81%CE%B1%CE%BA%CE%BF%CE%BC%CE%BC%CE%B1%CF%84%CE%B9%CE%BA%CE%AE-%CF%83%CF%84%CE%AE%CF%81%CE%B9%CE%BE%CE%B7
http://www.ikariamag.gr/article/%CE%99%CE%BA%CE%B1%CF%81%CE%AF%CE%B1%3A-%CE%94%CE%AE%CE%BC%CE%B1%CF%81%CF%87%CE%BF%CF%82-%CE%BC%CE%B5-%CF%84%CE%B5%CF%84%CF%81%CE%B1%CE%BA%CE%BF%CE%BC%CE%BC%CE%B1%CF%84%CE%B9%CE%BA%CE%AE-%CF%83%CF%84%CE%AE%CF%81%CE%B9%CE%BE%CE%B7


μπορεί να κάνει μια απλή διαίρεση για τα αναμενόμενα έσοδα, και να πει θαρρετά ότι οι 40 ή 20 ή 

10 ανεμογεννήτριες αναμένεται να δώσουν τοπικά οφέλη της τάξης των 50, 100, ή 200.000 ευρώ 

και όχι 2 εκατ. ούτε 1,7 ούτε καν 1 εκατ. Γιατί να υπερθεματίζει τόσο για τα ιδιωτικά συμφέροντα 

του Μυτιληναίου; Γιατί; Τι λόγο έχει και τον κάνει να παραπληροφορεί;  

Ο Δήμαρχος όμως λέει και κάτι άλλο. Δεν μπορούμε να είμαστε αντίθετοι με το έργο του 

Μυτιληναίου γιατί …καίμε πετρέλαιο στο εργοστάσιο της ΔΕΗ στις Φλέβες. Δεν ξέρει ότι το ρεύμα 

που θα παράγουν οι ανεμογεννήτριες του Μυτιληναίου θα είναι για εξαγωγή στην Αττική (το λέει 

η άδεια της ΡΑΕ); Δεν ξέρει ο Δήμαρχος ότι ο σταθμός της ΔΕΗ δεν θα δουλευει 9-10 μήνες το 

χρόνο γιατί η Ικαρία θα έχει αυτάρκεια 100% από το υβριδικό έργο Ανανεώσιμης Ενέργειας της 

Προεσπέρας και όχι από τις ανεμογεννήτριες του Μητιληναίου; Ότι μόνο τον Αύγουστο θα πρέπει 

να επικουρεί ο σταθμός της ΔΕΗ το υβριδικό για να συμπληρώνει περί τα 6 MW που θα λείπουν 

από το δίκτυο; Δεν το ξέρει; Αν ξέρει (και έχει παρακολουθήσει ειδικές ημερίδες για αυτό) γιατί 

δεν το λέει; Τι λόγο έχει να δημιουργεί σύγχιση και να παραπληροφορεί; Έχει κάποιο λόγο ώστε 

να βάζει τα συμφέροντα του Μυτιληναίου τόσο ψηλά, και τα συμφέροντα της Ικαρίας σε δεύτερη 

μοίρα;  

Τέλος, για τη ΔΕΗ Ανανεώσιμες και το υβριδικό της Προεσπέρας, ο δήμαρχος αναφέρει ότι θα 

πρέπει να παλέψουν για να έχουν περισσότερα ανταποδοτικά τοπικά οφέλη. Αυτό ήταν και μια από 

τις αρχικές προτάσεις της πρωτοβουλίας κατά των ανεμογεννητριών της Ικαρίας από το καλοκαίρι 

του 2011 και ο Δήμαρχος το είχε βρει αδύνατο. Χαιρόμαστε που άλλαξε γνώμη ο δήμαρχος. Πότε 

όμως σκέφτεται ο δήμαρχος ότι θα πρέπει να αρχίζουν να παλέβουν; Τι έχει κάνει για αυτό; Η 

Ικαρία έχει δώσει και τη γη της Προεσπέρας και το νερό της Ικαρίας ΤΖΑΜΠΑ για αυτό το έργο. 

Θα πρέπει να κάνουμε όλοι κοινό μέτωπο διεκδίκησης ΤΩΡΑ και να ζητήσουμε τοπικά οφέλη της 

τάξης του 10 ή 20% από αυτόν που θα λειτουργεί το έργο.  

Και φυσικά, ο Δήμος θα πρέπει να δρομολογήσει την τηλεθέρμανση και ψύξη των σπιτιών και 

κτηρίων του Αγ. Κηρύκου και των Θέρμων από τα θερμά νερά, τη γεωθερμία δηλαδή, που 

αφθονεί. 

Ας συντονιστούμε κάποτε για αυτά που υπηρετούν το συμφέρον του τόπου. 

Ηλίας Γιαννίρης          

 

Περίληψη της συνέντευξης του Δήμαρχου στο Ράδιο Ικαρία, Πέμπτη 5-9-2013 

 

Οικονομικά-οργανωτικά: 

Η εξέλιξη της ΣΑΤΑ: Στους 3 δήμους το 2010 ήταν 2.000.000 ευρώ. Η ΣΑΤΑ στο δήμο Αγ. 

Κηρύκου το 2011 ήταν 1.500.000 και το 2013 έπεσε στα 780.000 ευρώ. 

Ο Δήμαρχος ζητά τη συμπαράσταση των δημοτών και τουριστών. 

Ο Καλλικράτης θα έπρεπε να δράσει θετικά, όμως με τον τρόπο που έγινε δεν έπιασε καθόλου το 

επιθυμητό αποτέλεσμα. Θα πρέπει να απορροφούνται προγράμματα της ΕΕ αφού δεν υπάρχουν 

εθνικά χρήματα. 

Ο Δήμος δεν έχει επάρκεια μηχανικών. Το κράτος θα έπρεπε να έχει εφοδιάσει τους δήμους με 

επιστημονική επάρκεια για μελέτες. Από το 1999 θα έπρεπε να έχει γίνει το διπλογραφικό 

σύστημα. Έχει ζητήσει ένα μηχανικό που μάλλον θα εγκριθεί. Έχει δημιουργηθεί ταμείο που δεν 

υπήρχε στο δήμο. Συγκέντρωσαν και τους 3 μηχανικούς και οργάνωσαν μια στοιχειώδη τεχνική 

υπηρεσία και προσπαθούν να πάρουν διαχειριστική επάρκεια. Σήμερα, χρήματα που δίνονται από 

τη ΣΑΤΑ δίνονται σε μελέτες έξω και χάνονται ευκαιρίες.Ο Δήμος προσπαθεί να λύσει εγγενή 

προβλήματα. Τώρα προωθείται ο Οργανισμός εσωτερικής λειτουργίας του Δήμου. Θέτει τα 

ζητήματα στο ΥΠΕΣ και στην ΚΕΔΕ και θα τα θέσει και στη συνάντηση νησιωτικών και ορεινών 

δήμων την Παρασκευή στην ΚΕΔΕ. Ο Καλλικράτης στήθηκε με τσαπατσουλιά χωρίς μέσα και 

πόρους. 

 

 

Έργα: 

Αμέσως μετά τη θεομηνία του 18-10-2010 κηρυχθήκαμε πλημμυρόπληκτοι. 

Έχουν γίνει 2 εργολαβίες αλλά δεν έχουν επουλωθεί οι πληγές. 

Μέσω  ΕΕ πρέπει να κινηθούμε για τους δρόμους.  



Νας-Κάλαμος βασικός δρόμος για το δίκτυο. Πριν μια βδομάδα επανεντάχθηκε ο δρόμος 

(13.000.000) στο ΕΣΠΑ αφού λύθηκε το πρόβλημα με τον εργολάβο. 

Δρόμος Δάφνη-Φύτεμα (ΟΠΑΧ) από υπ γεωργίας, έγινε η δημοπράτηση, έχει μπει ο εργολάβος. 

Πλακόστρωση και διαμόρφωση Αγ Κηρύκου, 700.000 (ΟΠΑΧ).  

Παράκαμψη Ευδήλου 10.000.000 έχουν βγει οι απαλλοτριώσεις, έχουν γίνει οι ενστάσεις και από 

ΦΛΕΣ μέχρι το παλιό λατομείο του Πίτακα. 

Ο δρόμος που έχει στοιχειώσει είναι ο δρόμος Στελί-Φραντάτο-Ράχες. Το 1960 τον ξεκίνησαν με 

τσάπες. Ολοκληρώθηκε η μελέτη του έργου. Εντάχθηκε στο υπ Μεταφορών. Υπάρχει πρόβλημα 

στη διάθεση των υλικών εξόρυξης. Τώρα έχουν λυθεί όλα αυτά. Η χρηματοδότηση καθυστερεί. 

Μπορεί να ενταχθεί στο ΕΣΠΑ. 17.000.000. 

Όλα συνολικά είναι περίπου 60.000.000. 

Υπάρχει από το Δήμο αδυναμία συντήρησης των δρόμων. 

 

Λιμενικά: 

Το λιμάνι Ευδήλου έχει ξεκινήσει (13.000.000). 

Μικρό λιμανάκι στο Γιαλισκάρι: Ζωτικής σημασίας. Η μελέτη ξεκίνησε με διαμόρφωση 

εσωτερικού χώρου, ανάστατοι οι ψαράδες, απαιτούνται 650.000 και λείπουν 250.000 για 

ολοκλήρωση του μώλου. Τελικά βρέθηκαν από το υπουργείο Αιγαίου. 

Στο Καρκινάγρι θα πάει μια μπίγα για εκσκαφή.  

Τουριστικό αγκυροβόλιο Αγ Κηρύκου: (9.500.000) υπήρχε παλινωδία, άλλα έλεγε ο ΕΟΤ (76 

σκάφη) άλλα το υπ τουριστ ανάπτυξης (56 σκάφη). Έγιναν οι μελέτες όλες. Στις 22-10 γίνεται η 

δημοπράτηση (διεθνής διαγωνισμός) θα ανήκει στο Δήμο αλλά έγινε σύμβαση με το υπ τουρισμού 

και ο δήμος πληρώνει νοίκι 4.500 στον ΕΟΤ για μεγάλο χρονικό διάστημα. Ισχύει για όλα τα 

αντίστοιχα έργα που γίνονται. Είναι ΕΣΠΑ. Θα ανήκει στο Δήμο.  Οι πηγές Μουσταφά δεν θα 

πειραχτούν καθόλου. Έσοδα που αναμένονται: δεν είναι σαφές. Θέλει να είναι με βιολογικό 

καθαρισμό. Στα τέλη του 2015 η ολοκλήρωση του. 

Υπάρχει αίτημα για τοπικό δημοτικό λιμενικό ταμείο αλλά λείπουν υπογραφές από κάποιους 

υπουργούς. Είναι στο ΣΤΕ. Δεν προχωράει γρήγορα το αίτημα. 

 

Βιολογικοί καθαρισμοί:   

Αγ Κήρυκος ο βιολογικός μπαίνει στην τελική ευθεία έχει ωρισμάσει, περιμένουν την 

περιβαλλοντική άδεια, χρηματοδότηση από ΕΠΕΡΑ του ΥΠΕΚΑ, θα γίνει σε αναδασωτέα 

περιοχή, και θα δοθεί η άδεια για λόγους γενικότερου συμφέροντος. Προχωράνε οι βιολογικοί σε 

Φάρο και Καραβόσταμο, έχει τελειώσει και η περιβ. μελέτη του Καραβοστάμου και πάει για 

δημοπράτηση. Σε 4-5 μήνες πρέπει να ξεκινήσει. Για το Φάρο χρειάζεται να λυθεί το θέμα της 

απόρριψης λυμμάτων 300 μέτρα αγωγός μέσα στη θάλασσα λέει η περιφέρεια 150 μέτρα λέει ο 

μελετητής. Αναμένεται να λυθεί από Μυτιλήνη.  

Οι βιολογικοί Ευδήλου και Αρμενιστή, συντηρήθηκαν και καθαρίστηκαν και δούλεψαν ανεκτά 

και δεν μύρισαν παρά μόνο μερικές μέρες. Μόλις τους καθάρισαν βρήκαν να έχουν βουλώσει με 

πανιά κλπ. Δεν πρέπει να πέφτουν λήμματα που είναι σε σήψη. Με την αύξηση του τουρισμού 

χρειάζεται ένας κόμπακτ πρόσθετος βιολογ καθαρισμός.  Του Ευδήλου δούλεψε αρκετά καλά, 

αλλά είχε μια μηχανική βλάβη. Για τον Αρμενιστή, υπήρχαν 2 έλεγχοι του δήμου στα ξενοδοχεία 

και έγιναν συστάσεις για τους βιολογικούς των ξενοδοχείων. Πανιά, σερβιέτες κλπ να μην 

πέφτουν στην αποχέτευση. 

 

Διαχείριση των απορριμμάτων:  

Εκκλήσεις του Δήμου για ανακύκλωση που δεν αποδίδουν όσο έπρεπε. Η νοικοκυρά να έχει μια 

σακούλα για ανακύκλωση και να κάνει διαλογή στους κάδους. Οι επαγγελματίες να διπλώνουν τις 

χαρτόκουτες. Ο Δήμος θα ασχοληθεί και με την κομποστοποίηση. Στο ΕΠΕΡΑ έχουν κάνει 

αίτηση να εγκριθούν κάδοι απορριμμάτων και κάδοι κομποστοποίησης. Τον επόμενο μήνα μετά 

την αξιολόγηση θα ξέρει περισσότερα για την κομποστοποίηση.  

ΧΥΤΑ: Είναι στις απαλλοτριώσεις και μετά θα προχωρήσει το έργο. Στο μεσοδιάστημα πρέπει να 

γίνει παράλληλα χώρος για να κλείσει ο ΧΑΔΑ Ευδήλου και Ραχών, τα ανακυκλώσιμα μέσω 

ΕΕΑΑ να φεύγουν (δέχτηκαν πιέσεις και υπέγραψαν σύμβαση) και ο δήμος θα κάνει ράμπα και τα 



φορτηγά της ανακύκλωσης θα εργάζονται. Από το ΕΠΕΡΑ θα δοθεί και ένα μηχάνημα που 

συμπιέζει τα απορρίμματα και να δένονται ώστε και μπορούν να μένουν δεματοποιημένα έως και 

3 χρόνια. Όταν θα ανοίξει ο ΧΥΤΑ θα πάνε εκεί.  

Διάνοιξη δρόμου χρειάζεται για τον ΧΥΤΑ.  

Μπάζα: Θα πρέπει να καθοριστούν χώροι για εναπόθεση.  

Εγκαταλειμμένα Οχήματα: Το πρεσάρισμα είναι ανταποδοτικό και υπάρχει ενδιαφέρον. Θα 

κολληθούν χαρτιά για απομάκρυνση. Μετά θα απομακρύνονται.  

 

Χαράτσι για ακίνητα:  

Ζήτησε ο δήμος με εξώδικο να υπάρχει 3 ευρώ /τ.μ. που είναι το κατώτατο. Ερώτημα γιατί δεν 

ζητάει κατάργηση του χαρατσιού. Είναι ρεαλιστική η πρόταση και μπορούν να βάλουν 4 ή 5 ενώ 

το 3 είναι εφικτό. 

 

Εφορία:  

Εκκρεμεί απόφαση του ΣτΕ.  

Πρωταθλητές στη φοροδιαφυγή αλλά δεν ήταν αληθές.  

Το 2012 και το 2011 είχε ξεπεράσει το πλάνο της η ΔΟΥ. Το ΓΕΦ (γραφ. Εξυπηρ. 

Φορολογουμένων) δεν λύνει όλα τα προβλήματα και ο κόσμος θα αναγκάζεται να πηγαίνει στη 

Σάμο. 

 

Φιλαρμονική: 

Πρέπει να γίνει πρόσληψη αρχιμουσικού. Κατάφερε από 40 παιδιά να είναι 120, κάνει 

καταπληκτικές εμφανίσεις, μουσικά τμήματα κλπ, Αίτηση στο ΥΠΕΣ για να γίνει μόνιμος και με 

12μηνη θητεία, και 8μηνη αλλά δεν υπάρχει απάντηση. Δεν αφήνουν το δήμο να τον πληρώσει. 

 

Γηροκομείο: 

Συζήτηση στην πρόταση για να ιδρυθεί εταιρεία κοινωνικής βοήθειας Κέντρο Φροντίδας 

Ηλικιωμένων και όχι γηροκομείο γιατί έχει άλλες προδιαγραφές και 13 άτομα. Ο Δήμος να 

εγγυηθεί και η εταιρεία να είναι αυτόνομη. Είναι κοινωνική υποχρέωση του κράτους αλλά δεν 

γίνεται. Μέσω φίλων του γηροκομείου επίσης μπορεί να γίνει χρηματοδότηση αλλά η πρώτη λύση 

είναι περισσότερο βιώσιμη. Ο σεβασμιώτατος περιμένει ολοκληρωμένες απόψεις.   

 

Κτηνοτροφία:  

Πριν 2 ΔΣ είχαμε το πόρισμα της δημοτικής επιτροπής. Υπάρχει η ομάδα των επαγγελματιών και 

μια ομάδα που λειτουργεί ως πειρατές κι δεν συμμετέχουν. 2 τα προβλήματα: Πως θα 

προστατεύσουμε το περιβάλλον και πώς θα προστατεύσουμε τις περιουσίες στα χωριά. Κινητά 

σφαγεία. Να κλείσουν ορισμένες περιοχές για βόσκηση εκ περιτροπής. Το υπ γεωργίας μπορεί να 

δώσει σπόρους για αναχλόαση. Πρέπει να μειωθούν τα ζώα είναι 44.000, ενώ 14.000 είναι η 

βοσκοικανότητα της Ικαρίας. Η επιδότηση θα κοπεί το 2015. Με αναδιοργάνωση, ποιμενόμενα 

ζώα, θα μπορούν να έχουν το ίδιο εισόδημα και ελεγχόμενη κτηνοτροφία και άρση των 

διαπληκτισμών. 

  

Ανεμογεννήτριες:  

Τοπογράφοι του Μυτηλιναίου. Έστειλαν απάντηση και είπαν ότι δεν είναι υποχρεωμένοι να 

ενημερώνουν το δήμο. Καταφέραμε μέσα στο ΣΧΟΑΠ να μην ξεπερνούν τις βουνοκορφές. Στο 

επόμενο διάστημα δεν πρόκειται να γίνει τίποτα. Δεν υπάρχει χρήματοδότηση για το Μυτιληναίο. 

Ζήτησαν από το δίκτυο Δάφνη να γίνει μια μελέτη.  Ποια θα είναι τα οφέλη, στην αρχή έλεγαν για 

5.000.000 και τώρα είναι ίσως 2.000.000 ευρώ. Πρέπει να μην είμαστε αρνητικοί γιατί γίνεται 

καύση μαζούτ στις Φλέβες. Τι θα γίνει με τους δρόμους είναι πρόβλημα. Αν είναι μεγάλος ο 

αριθμός θα προκαλέσουν καταστροφές. Πρέπει να είναι σύμβατές με το περιβάλλον. Θα είναι 40, 

20 θα είναι 10 θα δούμε. Θα ληφθεί υπόψη και η γνώμη των καριωτών.  

Έχουν υπογράψει μια σύμβαση με ομάδα αναρριχητών για σήμανση των βράχων για αναρρίχηση, 

σήμανση των μονοπατιών. Δεν θα ισοπεδωθεί ο Αθέρας, λέει ο δήμαρχος.  

 



ΔΕΗ Ανανεώσιμες και υβριδικό:  

Θα πρέπει να παλέψουν για να έχουν περισσότερα ανταποδοτικά.  

 

Πράσινα νησιά: Περιμένει από την Κα Ρίμα Ταραμπέι να έρθει μέσα στο φθινόπωρο, να 

ξεναγηθεί και να δουν τι δράση θα κάνουν. 

 

Ρίγανη:  

Μπορεί να γίνει συσκευασία, όπως και για άλλα αρωματικά φυτά. 

 

Διαχείριση νερού:  

Αυξημένη ανάγκη για ποτιστικό νερό. Θα πρέπει να αυξηθούν οι καλλιέργειες, να υπάρχει 

επάρκεια πόσιμου νερού, 40-45.000 διακινήθηκαν φέτος και μετά οι καλλιέργειες. Χρήζει 

μελέτης, γίνεται σπατάλη, πρέπει να γίνουν με μικροσταγόνες για δεκαπλάσιες εκτάσεις. Να 

αντιμετωπιστούν οι διαρροές. Πρέπει να υπάρχει αστυνόμευση για λαθραία ποτίσματα.  Στο Άγιο 

Όρος έχουν κήπους απέραντους με σταγόνες. Να γεμίζει το αυλάκι με νερό είναι απαράδεκτο.  

Μικρά φράγματα: Πουρνοπόταμος, Κυπαρίσσι, Πλατανωπή, δεν απαιτούσαν γεωλογική μελέτη. 

Δεν έχουν δουλέψει. Δεν υπάρχουν πόροι.  

Μόνο 100.000 ευρώ για κάθε δημοτικό διαμέρισμα το 2014 προβλέπει η ΣΑΤΑ.    

Μικρά έργα (χωματόδρομοι κλπ) 600.000 ευρώ θα πάρει ο Άγιος. Λίγο πιο κάτω είναι το ποσό 

του Ευδήλου. 

 

Ιδιωτικοποίηση νερού: 

Δεν υπάρχει θέμα που τέθηκε για ιδιωτικοποίηση του νερού ΠΕΔ. Ενημέρωσαν από την ΕΥΔΑΠ 

Νήσων το Δήμο, υπάρχουν πεπαλαιωμένες εγκαταστάσεις, αλλά ο Δήμος αρνείται για 

ιδιωτικοποίηση. 

Είναι αυτονόητο να λένε οι κάτοικοι τη γνώμη τους. Να καταθέτουν προτάσεις, απόψεις, ιδέες.  

 

Συντήρηση μονοπατιών:  

Υπάρχει στις προθέσεις αλλά δεν έχει λεφτά ο δήμος. Αν βγει κάτι από ΕΣΠΑ θα προσπαθήσουν 

να το πάρουν.  

 

Το 2014 βλέπει για τις εκλογές πολύ δύσκολα τα πράγματα. Χρειάζεται κοινή πάλη. Σα δήμος δεν 

θα λύσει το κοινωνικό πρόβλημα αλλά μπορεί να συμβάλει. Να βρεθεί ένα κοινό πρόγραμμα, θα 

ξανασυμμετάσχει στις εκλογές.  

 

Νοσοκομείο:  

Έχει ζήσει 37 χρόνια σε νοσοκομεία. Χρειάζεται καλή στελέχωση και καλό εργαστηριακό 

εξοπλισμό. Ο Δήμος ζήτησε να γίνει νεφρολογική μονάδα-ίδρυμα Νιάρχου (Χρειάζεται να 

υπάρχει νεφρολόγος), και τομογράφος, ίδρυμα Νιάρχου. Στο νοσοκομείο υπήρχαν παλιότερα 13 

γιατροί και 1 επικουρικός. Σήμερα υπάρχουν 18 μόνιμοι γιατροί και 4 επικουρικοί. Υπάρχει για 

Ικαρία και Λήμνο διάθεση από την πολιτική ηγεσία για ευρεία ανεξαρτησία και δικό του ΑΦΜ.  

 

επιστροφή 
 

Το Περιφερειακό Συμβούλιο έχει αποφασίσει να σεβαστεί τη λαϊκή βούληση των κατοίκων 

της Ικαρίας και την όποια απόφαση πάρει το Δημοτικό Συμβούλιο Ικαρίας, σχετικά με την 

εγκατάσταση «Αιολικού Πάρκου» στη νήσο Ικαρία. 

 
Θα σεβαστούμε την απόφαση του λαού της Ικαρίας για τις ανεμογεννήτριες 

Μυτιληναίου ,  αποφάσισε το Περιφερειακό Συμβούλιο Βορείου Αιγαίου,  και  μάλιστα 
οΔήμαρχος Ικαρίας,  ήταν παρών σε εκείνη τη συνεδρίαση,  στη Μυτιλήνη.  Η απόφαση 

αυτή ΔΕΝ ΥΠΑΡΧΕΙ αναρτημένη στις αποφάσεις του Περιφερειακού Συμβουλίου,  στην  

ιστοσελίδα της Περιφέρειας.  Γιατί άραγε; Το θέσαμε στο περιφερειακό συμβούλιο και  
απάντηση δεν πήραμε.   



Εμείς την έχουμε από τα πρακτικά που μοιράζονται στους συμβούλους,  και  

αναδημοσιεύουμε εδώ τα βασικά σημεία της  απόφασης,  γιατί είναι μεγάλης σημασίας 

για την Ικαρία, αλλά και για την ποιότητα του Περιφερειακού Συμβουλίου. 

Έρχονται αυτοδιοικητικές εκλογές το 2014 και οι πολίτες πρέπει να ξέρουν τι 

ψηφίζουν .   

Η σαφής αυτή θέση του Περιφερειακού Συμβουλίου για την Ικαρία αποδείχτηκε 

τουλάχιστον υποκριτική.  Όταν μετά από μήνες ήρθε στο Περιφερειακό Συμβούλιο  το 
θέμα των ανεμογεννητριών της ΡΟΚΑΣ -IBERDROLLA για τα νησιά Λέσβο,  Χίο και  

Λήμνο,  ο δήμαρχος Λήμνου,  που ε ίχε ομόφωνη απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου της  

Λήμνου κατά των ανεμογεννητριών,  αλλά και το όχι των τοπικών συλλόγων της  
Λήμνου,  επικαλέστηκε αυτή την απόφαση  για τις ανεμογεννήτριες της Ικαρίας και  

ζήτησε να σεβαστεί το Περιφερειακό Συμβούλιο την απόφαση του λαού της Λήμνου και  

να μην εγκρίνει το μέρος του σχεδ ίου που αφορά τη Λήμνο.   

Τι έκανε το Περιφερειακό Συμβούλιο; Έγραψε στα παλιά του τα παπ ούτσια τον 

Δήμαρχο Λήμνου ,  δεν συζήτησε καν την πρότασή του και  προχώρησε στην έγκριση του  

σχεδίου για τ ις ανεμογεννήτριες στα τρ ια νησιά ως έχει,  χωρίς να εξαιρέσει τη Λήμνο! 

Συντον ιστικό ρόλο για την έγκριση από το Περιφερειακό Συμβούλιο του γιγαντιαίου  
σχεδίου της  ΡΟΚΑΣ - IBERDROLLA έπαιξε ο αντιπεριφερειάρχης κ.  Μάρκου,  ο οποίος  

ήταν φανατικά υπέρμαχος του σχεδ ίου αυτού.  

Το θέμα αυτό της έγκρισης το ε ίχαμε παρουσιάσει και στα τεύχη Νο 32 και 33.  
ΜΕΓΑΛΑ ΑΙΟΛΙΚΑ ΠΑΡΚΑ… ΣΤΑ ΜΙΚΡΑ ΝΗΣΙΑ ΤΟΥ ΒΟΡΕΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ;  

Ένα έγκλημα συντελείται  του Μανόλη Ντουντουνάκη  

Η θέση των Οικολόγων Πράσινων για τη Ροκας –  Ibedrola   
Για τη διαδικασία γνωμοδότησης της Περιφέρειας γ ια τ ις 705 Ανεμογεννήτριες σε 

Λέσβο,  Χίο,  Λήμνο   

Περιφέρεια Βορείου Αιγαίου : Δημοσιοποίηση των κειμένων διαβούλευσης για το έργο: 

Αιγαία Ζεύξη   
Υπογράφοντες έλληνες πολίτες και καλλιτέχνες για τις αν εμογεννήτριες στη Χίο   

 Μερικές πρόσθετες παρατηρήσεις για την τοποθέτηση του Οικολογικού Ανέμου στο 

Περιφερειακό Συμβούλιο Βορείου Αιγαίου,  κατά τη συζήτηση της ΜΠΕ της ΡΟΚΑΣ -
Iberdrolla  

Η υποκρισία του Περιφερειακού Συμβουλίου Β.  Αιγαίου δεν έχει όρια  

Ηλίας Γιαννίρης  

 

Αριθμός Απόφασης 171/2011  

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΒΟΡΕΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ  

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΒΟΡΕΙΟΥ 

ΑΙΓΑΙΟΥ  

 

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ 18
η
  25 / 10 / 2011 

ΘΕΜΑ 11
ο
 

 

Συζήτηση- λήψη απόφασης περί επικείμενης εγκατάστασης Αιολικού Πάρκου 

στη νήσο Ικαρία  

 

ΓΙΑΚΑΛΗΣ (ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ) :  Πρέπει να πω το εξής.  … Γιατί άκουσα, 

καλεί το Π.Σ..  Κανονικά πρέπει να πούμε το εξής,  καλείται ο  λαός της Ικαρίας να 

αποφασίσει.  Θα πρέπει λοιπόν να ακουστεί και η φωνή της  Ικαρίας,  εκεί που θα 

γίνει η επένδυση και βεβαίως πριν και πάνω απ’ όλα πρέπει να ακουστεί το  

Δημοτικό Συμβούλιο. Πριν λοιπόν αποφασίσουμε εμείς,  δεν είναι σωστό να 

ακούσουμε ποια είναι η άποψη του Δημοτικού Συμβουλίου που εκφράζει όλο το 

νησί; Ένα είναι αυτό βασικό.  

Δεύτερον. Εδώ βλέπω και το Δήμαρχο της Ικαρίας που μπορεί αν θέλει να πάρει 

το λόγο.  

Θέλω όμως να δηλώσω και κάτι,  την άποψή μου την προσωπική. Εγώ είμαι υπέρ 

των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας,  βέβαια μέσα από ποια λογική; Που να πληροί 

http://www.asda.gr/ikariaka/hlekd32.htm#τερκενλή
http://www.asda.gr/ikariaka/hlekd32.htm#Ντουντουνάκης
http://www.asda.gr/ikariaka/hlekd32.htm#ΟΠΡόκας
http://www.asda.gr/ikariaka/hlekd32.htm#γνωμοδότ
http://www.asda.gr/ikariaka/hlekd32.htm#γνωμοδότ
http://www.asda.gr/ikariaka/hlekd32.htm#διαβούλ
http://www.asda.gr/ikariaka/hlekd32.htm#διαβούλ
http://www.asda.gr/ikariaka/hlekd32.htm#Χίος
http://www.asda.gr/ikariaka/hlekd33.htm#ρόκας
http://www.asda.gr/ikariaka/hlekd33.htm#ρόκας
http://www.asda.gr/ikariaka/hlekd33.htm#ρόκας
http://www.asda.gr/ikariaka/hlekd33.htm#υποκρισία


όλες τις προϋποθέσεις εκείνες τις περιβαλλοντικές,  να γίνουν όλες οι μελέτες 

σωστά και βεβαίως δεν είμαι αρνητικός.  (σελίδα 236)  

……………………………………………………. 

ΓΙΑΚΑΛΗΣ (ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ) :  Εγώ πάντως εξακολουθώ να λέω, ας 

αφήσουμε τον ικαριώτικο λαό να αποφασίσει.  (σελίδα 247)  

………………………………………………  

ΔΗΜΗΡΟΥΔΗΣ (ΠΡΟΕΔΡΟΣ) :  Να σας κάνω μια ερώτηση, τη «Λαϊκή 

Συσπείρωση». Το βάλατε το θέμα εκεί.  Δεν μας είπατε όμως τι ζητάτε.  

ΣΤΕΦΑΝΑΚΗ :  Σας είπα, να πάρει απόφαση το Π.Σ. να μη δεχτεί αυτή την …  

ΔΗΜΗΡΟΥΔΗΣ (ΠΡΟΕΔΡΟΣ) :  Κι αν ο Δήμος πάρει άλλη απόφαση και δεχτεί,  

τι θα κάνουμε;  

ΓΙΑΝΝΙΡΗΣ :  Κ. Πρόεδρε, είναι απλό. Μπορώ να παρέμβω λ ιγάκι; Και ο Δήμος 

έχει υποβάλει ένσταση, είμαστε κατά την απόφασης της ΡΑΕ για 110 

ανεμογεννήτριες.  Αυτό.  

ΔΗΜΗΡΟΥΔΗΣ (ΠΡΟΕΔΡΟΣ) :  Κ. Γιαννίρη, συγνώμη. Έρχεται ένα θέμα και 

τυχαίνει σήμερα να είναι και ο  Δήμαρχος εδώ ο οποίος λέει ότι τέλος Νοεμβρίου 

πιθανόν να φέρει το θέμα στο συμβούλιο. Εμείς τ ι απόφαση θα πάρουμε δηλαδή; 

Θα πάρουμε μια απόφαση να πούμε, λέω εγώ, όχι και να πει το συμβούλιο ναι και 

τι θα κάνουμε εδώ;  

…  
ΣΤΕΦΑΝΑΚΗ :  Θα παίξει ρόλο η δική σας απόφαση.  

ΔΗΜΗΡΟΥΔΗΣ (ΠΡΟΕΔΡΟΣ) :  Προηγείται η απόφαση της τοπικής κοινωνίας.  

…  

ΓΙΑΚΑΛΗΣ (ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ) :  Συνάδελφοι,  όταν μιλάμε για δημοκρατία, η 

δημοκρατία θα ε ίναι μέσα εκεί στην Ικαρία. Αυτοί θα αποφασίσουνε.  

…  

ΓΙΑΚΑΛΗΣ (ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ) :  Κι όχι εσείς,  κ.  Γιαννίρη που μένετε στην 

Κρήτη κι εγώ που μένω στη Μυτιλήνη. Να σταματήσετε να γίνεστε οι σωτήρες.  

Άντε.  (σελίδες 249 -250)  

………………………………………………….  

ΔΗΜΗΡΟΥΔΗΣ (ΠΡΟΕΔΡΟΣ) :  Λοιπόν, συνάδελφοι,  ψηφίζουμε. … Το Π.Σ.,  

συνάδελφοι,  παίρνει απόφαση σήμερα ως εξής.  Θα σεβαστεί την απόφαση του 

λαού και του Δημοτικού Συμβουλίου της Ικαρίας.  Αυτή πρέπει να ε ίναι η 

απόφασή μας. … (σελίδα 253)  

……………………………..  

ΔΗΜΗΡΟΥΔΗΣ (ΠΡΟΕΔΡΟΣ) :  Συνάδελφοι,  επειδή το ζήτημα μπήκε έτσι που 

μπήκε, εμείς  σαν Αυτοδιοίκηση Β’ βαθμού θα σεβαστούμε την  όποια απόφαση 

πάρει η Αυτοδιοίκηση του Α’ βαθμού, δηλαδή ο Δήμος και το Δημοτικό 

Συμβούλιο, που εκφράζει το λαό της  Ικαρίας,  ο  οποίος και το εξέλεξε.  

Συμφωνούμε; Ποιοι συμφωνούν;  

ΓΙΑΚΑΛΗΣ (ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ) :  Μα είπε ο Δήμαρχος θα κάνει κι άλλες  

ημερίδες,  θα ενημερώσει το λαό.  

ΔΗΜΗΡΟΥΔΗΣ (ΠΡΟΕΔΡΟΣ) :  Η επιστήμη δεν ε ίναι μονόπατη. Ποιοι 

ψηφίζουν; Ποιοι είναι κατά;  

…  

ΔΗΜΗΡΟΥΔΗΣ (ΠΡΟΕΔΡΟΣ) :  … Εμείς λοιπόν παίρνουμε μια απόφαση να 

σεβαστούμε τη λαϊκή βούληση του λαού της Ικαρίας.  Δεν μπαίνουμε σε τεχνικά 

ζητήματα.  

…  

ΔΗΜΗΡΟΥΔΗΣ (ΠΡΟΕΔΡΟΣ) :  Εντάξει.  Η απόφαση ψηφίστηκε κατά 

πλειοψηφία. Ποιοι ψηφίζουν κατά στην απόφαση που διατύπωσα εγώ;  

…  
ΔΗΜΗΡΟΥΔΗΣ (ΠΡΟΕΔΡΟΣ) :  Κι αν  αποφασίσει το Δημοτικό Συμβούλιο 

δημοψήφισμα, στο λαό θα αποτανθεί όχι σε μας. Λοιπόν, μπαίνει η ψηφοφορία η 



πρόταση όμως διατυπώθηκε από την κα. Στεφανάκη, της «Λαϊκής Συσπείρωσης».  

Ποιοι ψηφίζουν υπέρ; 4.  …  

 Μπαίνει σε ψηφοφορία το θέμα όπως το κατέθεσα εγώ, την εναλλακτική 

πρόταση με βάση αυτό που θα αποφασίσει ο  λαός της Ικαρίας και το Δημοτικό 

Συμβούλιο. Ποιοι ψηφίζουν υπέρ; Λοιπόν, τελείωσε το θέμα. Λευκό οι 3 εσείς.   

Το Περιφερειακό Συμβούλιο Αποφασίζει  

Με ψήφους:  

   19 ΥΠΕΡ  

   04 ΛΕΥΚΟ (Π.Σ. Κ. Ε. Κόρακα, Σ. Φιλιππή, κα. Α. Στεφανάκη, Η.  

Γιαννίρη)  

Να σεβαστεί τη λαϊκή βούληση των κατοίκων της Ικαρίας και την όποια 

απόφαση πάρει το Δημοτικό Συμβούλιο Ικαρίας, σχετικά με την εγκατάσταση 

«Αιολικού Πάρκου» στη νήσο Ικαρία.  

Αριθμός Απόφασης 171/2011  

(Σελίδες 254-258) 

………………………………………………………………….. 
επιστροφή 

 
 

Προσκλήσεις-Προκηρύξεις ΕΣΠΑ 2007-2013 
Ολοκληρωμένα σχέδια για την αγροτική αναγέννηση του Δήμου Ικαρίας  

 

Ξέρει κανείς κάτι; Υπάρχουν τέτοια εγκεκριμένα έργα για Ικαρία; Ευχαρίστως θα δημοσιεύαμε 

κάτι αν μας στέλνατε πληροφορίες. Στείλτε μας πληροφορίες ακόμη κι αν δεν υπήρξε καμιά 

υποβολή πρότασης. ΗΓ 

 

Η παρούσα πρόσκληση αναφέρεται αποκλειστικά και μόνο στα εγκεκριμένα έργα του 

ολοκληρωμένου σχεδίου ανάπτυξης περιοχών υπαίθρου (ΟΣΑΠΥ) του Δήμου Ικαρίας όπως 

περιλαμβάνονται στην σχετική εγκριτική απόφαση που έχει εκδοθεί. Απαραίτητη προϋπόθεση για 

την αποδοχή των προτάσεων είναι η αρχική τους ένταξη στους πίνακες του συγκεκριμένου 

σχεδίου ΟΣΑΠΥ.  

Προϋπολογισμός: 3.052.621€  

Επιχειρησιακό πρόγραμμα: ΕΠ "Κρήτης και Νήσων Αιγαίου"  

Περιοχή εφαρμογής: Νομός Σάμου  

Προθεσμία: 16/9/2013  

Πληροφορίες: http://www.espa.gr/el/Pages/ProclamationsFS.aspx?item=2394  
 

επιστροφή 

 

Προς δημοπράτηση το καταφύγιο τουριστικών σκαφών στον Άγιο Κήρυκο Ικαρίας  

 

Τι έγινε η Μαρίνα της Λευκάδας που κατασκεύαζε κάποτε η εταιρεία Σαραντόπουλου μέσω του 

ΚΠΣ;  

Έγιναν τα χωματουργικά για το μώλο, εξασφαλίστηκε και ισοπεδώθηκε η χερσαία ζώνη, πήγαινε 

να συνδεθεί με το εγκαταλειμμένο ξενοδοχείο ΤΟΥΛΑ ΠΑΛΑΣ, πληρώθηκε και… 

εγκαταλείφθηκε! Τα χωματουργικά τα πήρε η θάλασσα μαζί με τα λεφτουδάκια μας και το όνειρο 

της μαρίνας. 

Το όνειρο γύρισε γύρω γύρω, κάποιοι το τοποθέτησαν μέσα στο λιμάνι του Αγίου Κηρύκου, και 

τώρα επανήλθε στην περιοχή κάτω από το Διοικητήριο. Γιατί εκεί; Μήπως γιατί εκεί υπάρχει και 

το κτήριο του διοικητηρίου; Το οποίο όλο και περισσότερο εκκενώνεται από υπηρεσίες; Γιατί 

υπάρχουν οι θερμοπηγές του Μουσταφά, οι οποίες είναι σε τροχιά ιδιωτικοποίησης αν δεν 

ενεργήσει ο δήμος μέχρι το 2016; Γιατί λοιπόν σε αυτή τη θέση; Για να δοθεί σε ιδιώτες; Ή στο 

Δήμο; Ο Δήμαρχος «ελπίζει» ότι θα δοθεί στο Δήμο Ικαρίας, αλλά δεν έχει κάτι γραπτό στα χέρια 

του. Θα πληρώνει όμως ο Δήμος Ικαρίας στο υπ. τουρισμού  για την κατασκευή του έργου … 

http://www.espa.gr/el/Pages/ProclamationsFS.aspx?item=2394


μηνιάτικο «νοίκι» 4.500 ευρώ!!! Γιατί έτσι του ζήτησαν, εκβιαστικά. Και δεν προβλέπεται 

βιολογικός καθαρισμός παρ’ όλο που το έργο είναι στο ΕΣΠΑ! 

Αδυνατούμε να καταλάβουμε τέτοιους «σχεδιασμούς». 

Ο εκδότης    

 

21/09/2013 

 

(για να δείτε την κάτοψη του τουριστικού καταφυγίου κάντε κλίκ στην πηγή του άρθρου)  

Το έργο δημοπρατείται κατά πάσα πιθανότητα στις 18 Οκτωβρίου και αναμένεται να βοηθήσει 

κατά πολύ το λιμενισμό των τουριστικών σκαφών που περνούν ή έχουν προορισμό την Ικαρία. 

Αριθμός σκαφών που θα μπορούν να φιλοξενηθούν: 

23 σκάφη των 6μ 

12 των 8μ. 

8 των 10μ. 

30 των 12μ. 

και 4 των 15μ. 

 

Πηγή: http://www.ikariamag.gr/pros-dimopratisi-katafygio-toyristikon-skafon-ston-agio-kiryko-

ikarias  
 
επιστροφή 
 

Όταν οι αγώνες φέρνουν αποτελέσματα: 
Σε τροχιά επαναλειτουργίας τα νηπιαγωγεία Αγίου Κηρύκου  

 

Αν οι γονείς και οι νηπιαγωγοί δεν είχαν ξεσηκωθεί δεν θα λυνόταν το ζήτημα και το νηπιαγωγείο 

θα υπολειτουργούσε όλη τη χρονιά. Μπράβο σε τέτοιους αγώνες! Μακάρι να μας δείξουν τον 

τρόπο για διεκδικήσεις τα νηπιαγωγεία! Όλοι πίσω στα θρανία, από την αρχή.  ΗΓ 

  

1 Οκτωβρίου 2013  

Μετά από σχεδόν 3 εβδομάδες αγωνιστικών κινητοποιήσεων, διαβουλεύσεων με το υπουργείο 

παιδείας και φορείς της τοπικής διοίκησης, λαμβάνει τέλος, όπως όλα δείχνουν, η κατάληψη του 

1ου και 2ου νηπιαγωγείου Αγίου Κηρύκου Ικαρίας καθώς το υπουργείο ανακοίνωσε χθες τη 

πρόσληψη 2 νηπιαγωγών, και αναμένουμε σχετική απόφαση από τον Σύλλογο Γονέων κ 

Κηδεμόνων των νηπιαγωγείων.  

 

Να θυμίσουμε ότι οι σύλλογοι γονέων και κηδεμόνων των νηπιαγωγείων είχαν προβεί σε 

κατάληψη των σχολείων διαμαρτυρόμενοι για τις ελλείψεις σε προσωπικό που δημιουργήθηκαν 

όταν οι δυο νηπιαγωγοί αποσπάστηκαν τελευταία στιγμή για τους Φούρνους. Ακολουθεί 

ανακοίνωση του υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων: Το Υπουργείο Παιδείας και 

Θρησκευμάτων ανακοινώνει ότι, για το σχολικό έτος 2013-2014, προσλαμβάνονται ως 

προσωρινοί αναπληρωτές, 2 εκπαιδευτικοί του κλάδου ΠΕ60-Νηπιαγωγών για την κάλυψη 

λειτουργικών κενών σε σχολεία Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης.  

 

Οι προσλαμβανόμενοι οφείλουν να παρουσιαστούν στη Διεύθυνση Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης 

Σάμου, για ανάληψη υπηρεσίας από την Τρίτη 1 Οκτωβρίου 2013 έως και την Τετάρτη 2 

Οκτωβρίου 2013 όπου και θα τοποθετηθούν προσωρινά με απόφαση του Διευθυντή 

Εκπαίδευσης, σε κενές θέσεις των σχολείων της περιοχής όπου προσλήφθηκαν, μέχρι τη λήξη του 

διδακτικού έτους. Σημειώνεται ότι ως ημερομηνία πρόσληψης των προσωρινών αναπληρωτών 

λαμβάνεται υπόψη η ημερομηνία ανάληψης υπηρεσίας στην οικεία Διεύθυνση Πρωτοβάθμιας 

Εκπαίδευσης.  

 

Οι πίνακες των ονομάτων είναι αναρτημένοι στην ιστοσελίδα του Υπουργείου 

www.minedu.gov.gr  

http://www.ikariamag.gr/pros-dimopratisi-katafygio-toyristikon-skafon-ston-agio-kiryko-ikarias
http://www.ikariamag.gr/pros-dimopratisi-katafygio-toyristikon-skafon-ston-agio-kiryko-ikarias
http://www.minedu.gov.gr/


 

Πηγή: http://ikariaki.gr/se-trochia-epanalitourgias-ta-nipiagogia-agiou-kirikou/  
 

επιστροφή 

 

Ανακύκλωση για συλλογή τηγανέλαιων στην Ικαρία  

 
19/09/2013  

Πέρα από την ανακύκλωση των συσκευασιών και των λοιπών προϊόντων όπως γίνεται μέσα από τα 

επίσημα εγκεκριμένα συστήματα, υπάρχουν και άλλα υλικά αποβλήτων όπως είναι τα τηγανέλαια, για τα 

οποία πλέον υπάρχει σύστημα συλλογής στο νησί μας . 

Τα λίπη τα οποία έχουν χρησιμοποιηθεί στο μαγείρεμα συχνά απορρίπτονται στον νεροχύτη, πρακτική που  
έχει ως αποτέλεσμα τη σταδιακή τους συσσώρευση στις σωληνώσεις αποχετεύσεων. Τα χρησιμοποιημένα 

τηγανέλαια μπορούν να ανακυκλωθούν σε βιοκαύσιμα και να χρησιμοποιηθούν, αντί των ορυκτών 

καυσίμων, μειώνοντας τις περιβαλλοντικές επιπτώσεις από την εξόρυξή τους και μειώνοντας τις εισαγωγές 
καυσίμων. Με τον τρόπο αυτό το όφελος είναι διπλό, για τα νοικοκυριά και το περιβάλλον. 

Η ανακύκλωση των τηγανέλαιων είναι σημαντική για τη διαφύλαξη του οικοσυστήματος αν αναλογιστεί 

κάποιος ότι ένα λίτρο καμένου λαδιού καταστρέφει ένα εκατομμύριο λίτρα πόσιμου νερό. Επιπλέον, το 
λάδι που χύνεται στο νεροχύτη επιβαρύνει σημαντικά το σύστημα βιολογικού. Οι δημότες Ικαρίας  που 

επιθυμούν να συμμετέχουν στην ανακύκλωση θα πρέπει να συγκεντρώνουν τα τηγανέλαια σε πλαστικά 

μπουκάλια κλειστά με καπάκι και στη συνέχεια να τα εναποθέτουν στον κίτρινο κάδο που υπάρχει στο 

κατάστημα Carrefour  σε συνεργασία με την εταιρεία Σέλας Ανακύκλωση 

Σέλας Ανακύκλωση 
Πηγή: http://www.ikariamag.gr/node/7109  

 
επιστροφή 

 

Η άλλη όψη της Ικαρίας  

 
του Νίκου Κουλουλία, εκπροσώπου της Περιφερειακής Ενότητας Ικαρίας και Φούρνων – Κορσεών, 

Περιφερειακού Συμβούλου.  
Ως αιρετός εκπρόσωπος της Ικαρίας έχω χρέος να παρουσιάσω, την άλλη της όψη, εκτός εκείνης που την 

εμφανίζουν, με Εξάρχεια, ρακές και «σέχτες», οι συντάκτες του δημοσιεύματος του «Πρώτου θέματος», 

πιθανώς για να πλήξουν τον τουρισμό της στην καρδιά του καλοκαιριού 18 Αυγούστου 2013 που αποτελεί 

μοναδική πηγή ανάπτυξης της τοπικής της οικονομίας αλλά και για να διχάσουν τους πολίτες της γιατί 
ίσως αυτό να συμφέρει εκείνους που υπηρετούν το διεφθαρμένο πολιτικό κατεστημένο.  

Το σύγχρονο συστατικό του DNA της Ικαρίας δεν είναι «το στοιχείο του … εκτοπισμού αποβλήτων και 

πολιτικώς αποσυνάγωγων της Ελληνικής κοινωνίας» όπως αναφέρεται στο εν λόγω δημοσίευμα αλλά οι 
διαχρονικές άδικες συμπεριφορές και πρακτικές σε βάρος των πολιτών της. Οι κανόνες νησιωτικότητας 

είναι ανύπαρκτοι. Ενοχλεί, η δυναμική που αναπτύσσεται, από το DNA των κατοίκων του νησιού, που 

ποτέ δεν ερημώθηκε και διαφύλαξε, δια μέσου των αιώνων, τον αρχαίο ιωνικό πολιτισμό και την γλωσσική 

ιωνική διάλεκτο διαβιώνοντας υπό άθλιες συνθήκες, με τις δικές τους δυνάμεις, στις κατοικίες – σπηλιές 
και τα αντιπειρατικά σπίτια της ορεινής Ικαρίας.  

Οι πολιτικοί εξόριστοι στην Ικαρία και τα άλλα νησιά, δεν ήταν «κοινωνικά απόβλητα» αλλά αγωνιστές 

της ελεύθερης διακίνησης των ιδεών, της κοινωνικής αλληλεγγύης και της κοινωνικής συνύπαρξης και 
συνέβαλαν, στην πολιτιστική ανάπτυξη, την ψυχαγωγία και τη βελτίωση με χειρονακτική εργασία των 

υποδομών του νησιού. Στην αρχαιότητα εξοστρακίζοντο οι επιτυχημένοι ηγέτες διότι εθεωρούντο λόγω της 

δημοφιλίας τους επικίνδυνοι για τη λειτουργία της δημοκρατίας. Στα χρόνια του Βυζαντίου εξορίζοντο οι 
πιο ευφυείς αλλά αντιδραστικοί πρίγκιπες γιατί εθεωρούντο επικίνδυνοι για την άρχουσα διεφθαρμένη 

βασιλική εξουσία.   

Η αναφορά στο δημοσίευμα του «Πρώτου θέματος» ότι … ο Μίκης Θεοδωράκης και ο Δημήτρης Χατζής 

υπήρξαν δύο από τους γνωστούς «κομμουνιστάς» με υπονοούμενα προσβάλει το δημόσιο αίσθημα. Γιατί ο 
Μίκης Θεοδωράκης είναι ένας πολύ μεγάλος, δημοφιλής, λαϊκός αγωνιστής και κορυφαίος 

Μουσικοσυνθέτης με παγκόσμια αποδοχή και αναγνώριση. Είναι αξιαγάπητος και τιμάται, όχι μόνον από 

τον ελληνισμό αλλά και από την παγκόσμια κοινωνία. Προκαλούν το δημόσιο αίσθημα της κοινής γνώμης 
και εκείνοι που με το δημοσίευμά τους, επιδίδονται σε ονοματολογίες και μετατρέπουν για λόγους 

εντυπώσεων, καθημερινές κοινωνικές δράσεις σε συνομωσίες.       Η Καριώτικη κοινωνία τέτοιου είδους 

πρακτικές δεν τις αποδέχεται.  

http://ikariaki.gr/se-trochia-epanalitourgias-ta-nipiagogia-agiou-kirikou/
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«… Το ανεξέλεγκτο χοροπηδητό στα μεθυσμένα πανηγύρια» του δημοσιεύματος, δεν απεικονίζει το 

πραγματικό τους νόημα και τα μεγέθη της διάστασής τους.  

Τα Καριώτικα πανηγύρια, εμπλουτισμένα με τα ντόπια εδέσματα και καλό κρασί, είναι πασίγνωστα, σε 
παγκόσμιο επίπεδο αποτελούν κορυφαία ψυχαγωγική, αθλητική, πολιτιστική και κοινωνική εκδήλωση με 

αρχαίες ρίζες. Στον ομαδικό κοινωνικοποιημένο Καριώτικο χορό που αποθεώνεται από την μουσική των 

ντόπιων καλλιτεχνών, συμμετέχει όποιος το επιθυμεί ανεξάρτητα ηλικίας, φύλου και κοινωνικής τάξης και 

αποτελεί ένα από τα συστατικά της μακροζωίας των κατοίκων του. Οργανώνονται από τους Μη 
Κερδοσκοπικούς Πολιτιστικούς Συλλόγους που λειτουργούν νόμιμα και προσφέρουν τεράστιο πολιτιστικό, 

κοινωνικό και αναπτυξιακό έργο σε ολόκληρη την Ικαρία και των νησιών Φούρνων – Κορσεών.  

Φυσικά, σύμφωνα με το εν λόγω δημοσίευμα, η Ικαρία μπορεί να φημίζεται και για τις καθυστερήσεις 
ορισμένων σερβιτόρων αυτό όμως δεν παύει να αποτελεί μέρος μιας φιλοσοφίας που διέπει όλο το νησί και 

που  μπορεί να αρέσει και στους πελάτες για να αποβάλουν το άγχος τους. Όσο για τις καινοτόμες 

ονομασίες των καταστημάτων αποτελούν υπόθεση των καταστηματαρχών.  
Η Ικαρία είναι χώρος για συγγραφή, διαλογισμό και ανασυγκρότηση του ψυχικού μας κόσμου. Ιδανικός 

χώρος για άθληση στην θάλασσα, στα βουνά και στα ποτάμια της. Όμως η Ικαρία φημίζεται διαχρονικά 

και για την τεράστια προσφορά της στην παγκόσμια κοινωνία. Ιατρική επιστήμη-καρδιολογία, πυρηνικοί 

ατομικοί επιστήμονες, ευφυΐα, εξέχουσα θέση στο παγκόσμιο τουρνουά σκακιού κ.ά.  
Εκείνο που οφείλουν να γνωρίζουν άπαντες ανεξάρτητα από το μέγεθος των εμποδίων που 

παρεμβάλλονται, είναι ότι τα νησιά Ικαρία και Φούρνοι – Κορσεοί θα συνεχίζουν να αγωνίζονται στο 

σύνολό τους, ενωτικά και αλληλέγγυα για την καλυτέρευση της ποιότητας ζωής των πολιτών τους. θα 
διεκδικούν ό,τι τους ανήκει και ποτέ δεν θα απαιτούν να πάρουν ό,τι ανήκει σε άλλους. Οι πολίτες των 

νησιών μας θα συνεχίσουν να αγωνίζονται ενάντια στην διαφθορά από όπου αυτή και αν προέρχεται και 

παράλληλα να παράγουν και να τροφοδοτούν το κοινωνικό σύνολο με διαφορετικής ποιότητας πολιτισμό, 
ηθικές αξίες και πρωτοπόρες αρχές και ιδέες από τις οποίες έχει ανάγκη η κοινωνία για να συμπορευτεί 

δημιουργικά στον ειρηνικό της δρόμο.  

Πηγή: http://ikariaki.gr/i-alli-opsi-tis-ikarias/ 

 
επιστροφή 

 

Ικαρία: Οδοιπορικό στον Αθέρα…  

Κώστας Φύκιρης  

Από ikariaki.gr | 30 Αυγούστου 2013  

Το μεσημέρι της Τετάρτης 14 Αυγούστου 2013 με βρίσκει στο λεωφορείο της γραμμής καθ' οδόν για 

τον Αγιο Κήρυκο. Ο τόπος είναι η Ικαρία, ο προορισμός η κορυφογραμμή του Αθέρα. Ο χρόνος 

βέβαια είναι ικαριώτικος και ακολουθεί τους δικούς του ιδιαίτερους ρυθμούς. Είναι οι ρυθμοί που 

έχουν κάνει τους κατοίκους αυτού του νησιού να συγκαταλέγονται στους μακροβιότερους στην 

Ελλάδα. Αρχίζω κι εγώ να προσαρμόζομαι σιγά – σιγά στη διάχυτη χαλαρότητα που κυριαρχεί. Πήρα 

το λεωφορείο από τον Αρμενιστή με σκοπό να κατέβω στο Μαυράτο. Η διαδρομή διασχίζει τον πιο 

κεντρικό δρόμο του νησιού, καλύπτει σχεδόν όλη τη βόρεια πλευρά για να καταλήξει στη 

νοτιοανατολική άκρη του. Εχω έτσι την ευκαιρία να αποκτήσω μια καλή εικόνα.  

Η Ικαρία είναι ένα βουνό ριγμένο στη θάλασσα. Εχει σχήμα μακρόστενο και προσανατολισμό από 

δύση προς ανατολή. Διασχίζεται από μια μεγάλη κεντρική κορυφογραμμή, αυτή του Αθέρα. Είναι μια 

κορυφογραμμή που σχηματίζει έναν τοίχο στα μελτέμια που έρχονται από βορρά και που 

συμπυκνώνει τους ανέμους επάνω στη στέψη της. Δεν είναι άλλωστε τυχαία η ωραία συνήχηση, 

αισθητική και νοητική, που κάνει το όνομα Αθέρας με τον αγέρα που σχεδόν πάντα φυσά εδώ πάνω. 

Ο δρόμος περνά από αρκετά χωριά, παραθαλάσσια αλλά και ορεινά, για να ανέλθει στο ανατολικό 

άκρο του νησιού επάνω στη κορυφογραμμή και να κατηφορίσει στη συνέχεια στην αρκετά πιο 

απόκρημνη νότια πλευρά.  

Το Μαυράτο είναι ένα χωριό πάνω από τον Αγιο Κήρυκο, το μεγαλύτερο λιμάνι του νησιού. Είμαι ο 

μόνος που κατεβαίνει εδώ. Μάταια ψάχνω να βρω κάποιο καφενείο. Δεν υπάρχει. Οι λιγοστοί ντόπιοι 

είναι φιλόξενοι. Μια γιαγιά στο απέναντι σπίτι μου γεμίζει τα παγούρια με δροσερό νερό. Φαίνεται να 

έχει περάσει τα περισσότερα χρόνια της ζωής της σε αυτό το χωριό. Εκπληκτος ακούω ότι δεν έχει 

διασχίσει ποτέ τον Αθέρα. Αυτή είναι ακόμη περισσότερο έκπληκτη όταν ακούει για το εγχείρημά 

μου. Είναι περίπου 2 το μεσημέρι. Κάνει ζέστη. Δεν έχω σκοπό να ξεκινήσω αμέσως. Ψάχνω για ένα 

ήσυχο σκιερό μέρος. Δεν αργώ να το ανακαλύψω λίγο έξω από το χωριό, δίπλα στο νεκροταφείο και 

επάνω στο μονοπάτι. Μου λείπει ύπνος, γενικά μου λείπει ύπνος σε αυτό το νησί… είπαμε έχω 

http://ikariaki.gr/i-alli-opsi-tis-ikarias/
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αρχίσει και εγκλιματίζομαι στις τοπικές συνήθειες. Εχω χρόνο και είμαι χαλαρός. Ανοίγω το στρώμα 

και κοιμάμαι κάτω από τους πρίνους.       

Κατά τις 4 με 5 ξεκινάω το περπάτημα. Περπατάω στο λιθόστρωτο μονοπάτι μέσα σε ένα δάσος από 

Πρίνους. Η διαδρομή είναι ανηφορική και περνά μέσα από παλιά εγκαταλειμμένα αγροκτήματα. 

Εντύπωση μου προκαλούν οι παλιοί φράκτες που στο μεγαλύτερό τους μήκος αποτελούνται από 

μεγάλες πέτρινες πλάκες που είναι στημένες όρθιες ή με μικρή κλίση. Μισή ώρα αργότερα το δάσος 

τελειώνει και κινούμαι σε περιοχή με χαμηλή βλάστηση αλλά πολύ καλή θέα. Η διαδρομή που 

επέλεξα διασχίζει το βουνό από ανατολικά προς δυτικά. Στην αρχή κινείται στη νότια πλευρά και έχει 

πορεία ανηφορική. Ανηφορική έως ότου βγεις στην κορυφογραμμή σε ένα σημείο που φέρει την 

ονομασία "Καψαλινό Κάστρο". Μπροστά μου συναντώ σχετική σήμανση και αντικρίζω έναν μεγάλο 

βράχο στη ράχη του βουνού. Είναι θέση οχυρή και επάνω της σώζονται λίγα υπολείμματα ενός 

κάστρου που κάποτε επόπτευε όλη την ανατολική Ικαρία. Πράγματι από εδώ έχεις απρόσκοπτη θέα 

και εποπτεία των ανατολικών ακτών καθώς και των νησιών που βρίσκονται απέναντι όπως αυτό των 

Φούρνων.  

Η πινακίδα δείχνει επίσης και την κατεύθυνση των μονοπατιών που διασταυρώνονται εδώ. Ακολουθώ 

αυτό που κινείται επάνω και λίγο δεξιά στη φαρδιά ράχη του βουνού και έχει προορισμό τα 

Καραβόσταμο. Λίγο αργότερα συναντώ μια πέτρινη καλύβα που σήμερα παίζει το ρόλο ενός 

υποτυπώδους καταφύγιου. Βρίσκομαι στη βόρεια πλευρά και από το σημείο αυτό αφήνω το μονοπάτι 

και παίρνω πορεία ανηφορική λοξοδρομώντας προς την κορυφογραμμή. Δεν αργώ πολύ να βγω στη 

ράχη. Λίγη ακόμη ανηφόρα και φτάνω στο τριγωνομετρικό. Το GPS δείχνει 1.040 μέτρα υψόμετρο. 

Βρίσκομαι στη κορυφή Εφανό ή Φάρδη και συγχρόνως στο ψηλότερο σημείο του νησιού. Από εδώ η 

Ικαρία φαίνεται σχεδόν ολόκληρη. Φαίνεται ο καθοριστικός ρόλος που παίζει στη διαμόρφωσή της το 

βουνό του Αθέρα που τη διατρέχει από άκρη σε άκρη. Στη βόρεια του πλευρά είναι πιο ομαλός 

σχηματίζοντας οροπέδια και μεγάλες κοιλάδες. Νότια πέφτει απόκρημνος σχεδόν μέσα στο πέλαγος. 

Οι αρχαίοι κάτοικοι είχαν δώσει στο βουνό αυτό την ονομασία Πράμνος. Εδώ επάνω στο Μεσαίωνα 

ήταν ανεπτυγμένο ένα σύστημα με πύργους – παρατηρητήρια που με καπνούς και με υδραυλικές 

εγκαταστάσεις ειδοποιούσαν το νησί για τους επερχόμενους κινδύνους. Ο κίνδυνος της πειρατείας και 

των επιδρομών ήταν και ο λόγος που οι ντόπιοι είχαν επιλέξει την αραιοκατοίκηση, την ορεινή 

εγκατάσταση και τις αφανείς κατοικίες…  

Συνεχίζω επάνω στην κορυφογραμμή. Ο αέρας είναι η μόνιμη συνοδεία μου. Μετά τον Εφανό 

κατηφορίζω. Σύντομα η διαδρομή στενεύει οι φαρδιές ράχες δίνουν τη θέση του σε στενές κόψεις και 

σε βράχινες κορυφές. Το έδαφος γίνεται κακοτράχαλο και πετρώδες. Η ορειβασία αποκτά 

περισσότερο ενδιαφέρον. Διαβάζω στο χάρτη ότι η περιοχή ονομάζεται "Κακό Καταβασίδι". Είναι μια 

ονομασία που κυριολεκτεί. Ανεβαίνω την εντυπωσιακή κορυφή του Τσολιά στα 1.020 μ. Συνεχίζω 

στην απότομη κόψη και ψάχνω για πέρασμα για να κατέβω χαμηλότερα. Το βρίσκω και συνεχίζω 

πάντα με πορεία δυτική κινούμενος στη βόρεια πλευρά της κορυφογραμμής. Η πορεία γίνεται σε 

περιοχή εκτός μονοπατιών σε έδαφος δύσβατο και κακοτράχαλο…  

Ο ήλιος έχει πέσει και έχουν περάσει αρκετές ώρες από τότε που ξεκίνησα. Αντίθετα με τις 

πολύκοσμες παραλίες εδώ είμαι μόνος μου. Το μόνο που διαταράσσει την αίσθηση αυτή, πέρα από τη 

βοή του αγέρα, είναι τα κατσίκια που συναντώ να κινούνται ελεύθερα σχεδόν παντού. Είναι οι 

πραγματικοί κάτοικοι αλλά και κυρίαρχοι του βουνού. Ψάχνω για σημείο διανυκτέρευσης. Η 

κορυφογραμμή σε όλο της το μήκος διατρέχεται από αυτό τον ιδιόμορφο φράχτη ο οποίος φαίνεται να 

χωρίζει το νησί σε περιοχές σαν κάποια αρχαία ιδιόμορφα σύνορα. Στο σημείο που βρίσκομαι η ράχη 

του Αθέρα είναι πλατιά και στο μέσο της υπάρχει ο φράχτης. Επιλέγω τη νότια πλευρά του που 

προσφέρει προστασία από τον άνεμο. Εδώ δε φυσά σχεδόν καθόλου. Στήνω τη σκηνή με την μια 

πλευρά να ακουμπά στο φράχτη και την άλλη να βλέπει το πέλαγος. Αισθάνομαι σαν σε παλιό 

ιστιοφόρο σκαρφαλωμένος στο ψηλότερο κατάρτι. Έχει βραδιάσει. Μπροστά μου το Αιγαίο 

αναμειγμένο με το Ικάριο πέλαγος. Τα φώτα από τις ακτές, τα πλεούμενα και τα νησιά αναμιγνύονται 

στο βάθος του ορίζοντα με τα φώτα του ουρανού.. Ο κόσμος της συνειδητότητας θολώνει, ξεθωριάζει, 

αναμιγνύεται με τον κόσμο του ασυνειδήτου. Είμαι ξύπνιος και ζω ένα όνειρο. Κοιμάμαι και το 

όνειρο εξακολουθεί. Για πολλές ώρες….  

Ξημερώνει Δεκαπενταύγουστος στην κορυφογραμμή του Αθέρα. Ξυπνάω ανάλαφρος με μια 

χαρούμενη διάθεση. Είναι 8 όταν ξεκινάω το περπάτημα. Ανεβαίνω την πρώτη κορυφή μπροστά μου 

και συνεχίζω σε χωματόδρομο που ανεβαίνει έως εδώ από τη βόρεια πλευρά. Αυτός οδηγεί σε 



εκκλησάκι. Συνεχίζω εκτός μονοπατιών ανεβοκατεβαίνοντας για πολλή ώρα την κορυφογραμμή σε 

βραχώδες έδαφος. Κάποια στιγμή φαίνεται μακριά στο βάθος ο ασφαλτόδρομος που έρχεται από 

Εύδηλο. Λοξοδρομώ προς αυτόν κινούμενος στη βόρεια πλευρά. Οροπέδια απλώνονται μπροστά μου 

ανάμεσα στα οποία υπάρχουν διάφορες κορυφές. Σε μία από αυτές υψώνεται απόκρημνο και 

απόρθητο το κάστρο του Κοσκινά κατασκευασμένο από την εποχή του Βυζαντίου. Πρόκειται για μια 

εντυπωσιακή, κυρίως λόγω της θέσης της, κατασκευή, την πιο σημαντική ίσως του νησιού, γνωστή 

και ως "Κάστρο της Νικαριάς". Στα αριστερά μου έχω αφήσει την περιοχή της Πούντας. Κατεβαίνω 

στην άσφαλτο. Εχουν περάσει τρεις ώρες από τότε που ξεκίνησα. Ο ήλιος είναι ψηλά και εγκαταλείπω 

το αρχικό μου σχέδιο να συνεχίσω τη διάσχιση του Αθέρα έως τις Ράχες. Αλλωστε έχω και ένα 

πανηγύρι να προλάβω…  

Η επιστροφή στον Αρμενιστή γίνεται με τον πιο προσφιλή τρόπο μετακίνησης για το νησί, το 

οτοστόπ… Εχω το μεγάλο σακίδιο στη πλάτη φορτωμένο με σκηνή, υπνόσακο, ρούχα, υπόστρωμα 

κτλ. Κάποια αυτοκίνητα προσπερνάνε. Σταματάει ένας Ικαριώτης με ένα παπάκι που μένει στο 

επόμενο χωριό. Με πάει εως εκεί. Ρνας Ικαριώτης, στη συνέχεια, που μένει Πειραιά, με πάει επίσης με 

το μηχανάκι του έως τον Εύδηλο. Ακολουθεί ένα κλειστό φορτηγάκι, για να κλείσει ο κύκλος με 

επίσης ένα δίτροχο. Αυτή τη φορά πρόκειται για έναν Αθηναίο που μένει μόνιμα Ικαρία και τέλος για 

έναν νεαρό Ελληνα που έχει μεγαλώσει και ζει στην Ελβετία. Ομως έχουμε και ένα πανηγύρι να 

προλάβουμε…  

Κάποιες ώρες αργότερα κινούμαι σε μια περιοχή που θυμίζει ταινία γουέστερν. Εχουμε διασχίσει με 

το αυτοκίνητο την περιοχή των Ραχών και τα μεγάλα όμορφα δάση που υπάρχουν εκεί. 

Ακολουθήσαμε στη συνέχεια πορεία δίπλα στο φράγμα και στη λίμνη που σχηματίζεται για να βγούμε 

σε αυτή την τεράστια άνυδρη έκταση γεμάτη χώμα άμμο και πέτρες ψηλά στα οροπέδια της Ικαρίας. 

Περιμένεις ότι κάποια στιγμή θα εμφανιστεί πίσω από κάποιο αμμόλοφο ο Τζον Γουέειν κυνηγημένος 

από τους ινδιάνους. Ομως η μόνη σκόνη που σηκώνεται δεν είναι από τα άλογα των Ναβάχο, αλλά 

από το κονβόι των αυτοκινήτων που σχηματίζει μια παράταιρη γραμμή μέσα σε αυτή την ερημιά… Η 

γραμμή αυτή των αυτοκινήτων κάποια στιγμή σταματά. Μοιάζει να βρισκόμαστε στο χείλος ενός 

μεγάλου κρατήρα. Χαμηλά κάτω μια κοιλάδα σχηματίζεται, μια καταπράσινη κοιλάδα που 

καλύπτεται από πλατάνια. Πρόκειται για τη Λαγκάδα…  

Ικαρία! Ικαρία σημαίνει πανηγύρι. Το πανηγύρι εδώ είναι όπως θα έπρεπε να είναι. Και στη Λαγκάδα 

είναι το καλύτερο. Η φράση "είμαστε για τα πανηγύρια" αποκτά άλλη έννοια, κυριολεκτεί! Χάνει το 

περιπαικτικό, κοροϊδευτικό νόημα. Εδώ το πανηγύρι πρόκειται για ότι κοντινότερο συναντάμε σήμερα 

στις αρχαίες διονυσιακές γιορτές. Ποτέ δε θα ακούσεις "άσχημη" μουσική, δε θα δεις "άσχημους" 

ανθρώπους, δε θα γευτείς "άσχημα" φαγητά… είναι κάτι σαν Woodstock Ελληνικό, νέος κόσμος, 

πολλά πολλά όμορφα κορίτσια και αγόρια, η μουσική ξεσηκώνει, ο ήχος της τσαμπούνας κάποια 

στιγμή απογειώνει. Τίποτα δε μου θυμίζει το "πανηγύρι" που γνώριζα έως σήμερα και ποτέ δε 

συμπάθησα. Ο κόσμος πολύς και ποτέ δε σταματά να αυξάνεται. Στο χορό 800 με 900 άτομα ηλικίας 

20 με 25 διονυσιάζονται. Χιλιοακουσμένα ακούσματα ακούγονται για πρώτη φορά, αναδεικνύουν την 

πραγματική τους δύναμη και διάσταση. Σε αυτό βοηθά και ο ήχος της μπάντας που η ποιότητά του 

είναι εκπληκτική (όπως και όλες οι μπάντες που έτυχε να ακούσω στο νησί). Ενδιάμεσα παίζει βαλς 

και ταγκό και λίγο Θανάση Παπακωνσταντίνου. Η έκσταση βρίσκεται στο απόγειό της με τον 

περίφημο Ικαριώτικο και κορυφώνεται μέσα σε ιαχές. Είναι η Ελλάδα που είναι ζωντανή, είναι η 

Ελλάδα που μου αρέσει… είναι το σημείο που και εγώ δηλώνω ότι, ναι! Είμαστε για τα πανηγύρια! 

Είμαστε για τέτοιου είδους πανηγύρια και γιορτές.    

Οι μέρες στην Ικαρία ποτέ δεν είναι αρκετές. Περνάνε γρήγορα. Θέλεις να μείνεις κι άλλο. Και 

σίγουρα θέλεις να επιστρέψεις. Οι τελευταίες στιγμές στο νησί με βρίσκουν στο λιμάνι του Εύδηλου. 

Είμαι μόνος και το απολαμβάνω. Ομως ποτέ δεν είσαι μόνος, ποτέ δεν αισθάνεσαι μόνος σε αυτό το 

νησί. Στο λιμάνι ετοιμάζουν τους πάγκους για ένα ακόμη πανηγύρι. Οταν φτάνει το καράβι η μουσική 

έχει ξεκινήσει. Από το κατάστρωμα ακούω τους τελευταίους ήχους… Ναι, η Ικαρία μας αποχαιρετά, 

με τι άλλο; Μας αποχαιρετά με Ικαριώτικο! Ναι, υπάρχει ακόμη μια Ελλάδα που είναι ζωντανή, μια 

Ελλάδα που μου αρέσει…  

 

Διαβάστε το άρθρο στην ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ http://www.eleftheriaonline.gr/koinonia/perivallon-

paideia-syllogoi/item/28437-ikaria-odoiporiko-athera   

 

http://www.eleftheriaonline.gr/koinonia/perivallon-paideia-syllogoi/item/28437-ikaria-odoiporiko-athera
http://www.eleftheriaonline.gr/koinonia/perivallon-paideia-syllogoi/item/28437-ikaria-odoiporiko-athera


επιστροφή 

 

Πλούσιο το ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΚΔΗΛΩΣΕΩΝ του 8ου Φεστιβάλ Πολιτιστικών Διαλόγων 

«Ίκαρος» 2013 

 
Παρακολουθήσαμε όσες περισσότερες εκδηλώσεις μπορούσαμε. Ήταν καταπληκτικές.  

Συγχαρητήρια στο Φεστιβάλ και προσωπικά στο Βαγγέλη Φάμπα για την υπερπροσπάθεια που κάνει, 

σχεδόν αβοήθητος από Περιφέρεια, Δήμο, φορείς. Ευτυχώς που οι πολίτες έχουν κριτήρια και τιμούς με 

την παρουσία τους τις εκδηλώσεις. Ευχόμαστε να βγήκε και οικονομικά. 
Ας προσθέσουμε ότι το Φεστιβάλ Πολιτισμικών διαλόγων «Ίκαρος» διοργανώνει σημαντικές εκδηλώσεις 

και το χειμώνα στην Ικαρία, υποστηρίζοντας σημαντικά τη χειμερινή Ικαρία. 

Μάθαμε ότι η χειρότερη (από άποψη συμμετοχής) εκδήλωση ήταν αυτή του Καραβοστάμου. Φταίει άραγε 
ο χώρος ή κάτι άλλο; ΗΓ 

 

Το φετινό 8
ο 
Φεστιβάλ Πολιτιστικών Διαλόγων «Ίκαρος» ξεκίνησε το καλοκαιρινό του πρόγραμμα με 

παραδοσιακή μουσική από την Νορβηγία, σε συνεργασία με το Etnisk Musikklubb. Τρεις καταξιωμένοι 
καλλιτέχνες από την Νορβηγία μετέφεραν την παραδοσιακή μουσική της χώρας τους στον τόπο της 

Ικαρίας και αντάλλαξαν μουσικά ακούσματα με τους Ικαριώτες.  

 
Η Lise Lunde Brennhagen  μας σαγήνεψε με τον γλυκό ήχο του langeleik (παραδοσιακό έγχορδο μουσικό 

όργανο της Νορβηγίας) έχοντας συνοδό την Laura Ellestad με τις επικές μελωδίες του Hardanger fiddle 

(το παραδοσιακό βιολί της Νορβηγίας που έχει τη ιδιομορφία να διαθέτει επιπλέον πέντε ‘συμπαθητικές’ 
χορδές). 

Σε πολλά από τα τραγούδια,  χόρεψε ο Asgeir Blaavarp Heimdal  παρουσιάζοντας τους χορούς της χώρας 

του αλλά και κάτι πιο σύγχρονο με θεαματικές φιγούρες που θυμίζαν περισσότερο ακροβατικά. Η 

συναυλία έκλεισε με Ικαριώτικα σε Νορβηγική εκτέλεση και με συνοδεία τσαμπουνοφυλάκας από τον 
Σιδερή Λιάρη στην παράσταση στο Κουζίνο Παναγιά, Αγ. Κήρυκος (στις 9/7) και από τον Δημήτρη Σπανό 

στην παράσταση στο οινοποιείο Αφιανέ στον Προφ. Ηλία Ραχών (στις 11/7). 

 
Την Δευτέρα 29/7 το Φεστιβάλ Πολιτιστικών Διαλόγων «Ίκαρος» ξαναζωντανεύει μελωδίες και 

ακούσματα της Ανατολικής Μεσογείου (Σμυρναίικα, Ρεμπέτικα, Αρμένικα, κα) πιστεύοντας πως η 

παράδοση είναι μια ζωντανή, δημιουργική δύναμη για το σήμερα. 
Ένας από τους σπουδαιότερους βιρτουόζους στο είδος τους, ο Αρμένιος Χάικ Γιαζιτζιάν με το ούτι του, 

ενώνεται με τη δυνατή κιθάρα του Δημήτρη Κουκουλιτάκη και τα κρουστά της Εύας Κράτσα. Συνοδός 

τους η αγαπημένη φωνή της Εύας Ξένου στη βάση του μουσικού ταξιδιού. 

Το κοινό θα έχει την ευκαιρία να απολαύσει το σχήμα σε δύο μοναδικές βραδιές έντασης και δυναμικής, με 
τη νοσταλγία, την επιθυμία, τη χαρά και τα πάθη στο αποκορύφωμά τους. Την  Τρίτη 30 Ιουλίου στο 

Οινοποιείο Αφιανέ - Ράχες και την Πέμπτη 1 Αυγούστου στο Κουζίνο – Παναγιά Αγ. Κηρύκου.  Ώρα 

έναρξης 21:30. 
 

Στις 5/8 και 7/8, το  8
ο
 Φεστιβάλ Πολιτιστικών Διαλόγων «Ίκαρος» προσκαλεί το κοινό της Ικαρίας σε 

ένα ποιητικό ταξίδι της Ηρούς Τσαρνά με τίτλο – Οι Κασίες (εκδόσεις Γαβριηλίδη 2013). 

«Κασία: αραβικό άρωμα, κατώτερης ποιότητας της κανέλας. Ένα τέτοιο άρωμα διατρέχει τη συλλογή της 
Ηρούς Τσαρνά, μόνο που δεν είναι κατώτερης ποιότητας. Συνδυάζει το άρωμα, το ταξίδι του, το χρώμα του 

και όλες του τις ιδιότητες, σ’ ένα ποιητικό ταξίδι που συναντά μάχες με το χρόνο, με τον πόνο και με την 

ελπίδα. Νικά, έχει απώλειες, ξανασηκώνεται και πάλι από την αρχή» 
Η Ηρώ Τσαρνά γεννήθηκε στον Άγιο Κήρυκο, μεγάλωσε στην Αθήνα, σπούδασε ελληνική και γαλλική 

φιλολογία και έκανε μεταπτυχιακές σπουδές Λογοτεχνίας στην Γαλλία. Έχει εκδώσει ποιητικές συλλογές, 

την διατριβή της για τον Γιώργο Σαραντάρη, καθώς και 2 πεζογραφήματα: ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΑ - ΓΕΝΤΙ 
ΣΚΑΡΙ και Sheridan's από τις εκδόσεις Γαβριηλίδη. Έχει επίσης εκδώσει πρόσφατα, με την Εταιρεία 

Ικαριακών Μελετών την Ανθολογία Ικάριων ποιητών (2013). 

Την παρουσίαση θα κάνει ο γιατρός, ποιητής και ζωγράφος Ζαχαρίας Βολίκας  και με τη συνοδεία των 

μελωδιών της κιθάρας του Βαγγέλη Φάμπα. Ποιήματα θα διαβάσουν ηθοποιοί και θα συμμετέχουν οι 
Μ.Καβουριάρης,  Λ.Βαρδαρός 

Οι παρουσιάσεις θα πραγματοποιηθούν την Δευτέρα 5 Αυγούστου, ώρα 8μμ,  στο Cine Rex στον Άγιο 

Κήρυκο, και στις Ράχες σε ημερομηνία που θα ανακοινωθεί. Είσοδος Δωρεάν 

 



Στις 7/8 και στις 8/8 το Φεστιβάλ Πολιτιστικών Διαλόγων «Ίκαρος» σε συνεργασία με την εταιρία 

PROSPERO σας παρουσιάζουν τη μεγάλη επιτυχία της μουσικής παράστασης του Φοίβου Δεληβοριά 

«ΚΑΛΟΚΑΙΡΙΦΕΡ» που ταξίδεψε σε όλη την Ελλάδα φέτος το χειμώνα… ως «ΚΑΛΟΡΙΦΕΡ»! Για 
ευνόητους λόγους το όνομα της παράστασης διασκευάστηκε  και τα αγαπημένα τραγούδια που βρήκε ο 

Δεληβοριάς στο δρόμο του από το ’89 έως σήμερα δεν θα θυμίζουν τίποτα από χειμώνα.  

ΚΑΛΟΚΑΙΡΙΦΕΡ, λοιπόν -και η κουβέντα θα συνεχιστεί ζεστή από κει που σταμάτησε, μέχρι να 

αφήσουμε τα περιττά μας ρούχα και να βουτήξουμε όλοι μαζί στο ξημέρωμα. Στα πλήκτρα ο Κωστής 
Χριστοδούλου. 

Την Τετάρτη 7 Αυγούστου στο Κουζίνο – Παναγιά Αγ. Κηρύκου και την Πέμπτη 8 Αυγούστου στο 

Οινοποιείο Αφιανέ - Ράχες.  Η ώρα έναρξης των εκδηλώσεων είναι 21:30.  
 

Στις 12/8, το 8
ο
 Φεστιβάλ Πολιτιστικών Διαλόγων «Ίκαρος» φιλοξενεί τον μοναδικό μουσικό Μιχάλη 

Κακέπη βασικό συντελεστή στο «Σταυρός του Νότου» και με πολλές συμμετοχές με μεγάλα ονόματα του 
ελληνικού τραγουδιού όπως ο Δημήτρης Ψαριανός, η Πόπη Αστεριάδου, ο Γιάννης Νικολάου από τους 

Λαθρεπιβάτες, οι αδερφοί Κατσιμίχα, η Ελευθερία Αρβανιτάκη και ξένα συγκροτήματα. 

Από το 1990 εργάζεται στις Εσπερίδες του Γιάννη Αργύρη στην Πλάκα, από την οποία ξεκίνησαν πολλοί 

μεγάλοι καλλιτέχνες όπως Σαββόπουλος, Φαραντούρη, Παπακωνσταντίνου, Βόσσου κ.α. 
Σε αυτή του την εμφάνιση ο Μιχάλης Κακέπης θα έχει μαζί του τους NEW LANDSHAPE μία ομάδα 

αξιόλογων μουσικών από την Ικαρία που μοιράζονται την μαγεία της μουσικής, άλλοτε με ηλεκτρικές 

μπαλάντες, άλλοτε με παραδοσιακά τραγούδια και άλλοτε με ροκ εξάρσεις.  
Στο δεύτερο μέρος οι He-Jazz Collective θα μετατρέψουν την εκδήλωση σε ένα μεγάλο ξεφάντωμα με 

βιολιά, ακορντεόν, κιθάρες, τρομπέτες και κρουστά. 

Οι He Jazz είναι μία κολεκτίβα μουσικών με έδρες το Ρέθυμνο και την Θεσσαλονίκη που στόχο έχει να 
μοιράζεται μουσικές εμπειρίες επηρεασμένες από τον χώρο των Βαλκανίων, της Ανατολής, αλλά και της 

παραδοσιακής ελληνικής μουσικής. Η ιδέα ξεκίνησε τον Ιούνιο του 2010 από μία παρέα μουσικών. Το 

συγκρότημα απαρτίζεται  από 15 περίπου άτομα αριθμός ο οποίος μεγαλώνει καθώς θεωρείται πως το κάθε 

άτομο μπορεί να συμβάλει στην δημιουργία ενός μουσικού αποτελέσματος. Στην Ικαρία καταφέραμε να 
έχουμε 7 από αυτούς ως δείγμα αντιπροσωπευτικό. 

Οι He-jazz collective έχουν εμφανιστεί σε διάφορα Φεστιβάλ και μουσικές σκηνές στην Ελλάδα 

ξεσηκώνοντας τα πλήθη με τις μελωδίες τους. Εκτός αυτών παίζουν τακτικά στο δρόμο σε Ελλάδα και 
Εξωτερικό με σκοπό να κάνουν αυτό που αγαπούν φτιάχνοντας  την μέρα των περαστικών. 

Το κοινό θα έχει την ευκαιρία να απολαύσει το σχήμα την Τρίτη 13 Αυγούστου στο Καραβόσταμο.  Η 

ώρα έναρξης των εκδηλώσεων είναι 21:30. 

 
Στις 19/8 το Φεστιβάλ Πολιτιστικών Διαλόγων «Ίκαρος» παρουσιάζει τον νεαρό και πολλά υποσχόμενο 

Θεολόγο Κάππο με αφορμή την παρουσίαση του πρώτου προσωπικού του δίσκου με τίτλο «Υπόγεια 

διάβαση», από την Protasis music productions.  
Ο Θεολόγος Κάππος είναι ένας νέος ερμηνευτής και τραγουδοποιός που κινείται στο χώρο του ελληνικού 

εναλλακτικού ρόκ. Ο ηλεκτρισμός της κιθάρας και ο ερωτισμός του πιάνου και του τσέλο σε συνδυασμό 

με την ευαισθησία και την αμεσότητα των στίχων καθιστούν μια δουλειά που κρατάει αμείωτο το 
ενδιαφέρον του ακροατή. Παράλληλα, σε ένα κομμάτι είναι εμφανείς και οι παραδοσιακές επιρροές του 

καλλιτέχνη. 

Στο δίσκο συμμετέχουν οι: Αναστασία Μουτσάτσου, Νίκος Ζιώγαλας και MC Κωνσταντίνος Βούλγαρης. 

Επιπλέον, υπάρχει μία ενδιαφέρουσα διασκευή της μεγάλης επιτυχίας της Γλυκερίας «Μέχρι να γίνουμε 
άγγελοι». 

Το κοινό Ικαρίας θα έχει την ευκαιρία να απολαύσει τον Θεολόγο Κάππο την Δευτέρα 19 Αυγούστου στο 

Οινοποιείο Αφιανέ – Ράχες.  Η ώρα έναρξης των εκδηλώσεων είναι 21:30. 
Οι τιμές εισητηρίων: 7€ (για τα παιδιά ως 12 ετών η είσοδος είναι δωρεάν). 

 

 
Στις 21/8 και 23/8 8

ο
 Φεστιβάλ Πολιτιστικών Διαλόγων «Ίκαρος» παρουσιάζει τον Alexander Spitzing 

σε ένα νησιώτικο πρόγραμμα με αφορμή τον καινούργιο του δίσκο – ΜΕΤΕ ΤΗ ΦΟΥΡΤΟΥΝΑ. 

 Ο Alexander γεννήθηκε στο Αμβούργο της Γερμανίας. Από την εφηβική του ηλικία με αφορμή την αγάπη 

του για τους ελληνικούς χορούς ταξίδευε στην χώρα μας για να αποκτήσει πραγματική επαφή σε ότι είχε 
διδαχτεί. Ενώ σπούδασε «Συστηματική Μουσικολογία» στο Πανεπιστήμιο του Αμβούργο, σε μια επίσκεψή 

του στη Θεσσαλονίκη αγόρασε το πρώτο του μπουζούκι και ξεκίνησε να μαθαίνει μόνος του. Δεν άργησε 

να ξεκινήσει την πρώτη του δουλειά σαν μπουζουξής σε ελληνική ταβέρνα. Σαν φυσικό επακόλουθο 
αποφάσισε να εγκατασταθεί μόνιμα στην Αθήνα. Από τότε εργάζεται σαν επαγγελματίας μουσικός. Είναι 



αυτοδίδακτος στο λαούτο και στο κλαρίνο. Επίσης, έχει δίπλωμα Βυζαντινής Μουσικής και Ειδικό 

Αρμονίας από το Ελληνικό Ωδείο.  

To 2010,σε επιμέλεια του Spitzing, κυκλοφόρησε το CD «Ικαρία Μέθεξις» με δεκαοχτώ χορούς και 
τραγούδια – μερικά για πρώτη φορά δισκογραφημένα - από τα ξακουστά πανηγύρια και την γενικότερη 

παράδοση του νησιού της Ικαρίας.  

Πρόσφατα κυκλοφόρησε το πρώτο CD του Spitzing ως συνθέτη, σε στίχους Μαρίας Θάνογλου, 

Χρυσούλας Κεχαγιόγλου, Κατερίνας Παπαδάκη, Στράτου Φραγκιαδάκη και του ίδιου του συνθέτη καθώς 
και μια διασκευή παραδοσιακού κρητικού τραγουδιού. Τραγουδούν οι Χριστίνα Μέτσικα, Χρυσούλα 

Κεχαγιόγλου, Μαρία Σταυριανουδάκη και ο Μίλτος Πασχαλίδης.  

Το κοινό Ικαρίας θα έχει την ευκαιρία να απολαύσει ένα φρέσκο Νησιώτικο Πρόγραμμα με την αφορμή 
του νέου του δίσκου «Μετά τη Φουρτούνα» την Τετάρτη 21 Αυγούστου στο Γιαλισκάρι και την  

 

Παρασκευή 23 Αυγούστου στο Κουζίνο – Παναγιά Αγ. Κηρύκου. Η ώρα έναρξης των εκδηλώσεων είναι 

21:30 μμ 

Οι τιμές εισητηρίων: 7€ (για τα παιδιά ως 12 ετών η είσοδος είναι δωρεάν). 

 

Επίσης μετά τις 26/7 κάθε Τρίτη και Τετάρτη ως το τέλος του Αυγούστου θα πραγματοποιηθούν 

βραδιές προβολών ντοκιμαντέρ στο θερινό CINE REX στον Άγιο Κήρυκο. 

 

ΥΓ 
ΣΤΙΣ 16/9 , ΠΑΡΑΜΟΝΗ ΤΟΥ ΠΑΝΗΓΥΡΙΟΥ ΣΤΟ ΜΟΝΟΚΑΜΠΙ, Ο ΙΚΑΡΟΣ ΘΑ ΦΙΛΟΞΕΝΗΣΗ 

ΤΟΝ ΠΑΥΛΟ ΠΑΥΛΙΔΗ ΚΑΙ ΤΗΝ ΟΡΧΗΣΤΡΑ ΤΟΥ ΣΕ ΜΕΡΟΣ ΠΟΥ ΘΑ ΑΝΑΚΟΙΝΩΘΕΙ! 

 
επιστροφή 

 

ΣΚΑΚΙΣΤΙΚΟΣ  ΟΜΙΛΟΣ ΙΚΑΡΙΑΣ: Χίλιες παρτίδες στον φετινό «Ίκαρο»! 

 
Είμαστε περήφανοι για τον ΊΚΑΡΟ και το διεθνές τουρνουά που έχει καθιερωθεί διεθνώς.  

Το σκάκι είναι ένα άθλημα με μεγάλη ιστορία στην Ικαρία, ιδιαίτερα από την εποχή των εξορίστων. ΗΓ 

Δελτίο Ενημέρωσης 24-07-13 
Ένα ακόμα Διεθνές Τουρνουά «Ίκαρος», το 36

ο
 στη μακρά αλυσίδα των Ικαριακών διοργανώσεων, πέρασε 

στην ιστορία. Με ενδιαφέρουσες συμμετοχές, με εκπλήξεις, με αγωνία και εντάσεις, με Έλληνα νικητή 

(τον Στάθη Γαζή) ύστερα από πολλά χρόνια και με πολλές, δυνατές παρτίδες.  
Στο δεκαήμερο από 13 μέχρι και 22 Ιουλίου πραγματοποιήθηκε στο Αθλητικό Κέντρο Αγίου Κηρύκου το 

Διεθνές Τουρνουά «Ίκαρος 2013» - Ανοιχτό Πρωτάθλημα Αιγαίου, το Ανοιχτό Ομαδικό Μεσογειακό 

Τουρνουά Ράπιντ, συναντήσεις του Σκακιστικού Ομίλου Ικαρίας με τις ομάδες «Αλιέχιν» της Αγίας 
Πετρούπολης και «Μέλισσος» Σάμου, καθώς και αγώνες μπλιτς. 

Συνολικά παίχτηκαν 1.008 παρτίδες, από τις οποίες οι 618 με κανονικό χρόνο σκέψης (598 στο διεθνές 

Όπεν και 20 σε ομαδικές συναντήσεις), 180 ράπιντ και 210 μπλιτς. 

Ευφάνταστες ονομασίες  
Στο Ομαδικό Ράπιντ, εκτός από την ομάδα της Αγίας Πετρούπολης, οι άλλες συγκροτήθηκαν από παίκτες 

διαφόρων σωματείων, συνήθως από παρέες σκακιστών και σκακιστριών. Όπως κάθε χρόνο, οι τίτλοι που 

έδιναν στις ομάδες ξάφνιαζαν και προκαλούσαν ευθυμία, δείγμα της ανάγκης για εκτόνωση ύστερα από 
ένα σκληρό τουρνουά 9 γύρων. Έτσι, μετά την τελετή λήξης του Διεθνούς Όπεν, πραγματοποιήθηκε το 

Ομαδικό Ράπιντ με συμμετοχή 19 τετραμελών ομάδων. Πρώτευσε η ομάδα «Τα Σφακτά» (Ν. Χονδρός, Π. 

Χριστοδούλου, Αλ. Ριγόπουλος-Τσίγκος, Α. Αμπαντζής) με 9 βαθμούς σε 5 αγώνες (4 νίκες, 1 ισοπαλία) 

και ακολούθησαν η ομάδα «Αλιέχιν» της Αγ. Πετρούπολης, και η ομάδα «DOUNI AND FRIENDS» με 8 
βαθμούς. Διαιτήτευσαν ο Οδ. Βαζελάκης και η Ευγ. Ζευγίτη. Τα έπαθλα απένειμε η πρόεδρος του 

Συλλόγου Ικαρίων Επιστημόνων Μαρ. Μουλά. Βαθμολογικός πίνακας στην ιστοσελίδα: 

http://www.chess-results.com/tnr106825.aspx?art=0&lan=1&wi=821 

Νίκη επί της Αγ. Πετρούπολης 

Σημαντική επιτυχία σημείωσε η ομάδα της Ικαρίας, κερδίζοντας τους παίκτες της Αγίας Πετρούπολης 

Ρωσίας με 2,5-1,5. Στην πρώτη σκακιέρα (λευκά) η Μαρία Ουρόσεβιτς (2070), η οποία γράφτηκε 
πρόσφατα στην ομάδα της Ικαρίας και η οποία ενδέχεται να εγκατασταθεί μόνιμα στο νησί, κέρδισε τον 

Πάβελ Κισέλεβ (2210). Στη δεύτερη σκακιέρα ο Μιχάλης Βένιος (2091)  ηττήθηκε από τον Ευγκένι 

Καργκανασβίλι (1972). Στην τρίτη ο Γιώργος Τέσκος (1674) νίκησε τον Βαντίμ Σίσκιν (1796). Στην 

τέταρτη ο Ικάριος παίκτης του Σ.Ο. Περιστερίου Δημήτρης Κάζαγλης (1671) αναδείθηκε ισόπαλος με τον 

http://www.chess-results.com/tnr106825.aspx?art=20&lan=1&wi=821&snr=10
http://www.chess-results.com/tnr106825.aspx?art=0&lan=1&wi=821


Αλεξέι Βετιούγκοφ (χωρίς διεθνές ΕΛΟ, αλλά με αξιολόγηση στο τουρνουά «Ίκαρος» 1832). Η 

συνάντηση έγινε το βράδυ της Κυριακής 21/7, στο πλαίσιο των παράλληλων εκδηλώσεων «Ίκαρος 2013». 

Ευχάριστη έκπληξη ο «Μέλισσος» 
Μεγάλη αποστολή 16 σκακιστών και σκακιστριών του νεοσύστατου σωματείου «Μέλισσος» Σάμου (στην 

πλειονότητα παιδιά), επισκέφτηκε την Ικαρία για αγώνες μεταξύ των δύο γειτονικών νησιών. Η πολύ καλή 

δουλειά που πραγματοποιεί ο προπονητής Νίκος Ροκοπάνος, πιστοποιήθηκε από το τελικό σκορ, όπου σε 

μια συνάντηση με κανονικό χρόνο σκέψης και σε δύο συναντήσεις μπλιτς (3 λεπτά ανά παίκτη συν 2 
δευτερόλεπτα για κάθε κίνηση), η Σάμος νίκησε αθροιστικά με 26,5-21,5. 

Οι συναντήσεις έγιναν την Κυριακή και την Δευτέρα, σε πολύ καλό και φιλικό κλίμα, δόθηκε η ευκαιρία 

στα παιδιά των δύο ομάδων να γνωριστούν και τέθηκαν οι βάσεις για διαρκή συνεργασία μεταξύ του 
Σκακιστικού Ομίλου Ικαρίας «Ιωάννης Τζελεπής»  και του Σκακιστικού Ομίλου Σάμου «Μέλισσος». 

Φινάλε με μπλιτς 

Οι φετινές εκδηλώσεις «Ίκαρος 2013» ολοκληρώθηκαν τη Δευτέρα 22/7 με αγώνες γρήγορου σκακιού. 
Ουσιαστικά ήταν μία ακόμα αναμέτρηση Σάμου και Ικαρίας, τούτη τη φορά σε ατομικό τουρνουά. Στο 

πρώτο γκρουπ, των μεγάλων πρώτευσε ο Στ. Χαιρόπουλος της Ικαρίας, τη δεύτερη θέση κατέλαβε ο Χρ. 

Γιαλιάς (συνδετικός κρίκος τριών νησιών, αφού κατάγεται από τη Χίο, σπουδάζει στη Σάμο και ανήκει 

στην ομάδα της Ικαρίας) και την τρίτη θέση ο προπονητής της ομάδας της Σάμου Ν. Ροκοπάνος.  
Στο δεύτερο γκρουπ, των παιδιών, νικητής αναδείχθηκε ο Αν. Γιώργη, ενώ στη δεύτερη θέση 

ισοβάθμησαν ο Γ. Πλάκας, ο Μ. Χατζηνικολάου, ο Ν. Χατζηνικήτας  και η Φ. Τσολομύτη. Εκτός του 

Πλάκα, όλα τα άλλα παιδιά που διακρίθηκαν είναι από τη Σάμο!   
Συνολικά αγωνίστηκαν 32 σκακιστές και σκακίστριες με χρόνο σκέψης 3 λεπτά ανά παίκτη συν 2 

δευτερόλεπτα για κάθε κίνηση για όλη την παρτίδα. 

Διαιτήτευσε ο επικεφαλής διαιτητής των εκδηλώσεων «Ίκαρος» Οδ. Βαζελάκης. Τα έπαθλα απένειμαν η 
αντιπρόεδρος του πολιτιστικού συλλόγου «Ι. Μελάς» Μ. Κουμιώτη και το μέλος του Σ.Ο. Ικαρίας Μ. 

Ξενάκη. 

Παλιοί, καλοί φίλοι! 

Ένα από τα θετικά των φετινών εκδηλώσεων ήταν η παρουσία σπουδαίων σκακιστών, οι οποίοι έχουν 
αφήσει ως παίκτες, ως δάσκαλοι, αλλά και ως παράγοντες, το αποτύπωμά τους στο Ελληνικό σκάκι. Χωρίς 

αξιολογική σειρά και με κίνδυνο να παραλείψουμε κάποιους, θα αναφέρουμε τον Νίκο Σκαλκώτα, την 

Εύα Κόντου, τον Χρύσανθο Πούντζα, τον Παναγιώτη Φρεντζά, τον Αχιλλέα Μητσάκο, την Αικατερίνη 
Βαρσάμη, τον Στάθη Γαζή, τη Ζωή Μουλά, την Μυρσίνη Λυμπερτού, τους αδελφούς Ηλία και Απόστολο 

Διατσίντο και τον 85χρονο και πάντα ακμαίο Στέλιο Ευκαρπίδη. 

Δίπλα τους, ο Κύπριος Βασίλης Αριστοτέλους, ξένοι σκακιστές από 7 χώρες, καθώς και μια πλειάδα 

Ελλήνων νέων και νεανίδων, οι οποίοι αναμένεται να γράψουν την δική τους ιστορία! 
Οι δεκαήμερες σκακιστικές εκδηλώσεις «Ίκαρος 2013» στηρίχθηκαν από τη ναυτιλιακή εταιρεία Hellenic 

Seaways και το Σκακιστικό Κέντρο «Κάισσα», προβλήθηκαν από τα έντυπα και ηλεκτρονικά ΜΜΕ (να 

εξάρουμε τις καθημερινές ανταποκρίσεις του Χρήστου Πιλάλη στην εφημερίδα «Έθνος») και είχαν την 
αμέριστη στήριξη του Δήμου Ικαρίας. 

Μια καλή μαγιά, ενόψει της αρχικής προεργασίας για τις Διεθνείς Σκακιστικές Εκδηλώσεις «Ίκαρος 

2014»!! 
 

επιστροφή 

 

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

οπτική ρύπανση 

 

Το συζητήσαμε οι κάτοικοι με τους τεχνικούς της ΔΕΗ, τη διοίκηση και με τον εργολάβο. Μας 

έδωσαν διαβεβαιώσεις. Έκαναν άλλα αντ’ άλλων. Τελικά, σύνδεσαν την κολώνα που είχαν πει ότι 

θα έπαιρναν. Απομάκρυναν όμως μια παροχή που ήταν στο οπτικό πεδίο. Μας είπαν ότι θα 

ξανάρθει εργολάβος το Γενάρη και τότε θα το δούν. Ελπίζουμε ότι θα μεταφέρουν την κολώνα ή 

ότι θα βάλουν άλλη, 15 μέτρων αντί για αυτή των 11.  

Τόσος κόπος και τόση αναστάτωση για απλά πράγματα που λύνονται με συζήτηση, αν 

υπάρχει καλή διάθεση. Με τη ΔΕΗ συναντήσαμε απροθυμία, γιαυτό και μαζέψαμε 

υπογραφές. 

Παρεπιπτόντως, μάθαμε ότι στην Ακαμάτρα έγινε υπογειοποίηση των καλωδίων από τη ΔΕΗ. 

Φυσικά, γιατί η Ακαμάτρα είναι παραδοσιακός οικισμός. Τότε είχαν ξεσηκωθεί ορισμένοι 



διαμαρτυρόμενοι που ζητούσαν να ΜΗΝ ΕΙΝΑΙ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΜΕΝΟΣ ΠΑΡΑΔΟΣΙΑΚΟΣ 

ΟΙΚΙΣΜΟΣ Η ΑΚΑΜΑΤΡΑ! Εντυπωσίακό έ;  

Αν είχαμε χαρακτηρίσει παραδοσιακό και το γιαλό του Καραβοστάμου (τουλάχιστον) μπορεί να 

διορθωνόταν κάπως η πολλή κακογουστιά. Μακάρι τελικά η ΔΕΗ τελικά να μην προσθέσει άλλη 

μια. 

Ηλίας Γιαννίρης   

 

6-9-2013 

Τον Ιούλιο 2013 ήρθαν συνεργεία να βάλουν νέες κολώνες στο Γιαλό Καραβοστάμου. 

Το σχέδιο προέβλεπε, αντί για υπογειοποίηση των καλωδίων, να μπουν ακόμη περισσότερες 

κολώνες από τις ήδη υπάρχουσες.  

 

Ζητήθηκε από κατοίκους και προς τη ΔΕΗ και προς τους εργολάβους να προσέξουν και να μη 

βάλουν τις δυο νέες κολώνες των 11 μέτρων κάτω από τη γέφυρα, μπροστά στο οπτικό πεδίο από 

τη γέφυρα προς τη θάλασσα, για αισθητικούς-τουριστικούς λόγους, να γίνει τροποποίηση του 

τεχνικού σχεδίου και να βρεθεί άλλη λύση.  

 

Για το ίδιο θέμα, της οπτικής ρύπανσης, είχε προηγηθεί το 1978 κοινή επιστολή με υπογραφές 

Καραβοσταμιωτών προς τη ΔΕΗ και τον ΟΤΕ να απομακρύνουν τα καλώδια που βρίσκονται 

κάτω από τη γέφυρα ώστε να ελευθερωθεί η θέα προς τη θάλασσα και το δειλινό, γιατί αποτελεί 

μοναδικό τουριστικό αξιοθέατο γιατί το δειλινό της Ικαρίας σε όλη τη βόρεια πλευρά μόνο από τη 

γέφυρα Καραβοστάμου είναι ορατό από το ύψος της θάλασσας. Τότε είχε ανταποκριθεί ο ΟΤΕ 

και απομάκρυνε τα καλώδια που ενοχλούσαν. Η ΔΕΗ δεν έκανε τίποτε. Ωστόσο, τότε είχε τεθεί 

έμμεσα και το θέμα της υπογειοποίησης των καλωδίων της ΔΕΗ. 

 

Στα τέλη Ιουλίου 2013 αναφέρθηκε στους κατοίκους από τη ΔΕΗ ότι δεν θα μπουν οι δυο 

κολώνες κάτω από τη γέφυρα, αλλά θα βρεθεί άλλη λύση ώστε τα καλώδια να είναι μεν εναέρια 

αλλά ψηλότερα, για να μην ενοχλούν. Οι κάτοικοι δέχτηκαν αυτή τη λύση ως προσωρινή, μέχρι 

να γίνει η υπογειοποίηση των καλωδίων. Πράγματι, τα συνεργεία δεν έβαλαν τη μια νέα κολώνα 

στη ράμπα καθόδου προς το ρέμα, ενώ η άλλη κολώνα που είχε τοποθετηθεί στην παιδική χαρά, 

σε σημείο που δεν υπήρχε κολώνα, διαβεβαίωσαν ότι θα απομακρυνθεί. Τα έργα σταμάτησαν για 

να συνεχίσουν το Σεπτέμβρη. 

 

Στις 5-9-2013  με λύπη είδαμε ότι η ΔΕΗ προχώρησε στην καλωδίωση της νέας αυτής κολώνας 

και μάλιστα χαμηλού ύψους 11 μέτρων που είχε τοποθετηθεί στην παιδική χαρά αντί να την 

απομακρύνει, όπως είχαν διαβεβαιώσει τους κατοίκους.  

Το αποτέλεσμα είναι αισθητικά απαράδεκτο. 

Ζητάμε από τη ΔΕΗ να κινηθεί άμεσα και να βρει άλλη λύση και πάντως να απομακρύνει 

την κολώνα και τα καλώδια που τοποθέτησε στον οπτικό ορίζοντα της γέφυρας.  

Θα μπορούσε η ΔΕΗ να προχωρήσει σε μερική υπογειοποίηση των καλωδίων ειδικά σε αυτό το 

σημείο.  

 

Θα μπορούσε να τοποθετήσει την κολώνα σε ψηλότερο σημείο αντί να την βάλει χαμηλά στον 

αιγιαλό, κάτω από την παιδική χαρά, αλλά όχι μπροστά στο σπίτι που βρίσκεται δίπλα στη 

γέφυρα. Υπάρχει χώρος για να επιλεγεί η καταλληλότερη θέση. 

 

Σε κάθε περίπτωση θα πρέπει να χρησιμοποιηθεί κολώνα με το μέγιστο δυνατό ύψος ώστε η 

οπτική ενόχληση να είναι λιγότερη. 

 

Ζητάμε να επανεξεταστεί άμεσα το ζήτημα ώστε να λυθεί με τον καλύτερο δυνατό τρόπο το 

πρόβλημα που δημιουργήθηκε από τη ΔΕΗ εξ αιτίας της επιλογής της να τοποθετήσει  

περισσότερες κολώνες από τις ήδη υπάρχουσες. 

Ακολουθούν 30 Υπογραφές από καταστηματάρχες και ενεργούς πολίτες. 
 

επιστροφή  



Διδακτορικές διατριβές για Ικαρία 

 

Γιαννίρης Ηλίας,  Η ΜΕΤΑΠΟΛΕΜΙΚΗ ΕΞΕΛΙΞΗ ΤΟΥ ΓΑΙΟΧΡΗΣΤΙΚΟΥ 

ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ - ΜΕΣΑ ΑΠΟ ΤΟ ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑ ΤΗΣ 

ΖΑΚΥΝΘΟΥ, ΤΗΣ ΧΙΟΥ ΚΑΙ ΤΗΣ ΙΚΑΡΙΑΣ, 1994 

Βέκιος, Παύλος,  Ιζηματολογική και γεωχημική μελέτη των Silcrete σχηματισμών της νήσου 

Ικαρίας και η μετ΄ αυτών συνδεδεμένη ουρανιούχος μεταλλοφορία. , 1999 

Τοπούζη, Σοφία Μ., Διερεύνηση του οικιστικού πλέγματος της νήσου Ικαρίας κατά την 

αρχαιότητα (με τη χρήση γεωγραφικών συστημάτων πληροφοριών) , 2008 
 

επιστροφή 
 

ΚΥΚΛΟΦΟΡΗΣΑΝ: ελεύθερες πτήσεις 2... από, για και με αφορμή την Ικαριά! 

 

Είναι απολαυστικό βιβλίο. Μην το χάσετε. Έχει μέσα του το δυναμισμό της …καριωτοσύνης! ΗΓ  

 

Parassinication (παρασυνείκασα = σάστισα), ένα ικαριώτικο παράλληλο σύμπαν σε καλεί να το 

ανακαλύψεις... Να ακούσεις τι λένε στον Παράδεισο, ο Θεός, ο Αδάμ και η Βαγγελιώ. Να μάθεις 

ποιες είναι οι αρχές της πιτσιρΙκαρίας και ποια η στιγμή της αλήθειας για τις Καριωτίνες. Να 

θυμηθείς την πρώτη πρώτη μνήμη σου και την αλεικόντιση. Να φορέσεις Karres Vouitton και να 

πας σε ένα πανηγύρι με αλυτρωτικές τάσεις. Να πληροφορηθείς τι δουλειά έχει η Μέρκελ 

πρωινιάτικα στην Ικαρία. Να ζήσεις με το αξάδι και την αλλαξά. Να μυρίσεις τον γάλανθο και την 

παιώνια. 

Οι ιστορίες, το σήμερα, ο Καριώτικος, ο Έρως, ο Φάκελος Καριωτίνα, τα λαογραφικά και άλλες 

πολλές διαδικτυακές απόπειρες γραφής... από, για και με αφορμή την Ικαριά! 

200 κείμενα από τις καθημερινές ελεύθερες πτήσεις του ikariamag. 

Κυκλοφορεί στην Ικαρία (από 21/7) και στο ikariastore.gr. Παραγγείλτε το ηλεκτρονικά από 

εδώ ή σε προσφορά μαζί με το 1ο βιβλίο ελεύθερων πτήσεων από εδώ. 
 

επιστροφή 

 

Περί ποίησης και Ικαριακών ονείρων 

 

Ηλίας Γιαννίρης, (διαβάστηκε στη Βιβλιοπαρουσίαση για την Ανθολογία Ικαρίων Ποιητών, Άγιος 

Κήρυκος, 31-7-2012, και στον Εύδηλο.) 
 

Η ποίηση δεν είναι ρεαλισμός, ακριβής περιγραφή της πραγματικότητας.  Είναι η περιγραφή των 

ονείρων.  Και αυτή είναι η αλήθεια του ποιητή. 

Αυτά περίπου αναφέρει το εισαγωγικό σημείωμα της Ανθολογίας. 

Έτσι είναι, Και άλλες μορφές τέχνης όπως η ζωγραφική ή ο κινηματογράφος δεν είναι ρεαλιστική 

και ακριβής αναπαράσταση της πραγματικότητας. Η τέχνη είναι τέχνη, σε όλες τις μορφές της. 

«αληθινή δουλειά του ποιητού είναι να γράφει και να εξηγά τα όνειρά του… Όλη η τέχνη των στίχων 

και του ποιητού είναι  

την αλήθεια να εκφράζει του ονείρου» (Χάνς Σάξ). 
 

Ας μιλήσουμε για τα όνειρα, που είναι η πρώτη ύλη του ποιητή. 

Το όνειρο σχηματίζεται από την πραγματικότητα, από τη ζωή και σχετίζεται με τη φαντασία, τον 

πλούτο που έχει ο καθένας και η καθεμία μέσα μας. 

Δεν γράφει όλος ο κόσμος ποιήματα, δηλαδή την αλήθεια του ονείρου. Από όσους γράφουν 

υπάρχουν πολλές παραλλαγές ποιότητας και καλλιτεχνίας. Το ίδιο συμβαίνει όπως είναι φυσικό 

και με όσους Ικάριους γράφουν ποιήματα. 
 

Εδώ έχουμε μια αλφαβητική παρουσίαση των Ικαρίων Ποιητών, που είναι και η συνήθης μορφή 

μιας Ανθολογίας ποίησης. Η επιμελήτρια της έκδοσης Ηρώ Τσαρνά – Κόχυλα έκανε μια 

καταπληκτική δουλειά. Κατέγραψε σχεδόν όλες τις εμφανίσεις που βρήκε δημοσιευμένες και δεν 

http://phdtheses.ekt.gr/eadd/handle/10442/3427
http://phdtheses.ekt.gr/eadd/handle/10442/3427
http://phdtheses.ekt.gr/eadd/handle/10442/3427
http://phdtheses.ekt.gr/eadd/handle/10442/12200
http://phdtheses.ekt.gr/eadd/handle/10442/12200
http://phdtheses.ekt.gr/eadd/handle/10442/26701
http://phdtheses.ekt.gr/eadd/handle/10442/26701
http://ikariastore.gr/
http://www.ikariamag.gr/ikariastore/product/6875
http://www.ikariamag.gr/ikariastore/product/6876


έκανε καμιά εξαίρεση, ακόμη κι αν επρόκειτο για πρωτόλεια ποιήματα, για «απλά στιχάκια παρά 

ποιήματα».  Τις ετοίμασε με κοπιώδη συστηματική εργασία, και την ευχαριστούμε για αυτό. 

Έχουμε στα χέρια μας μια όσο το δυνατό πιο καλή  καταγραφή των Ικαρίων ποιητών, και 

ανθολόγηση μερικών από τα ποιήματα τους.  

Η Ικαρία καλοδέχτηκε αυτή την Ανθολογία. Να σας πω δυο περιστατικά:   

1.«Είναι πλήρης;» με ρωτούν. «Θα την πάρω αν έχει και τον Πιτσίκο μέσα». «Αν έχει δημοσιευτεί 

έστω και ένα ποίημά του πρέπει να τον έχει» απαντώ, στηριγμένος στην εργώδη έρευνα της Ηρώς 

Τσαρνά-Κόχυλα. Ευτυχώς υπήρχε κάτι δικό του δημοσιευμένο και όλοι στο καφενείο  του 

Καραβοστάμου χάρηκαν. 

2. «Για να δω. Λες να έχει μέσα και τη γιαγιά μου;» λέει ένας φίλος που δεν θυμόταν αν είχε ποτέ 

δημοσιευτεί ποίημά της. «Νάτη», μου λέει με χαρά! Ευτυχώς είχε δημοσιευτεί ένα δικό της 

ποίημα κάπου που η Ηρώ βρήκε και ανθολόγησε. Ευτυχώς για το φίλο μου, αλλά ευτυχώς και για 

όλους μας, γιατί καμιά φωνή δεν πρέπει να πηγαίνει χαμένη στα σκοτάδια του παρελθόντος. 
 

Δεν υπάρχει καλύτερος τρόπος για να αποκαλυφθεί ένας κόσμος ποίησης που πριν ήταν σε όλους 

μας άγνωστος. Για όλους μας η Ανθολογία είναι ένα ακόμη βήμα για τη διαμόρφωση της  

συλλογικής Ικαριακής Συνείδησης. Το υπάρχον αλλά άγνωστο του Ικαριακού ψυχισμού και με 

αυτό το βιβλίο έρχεται στο φως και γίνεται συγκεκριμένο: «Αυτοί είμαστε», καθαρά και ξάστερα. 

Πολλοί τόποι θα ζηλέψουν αυτή την Ανθολογία, θα ήθελαν να έχουν και αυτοί την ανθολογία του 

τόπου τους. Εμείς στην Ικαρία το κάναμε, και ευχαριστούμε όχι μόνο την Ηρώ Τσαρνά-Κόχυλα 

αλλά και την Εταιρεία Ικαριακών Μελετών που ανέλαβε και ολοκλήρωσε και αυτό τον εκδοτικό 

άθλο. Επίσης, ευχαριστούμε και τον κ. Κωνσταντίνο Τράκα που είχε την καλλιτεχνική επιμέλεια 

και μας χάρισε αυτό το εξαιρετικό εξώφυλλο. 
 

Ακόμη δεν εκδόθηκε και μιλάμε για επανέκδοση; 

Η επιμελήτρια της έκδοσης, φαίνεται ότι όταν είδε τον όγκο και τις ποιοτικές παραλλαγές των 

Ικαρίων Ποιητών, έμεινε και η ίδια έκπληκτη για αυτό τον άγνωστο κόσμο. Μάλιστα, ωρίμασε 

μέσα της η ανάγκη όχι απλά της αλφαβητικής παρουσίασης των ποιητών, όπως είναι σήμερα σε 

αυτό το βιβλίο,  αλλά της μελλοντικής κατάταξης των ποιητών με άλλο τρόπο. Είτε θεματικά, είτε  

χρονολογικά, «κατά εποχές». Γράφει η Ηρώ στον πρόλογό της: 

«Επειδή δεν έχουν ακόμη ξεκαθαριστεί οι τάσεις και οι γενιές, η ανθολόγηση έγινε με αλφαβητική 

σειρά. Σε προσεχή έκδοση θα ακολουθηθεί ίσως ένα από τα προαναφερθέντα κριτήρια 

ταξινόμησης.» 

Σίγουρα αυτή η έκδοση περιέχει την πρώτη ύλη που ήδη πυροδοτεί σκέψεις, άρθρα και 

επιστημονικές πραγματείες για τη λογοτεχνική Ικαρία. Γι αυτό η Ανθολογία των Ικαρίων Ποιητών 

έχει διπλή αξία. Δεν είναι μόνο ότι γνωρίζουμε την Ικαριακή Ποίηση. Είναι και ότι παρέχει τη 

δυνατότητα να αξιολογηθεί και να βρει τη λογοτεχνική της θέση στην εθνική μας ποίηση. Στο 

μέλλον, μακάρι να έχουμε και άλλες ταξινομήσεις των Ικαρίων Ποιητών, να μιλάμε π.χ. για τη 

γενιά τάδε ή δείνα, όπως μιλάμε στην Ελλάδα για τη γενιά π.χ. του τριάντα. Μακάρι να έχουμε 

την ομαδοποίηση των Ικαρίων Ποιητών σε νατουραλιστές, ρομαντικούς, ρεαλιστές, 

υπερρεαλιστές,  μοντέρνους, μεταμοντέρνους, ή ότι άλλο ρεύμα τέχνης υπάρχει. Το σίγουρο είναι 

ότι με αυτή την Ανθολογία έχουμε την πρώτη ύλη για μελλοντικές ποιοτικές εργασίες. 
 

Είναι τέλειο το βιβλίο της Ανθολογίας; Όχι. Χρειάζεται βελτιώσεις στα περιεχόμενα ώστε οι 

Ποιητές να αναγράφονται με επώνυμο και όνομα και όχι άλλοτε με πρώτο το επώνυμο και μετά το 

όνομα και άλλοτε με πρώτο το όνομα και μετά το επώνυμο. Λείπει η πλήρης δημοσίευση της 

ρίβας του Ζύμαρη του ποιητή Κούβαρη Αναγνώστη ή Ασπρομούρη (Η Ηρώ βρήκε μόνο τους δυο 

πρώτους στίχους). Λείπουν μερικοί ακόμη Ικάριοι ποιητές που δεν έπιασαν οι κεραίες της Ηρούς. 

Λείπει και ο αρχαίος Ικάριος ποιητής Επαρχίδης. Με τέτοιες βελτιώσεις και συμπληρώσεις θα 

γίνει πληρέστερη και καλύτερη η Ανθολογία. Έχουμε όμως στα χέρια μας το 99,9% της εικόνας.   
 

Πρόκειται για ένα βιβλίο που θα το χαρεί ο καθένας. Ένα βιβλίο από το οποίο θα μάθει ο καθένας 

ιστορικές ρίβες, νεότερες ρίβες, ποιητές του νησιού και Ικάριους ποιητές της διασποράς, 

Αθηναίους, Αμερικάνους, πρώτης, δεύτερης γενιάς κλπ.   

Και εδώ μπαίνει ένα ακόμη ερώτημα: «Ποιος είναι Ικάριος;» 

Απαντώ: μέσω του Ισοκράτη: 



«Τοσούτον δ’ απολέλοιπεν η πόλις ημών περί το φρονείν και λέγειν τους άλλους ανθρώπους, ώσθ’ 

οι ταύτης μαθηταί των άλλων διδάσκαλοι γεγόνασι και το των Ελλήνων όνομα πεποίηκε μηκέτι 

του γένους, αλλά της διανοίας δοκείν είναι, και μάλλον Έλληνας καλείσθαι τους της 

παιδεύσεως της ημετέρας, ή τους της κοινής φύσεως μετέχοντας».
1
 

Ας το μεταφέρουμε στην Ικαριακή πραγματικότητα. 

«… το όνομα των Ικαρίων το έχει κάνει να φανερώνει όχι πλέον τη φυλή αλλά τη διάνοια, με 

αποτέλεσμα περισσότερο να αποκαλούνται Ικάριοι αυτοί που μετέχουν στη δική μας παιδεία παρά 

στην κοινή καταγωγή.» 

Τίποτε περισσότερο και τίποτε λιγότερο όταν ανθολογούνται οι καθαρόαιμοι Ικάριοι Παριανός, 

Αιβαλιώτης, Φωκιανός, Παμφίλης, Κασώτη, ή ακόμη οι μανιάτικης καταγωγής Κουβαραίοι και 

Τσιμπίδηδες. Όταν ανθολογούνται ο Έρμος Αργαίος, ο Πέτρος Μανταίος, ο Νίκος Μουρσελάς, ο 

Αριστείδης Φουτρίδης ή και δεύτερης και τρίτης γενιάς Καριώτες. 
 

Ελπίζω να μη σας κούρασα, αλλά είμαι ενθουσιασμένος. Θεωρώ αυτό το βιβλίο ένα κόσμημα για 

τις βιβλιοθήκες μας, που έχει διαχρονική αξία, και που μέσα στις σελίδες του αποτυπώνει έκδηλα 

πλέον, την ψυχή μας. 
 

επιστροφή 
 

Βραβείο στο ντοκιμαντέρ για την Ικαρία «Little Land» στο Φεστιβάλ του Ρίο ντε Τζανέιρο 

11/09/2013  
Μετά τα 2 βραβεία που πήρε στο 15ο Φεστιβάλ Ντοκιμαντέρ Θεσσαλονίκης, το Little Land του 

Νίκου Νταγιαντά πήρε το βραβείο 2η ειδικής μνείας και στο Διεθνές Περιβαλλοντικό 

Κινηματογραφικό Φεστιβάλ του Ρίο ντε Τζανέιρο που έλαβε χώρα από τις 30 Αυγούστου μέχρι 

τις 5 Σεπτεμβρίου 2013. 

Βραβείο στο ντοκιμαντέρ για την Ικαρία «Little Land» στο Φεστιβάλ του Ρίο ντε Τζανέιρο 

δημοσιεύτηκε σε παρουσιάσεις 
 

επιστροφή 

 

Βιβλίο: Κατσαρός, Θωμάς, Νέες τεχνολογίες στις αρχαιογνωστικές επιστήμες  

 

Ο Θωμάς Κατσαρός, γιός του Θεμιστοκλή Κατσαρού, έβγαλε το 2008 ένα βιβλίο που ειδικεύεται 

στις αρχαιογνωστικές επιστήμες. Το συνιστούμε, ιδιαίτερα σε όσους σχετίζονται με τις 

ανθρωπιστικές σπουδές. Συμφωνούμε απόλυτα και αναπαράγουμε ένα απόσπασμα από την 

περιγραφή του βιβλίου του που ακολουθεί: 

«Οποιαδήποτε έμφαση και ιδιαίτερη προσοχή αποδίδουμε στην προαγωγή των αρχαιογνωστικών 

επιστημών, είναι βέβαιο ότι οδηγεί πρωτίστως στην βελτίωση του ηθικού εξοπλισμού του ανθρώπου, 

στην συνειδητοποιημένη μορφή του "άριστου μέτρου", αλλά και την ορθολογική προσέγγιση της 

ισορροπημένης τεχνολογικής ανάπτυξης σε αρμονία με το περιβάλλον, και την αυτογνωσιακή 

πρόοδο.»  

Ο εκδότης 

 

Κατσαρός, Θωμάς, Νέες τεχνολογίες στις αρχαιογνωστικές επιστήμες Gutenberg - Γιώργος & 

Κώστας Δαρδανός, ISBN10: 9600112118, ISBN13: 9789600112115, Σελ. 671, Απρίλιος 2008 

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 

Με τον όρο Νέες Τεχνολογίες υπονοούνται κυρίως η πληροφορική με τους ηλεκτρονικούς 

υπολογιστές (Η/Υ) ως κύριο εργαλείο επεξεργασίας και κατασκευής αλλά και οι σύγχρονες 

ηλεκτρονικές επιστημονικές συσκευές και φυσικές μέθοδοι οι οποίες ενεργοποιούνται με την 

πληροφορική και τους Η/Υ. 

Ως Αρχαιογνωστικές Επιστήμες εδώ αναφέρονται κατά βάση οι ανθρωπιστικές σπουδές με μια 

ιστορική αναδρομική προοπτική και περιλαμβάνουν την ιστορία, την αρχαιολογία, την φιλολογία, 

την γλωσσολογία και την ιστορία τέχνης. Η έρευνα στις Ανθρωπιστικές σπουδές, που 

                                                             
1 Πηγή: http://www.sarantakos.com/language/isocrat2.htm  
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περιλαμβάνουν τις Αρχαιογνωστικές επιστήμες, μπορεί να συνεισφέρει θεμελιωτικά σε μια 

ανάλυση που αφορά την συμμετοχή και κατανόηση της πολύπλοκης ενδο-συσχέτισης των 

κοινωνικο-οικονομικών προκλήσεων που αντιμετωπίζει η Ευρώπη. Οι ανθρωπιστικές και κατά 

συνέπεια και οι αρχαιογνωστικές επιστήμες θεωρούνται αναπόσπαστο μέλος του συνόλου της 

κοινωνικής και τεχνολογικής οικονομικής ανάπτυξης και κυρίως της καλούμενης αειφόρου. 

Οποιαδήποτε έμφαση και ιδιαίτερη προσοχή αποδίδουμε στην προαγωγή των αρχαιογνωστικών 

επιστημών, είναι βέβαιο ότι οδηγεί πρωτίστως στην βελτίωση του ηθικού εξοπλισμού του 

ανθρώπου, στην συνειδητοποιημένη μορφή του "άριστου μέτρου", αλλά και την ορθολογική 

προσέγγιση της ισορροπημένης τεχνολογικής ανάπτυξης σε αρμονία με το περιβάλλον, και την 

αυτογνωσιακή πρόοδο. Οι Νέες Τεχνολογίες με τις Φυσικές Επιστήμες που αποσκοπούν στην 

ανάδειξη της πολιτιστικής κληρονομιάς αποτελούν θεμελιώδη λίθο στην προ-παιδεία και 

εγρήγορση, επιτυγχάνουν την προώθηση της εκπαιδευτικής έρευνας από την ενημέρωση επί των 

νεότερων τάσεων και τεχνικών στην χρήση των θετικών επιστημών, ενισχύουν τη συνέργεια και 

συμπληρωματικότητα του διώνυμου ανθρωπιστικές με τις θετικές επιστήμες. Τούτο οδηγεί στην 

συμβολή στην ηθική των αξιών και την προαγωγή του ανθρωπισμού και πολιτισμού με τη χρήση 

σύγχρονης τεχνολογίας.  

Η χρησιμοποίηση των Νέων Τεχνολογιών στην μελέτη και έρευνα των αρχαιογνωστικών 

επιστημών συμβάλλει τριπλά, (α) στην ακριβέστερη διερεύνηση και ταχύτερη διεκπεραίωση της 

έρευνας, (β) στην ανάδυση πληροφορίας προερχόμενη από την μηχανιστική ενδοσκόπηση στο 

βάθος του μικρόκοσμου, και (γ) στην περιφερειακή πολιτιστική οικονομική ανάπτυξη. Στην 

Ελλάδα δεν νοείται σήμερα ανάπτυξη χωρίς την διάσταση του Πολιτισμού εν γένει, με ιδιαίτερη 

έμφαση φυσικά, τους αρχαίους χρόνους. Η πολιτιστική διάσταση της ανάπτυξης άλλωστε έχει 

γίνει κοινή συνείδηση πως πρέπει να είναι το κύριο μέλημα της ελληνικής κοινωνίας. Το 

αποτέλεσμα της συνεργίας αναδεικνύει το πολιτιστικό προϊόν και το προωθεί με οικονομικά-

περιφερειακά κριτήρια ανάπτυξης. Με την βαθύτερη μελέτη αρχαιολογικών μνημείων, και 

τέχνεργων και γενικά υπολειμμάτων του ανθρώπου από το παρελθόν αναδεικνύεται η πιο 

ολοκληρωμένη γνώση η οποία στη συνέχεια γίνετε προϊόν που δημιουργεί πολλαπλασιαστικά 

αποτελέσματα π.χ. πολιτιστικός τουρισμός, αναπαραγωγή προτύπων, ψηφιακή τεκμηρίωση 

πολιτιστικών αγαθών, ανάδειξη και ενοποίηση αρχαιολογικών τοπίων, πολιτιστική διπλωματία. 

Το πολιτιστικό προϊόν που αναλύεται σε βάθος καθίσταται ελκυστικό, εντυπωσιακό και 

καταλαμβάνει ουσιαστική θέση στην αειφόρο οικονομική περιφερειακή ανάπτυξη. Άρα, η 

σύνδεση της πολιτιστικής ανάπτυξης και συγκεκριμένα της αρχαιολογίας, μέσω των νέων 

τεχνολογιών, με την περιφερειακή οικονομική ανάπτυξη ενισχύεται τα μέγιστα. Τα Μουσεία 

έχουν την ευθύνη για την προστασία και την έκθεση των αντικειμένων. Υπάρχει επιστημονική 

τεκμηρίωση για κάθε αντικείμενο.  

O τρόπος παρουσίασης των εκθεμάτων με τη βοήθεια των νέων τεχνολογιών, τις 3-διάστατες 

αναπαραστάσεις και ανασυστάσεις του αρχαίου τοπίου, η διαδραστική αλληλεπίδραση κοινού και 

εκθέματος, όλα αυτά ενισχύουν πολλές πλευρές της κοινωνίας, της οικονομίας και του πολιτισμού 

ενός λαού. 

Τα περιεχόμενα του Τόμου αποτελούνται από 22 κεφάλαια τα οποία εξειδικεύονται στις διάφορες 

πτυχές της αρχαιογνωστικής επιστήμης, γραμμένα από έλληνες και αλλοδαπούς ειδικούς με τους 

συνεργάτες τους στο αντίστοιχο πεδίο που καλλιεργούν. Απευθύνονται σε πτυχιούχους και 

μεταπτυχιακούς φοιτητές. Το επίπεδο γραφής των άρθρων αντιστοιχεί στο ευρύ φάσμα γνώσεων 

της Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης, αλλά σε ορισμένα Κεφάλαια οι επισκοπήσεις εμβαθύνουν ακόμη 

περισσότερο ώστε να ικανοποιούν και μέρος των μεταπτυχιακών σπουδαστών. Τα 22 Κεφάλαια 

ομαδοποιούνται σε 6 Κατηγορίες: (1) Μουσεία, Μουσειολογία, Προληπτική Συντήρηση έργων 

τέχνης, (2) Έρευνα για ανάδειξη υπαίθριων αρχαιολογικών χώρων και ιστορικών συνόλων, (3) 

Συντήρηση και ανάγνωση αρχαίων κειμένων, (4) Αρχαιολογία, Στατιστική και πληροφορική, (5) 

Ψηφιακές βάσεις δεδομένων και μηχανές αναζήτησης στον πολιτισμό, (6) Τεχνολογίες 

πολυμέσων.  
 

επιστροφή 

  



 

Αλληλογραφία 

 

Εκκληση συμπαράστασης στους εργαζόμενους στο Υπ. Πολιτισμού, κατά των απολύσεων 

 
Επικοινωνούμε μαζί σας για να σας κάνουμε γνωστό πώς μέσα στα πλαίσια του προγράμματος λιτότητας 
μέσα στο οποίο ζει η Ελλάδα τα τελευταία χρόνια η κυβέρνηση με επιβολή της Τρόικα αποφάσισε να 
προχωρήσει σε απολύσεις δημοσίων υπαλλήλων και στο Υπουργείο Πολιτισμού και Υφυπουργείο 
Αθλητισμού. 
Στους 22.000 αρχαιολογικούς χώρους και τα εκατοντάδες μουσεία και στάδια που βρίσκονται σε όλη την 
Ελλάδα εργάζονται μόλις 7500 υπάλληλοι όλων των ειδικοτήτων (αρχαιολόγοι, μηχανικοί, συντηρητές, 
καθαρίστριες, διοικητικοί, αρχαιοφύλακες, εργατοτεχνίτες και ειδικό επιστημονικό προσωπικό για τον 
Αθλητισμό). 
Οι εργαζόμενοι στον πολιτισμό και αθλητισμό πότε δεν υπήρξαν υψηλόμισθοι, ούτε υπεράριθμοι. 
Εργαζόντουσαν και συνεχίζουν να το κάνουν πάντοτε με υψηλό το αίσθημα της ευθύνης για την 
προστασία, την συντήρηση και την ανάδειξη της πολιτιστικής μας κληρονομιάς, του σύγχρονου πολιτισμού 
και την ανάπτυξη του αθλητισμού. Όλα τα μνημεία που θαυμάζετε, τα μουσεία που επισκέπτεστε, οι 
παραστάσεις που απολαμβάνετε, έχουν γίνει πραγματικότητα χάρις τους εργαζόμενους στον πολιτισμό της 
χώρας μας. Ομως τώρα περισσότερο από ποτέ αυτές όλες οι υποδομές κινδυνεύουν. Το ολιγάριθμο 
προσωπικό με το οποίο λειτουργούν αν μειωθεί ακόμα περισσότερο με τις επικείμενες απολύσεις δεν 
επαρκεί για τη στοιχειώδη λειτουργία τους. Και αναγκαστικά θα πρέπει να κλείσουν. 
Εμείς όμως οι εργαζόμενοι θέλουμε τα μνημεία, τα μουσεία μας και τα αθλητικά στάδια ανοιχτά για 
ολόκληρη την ανθρωπότητα. 
Εμείς πιστεύουμε ότι τα μνημεία έχουν φωνή και λένε: 
ΣΤΑΜΑΤΗΣΤΕ ΕΔΩ ΚΑΙ ΤΩΡΑ ΤΙΣ ΑΠΟΛΥΣΕΙΣ 
Αγαπητοί επισκέπτες, ενώστε τη δική σας φωνή μαζί με των μνημείων, μαζί με τη δική μας. Γίνετε 
συμπαραστάτες μας αφού εσείς είστε οι πιο άμεσοι αλλά παράλληλα και οι πιο δίκαιοι κριτές του έργου 
μας, καθημερινά. 
Ας ενωθούμε απαιτώντας: 
ΚΑΜΜΙΑ ΑΠΟΛΥΣΗ ΣΤΟ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ 
ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΗΣ ΧΩΡΑΣ 
 
Σας ευχαριστούμε 
Ψηφίζουμε στο 
http://www.avaaz.org/en/petition/Stop_Staff_Redutions_NOW_in_The_Hellenic_Ministry_of_Cul
ture_and_Sports 
 
επιστροφή 
 

Για το πρόγραμμα κοινωφελούς εργασίας στους Δήμους  

 
Για να πάρουν οι αναγνώστες μια ιδέα για αυτά που γίνονται στο δήμο τους ας παρακολουθήσουν τον 
παρακάτω ηλεκτρονικό διάλογο μεταξύ πράσινων αυτοδιοικητικών: 
 
1. Stefanos Stamellos  
 August 9, 2013  
Το θέμα του προγράμματος κοινωφελούς εργασίας θα ξεκινήσει στους Δήμους από το Σεπτέμβρη. 
http://www.ethnos.gr/entheta.asp?catid=23318 
Έχω την εκτίμηση ότι, πέραν των όποιων αντιρρήσεων, τουλάχιστον η οργανωμένη αξιοποίηση αυτών των 
απασχολουμένων στους δήμους είναι σοβαρή δουλειά και ο φόβος είναι ότι θα προσληφθούν για το 5μηνο 
για να κάθονται και όχι να δουλέψουν, κυρίως με ευθύνη των δημοτικών αρχών, για να αποκτήσουν 
συνείδηση υποαπασχολούμενου ή τεμπέλη. Ουσιαστικά θα πάρουν το επίδομα ανεργίας και θα 
υποαπασχολούνται... 
Για παράδειγμα οι εργαζόμενοι στο Δήμο Λαμίας είναι σχεδόν λιγότεροι από τους 5μηνίτες, αφού 
προβλέπεται να προσληφθούν 325. Ο αριθμός αυτός θα μπορούσε να "σηκώσει την πόλη στα χέρια", αν 
σωστά οργανωθεί και αξιοποιηθεί και να παραχθεί πολύτιμο έργο 
 
2. John Delis  
 Είναι πολύ σωστό αυτό φίλε(αν μου επιτρέπεις και τον ενικό) Στέφανε η ευθύνη όντως  είναι στις 
δημοτικές αρχές γιατί ναι μεν μπαίνουν σαν αυτοχειριζομενοι  όπως λένε οι δήμαρχοι αλλά αν τους θέσουν 
τις βάσεις σωστά κάνουν θαύματα ...π.χ. στην Κέρκυρα πήραν 5μηνιτες από προγράμματα και τους 
χρησιμοποιησαν σωστά στην βοήθεια στο σπίτι αλλά και στις κοινωνικές υπηρεσίες που προσφέρουν 
στους πολίτες...υπάρχουν όμως και δημοτικές αρχές που απλά τους έχουν γλάστρες!!!!!!!!!!!!!! πιστεύω ότι 
είναι ένα θέμα που καίει τον Σεπτέμβριο με τις κινητικοτητες -διαθεσιμοτητες κιόλας στους δήμους και θα 
έπρεπε να το δούμε όπως είπες .... 

http://www.avaaz.org/en/petition/Stop_Staff_Redutions_NOW_in_The_Hellenic_Ministry_of_Culture_and_Sports
http://www.avaaz.org/en/petition/Stop_Staff_Redutions_NOW_in_The_Hellenic_Ministry_of_Culture_and_Sports
http://www.ethnos.gr/entheta.asp?catid=23318


 
3. ΠΑΠΑΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ  
Αύγουστος 9, 2013  
Αν διαβάσουμε το τι προβλέπεται: 
*έργα συντήρησης ή μικρά κατασκευαστικά έργα δημοσίων υποδομών -  αθλητικών υποδομών, 
*έργα αποκατάστασης οικοσυστημάτων και προστασίας, διαχείρισης και ανάδειξης της βιοποικιλότητας 
(π.χ. καθαρισμός παραλιών), καθαριότητα  παράλιων περιοχών, καθαρισμοί και μικρές αντιπλημμυρικές 
παρεμβάσεις  σε ρέματα, 
*ανάδειξη πολιτιστικής κληρονομιάς και δράσεις διατήρησης της φυσικής  και πολιτιστικής κληρονομιάς,  
*αποκατάσταση και βελτίωση αστικού και περιαστικού περιβάλλοντος (π.χ. φυτεύσεις σε γειτονιές), 
*αποκατάσταση Χώρων Ανεξέλεγκτης Διάθεσης Αποβλήτων,  
*διαχείριση και προστασία υδάτινων πόρων και δασών, 
*προσωπικές κοινωνικές υπηρεσίες όπως κατ' οίκον φροντίδα ηλικιωμένων,  ΑμΕΑ κλπ., 
*κοινωνικές δράσεις όπως κοινωνικά παντοπωλεία, συλλογή και διάθεση  χρησιμοποιημένου ρουχισμού, 
*εξωσχολικά προγράμματα για μαθητές 
*οδική ασφάλεια μαθητών, 
*σίτιση σε ολοήμερα σχολεία φτωχών περιοχών, 
*αναδάσωση, δασοπροστασία και φύλαξη περιοχών υψηλού φυσικού κάλλους. 
... τότε μπορούν να γίνουν θαύματα. Αλλά πρέπει να γίνει άνοιγμα στην  κοινωνία.  
Οι Δήμοι δε νομίζω να μπορούν να κάνουν τίποτα ικναοποιητικά σε αυτό τον τομέα. Πιο πολύ σαν 
προεκλογικό ρουσφέτι θα το δουν. 
 
4. Katerina Gerostergiou 
August 12, 2013   
Έχοντας την εμπειρία από το πρόγραμμα της κοινωφελούς που υλοποιήθηκε  μέσω των ΜΚΟ σε 
συνεργασία με τους δήμους και  άλλους φορείς, τουλάχιστον στην Ανατ. Μακεδ. -Θράκη, θα πω ότι η 
προσπάθεια είχε θετικό αποτέλεσμα. Οι ωφελούμενοι είχαν αντικείμενο εργασίας και προσέφεραν 
σημαντικό έργο. 
 
5. costpap  
 August 12, 2013  
Αν υπάρχει κάτι που να συνοψίζει τι έγινε στην ΑΜΘ θα ήταν καλό. Διότι το, για παράδειγμα, να 
καλύπτονται θέσεις στην καθαριότητα των Δήμων είναι «αντικείμενο εργασίας» και προσφορά έργου. 
 Εκείνο που με προβληματίζει είναι αν έγιναν δράσεις στα πλαίσια της φιλοσοφίας του Ευρ, Κοινων. 
Ταμείου Και, κυρίως, αν έγιναν πολλές μικρές  δράσεις ή 1-3 μεγάλες με κεντρικό έλεγχο από λίγες 
«ΜΚΟ» (εντός και εκτός»») 
 
6. Katerina Gerostergiou  
12 Αυγ 2013 
Στο νομό Καβάλας το πρόγραμμα υλοποιήθηκε από 3 ΜΚΟ με έδρα την Καβάλα και το ΙΝΕ ΓΣΕΕ. Η 
άνεργοι απασχολήθηκαν σε θέσεις των δήμων του  ν. Καβάλας και της ΠΕ Καβάλας και προσέφεραν 
σημαντικό έργο σε πολλούς τομείς, όπως την καθαριότητα, τη λειτουργία ιαματικών λασπόλουτρων, 
πρόγραμμα φύλαξης παιδιών. Ειδικά η Ένωση Καταναλωτών Καβάλας συνεργάστηκε με συλλόγους όπου 
οι ωφελούμενοι  βοήθησαν στην τακτοποίηση των αρχείων τους, ράψιμο παραδοσιακών στολών, 
υποστήριξη του κοινωφελούς ιδρύματος για το παιδί. Στη Δράμα το πρόγραμμα υλοποιήθηκε από 1 ΜΚΟ 
η οποία συνεργάστηκε με το Δήμο και συλλόγους. Στην Κομοτηνή υλοποιήθηκε από το ΙΝΕ ΓΣΕΕ σε 
συνεργασία με δήμους και συλλόγους. Στον Έβρο όπως και στην Κομοτηνή. Να σημειώσω ότι το 
πρόγραμμα ξεκίνησε από την ΑΜΘ και όσοι ασχοληθήκαμε ανοίξαμε δρόμους γιατί υπήρξαν αρκετά 
προβλήματα. Τώρα οι δήμοι δε νομίζω να το ανοίξουν σε άλλους φορείς. Το πιθανότερο είναι να καλύψουν 
δικές τους ανάγκες στην καθαριότητα, παιδικούς σταθμούς, ίσως και στη "βοήθεια στο σπίτι". 
Επιφυλάσσομαι για τη διαδικασία επιλογής των ωφελούμενων. 
 
7. Theoharis Angelidis  
August 12, 2013  
Στο νομό Πελλας οι δημαρχοι εφτιαξαν μια μαϊμου ΜΚΟ, με εταιρους τους δημους, προσελαβαν 
προσωπικο καθαριοτητας, ανεθεσαν τον καθενα τους να σκουπιζει καθε μερα πενηντα μετρα πεζοδρομιο κι 
αυτο ηταν ολο! ΜΚΟ χωρις προηγουμενη κοινωνικη δραση κ χωρις αναφορα κα συμμετοχη της κοινωνιας 
δεν πρεπει να ειναι επιλεξιμη. 
 
8. Stefanos Stamellos  
13 Αυγούστου 2013  
Σήμερα επισκεφθήκαμε ως Πρωτοβουλία Ενεργών Πολιτών Λαμίας τον αρμόδιο αντιδήμαρχο για θέματα 
Πρόνοιας κλπ για τις δομές αντιμετώπισης της φτώχειας στο Δήμο.  
 Μας είπε ότι έχουν προσληφθεί μέσω ΜΚΟ πέντε (5) εργαζόμενοι για δύο (2) χρόνια στα πλαίσια ενός 
προγράμματος κοινωφελούς εργασίας, - ο ίδιος δεν ήξερε ποιο πρόγραμμα είναι αυτό - και απασχολούνται 
στο Κοινωνικό Παντοπωλείο του Δήμου, το οποίο έχει στη λίστα 200 περίπου ωφελούμενους. 
Σήμερα ανοίγει δύο φορές(μέρες) το μήνα για να τους παρέχει ό,τι προιόντα διαθέτει, με κάρτα 



 Όταν του είπαμε ότι "πέντε εργαζόμενοι είναι πολλοί γι΄αυτή τη δουλειά", μας είπε ότι έτσι 
προσλήφθηκαν και σε κάθε περίπτωση "ο δήμος δεν βάζει ούτε ένα ευρώ"! Αυτή είναι η άποψη των δήμων 
και της πολιτείας για την κοινωνική εργασία, να πληρώνονται κι ας είναι στο σπίτι τους. Και τα χρήματα 
είναι ευρωπαικά, δεν είναι δικά μας...  Προσωπικά δεν μπορώ να συμφωνήσω  
 
9. "Stelios Kraounakis"  
Σεπτέμβρης 13, 2013  
Σήμερα επισκέφθηκα το Δήμο Μυτιλήνης, το γραφείο προσωπικού, για να ρωτήσω για το πρόγραμμα 
κοινωφελούς εργασίας.  
Ο Δήμος Μυτιλήνης έχει ζητήσει 566 πενταμηνίτες, όσους του αντιστοιχούν  σύμφωνα με την ποσόστωση 
ανά δήμους. Ο Δήμαρχος έχει ζητήσει μάλιστα να τους απασχολήσει σε δύο δόσεις για να είναι πιο 
αποτελεσματικοί. Έχουν κάνει τις λίστες και περιμένουν να ολοκληρωθούν οι εργασίες στον ΟΑΕΔ. 
Περίπου 450 θα απασχοληθούν κυρίως στην καθαριότητα (που η κατάσταση όντως είναι άθλια) και σε 
"εξωτερικές εργασίες περιβάλλοντος" (μάλλον καθαρισμοί σε δρόμους και ρυάκια). 56 θα απασχοληθούν 
σε υπηρεσίες πληροφορικής (υποχρεωτικό σύμφωνα με την προκήρυξη) και οι υπόλοιποι πάνε σε 
συγκεκριμένες θέσεις που έχει ελλείψεις ο Δήμος. Θα το ξανακοιτάξω και καλύτερα όταν θα προχωρήσει 
κάπως το πρόγραμμα. 
Πέρασα και από τον ΟΑΕΔ να δω πότε ξεκινάει και μου είπαν ότι ενώ έχει υπογραφεί η ΚΥΑ κάπου έχει 
κολλήσει και δεν έχει αποσταλεί σε αυτούς ακόμα και δεν μπορούν να ξεκινήσουν τίποτα. 
 

επιστροφή 

 

Δημοσιεύτηκε το πολυαναμενόμενο σχέδιο νόμου για τις ΑΠΕ.  

 

Τάσος Κεφαλάς  

 
Πρόκειται για ένα άθροισμα τροπολογιών σε πλήθος διατάξεων  της ισχύουσας νομοθεσίας, που 

χρειάζονται μελέτη. Παρουσιάζεται με τον παρακάτω τίτλο: 
Οι παραγωγοί ρεύματος θα «πληρώσουν» τη διακοψιμότητα - ολόκληρο το νομοσχέδιο για τις ΑΠΕ 

http://www.energypress.gr/news/ananeosimes-phges/Oi-paragwgoi-reymatos-tha-plhrwsoyn-th-

diakopsimothta-oloklhro-to-nomoshedio-gia-tis-APE 

Μια πρώτη αντίδραση προέρχεται από το ΣΠΕΦ: Να μην συμμετάσχουν τα φ/β στη χρηματοδότηση της 
"διακοψιμότητας" 

http://www.energypress.gr/news/SPEF:-Na-mhn-symmetashoyn-ta-f-b-sthn-hrhmatodothsh-toy-MTAE 

 
Με την ευκαιρία, από την ίδια ιστοσελίδα, επιλέγω αποσπασματικά κάποιες ειδήσεις, που βάζουν σε 

αμφισβήτηση μια «ειδυλλιακή» εικόνα για τις ΑΠΕ  

στη Γερμανία. Μάλλον, κάποιες πολιτικές και καταστάσεις είναι παρόμοιες και εκεί και εδώ. 

Γερμανία: Στα 540 εκατ. το έλλειμμα ΑΠΕ τον Αύγουστο 
http://www.energypress.gr/news/ananeosimes-phges/Germania:-Sta-540-ekat.-to-elleimma-APE-ton-

Aygoysto 

Γερμανία: Αύξηση αιτήσεων ενεργοβόρων εταιρειών για απαλλαγή από την εισφορά EEG 
http://www.energypress.gr/news/ananeosimes-phges/Germania:-Ayxhsh-twn-aithsewn-energoborwn-

etaireiwn-gia-apallagh-apo-thn-eisfora-EEG 

Απώλεια θέσεων εργασίας στον κλάδο των ΑΠΕ και στη Γερμανία 
http://www.energypress.gr/news/ananeosimes-phges/Apwleia-thesewn-ergasias-ston-klado-twn-APE-kai-

sth-Germania 

 

Ευχαριστούμε Τάσο. ΗΓ 
 

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 www.asda.gr/ikariaka.  
 

http://www.energypress.gr/news/ananeosimes-phges/Oi-paragwgoi-reymatos-tha-plhrwsoyn-th-diakopsimothta-oloklhro-to-nomoshedio-gia-tis-APE
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