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επιστροφή

Σηµείωµα της σύνταξης
Καθυστερήσαµε λίγο στην ανάρτηση του τεύχους,, όχι γιατί δεν ήταν έτοιµο, αλλά
γιατί έπεσαν άλλα σηµαντικά και δεν προλάβαµε να ασχοληθούµε µε την Ικαρία
και τους φούρνους.
Το σηµερινό µας αφιέρωµα ασχολείται µε την Τπολική Ανάπτυξη. Περιέχει
πολλές µικρές λεπτοµέρειες και τεχνολογικές εξελίξεις της τοπικής ανάπτυξης που
συχνά δεν υπολογίζουµε. Για την κλίµακα όµως των νησιών του Αιγαίου συχνά
έχουν τεράστια σηµασία. Και αφορούν όχι µόνο την κεντρική εξουσία και τις
τοπικές εξουσίες αλλά και τον καθένα-καθεµια µας. Θα πρέπει οι κρατικοί,
περιφερειαοί, νοµαριακοί,δηµοτικοί και ατοµικοί σχεδιασµοί να κινηθούν προς
την κατεύθυνση της τοπικής βιώσιµης ανάπτυξης. Υποστηρίζουµε ότι από την
µέριµνα για την τοπική βιώσιµη ανάπτυξη πρέπει να ξεκινούν όλες οι πολιτικές
και σχεδιασµοί, σε όλα τα επίπεδα.
Αλλά και η υπόλοιπη ύλη, µετά το αφιέρωµα, σχετίζεται µε αυτή την
προβληµατική: Απορρίµµατα, υπερβόσκηση, γεωργία, οικονοµικές ατασθαλίες,
συγκοινωνίες, ζωοτροφές, ανοικοδόµηση.
Σε αυτό το τεύχος έχουµε και πολλά χρήσιµα «συνιστώµενα».
Τέλος, αν είστε υπάλληλοι και δεν προλαβαίνετε να διαβάζετε τα ΙΚΑΡΙΑΚΑ ΚΑΙ
ΦΟΥΡΝΙΩΤΙΚΑ ΝΕΑ, χρησιµοποιήστε την επιπλέον άδεια 2-4 ηµερών που
αποκτήσατε.
Με την πληθώρα όλης αυτής της ύλης οι σελίδες µας έφτασαν τις 56.
Μην ξεχνάτε: Προσπαθούµε, αλλά θέλουµε και τη δική σας βοήθεια.
1. Να συµµετέχετε µε δικά σας κείµενα και παρατηρήσεις. (αποστολή στο
igiann@tee.gr )
2. Να µας στείλετε ηλεκτρονικές διευθύνσεις ενδιαφεροµένων γνωστών σας για
να τους στέλνουµε ειδοποίηση κάθε δίµηνο που αναρτάται στο διαδίκτυο το
νέο τεύχος.
3. Να συστήνετε την διεύθυνση του Περιοδικού www.asda.gr/ikariaka όπου
µπορείτε.
Καλή ανάγνωση!
επιστροφή

«Εµείς θυµόµαστε τις καλοκαιρινές πυρκαγιές. Εσείς;»
Σε ένα µήνα (Ιούνιο) έχουµε τη µαύρη επέτειο της πυρκαγιάς της Πάρνηθας. Καµιά
πολιτική δεν άλλαξε η κυβέρνηση στο Λεκανοπέδιο της Αθήνας.
Σε τρεις µήνες έχουµε την µαύρη επέτειο των µεγα-πυρκαγιών της Ηλείας, της Εύβοιας,
του Πηλίου, της Αχαϊας, της Λακωνίας … Οι πυρόπληκτοι, ιδιαίτερα των ορεινών
περιοχών έχουν εγκαταλειφθεί στο έλεος της µοίρας τους. Η κυβέρνηση φαίνεται να βρήκε
σηµατνικό σύµµαχο στο ξεκλήρισµα της αγροτιάς. Τα καµένα σπίτια δεν φτιάχονονται. Οι
εκτιµήσεις από τη ζηµιά στους ελαιώνες αργούν. Τα χρήµατα που έχουν συγκεντρωθεί µε
τις προσφορές όλων µας µάλλον ψάχνουν να βρούν διεξόδους για να γίνουν … ξενοδοχεία,
γήπεδα γκόλφ, παραθεριστικά χωριά κ.ά. Βοηθάει και το Εθνικό Χωροταξικό σε αυτή την
κατεύθυνση, που προωθεί ο Υπουργός ΠΕΧΩ∆Ε, και το οποίο βρίσκει αντιδράσεις από
παντού ακόµη και από κυβερνητικούς βουλευτές.
Τι θα γίνει αν έχουµε µια τέτοια µεγα-πυρκαγιά στην Ικαρία; Αν καεί π.χ. ο τεράστιος
ζωοδότης ελαιώνας της Ικαρίας, από Ξυλοσύρτη µέχρι Πλαγιά; Αν καούν τα δάση και οι
δασικές εκτάσεις και οι µετέπειτα διαβρώσεις των εδαφών µετατρέψουν σε άγονη γη τα
εύφορα Ικαριακά εδάφη;
Οι 3 δήµοι της Ικαρίας έστειλαν ήδη έγγραφο στον Πρωθυπουργό, στο Υπ. Εσωτερικών,
στη ΓΓ Πολιτικής Προστασίας, στο Υπ. Εµπ. Ναυτιλίας Αιγαίου και Νησιώτικης
Πολιτικής, στο βουλευτή, τα κόµµατα και την πυροσβεστική, επισηµαίνοντας ότι, αν και η
Ικαρία είναι στην Α’ Ζώνη πυρκής επικινδυνότητας, «η αυξηµένη ετοιµότητα που
απαιτείται στην Επαρχία Ικαρίας δεν είναι σε καµία περίπτωση εξασφαλισµένη, γεγονός
που δεν δικαιολογεί ούτε την περικοπή των υπηρεσιών κατά τις νυκτερινές ώρες, ούτε
την αποψίλωση της πυροσβεστικής υπηρεσίας, ούτε την ενεπαρκή χρηµατοδότηση».
Ωραία! Από τώρα ξέρουµε το φταίχτη αν θάχουµε καµιά θεοµηνία. Από τώρα ξέρουµε τι
θα συµβεί µετά. Στην Ικαρία, που δεν δίνουν και τόση σηµασία, στην Ικαρία µε το µικρό
πολιτικό βάρος, θα βγάλουν βαρυσήµαντους λόγους, θα µας χορτάσουν µε παχιά λόγια και
µετά θα πρέπει µόνοι µας να οργανώσουµε το δίκτυο της αλληλεγγύης.
ΠΡΟΤΑΣΗ:
Μήπως όµως, πρέπει να κάτσουµε όλοι µαζί σε ένα τραπέζι και να σχεδιάσουµε την άµυνά
µας; Να βγάλουµε βάρδιες, να έχουµε σε ετοιµότητα σχέδια και µηχανήµατα διαθέσιµα, να
ενηµερώσουµε µε φυλλάδια τους παραθεριστές για την αθλιότητα του κράτους και την
ετοιµότητα των τοπικών δυνάµεων και να ζητήσουµε τη συνδροµή τους βάσει ενός δικού
µας σχεδίου; Να ενεργήσουµε δηλαδή, στις δύσκολες ώρες της πυρκαγιάς µε όσο λιγότερο
πανικό γίνεται, και µε όση µεγαλύτερη αποτελεσµατικότητα των δυνάµεων και
µηχανηµάτων που έχουµε διαθέσιµα;
Η εµπειρία από την Ηλεία και άλλες περιοχές λέει ότι όπου οι κάτοικοι και οι τοπικοί
δήµοι (όπως ο ∆ήµος Αλιφείρας) δραστηριοποιήθηκαν και αντιµετώπισαν τη φωτιά, εκεί
υπήρχαν και οι λιγότερες απώλειες (στο ∆ήµο Αλιφείρας Ηλείας κάηκαν µερικώς ορισµένα
σπίτια στους περιµετρικούς οικισµούς του ∆ήµου, και παρ’ όλο που η φωτιά τους είχε
ζώσει από παντού κατάφεραν να µην περάσει µέσα από το ∆ήµο τους!).
Το αµυντικό µας τοπικό σχέδιο ενάντια στην πυρκαγιά µπορεί να στηριχθεί στα δεδοµένα
που ήδη έχουµε:
1. Τα δάση (39.650 στρ. το 16 % της Ικαρίας) είναι συγκεντρωµένα κυρίως στο δυτικό
τµήµα του νησιού, εκεί που βρίσκονται και οι περισσότεροι παραθεριστές, τους οποίους θα
πρέπει να έχει σε ετοιµότητα η αυτοδιοίκηση και η πυροσβεστική.
2. Οι δασικές εκτάσεις (111.350 στρ. το 44% της Ικαρίας) βρίσκονται σε αναπτυγµένους
θαµνότοπους µε µικτή βλάστηση (θάµνοι και δέντρα) κυρίως µεταξύ Περδικίου και
Καραβοστάµου, στην Ανατολική και Κεντρική Ικαρία. Ο ρόλος των τοπικών πληθυσµών
των διάσπαρτων χωριών της περιοχής θα πρέπει να είναι καίριος, και σε αυτόν θα πρέπει
κυρίως να στηριχθεί η αυτοδιοίκηση και η πυροσβεστική.
3. Οι γεωργικές καλλιέργειες υπάρχουν γύρω από όλα τα χωριά. Ωστόσο, µεγάλη σηµασία
πρέπει να δοθεί στον συµπαγή Ελαιώνα της Ν. Ικαρίας µεταξύ Ξυλοσύρτη και Πλαγίας

(Ξυλοσύρτης, Χρισόστοµος, Βαώνη, Πλαγιά) στο Ν. Μέρος του νησιού. Εκεί οι τοπικοί
πληθυσµοί είναι λίγοι και θα πρέπει να συγκεντρωθούν δυνάµεις από όλη την Ικαρία για να
αντιµετωπίσουν την ενδεχόµενη φωτιά. Οι Καριώτες και οι παραθεριστές θα πρέπει να
τεθούν σε ετοιµότητα και να υπάρξει πρόνοια για τη µετακίνησή τους εκεί.
4. Οι βοσκότοποι βρίσκονται δάσπαρτοι πάνω από όλα σχεδόν τα χωριά, σε όλο το µήκος
της Ικαρίας. Οι τοπικές δυνάµεις όλων των χωριών θα πρέπει να βρίσκονται σε ετοιµότητα.
Σηµασία έχει να είναι ευαισθητοποιηµένοι και σε ετοιµότητα οι κάτοικοι και οι
παραθεριστές, και να προστρέξουν αυτοβούλως και εθελοντικά σε οποιαδήποτε πυρκαγιά
γειτονικού χωριού. Για µεγαλύτερες αποστάσεις, θα πρέπει από τώρα να τεθούν σε
ενδεχόµενη ετοιµότητα λεωφορεία και άλλα µέσα για τη µετακίνηση και την επιστροφή
των εθελοντών.
Και µην ξεχνάει κανείς ότι η πυροσβεστική που έχει αναλάβει την κατάσβεση πυρκαγιών
στην Ελλάδα φροντίζει να µην καούν σπίτια και άνθρωποι. ∆εν ενδιαφέρεται για το δάσος
ή τη δασική έκταση ή τον ελαιώνα και τις καλλιέργειες και πουθενά δεν συνεργάζεται µε
το τοπικό δασαρχείο.
Εµάς όµως πρέπει να µας νοιάζει ιδιαίτερα το δάσος και η δασική έκταση και ο
θαµνότοπος και οι ελαιώνες και οι άλλες καλλιέργειες γιατί αυτά συγκρατούν το Ικαριακό
βουνό. Εκεί πρέπει να δείξουµε την ετοιµότητά µας. Αυτή την ιδιόµορφη τοπική-Ικαριακή
ανάγκη δασοπροστασίας κανένα κεντρικό κράτος και καµιά κεντρική υπηρεσία δεν είναι
εύκολο να αντιληφθεί. Και αφού δεν καταφέραµε µέχρι σήµερα να πείσουµε για την
ιδιαιτερότητα της Ικαρίας ας οργανωθούµε από µόνοι µας για να προστατέψουµε την
Ικαρία µας.
Η Επαρχία Ικαρίας είναι χρήσιµο να µην ξεχνά και να βγάζει τα πολύτιµα συµπεράσµατα
από τις πυρκαγιές του 2007.
Τέτοια διδάγµατα, πολύ χρήσιµα, βγήκαν από την ηµερίδα που οργάνωσαν στις 15-3-07 οι
Οικολόγοι Πράσινοι, η µόνη πολιτική δύναµη που φαίνεται ότι συνεχίζει να ασχολείται µε
το πρόβληµα. Γιαυτό και αναδηµοσιεύουµε την ανακοίνωση τους:
ΟΙΚΟΛΟΓΟΙ ΠΡΑΣΙΝΟΙ-ΜΕΛΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΠΡΑΣΙΝΟΥ ΚΟΜΜΑΤΟΣ
www.ecogreens.gr - email: ecogreen@otenet.gr
Αθήνα: Κολοκοτρώνη 31, 10562, τηλ. 210.3241001, fax 210 3241825
Θεσσαλονίκη: Φιλίππου 51, 54631, τηλ. 2310.222503, fax 2310.421196
Πολιτικές Πρωτοβουλίες των Οικολόγων Πράσινων για: Προστασία δασών – Μέτρα
πρόληψης καταστροφών – Οικολογική αποκατάσταση των πυρόπληκτων περιοχών»
Ηµερίδα 15/3/2008
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΙ ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΟΡΕΙΑ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΤΩΝ
ΠΥΡΟΠΛΗΚΤΩΝ ΠΕΡΙΟΧΩΝ ΚΑΙ ΤΗΝ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΩΝ ∆ΑΣΩΝ ΜΕΤΑ ΤΙΣ
ΠΥΡΚΑΓΙΕΣ ΤΟΥ 2007
Μερικά βασικά ερωτήµατα και συµπεράσµατα /στοιχεία που προέκυψαν από τη συνάντηση
διαλόγου, γύρω από τα οποία οι ΟΙΚΟΛΟΓΟΙ ΠΡΑΣΙΝΟΙ θα επιδιώξουν να ανοίξει ευρύς
διάλογος σε κεντρικό πολιτικό και σε περιφερειακό/τοπικό επίπεδο είναι:
1.
Ποια είναι η έκταση της καταστροφής από τις πυρκαγιές του καλοκαιριού 2007: Από
τις πυρκαγιές του καλοκαιριού 2007 επλήγησαν* 10 εθνικοί δρυµοί και σηµαντικές
φυσικές περιοχές, κάηκαν 2.750.000 εκατοµµύρια στρέµµατα δάσους, δασικών, φυσικών
και γεωργικών περιοχών (1.472.000 στρέµµατα δάσους και δασικών εκτάσεων), 74
άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους και οι ζηµιές υπερβαίνουν τα 3,5 δισεκατοµµύριο ευρώ,
χωρίς να υπολογίζεται η απώλεια των υπηρεσιών που προσφέρει το δάσος, οι συνέπειες
στην κοινωνική και οικονοµική ζωή µακροχρόνια. Πλήγηκε το 35% της συνολικής
έκτασης και το 37% του πληθυσµού 502 ∆ηµοτικών ∆ιαµερισµάτων, και συνολικά

42.990 αγρότες στις περιοχές (το 21% του συνόλου). Μια πρώτη αποτίµηση σχετικά µε
την καταστροφή του φυτικού, ζωικού και φυσικού κεφαλαίου εκτιµάει ότι κάηκαν 244.000
στρέµµατα ελαιοδέντρων, 21.000 στρέµµατα αµπελώνων, 14.000 στρέµµατα λοιπών
δένδρων, 24.000 αιγοπρόβατα, 472 βοοειδή, 20.671 µελίσσια κ.ά. Οι πυρκαγιές 2007
έπληξαν φυσικές περιοχές που προστατεύονται µε ειδικό καθεστώς από την εθνική και
ευρωπαϊκή νοµοθεσία: όρη Ταΰγετος και Πάρνωνας, φαράγγι Νέδας, δάσος Καϊάφα,
δάση της Εύβοιας, Πάρνηθα, Γράµµος, Πρέσπα, φαράγγι του Βουραϊκού, Πιέρια Όρη,
Πήλιο και Πίνδος
(*στοιχεία από τη µελέτη του Γεωπονικού Παν/µίου και του ΑΠΘ, WWF, άλλων φορέων).
2.
Πώς και πόσο προχωράει η αποκατάσταση των πυρόπληκτων περιοχών; Η βιβλική
καταστροφή θα έπρεπε να αφυπνίσει την κυβέρνηση, η οποία επιτέλους πρέπει να
σταµατήσει να κινείται στη λογική «business as usual», σαν να µην συνέβη κάτι το
ιδιαίτερο. Όλα τα στοιχεία δείχνουν ότι η καταστροφή µάλλον ξεχάστηκε από το πολιτικό
σύστηµα και τη διοίκηση. Η αδράνεια και η βραδύτητα είναι το βασικό χαρακτηριστικό
της πορείας ανασυγκρότησης. Οι επιπτώσεις, όµως, είναι σοβαρές και τρέχουν ραγδαία
για τις τοπικές κοινωνίες που δεν επλήγησαν µόνο από την πρωτοφανή καταστροφή αλλά
βιώνουν σήµερα και τα προβλήµατα που προκύπτουν από την απουσία συντονισµένης και
αποτελεσµατικής πολιτικής.
3.
Υπάρχει ελπίδα για τις πυρόπληκτες περιοχές µετά την καταστροφή; Η καταστροφή
που έπληξε την καρδιά – το φυσικό περιβάλλον – του νοµού Ηλείας θα έπρεπε να
αντιµετωπιστεί σήµερα ως µια ευκαιρία για να διαµορφωθεί ένα οικολογικό µοντέλο
ανάπτυξης, που θα βγάλει την Ηλεία από τη φτώχεια και την κοινωνική κατάρρευση
και ταυτόχρονα θα βοηθήσει µε συγκροτηµένο τρόπο στην αναγέννηση του φυσικού
πλούτου της περιοχής. Τέτοια πολιτική αντίληψη απουσιάζει σήµερα πλήρως. Η
αποκατάσταση υποδοµών (π.χ. σύστηµα ύδρευσης και εξοικονόµησης νερού) και η
προώθηση αναγκαίων περιβαλλοντικών υποδοµών (ολοκληρωµένη διαχείριση των
απορριµµάτων µε προγράµµατα µείωσης, ανακύκλωσης και κοµποστοποίησης, η
επεξεργασία των λυµάτων), η συµµετοχή των κατοίκων στην αναγέννηση και προστασία
των φυσικών περιοχών, η ανοικοδόµηση και βελτίωση των οικισµών µε βάση στοιχεία
παραδοσιακής και βιοκλιµατικής αρχιτεκτονικής, η εκπαίδευση των ανέργων σε νέες
παραγωγικές δραστηριότητες αν και θα µπορούσαν να αποτελούν µέρος ενός σχεδίου
ανασυγκρότησης των πυρόπληκτων περιοχών δεν προωθούνται. Επιπλέον, απουσιάζει
πλήρως από όλους τους πυρόπληκτους νοµούς η µέριµνα για τη δηµιουργία κινήτρων
(κοινωνικών και οικονοµικών) που θα βοηθήσουν το ανθρώπινο δυναµικό να παραµείνει
στον τόπο του, ιδιαίτερα στις περιοχές που η οικονοµία βασιζόταν ολοκληρωτικά σε
επαγγέλµατα συνδεδεµένα µε το περιβάλλον (π.χ. κτηνοτροφία) και η άσκησή τους τώρα
καθίσταται αδύνατη.
4.
Υπάρχει ένας φορέας που να έχει συνολική εικόνα για την πορεία αποκατάστασης;
Είναι φανερή η απουσία ενός φορέα που να έχει µια συνολική πολιτική για την
οικολογική, παραγωγική και κοινωνική ανασυγκρότηση των πυρόπληκτων περιοχών,
να µπορεί να αναλαµβάνει πρωτοβουλίες, να υλοποιεί πολιτικές και να επιλύει
προβλήµατα και γενικά να ελέγχει την αποκατάσταση των πυρόπληκτων περιοχών. Οι
όποιες προσπάθειες και καλές προθέσεις παραµένουν λοιπόν αποσπασµατικές και κυρίως
αναποτελεσµατικές.
5.
Που και πως διατίθενται οι πόροι; Επαρκούν; Βασικά προβλήµατα γραφειοκρατίας
παραµένουν, ενώ οι πόροι αν και υπάρχουν φαίνεται να διατίθενται κυρίως µε τη λογική
των επιδοµάτων (κυρίως την περίοδο πριν και κοντά στις εκλογές διατέθηκαν κατ’ άλλους
180.000.000 κατ’ άλλους 400.000.000 Ευρώ). Βασικό ερώτηµα είναι ποιοι πήραν τα
χρήµατα αυτά και που τα διέθεσαν. Όµως οι πόροι που διατέθηκαν για την πραγµατική
ανασυγκρότηση των πυρόπληκτων περιοχών είναι ελάχιστοι. Από το Ταµείο Αρωγής για

τις Πυρόπληκτες Περιοχές έχουν διατεθεί µέχρι σήµερα 18.000.000 Ευρώ από συνολικά
168.265.935 Ευρώ που έχουν συγκεντρωθεί από πολίτες και φορείς ως δωρεές για
ενίσχυση της αποκατάστασης των 4.000 κτιρίων που έχουν καταστραφεί ολικώς ή µερικώς.
∆εν έχουν χαρακτηριστεί για παράδειγµα οι πληγέντες αγρότες και κτηνοτρόφοι ως
άνεργοι, δεν υπάρχει ένα συνεκτικό σχέδιο ή τουλάχιστον δεν εφαρµόζεται µέχρι σήµερα
ώστε να στηριχθούν οι τοπικές κοινωνίες άµεσα µέσα από την αποκατάσταση των
πυρόπληκτων περιοχών. Οι εκτιµήσεις δείχνουν ότι απαιτούνται επιπλέον των επιδοµάτων
πάνω από 650-800.000.000 για την αποκατάσταση των περιοχών που επλήγησαν.
6.
Το ρόλο παίζουν οι τοπικές κοινωνίες στην ανασυγκρότηση των περιοχών τους; Στην
ανασυγκρότηση των πυρόπληκτων περιοχών οι τοπικές κοινωνίες και οι άνθρωποι που
επλήγησαν θα πρέπει να στηριχθούν ώστε να παίξουν πρωταγωνιστικό ρόλο, όχι να
παραµένουν στο περιθώριο όπως σήµερα. ∆εν έχει γίνει δυνατόν µέχρι σήµερα 2.000
αγρότες που έχουν πληγεί να αντιµετωπιστούν ως άνεργοι, η σχετική νοµοθετική ρύθµιση
δεν έχει προχωρήσει. Οι ΟΙΚΟΛΟΓΟΙ ΠΡΑΣΙΝΟΙ στη συνάντηση τους µε τον κ. Π.
Μολυβιάτη και µε τον Υφυπουργό κ. Κ. Κιλτίδη, πρότειναν να δηµιουργηθεί µε
χρηµατοδότηση από το Ταµείο Αρωγής µια «οµάδα υποστήριξης» που θα αποτελείται
από κατοίκους των πυρόπληκτων περιοχών, η οποία, αφού εκπαιδευτεί κατάλληλα, θα
επισκέπτεται τους πυρόπληκτους στα διάφορα χωριά, θα τους ενηµερώνει, θα τους
βοηθάει στην διεκπεραίωση των διαδικαστικών και άλλων θεµάτων, θα επιλύει τα
προβλήµατα που υπάρχουν.
7.
Υπάρχουν αλλαγές στην πολιτική προστασίας των δασών την εποχή της κλιµατικής
αλλαγής; Αν και οι κυβερνητικοί φορείς διατείνονται ότι έχουν αντιληφθεί το
πρόβληµα, η µόνη καινοτοµία που έχει σηµειωθεί είναι η ενεργοποίηση του Ειδικού
Φορέα ∆ασών, από τον οποίο ενισχύονται δασικά έργα προστασίας και αποκατάστασης,
ενώ παραµένει κυρίαρχη η απουσία σχεδιασµού και πολιτικής, η συνεχής αποδυνάµωση
της ήδη διαλυµένης ∆ασικής Υπηρεσίας, η αδυναµία να προωθηθεί η δηµιουργία του
Ενιαίου Φορέα ∆ασών (κατά το οµόφωνο πόρισµα της διακοµµατικής επιτροπής του 1993)
που θα εµπλέξει θεσµικά όλες τις υπηρεσίες στην προστασία, πρόληψη και
δασοπυρόσβεση. Αν όχι οι πολιτικοί, ποιος ευθύνεται για αυτή την κατάσταση;
8.
Τι διδαχθήκαµε από το καλοκαίρι του 2007; Πώς θα αποφύγουµε στο µέλλον
ανάλογες καταστροφές; Βλέπουµε µε ανησυχία να µην λαµβάνονται σοβαρά υπόψη οι
παράγοντες που οδήγησαν στην βιβλική καταστροφή και να µην διαµορφώνεται µια
νέα πολιτική για τα δάση. Με δεδοµένο ότι κάθε χρόνο έχουµε 2-3.000 πυρκαγιές σε
δάση και 12.000 πυρκαγιές συνολικά στην ύπαιθρο, η καταστροφή του καλοκαιριού 2007
θα έπρεπε να έχει οδηγήσει σε αφοµοίωση των µαθηµάτων και σε επίλυση των
προβληµάτων και αδυναµιών στα θέµατα της πρόληψης πυρκαγιών και της προστασίας των
δασών. Η έκταση της καταστροφής το καλοκαίρι 2007 οφείλεται σε συνδυασµό µιας
σειράς παραγόντων, όπως η αλλαγή του κλίµατος, πολιτικές που στρέφονται εναντίον
του δάσους αλλά και αποκόπτουν το δάσος από τις τοπικές κοινωνίες, εγκατάλειψη
της βιώσιµης διαχείρισης του δάσους και των φυσικών περιοχών, µεταφορά της
πρόληψης και της έγκαιρης αντιµετώπισης των πυρκαγιών από το τοπικό επίπεδο σε
κεντρικούς µηχανισµούς, που εµφανίζουν έλλειψη προετοιµασίας και κατάλληλης
οργάνωσης, παθητικοποίηση τοπικών κοινωνιών, απουσία κατάλληλης ενηµέρωσης και
ευαισθητοποίησης καθώς και κατάλληλης εκπαίδευσης. Ίσως τα µόνα θετικά είναι η
έγκαιρη – όπως δήλωσε ο υφυπουργός κ. Κιλτίδης – πρόσληψη 1.300 εποχικών και η
συνεργασία δασικών και πυροσβεστών στην οµάδα που θα καλείται να συντονίσει την
κατάσβεση πυρκαγιών στις διάφορες περιοχές.
επιστροφή

Ο κίνδυνος καταστροφής από κάποιο ναυάγιο πλησιάζει στην Επαρχία
Ικαρίας
του Ηλία Γιαννίρη
Συνεχώς έχουµε ναυτικά και άλλα ατυχήµατα ή δυστυχήµατα στο Ικάριο πέλαγος. Ο κατάλογος
είναι ήδη µακρύς από ελικόπτερα και εµπορικά ή πολεµικά πλοία, ακόµη και από τα πλοιάρια της
τροφοδοσίας µε πετρέλαιο της ∆ΕΗ στον Άγιο Κήρυκο και τις συχνές πετρελαιοκηλίδες που
προκαλούν. Ας µην ξεχνάµε και τα γειτονικά Ίµια, όπου όλα ξεκίνησαν από ένα τούρκικο εµπορικό
πλοίο που είχε προσαράξει και αρνήθηκε την βοήθεια των ελληνικών αρχών.
Το τελευταίο γεγονός ήταν φέτος στις 18 Φλεβάρη, όπου έµεινε ένα ρωσικό πολεµικό πλοίο
ακυβέρνητο λόγω µηχανικής βλάβης, 20 µίλια ανοιχτά του Κάβο Πάπα! Υπήρξαν προσπάθειες για
την ρυµούλκηση του στην περιοχή της Μαύρης ή του Αγ. Κηρύκου, τελικά όµως επιλέχθηκε η νότια
πλευρά της Χίου όπως και έγινε. Η επιχείρηση ολοκληρώθηκε µε ασφάλεια για όλο το πλήρωµα του
πλοίου (88 άτοµα). Συµµεριζόµαστε την ανησυχία που δηµοσιεύτηκε από τον Γ. Βιτσαρά στο
τελευταίο τεύχος του εξαιρετικού περιοδικού ΚΑΒΟ ΠΑΠΑΣ (Νο 5): «Αλήθεια, τώρα που
προχωράει στην Αλεξανδρούπολη ο αγωγός και θα περνάνε κάτι θηρία πλοία µε µαζούτ από την
θάλασσα µας, έχουµε οργανώσει τα νησιά µας για την αντιµετώπιση ατυχήµατος;;;»
Τα Ικαριακά και Φουρνιώτικα Νέα έχουν γράψει επανειληµένα σε προηγούµενα τεύχη για αυτό το
ενδεχόµενο ατυχήµατος µετά την ανακοίνωση για τον αγωγό πετρελαίου ΜπουργκάςΑλεξανδρούπολης. Τα αντισταθµιστικά οφέλη περιορίζονται στον Έβρο. Κανένα µέτρο δεν έχει
ανακοινωθεί από την Ελληνική Κυβέρνηση για τα διπλάσια σε όγκο δεξαµενόπλοια που θα
διασχίζουν το Αιγαίο, ανοιχτά της Ικαρίας. Είχαµε γράψει τότε ότι θα πρέπει να σηµάνει
συναγερµός στο Αιγαίο µε την απαίτηση να είµαστε σε κάθε ετοιµότητα σε περίπτωση ναυτικού
ατυχήµατος σε δεξαµενόπλοιο. Αλλά, εκτός από το «Αιγαίο-Αρχιπέλαγος» και µερικούς ακόµη
ευαισθητοποιηµένους πολίτες, δεν είδαµε κάποια συλλογική κίνηση από την πλευρά της Ικαρίας.
Εµείς, θα επισηµαίνουµε την ανάγκη για πανικάρια και παναιγαιακή κινητοποίηση σε κάθε
ευκαιρία.
Και αν νοµίζετε ότι υπερβάλουµε, αναδηµοσιεύουµε την είδηση για ένα άλλο ατύχηµα που έγινε
στη Μυτιλήνη τον περασµένο Μάρτιο, µε εµπορικό πλοίο αυτή τη φορά.
«Βόµβα» για το περιβάλλον το ρωσικό πλοίο που προσάραξε
Του ΘΑΝΟΥ ΛΑΜΠΡΟΠΟΥΛΟΥ
Μεγάλη περιβαλλοντική απειλή για τη θάλασσα του Αιγαίου εγκυµονεί το υπό ρωσική σηµαία
φορτηγό-πλοίο «Ataman», το οποίο φορτωµένο µε 3.256 τόνους ασβέστη και τους 40 τόνους
ντίζελ των καυσίµων του είναι προσαραγµένο από τις 8 Μαρτίου - µε επικίνδυνο ρήγµα-στον
ύφαλο Λάµνα της Μυτιλήνης, χωρίς η πλοιοκτησία να δείχνει κανένα ενδιαφέρον για την
αποκόλλησή του ή την απάντληση των καυσίµων από τις δεξαµενές του (εκτός του ντίζελ
υπάρχουν 200 λίτρα λιπαντέλαια και 10 τόνοι σεντινόνερα).
Για τους κινδύνους από πιθανή διαρροή των καυσίµων και τη διάχυση του φορτίου στη θάλασσα
προειδοποιεί µε έγγραφά του προς το υπουργείο Εµπορικής Ναυτιλίας και το Αρχηγείο του
Λιµενικού το τοπικό λιµεναρχείο, από το οποίο έχει επιβληθεί ήδη πρόστιµο 30.000 ευρώ στους
πλοιοκτήτες του αφού µέχρι και χθες τόσο αυτοί όσο και ο νηογνώµονας που το παρακολουθεί δεν
είχαν καταθέσει σχέδιο αποκόλλησης και απάντλησης.
Το Λιµενικό έχει ποντίσει -προληπτικά- ειδικά φράγµατα γύρω από το προσαραγµένο πλοίο και έχει
ζητήσει από τοπικό ρυµουλκό να παρακολουθεί συνεχώς το «Ataman». Το πλήρωµα -12 Ρώσοι
ναυτικοί- παραµένει στο πλοίο και άρχισε να αντιµετωπίζει πρόβληµα σίτισης, καθώς µετά από 9
ηµέρες έχουν εξαντληθεί τα τροφοεφόδια τους.
Παρά τις καθηµερινές κλήσεις του λιµεναρχείου ο Ρώσος πλοίαρχος αρνείται κάθε βοήθεια και
επιµένει να αποκολλήσει το πλοίο µε ίδια µέσα. Αυτό εκτιµάται ότι είναι αδύνατον αφού από την
προσάραξη έχει προκληθεί ρήγµα, το οποίο, σύµφωνα µε αξιωµατικούς του Λιµενικού, θα
διευρυνθεί αν το πλοίο µετακινηθεί απότοµα και όχι από ειδικό πλοιάριο µε εξιδικευµενο πλήρωµα,
µε αποτέλεσµα τη διαρροή των καυσίµων και των λιπαντελαίων στη θάλασσα.
Η ανταπάντηση που δίνεται είναι ότι η ρωσική πλοιοκτήτρια εταιρεία και ο ρωσικός νηογνώµονας
µελετούν προσφορές εταιρειών ρυµουλκών, αυτό όµως παρατείνει και µεγιστοποιεί τον κίνδυνο

µιας εκτεταµένης ρύπανσης για το ΒΑ Αιγαίο και τα νησιά του, ειδικότερα των ακτών της Β.
Μυτιλήνης.
Ναυτιλιακοί κύκλοι εκτιµούν ότι το κόστος των εργασιών απάντλησης φτάνει τα 600.000 ευρώ,ενώ
το πλοίο είναι ασφαλισµένο για 700.000 δολάρια. Για τον κίνδυνο να προκληθεί µεγάλη ρύπανση
στην περιοχή και για την αδιαφορία της πλοιοκτησίας έχουν ενηµερωθεί τόσο η Εισαγγελία όσο και
ο αρχηγός τού Λιµενικού αντιναύαρχος Θόδωρος Ρεντζεπέρης.
ΕΛΕΥΘΕΡΟΤΥΠΙΑ - 17/03/2008
επιστροφή

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή απλοποιεί τους κανόνες προστασίας σε περίπτωση
θαλάσσιας ρύπανσης
Σε σχέση µε το αµέσως προηγούµενο άρθρο αξίζει να αναφέρουµε ότι σε επίπεδο ΕΕ υπάρχουν
κάποια µέτρα (στα οποία να θυµήσουµε είχε αντιδράσει σθεναρά το εφοπλιστικό λόµπι και η ίδια η
Ελληνική Κυβέρνηση). Απαίτηση είναι αυτά τα ευρωπαϊκά µέτρα να εξειδικευτούν και να γίνουν
ελληνικά µέτρα, που να προστατεύουν αποτελεσµατικά τις θάλασσές µας. Αν και όπως είδαµε στην
περίπτωση του SEA DIAMOND στη Σαντορίνη, η Ελληνική Κυβέρνηση … πέρα βρέχει!
Στις 11 Μαρτίου, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή υπέβαλε πρόταση που ενισχύει ακόµη περισσότερο
την ισχύουσα κοινοτική νοµοθεσία σχετικά µε τις κυρώσεις που επιβάλλονται σε περιπτώσεις
ρύπανσης που προκαλείται από τα πλοία.
Η νέα πρόταση οδηγίας θα αντικαταστήσει την απόφαση πλαίσιο 2005/667/∆ΕΥ προκειµένου να
ενισχυθεί το ποινικό πλαίσιο καταστολής της ρύπανσης που προκαλείται από τα πλοία. Η
απόφαση πλαίσιο εκδόθηκε το 2005 για να συµπληρώσει την οδηγία 2005/35/ΕΚ«σχετικά µε τη
ρύπανση από τα πλοία και τη θέσπιση κυρώσεων για παραβάσεις». Αµφότερα τα µέσα
θεσπίστηκαν λόγω των ανησυχιών που προκαλούσαν οι παράνοµες «λειτουργικές» απορρίψεις
ρυπογόνων ουσιών από τα πλοία στη θάλασσα και µετά τις µεγάλες πετρελαιοκηλίδες που
προκλήθηκαν τυχαία. Αν και η οδηγία περιλαµβάνει ακριβή ορισµό των παραβάσεων
καθορίζοντας παράλληλα ότι θα επισύρουν «αποτελεσµατικές, ανάλογες και αποτρεπτικές
κυρώσεις, στις οποίες είναι δυνατόν να περιλαµβάνονται ποινικές ή διοικητικές κυρώσεις», η
απόφαση πλαίσιο περιλαµβάνει διατάξεις σχετικά µε τη φύση, τον τύπο και τα επίπεδα των
ποινικών κυρώσεων. Σε απόφαση που εκδόθηκε στις 23 Οκτωβρίου 2007, το Ευρωπαϊκό
∆ικαστήριο, µετά από προσφυγή της Επιτροπής, κήρυξε άκυρη την απόφαση πλαίσιο και δήλωσε
ότι οι διατάξεις σχετικά µε τον ορισµό των ποινικών αδικηµάτων και τη φύση των κυρώσεων
πρέπει εκδίδονται στο πλαίσιο ενός µέσου βασισµένου στη Συνθήκη για την ίδρυση της
Ευρωπαϊκής Κοινότητας εάν απαιτούνται για τη διασφάλιση της αποτελεσµατικής εφαρµογής των
κοινοτικών κανόνων για την ασφάλεια στη θάλασσα.
Η νέα πρόταση ακολουθεί τις συστάσεις της απόφασης και µεταφέρει το περιεχόµενο των
σχετικών διατάξεων της απόφασης πλαισίου σε µια οδηγία που θα τροποποιήσει την ισχύουσα
οδηγία 2005/35/ΕΚ.
Με την πρόταση αυτή, αναµένεται η τροποποίηση της οδηγίας 2005/35/ΕΚ κατά τρόπον ώστε το
περιεχόµενό της να αντικατοπτρίζει την αρχική πρόταση της Επιτροπής που υποβλήθηκε πριν από
πέντε χρόνια ( IP 03/316).
Η νέα οδηγία θα αποσαφηνίσει ότι οι παραβάσεις που ορίζονται στην οδηγία 2005/35/ΕΚ πρέπει
να θεωρούνται ως ποινικά αδικήµατα και να επισύρουν ποινικές κυρώσεις. Επίσης, η οδηγία θα
υποχρεώνει τα κράτη µέλη να διασφαλίζουν την ευθύνη των εταιρειών για ποινικά αδικήµατα που
διαπράττονται προς όφελός τους και την υπαγωγή τους σε αποτελεσµατικές, ανάλογες και
αποτρεπτικές κυρώσεις, στις οποίες είναι δυνατόν να περιλαµβάνονται ποινικές ή διοικητικές
κυρώσεις.
Η ακύρωση της απόφασης πλαισίου και οι µελλοντικές διαπραγµατεύσεις για την προτεινόµενη
οδηγία δεν θίγουν την εφαρµογή των διατάξεων της υφιστάµενης οδηγίας 2005/35/ΕΚ.
Περισσότερες πληροφορίες (στην αγγλική γλώσσα) για την πολιτική θαλάσσιων µεταφορών
διατίθενται στη διεύθυνση:
http://ec.europa.eu/transport/maritime/index_en.htm

επιστροφή

Αφιέρωµα:
∆ιαστάσεις και όψεις για την Τοπική ανάπτυξη
1. «Ριζοσπαστική Πολιτική σε µια Εποχή Aνεπτυγµένου Καπιταλισµού» του
MURRAY BOOKCHIN
Αναδηµοσιεύουµε ένα παλιότερο κείµενο του µεγάλου διανοητή Bookchin, που γράφτηκε 19
χρόνια πριν, ως µικρή αναφορά για το θάνατο του, τον περασµένο χρόνο. Το παρακάτω
κείµενο, που έφτασε στα χέρια µας µέσω του διαδικτύου, είναι απόσπασµα από το άρθρο
«Ριζοσπαστική Πολιτική σε µια Εποχή Aνεπτυγµένου Kαπιταλισµού» το οποίο περιέχεται στο
περιοδικό Green Perspectives νο 18, Νοέµβρης 1989. Τη µετάφραση έκανε ο Αλέξανδρος
Γκεζερλής.
Ο βασικός λόγος της δηµοσίευσης είναι για να γίνει µια εισαγωγή για την Τοπική Ανάπτυξη
που έχει ανάγκη η Επαρχία Ικαρίας.
Αν ορίσουµε τη λέξη πολιτική µέσω της ετυµολογικής της ρίζας, αυτή σηµαίνει τη διoίκηση
της κοινότητας ή της πόλεως (Σ.τ.Μ.: ελληνικά στο κείµενο) από τα µέλη της, τους πολίτες
της. Η πολιτική σήµαινε επίσης την αναγνώριση πολιτικών δικαιωµάτων για τους ξένους ή
τους αλλοδαπούς που δεν συνδέονταν µε τον πληθυσµό της πόλεως µέσω δεσµών αίµατος.
∆ηλαδή, σήµαινε την ιδέα µιας κοινής humanitas (Σ.τ.Μ.: ιδιότητας του ανθρώπου), σε
αντιδιαστολή προς το γενεαλογικά συγκροτηµένο «λαό». Μαζί µε αυτές τις θεµελιώδεις
εξελίξεις, η πολιτική σηµαδεύτηκε από την αυξανόµενη εκκοσµίκευση των κοινωνικών
υποθέσεων, ένα νέο σεβασµό για το άτοµο, και µια αναπτυσσόµενη εκτίµηση για τους
ορθολογικούς κώδικες συµπεριφοράς σε βάρος των απερίσκεπτων εθιµικών προσταγών.
∆ε θέλω να υποβάλω την ιδέα ότι το προνόµιο, η ανισότητα των δικαιωµάτων, οι υπερφυσικές
λόξες, ή ακόµη και η καχυποψία απέναντι στον «ξένο» εξαφανίστηκαν πλήρως µε την άνοδο
των πόλεων και της πολιτικής. Στη διάρκεια των πιο ριζοσπαστικών και δηµοκρατικών
περιόδων της Γαλλικής Επανάστασης, για παράδειγµα, το Παρίσι έβριθε φόβων για
«συνωµοσίες από το εξωτερικό» και µιας ξενοφοβικής καχυποψίας των αλλοδαπών. Ούτε οι
γυναίκες µοιράζονταν πλήρως τις ελευθερίες που απολάµβαναν οι άντρες. Το σηµείο που θέλω
να τονίσω, ωστόσο, είναι ότι κάτι πολύ καινούριο δηµιουργήθηκε από την πόλη, κάτι που δε
µπορεί να κλειστεί στο «µαντρί» ούτε του κοινωνικού, ούτε του κράτους: δηλαδή, µια δηµόσια
σφαίρα και ένας πολιτικός χώρος. Αυτή η σφαίρα και αυτός ο χώρος περιορίστηκαν και
επεκτάθηκαν µε την πάροδο του χρόνου, αλλά ποτέ δεν εξαφανίστηκαν πλήρως από την
ιστορία. Ήταν διαρκώς σε διαµάχη µε το κράτος, το οποίο προσπάθησε σε ποικίλλοντες
βαθµούς να συγκεντρώσει την εξουσία και να µετατρέψει την άσκησή της σε επάγγελµα, και
συχνά έγινε αυτοσκοπός, όπως η κρατική εξουσία που αναδύθηκε στην Πτολεµαϊκή Αίγυπτο,
οι απόλυτες µοναρχίες της Ευρώπης του δέκατου-έβδοµου αιώνα, και τα ολοκληρωτικά
καθεστώτα διακυβέρνησης που εγκαστάθηκαν στη Ρωσία και την Κίνα στον αιώνα µας.
Η σηµασία της Κοινότητας και του Συνοµοσπονδισµού
Το µόνιµο φυσικό πεδίο της πολιτικής ήταν σχεδόν πάντοτε η πόλη ή το χωριό - πιο γενικά, η
κοινότητα. Το µέγεθος µιας πολιτικά βιώσιµης πόλης δεν είναι ασήµαντο, αυτό είναι βέβαιο.
Για τους Έλληνες (Σ.τ.Μ.: Αρχαίους Έλληνες), ειδικά για τον Αριστοτέλη, µια πόλη ή πόλις
(Σ.τ.Μ.: ελληνικά στο κείµενο) δε θα πρέπει να είναι τόσο µεγάλη ώστε να µη µπορεί να
ασχοληθεί µε τις υποθέσεις της σε µια πρόσωπο-µε-πρόσωπο βάση ή να αποκλείει έναν κάποιο
βαθµό οικειότητας µεταξύ των πολιτών της. Αυτοί οι κανόνες, σε καµία περίπτωση σταθεροί ή
απαράβατοι, είχαν ως στόχο να ενθαρρύνουν την ανάπτυξη της πόλης µε τρόπους που άµεσα

αντιµάχονταν το αναδυόµενο κράτος. Με δεδοµένο ένα µετριοπαθές - αλλά σε καµία
περίπτωση µικρό - µέγεθος, οι ψηφοφορίες µπορούσαν να διευθετηθούν θεσµικά, έτσι ώστε οι
υποθέσεις της κοινότητας να διευθύνονται από εναλλασσόµενους, ασχολούµενους µε τα κοινά
άντρες, µε έναν ελάχιστο, προσεκτικά ελεγχόµενο βαθµό αντιπροσώπευσης.
Για να είναι κάποιος πολιτικό πρόσωπο, υποτίθετο, απαιτούνταν ορισµένες υλικές αναγκαίες
προϋποθέσεις. Μια µικρή ποσότητα ελεύθερου χρόνου χρειαζόταν για να συµµετέχει κανείς
στις πολιτικές υποθέσεις, µια άνεση που πιθανά καλυπτόταν από την εργασία των δούλων, αν
και δεν είναι σε καµία περίπτωση αληθές ότι όλοι οι ενεργοί Έλληνες πολίτες ήταν κάτοχοι
δούλων. Ακόµη πιο σηµαντική από την ύπαρξη ελεύθερου χρόνου ήταν η ανάγκη για ατοµική
εκπαίδευση ή διαµόρφωση χαρακτήρα - η Ελληνική έννοια της παιδείας (Σ.τ.Μ.: ελληνικά στο
κείµενο) - η οποία ενεφύσησε τη λογική πειθαρχία (Σ.τ.Μ.: µη επιβεβληµένη πειθαρχία) µέσω
της οποίας οι πολίτες κρατούσαν την ευπρέπεια που χρειάζεται για να διατηρηθεί µια
συνέλευση βιώσιµη. Ένα ιδανικό κοινωνικής θητείας ήταν απαραίτητο για να υπερτερήσει των
στενών, εγωιστικών παρορµήσεων και να αναπτυχθεί το ιδανικό του γενικού συµφέροντος.
Αυτό επιτεύχθηκε µε την εγκατάσταση ενός σύνθετου δικτύου σχέσεων, που εκτείνονταν από
πιστές φιλίες - η Ελληνική έννοια της φιλίας (Σ.τ.Μ.: ελληνικά στο κείµενο) - µέχρι κοινές
εµπειρίες σε πολιτικές γιορτές και στη στρατιωτική υπηρεσία.
Αλλά η πολιτική µε αυτή την έννοια δεν ήταν ένα αυστηρά Ελληνικό φαινόµενο. Παρόµοια
προβλήµατα και ανάγκες παρουσιάστηκαν και λύθηκαν µε µια ποικιλία τρόπων στις ελεύθερες
πόλεις όχι µόνο στη λεκάνη της Μεσογείου αλλά και στην ηπειρωτική Ευρώπη, στην Αγγλία,
και στη Βόρεια Αµερική. Σχεδόν όλες αυτές οι ελεύθερες πόλεις δηµιούργησαν µια δηµόσια
σφαίρα και µια πολιτική που ήταν δηµοκρατικές, σε ποικίλους βαθµούς, για µεγάλα χρονικά
διαστήµατα. Βαθιά εχθρικές στα συγκεντρωτικά κράτη, οι ελεύθερες πόλεις και οι
οµοσπονδίες τους αποτέλεσαν µερικές από τις καµπές στις οποίες η ανθρωπότητα ήρθε
αντιµέτωπη µε τη δυνατότητα να εγκαταστήσει κοινωνίες βασισµένες σε κοινοτικές
συνοµοσπονδίες ή σε έθνη-κράτη.
Το κράτος, επίσης, είχε µια ιστορική ανάπτυξη και δεν µπορεί να αναχθεί σε µια απλοϊκή
ανιστορική εικόνα. Μετά από τα αρχαία κράτη, ιστορικά ακολούθησαν τα οιονεί-κράτη (quasistates), τα µοναρχικά κράτη, τα φεουδαρχικά κράτη, και τα κοινοβουλευτικά (republican)
κράτη. Τα ολοκληρωτικά κράτη αυτού του αιώνα ξεπερνούν τις σκληρότερες τυραννίες του
παρελθόντος. Ωστόσο, ουσιώδης στην άνοδο του έθνους-κράτους ήταν η ικανότητα των
συγκεντρωτικών κρατών να αποδυναµώνουν τη ζωτικότητα των δοµών της πόλης, της
κωµόπολης (Σ.τ.Μ.: σε πολλά σηµεία του κειµένου ο συγγραφέας µε τη λέξη κωµόπολη εννοεί
αυτό που µε τα δικά µας δεδοµένα θα αποκαλούσαµε χωριό) και του χωριού, και να
αντικαταστήσουν τις λειτουργίες τους από γραφειοκρατίες, αστυνοµικές και στρατιωτικές
δυνάµεις. Μια υπόρρητη αλληλεπίδραση ανάµεσα στην κοινότητα και το κράτος, που συχνά
ξέσπαγε σε ανοιχτή σύγκρουση, έχει λάβει χώρα δια µέσου όλης της ιστορίας, και έχει
διαµορφώσει το κοινωνικό τοπίο της παρούσας εποχής. ∆υστυχώς, δεν έχει δοθεί αρκετή
προσοχή στο γεγονός ότι η ικανότητα των κρατών να ασκήσουν την εξουσία τους σε πλήρη
βαθµό, συχνά έχει περιοριστεί από τα κοινοτικά εµπόδια που αντιµετώπισαν.
Ο εθνικισµός, όπως και ο κρατισµός, έχει αφήσει τα σηµάδια του τόσο βαθιά στη σύγχρονη
σκέψη που η ίδια η ιδέα µιας κοινοτιστικής πολιτικής ως επιλογής για κοινωνική οργάνωση
έχει κατ' ουσίαν διαγραφεί.. Ένας λόγος είναι, όπως έχω ήδη τονίσει, ότι η πολιτική στις µέρες
µας έχει ταυτιστεί απολύτως µε την κρατική διαχείριση (statecraft), την µετατροπή της
άσκησης της εξουσίας σε επάγγελµα. Το ότι ο πολιτικός χώρος και το κράτος έχουν συχνά
βρεθεί σε οξεία διαµάχη µεταξύ τους - µάλιστα, σε συγκρούσεις που ξέσπασαν σε αιµατηρούς
εµφύλιους πολέµους - έχει σχεδόν πλήρως παραβλεφθεί. Τα µεγάλα επαναστατικά κινήµατα
του παρελθόντος, από την Αγγλική Επανάσταση της δεκαετίας του 1640 µέχρι αυτά στον
αιώνα µας, έχουν πάντοτε συνοδευτεί από δυνατές κοινοτικές εξεγέρσεις και εξαρτιόνταν για
την επιτυχία τους από ισχυρούς κοινοτικούς δεσµούς. Το ότι φόβοι κοινοτικής αυτονοµίας
ακόµη κατατρύχουν το έθνος-κράτος µπορεί να φανεί στα επιχειρήµατα που φέρονται εναντίον
της. Φαινόµενα τόσο «νεκρά» όσο η ελεύθερη κοινότητα και η συµµετοχική δηµοκρατία θα
έπρεπε ενδεχοµένως να προκαλούν σαφώς λιγότερα αντεπιχειρήµατα από αυτά που
συνεχίζουµε να συναντούµε.

Η άνοδος της µοντέρνας µεγαλούπολης δεν έχει θέσει τέλος στην ιστορική αναζήτηση για την
κοινότητα και την πολιτική της πόλης, περισσότερο απ' όσο η άνοδος των πολυεθνικών
επιχειρήσεων έχει αποµακρύνει το ζήτηµα του εθνικισµού από τη σύγχρονη ηµερήσια διάταξη.
Πόλεις όπως η Νέα Υόρκη, το Λονδίνο, η Φρανκφούρτη, το Μιλάνο και η Μαδρίτη µπορούν
να είναι πολιτικά αποκεντρωµένες θεσµικά, είτε µέσω δικτύων γειτονιάς είτε µέσω
περιφερειακών δικτύων, παρ' όλο το µεγάλο δοµικό τους µέγεθος και την εσωτερική τους
αλληλεξάρτηση. Μάλιστα, το πόσο καλά λειτουργούν αν δεν αποκεντρώνονται δοµικά είναι
ένα οικολογικό ζήτηµα ύψιστης σπουδαιότητας, όπως µας δείχνουν τα προβλήµατα της
µόλυνσης του αέρα, των επαρκών αποθεµάτων νερού, της εγκληµατικότητας, της ποιότητας
της ζωής, και αυτό των συγκοινωνιών.
Η ιστορία έχει δείξει πολύ δραµατικά ότι µείζονες πόλεις της Ευρώπης µε πληθυσµούς που
προσέγγιζαν το ένα εκατοµµύριο και µε πρωτόγονα µέσα επικοινωνίας λειτουργούσαν µέσω
καλά-συντονισµένων αποκεντρωµένων θεσµών εκπληκτικής πολιτικής ζωτικότητας. Από τις
πόλεις της Καστίλης που ξέσπασαν στην εξέγερση των Comuneros στην αρχή της δεκαετίας
του 1500, µέχρι τους παρισινούς τοµείς ή τις συνελεύσεις των αρχών της δεκαετίας του 1790,
και το Κίνηµα των Πολιτών της Μαδρίτης της δεκαετίας του 1960 (για να αναφέρουµε µονάχα
µερικά παραδείγµατα), τα κοινοτικά κινήµατα στις µεγάλες πόλεις έχουν θέσει κρίσιµα
ζητήµατα για το που θα πρέπει να συγκεντρώνεται η εξουσία και για το πως θα πρέπει να
διευθύνεται θεσµικά η κοινωνική ζωή.
Το ότι µια κοινότητα µπορεί να είναι όσο τοπικιστική είναι µια φυλή είναι αρκετά προφανές και αυτό δεν είναι λιγότερο αληθές σήµερα απ' ότι ήταν στο παρελθόν. Για το λόγο αυτόν,
κάθε κοινοτικό κίνηµα που δεν είναι συνοµοσπονδιακό - δηλαδή, που δεν εντάσσεται σε ένα
δίκτυο αµοιβαίων υποχρεώσεων µε κωµοπόλεις και πόλεις στην περιοχή του - δε µπορεί να
θεωρηθεί ως µια πραγµατικά πολιτική οντότητα µε οποιαδήποτε παραδοσιακή σηµασία
περισσότερο απ' ότι µια γειτονιά που δε συνεργάζεται µε άλλες γειτονιές στην πόλη στην
οποία βρίσκεται. Ο συνοµοσπονδισµός, που βασίζεται σε κοινές ευθύνες, στο ότι οι
συνοµοσπονδιακοί αντιπρόσωποι είναι πλήρως υπόλογοι στις κοινότητές τους, στο δικαίωµα
της ανάκλησης, και στο ότι οι αντιπρόσωποι δρουν αποκλειστικά ως εντολοδόχοι, αποτελεί
ένα αναπόσπαστο τµήµα µιας νέας πολιτικής. Το να απαιτούµε ότι οι υπάρχουσες κωµοπόλεις
και πόλεις πρέπει να αντιγράφουν το έθνος-κράτος σε ένα τοπικό επίπεδο είναι το να
εγκαταλείπουµε κάθε δέσµευση για κοινωνική αλλαγή ως τέτοια.
Αυτό που είναι πελώριας πρακτικής σηµασίας είναι ότι οι προ-κρατικοί θεσµοί, οι παραδόσεις,
και οι απόψεις παραµένουν ζωντανές σε ποικίλλοντες βαθµούς παντού σχεδόν στον κόσµο. Η
αντίσταση στην επέκταση καταπιεστικών κρατών έχει καλλιεργηθεί από κοινοτικά δίκτυα
χωριών, γειτονιών και πόλεων? παρατηρήστε τέτοιους αγώνες στη Νότια Αφρική, στη Μέση
Ανατολή, και στη Λατινική Αµερική. Οι δονήσεις που ταρακουνούν τώρα (Σ.τ.Μ.: θυµίζουµε
ότι το κείµενο δηµοσιεύθηκε το 1989) τη Σοβιετική Ρωσία δεν οφείλονται αποκλειστικά σε
αιτήµατα για περισσότερη ελευθερία αλλά σε κινήµατα για περιφερειακή και τοπική
αυτονοµία που αµφισβητούν την ίδια την ύπαρξή της ως ένα συγκεντρωτικό έθνος-κράτος.
Το να αγνοήσουµε την κοινοτική βάση αυτού του κινήµατος θα είναι όσο µυωπικό θα ήταν και
το να αγνοούσαµε τη λανθάνουσα αστάθεια κάθε έθνους-κράτους? ακόµη χειρότερο θα ήταν
να πάρουµε το έθνος-κράτος όπως είναι ως δεδοµένο, και να ασχοληθούµε µ' αυτό απλά
σύµφωνα µε τους δικούς του όρους. Πράγµατι, το αν ένα κράτος θα παραµείνει «περισσότερο»
ή «λιγότερο» κράτος - καθόλου αστεία υπόθεση για ριζοσπάστες θεωρητικούς τόσο ανόµοιους
όσο ο Μπακούνιν και ο Μαρξ - εξαρτάται σηµαντικά από τη δύναµη των τοπικών,
συνοµοσπονδιακών, και κοινοτικών κινηµάτων να το αντιµετωπίσουν και (ας ελπίσουµε) να
εγκαταστήσουν µια δυαδική εξουσία που θα το αντικαταστήσει. Ο σπουδαιότατος ρόλος που
έπαιξε το Κίνηµα των Πολιτών της Μαδρίτης πριν από σχεδόν τρεις δεκαετίες στο να
αποδυναµώσει το καθεστώς του Φράνκο θα χρειαζόταν σηµαντική εργασία για να το
τιµήσουµε όπως του αξίζει.
Παρά τα Μαρξιστικά οράµατα µιας κατά µεγάλο µέρος οικονοµιστικής διαµάχης µεταξύ «της
µισθωτής εργασίας και του κεφαλαίου» τα επαναστατικά κινήµατα της εργατικής τάξης του
παρελθόντος δεν ήταν απλώς βιοµηχανικά κινήµατα. Το ζωηρό παρισινό εργατικό κίνηµα, που
είχε σε µεγάλο βαθµό σχέση µε τους χειροτέχνες ως προς το χαρακτήρα του, για παράδειγµα,

ήταν επίσης ένα κοινοτικό κίνηµα που επικεντρώνονταν σε συνοικίες και καλλιεργούταν από
µια πλούσια ζωή στη γειτονιά. Από τους Ισοπεδωτές (Levelers) του Λονδίνου του δέκατουέβδοµου αιώνα µέχρι τους αναρχο-συνδικαλιστές της Βαρκελώνης στο δικό µας αιώνα, η
ριζοσπαστική δραστηριότητα έχει διατηρηθεί από ισχυρούς κοινοτικούς δεσµούς, µια δηµόσια
σφαίρα που προσφερόταν από δρόµους, πλατείες και καφενεία.
Η Ανάγκη για µια Νέα Πολιτική
Αυτή η κοινοτική ζωή δε µπορεί να αγνοηθεί στη ριζοσπαστική πρακτική και πρέπει ακόµη
και να αναδηµιουργηθεί εκεί όπου έχει υπονοµευτεί από το σύγχρονο κράτος. Μια νέα
πολιτική, µε τις ρίζες της στις κωµοπόλεις, στις γειτονιές, στις πόλεις και στις περιφέρειες,
αποτελεί τη µόνη βιώσιµη εναλλακτική λύση στον αναιµικό κοινοβουλευτισµό που διεισδύει
σε διάφορα Πράσινα κόµµατα και παρόµοια κοινωνικά κινήµατα - µε άλλα λόγια, στην
προσφυγή τους σε καθαρή και εκφαυλιστική κρατική διαχείριση στην οποία τα µεγαλύτερα
αστικά κόµµατα µπορεί πάντα να αναµένεται ότι θα τα ξεπεράσουν σε τεχνάσµατα και θα τα
απορροφήσουν σε συνασπισµούς. Η διάρκεια αποκλειστικά µονο-θεµατικών κινηµάτων,
επίσης, είναι περιορισµένη στα προβλήµατα στα οποία αυτά αντιτίθενται. Η µαχητική δράση
γύρω από τέτοια ζητήµατα δε θα πρέπει να συγχέεται µε τον µακρο-πρόθεσµο ριζοσπαστισµό
που απαιτείται για να αλλαχθεί η συνειδητοποίηση και σε τελική ανάλυση η ίδια η κοινωνία.
Τέτοια κινήµατα φουντώνουν και µετά πεθαίνουν, ακόµα και όταν είναι πετυχηµένα. Τους
λείπουν τα θεσµικά υποστυλώµατα που είναι τόσο απαραίτητα για να δηµιουργηθούν κινήµατα
µε διάρκεια για την κοινωνική αλλαγή, και το πεδίο στο οποίο θα µπορούν αυτά να είναι µια
µόνιµη παρουσία στην πολιτική διαµάχη.
Έτσι εξηγείται η τεράστια ανάγκη για γνησίως πολιτικά κινήµατα στη βάση, ενωµένα
συνοµοσπονδιακά, τα οποία είναι δεσµευµένα σε µόνιµους και δηµοκρατικούς θεσµούς που
µπορούν να εξελιχθούν σε πραγµατικά ελευθεριακούς.
Η ζωή θα ήταν πραγµατικά θαυµαστή, αν όχι ως απίστευτη, αν γεννιόµασταν µε όλη την
εκπαίδευση, τη µόρφωση, τις επιδεξιότητες και τον πνευµατικό εξοπλισµό που χρειαζόµαστε
για να εξασκήσουµε ένα επάγγελµα ή µια τέχνη. Αλίµονο, πρέπει να περάσουµε το µόχθο της
απόκτησης αυτών των ικανοτήτων, µια επίπονη διαδικασία που απαιτεί αγώνα, αναµέτρηση,
εκπαίδευση, και ανάπτυξη. Είναι αρκετά απίθανο το ότι µια ριζοσπαστική κοινοτική
προσέγγιση, επίσης, θα έχει κάποιο νόηµα ως απλώς ένα εύκολο µέσο για θεσµική αλλαγή.
Πρέπει να αγωνιστεί κανείς για να την κερδίσει αν είναι τη διατηρήσει, ακριβώς όπως ο
αγώνας για µια ελεύθερη κοινωνία πρέπει κι αυτός να είναι τόσο απελευθερωτικός και αυτοµεταµορφωνόµενος όσο η ύπαρξη µιας ελεύθερης κοινωνίας.
Η κοινότητα είναι µια δυνητική ωρολογιακή βόµβα. Το να δηµιουργήσουµε τοπικά δίκτυα και
να προσπαθήσουµε να µεταµορφώσουµε τους κοινοτικούς θεσµούς που αντιγράφουν πιστά το
κράτος, είναι το να αντιµετωπίσουµε µια ιστορική πρόκληση - µια αληθινά πολιτική πρόκληση
- που υπάρχει εδώ και αιώνες. Νέα κοινωνικά κινήµατα παραπαίουν σήµερα λόγω της
απουσίας µιας πολιτικής προοπτικής που θα τους φέρει µέσα στον πολιτικό στίβο, γι' αυτό και
«φοράνε το πουκάµισο του κοινοβουλευτισµού» τόσο εύκολα. Ιστορικά, η ελευθεριακή
θεωρία έχει σταθερά επικεντρωθεί στην ελεύθερη κοινότητα η οποία έπρεπε να προσφέρει τον
κυτταρικό ιστό για µια νέα κοινωνία. Το να αγνοήσει κανείς το δυναµικό αυτής της ελεύθερης
κοινότητας επειδή δεν είναι ακόµη ελεύθερη, είναι το να προσπεράσει έναν χώρο της πολιτικής
που βρίσκεται «σε χειµερία νάρκη», ο οποίος θα µπορούσε να δώσει ζωντανό νόηµα στο
µεγάλο ελευθεριακό αίτηµα: µια Κοµµούνα από Κοµµούνες. Γιατί σε αυτούς τους κοινοτικούς
θεσµούς και στις αλλαγές που µπορούµε να κάνουµε στη δοµή τους - µετατρέποντάς τους όλο
και πιο πολύ σε µια νέα δηµόσια σφαίρα - βρίσκεται το µόνιµο θεσµικό θεµέλιο για µια
δυαδική εξουσία στη βάση, µια αντίληψη της έννοιας του πολίτη στη βάση, και για
κοινοτικοποιηµένα οικονοµικά συστήµατα που µπορούν να αντισταθµίσουν την αυξανόµενη
εξουσία του συγκεντρωτικού έθνους-κράτους και των συγκεντρωτικών οικονοµικών
επιχειρήσεων.
επιστροφή

2. Ακρίβεια-εισόδηµα-ανεργία, ποιότητα ζωής και η Επαρχία Ικαρίας του
Ηλία Γιαννίρη
Στο άρθρο που ακολουθεί θα γίνει αναφορά σε 6 διαφορετικές θεµατικές ενότητες σχετικές µε την
νησιωτικότητα, τις τοπικές ιδιαιτερότητες και την αναπτυξιακή καθυστέρησης της Επαρχίας Ικαρίας.
Σκοπός είναι να γίνει αντιληπτή η υπάρχουσα κατάσταση ειδικά της Ικαρίας και να γίνει συνείδηση ότι
η διευρυνόµενη απόσταση µεταξύ λόγων και έργων έχει σηµαντικά κοινωνικά, αναπτυξιακά,
οικονοµικά, ακόµη και …δηµογραφικά κόστη στην Ικαρία, που µεγενθύνονται όσο περνάει ο καιρός.
1. Γνωρίζουµε ότι η Ελλάδα είναι δεύτερη πιο ακριβή χώρα στην Ε.Ε. των «15» µετά τη ∆ανία.
Λαµβάνοντας υπόψη τις τιµές και το εισόδηµα, πληρωνόµαστε λιγότερα και πληρώνουµε
περισσότερα. Eπιπλέον χρειάζεται να δουλέψουµε περισσότερο από ένα Λονδρέζο για να αγοράσουµε
βασικά προϊόντα διατροφής, όπως π.χ. ένα κιλό ρύζι. Eιδικά στα τρόφιµα-ποτά-καπνός η Eλλάδα
κατατάσσεται ως τρίτη πιο ακριβή χώρα, όπως επίσης και στην ένδυση-υπόδηση. Επίσης, ένας
Aθηναίος εργάζεται 19 λεπτά της ώρας για να αγοράσει ένα χάµπουργκερ, ενώ ο Λονδρέζος 16 λεπτά,
για ένα κιλό ψωµί πρέπει να εργαστεί 10 λεπτά και ο κάτοικος του Λονδίνου 5, ενώ για ένα κιλό ρύζι
στην Aθήνα απατείται χρόνος εργασίας 20 λεπτών και στο Λονδίνο µόλις 5 λεπτών. (Καθηµερινή 268-06).
Επίσης, γνωρίζουµε από την εµπειρία µας, ότι η Ικαρία έχει τιµές αγοράς προϊόντων στη λιανική κατά
30-50% ακριβότερες από ότι η αγορά της Αθήνας. Το επιδοτούµενο κόστος µεταφορών της ΕΕ η
Ελλάδα δεν έχει ποτέ καταφέρει να το µετατρέψει σε ισονοµία για όλους τους Έλληνες πολίτες. Το
ίδιο συµβαίνει και µε το κόστος της οικοδοµής, το κόστος των καυσίµων και σε µια σειρά άλλων
οικονοµικών δραστηριοτήτων.
Θα µπορούσε να ισχυριστεί κανείς ότι ένα αγροτικό νοικοκυριό στην Ικαρία και στους Φούρνους
έξοικονοµεί σηµαντικά ποσά µε την αυτοπαραγωγή-αυτοκατανάλωση. Αυτό όντως ισχύει, όπως
έχουµε γράψει σε προηγούµενα τεύχη, ωστόσο, προϋποθέτει µια πολυδραστηριότητα στο αγροτικό
νοικοκυριό και ταυτόχρονα εύρωστες πολυµελείς οικογένειες, ένα κοινωνικό χαρακτηριστικό µου
συνεχώς φθίνει στην Ικαρία. Ο γράφων είναι πεισµένος ότι αν γινόταν κάποια ειδική συγκριτική
έρευνα, η Ικαρία θα ήταν ανάµεσα στις ακριβότερες περιοχές της Ελλάδας.
2. Όσοι ασχολούνται µε τον αγροτικό τοµέα και εξασφαλίζουν εισοδήµατα από την αγροτική
δραστηριότητα πουλώντας την παραγωγή τους, αν δεν την τυποποιούν ως ιδιαίτερο προϊόν πριν την
πουλήσουν, είναι επίσης χαµένοι. Πρόσφατα δηµοσιεύτηκε ότι στην Ελλάδα το εισόδηµα των
αγροτών έχει υποστεί καθίζηση σε επίπεδα κάτω του 2000, τη δεύτερη µεγαλύτερη στην «παλαιά»
Ε.Ε. των 15. Σύµφωνα µε στοιχεία της Eurostat, τα οποία φέρουν το πραγµατικό αγροτικό εισόδηµα
των παραγωγών να έχει περιορισθεί, το 2007, στο 83,1% του επιπέδου του 2000, το µεγαλύτερο
πλήγµα ήλθε από την πτώση της τιµής του ελαιολάδου, η οποία ανήλθε σε 19,4% έναντι µόλις του
2006.
Για να γίνει αντιληπτό το πρόβληµα της Ελλάδας, µεταξύ των παλαιών κρατών-µελών, την καλύτερη
επίδοση εµφανίζουν η Βρετανία (133,4% του επιπέδου του 2000), η Γερµανία (132,9%) και η Αυστρία
(129,7%) που ευνοούνται ιδιαίτερα από την Κοινή Αγροτική Πολιτική, µια πολιτική περισσότερο
προσαρµοσµένη στις χώρες της βόρειας και κεντρικής Ευρώπης και λιγότερο στις Μεσογειακές
χώρες. (στοιχεία από την Καθηµερινή 12-3-08).
Είναι αναµενόµενο ότι στην Επαρχία Ικαρίας το εισόδηµα των αγροτών θα έχει υποστεί ακόµη
µεγαλύτερη καθίζηση, όσο δεν υπάρχουν αγροτικά προϊόντα µε χαρακτηριστικό την ποιότητα, την
εντοπιότητα, τη µικρή παραγωγή, την ονοµασία προέλευσης, την τυποποίηση. Αυτό είναι
οφθαλµοφανές στην Ικαρία, καθώς ελάχιστοι νέοι ασχολούνται πλέον µε την αγροτική παραγωγή και
την παραγωγή τοπικών προϊόντων για πώληση. Ούτε ακόµη και το απλό θέµα της οργάνωσης µιας
λαϊκής αγοράς δεν υλοποιήθηκε στον Εύδηλο, παρά την εκφρασµένη εξαγγελία του ∆ηµάρχου. Ούτε
ένα µικρό µαγαζί διάθεσης τοπικών Ικαριακών προϊόντων στην Αθήνα δεν έχουν καταφέρει να
δηµιουργήσουν εδώ και χρόνια οι συνεταιρισµοί, η αυτοδιοίκηση, οι έµποροι της Ικαρίας.
3. Ωστόσο, η Ικαρία (σε αντίθεση µε τους Φούρνους) εµφανίζει ένα ιδιαίτερο δηµογραφικό
χαρακτηριστικό: Τη γήρανση του πληθυσµού. Από παλιότερη µελέτη (2000) του Συλλόγου Γυναικών

Σάµου είχε γίνει γνωστή η άθλια θέση στην οποία βρίσκονται οι Ικάριοι της τρίτης ηλικίας, αλλά και
είχε επισηµανθεί η σηµαντικότερη στο Νοµό γήρανση του Ικαριακού πληθυσµού.
Σε αυτό το δηµογραφικό χαρακτηριστικό, της γήρανσης του πληθυσµού, θα πρέπει να προσθέσουµε
και το δηµογραφικό χαρακτηριστικό της µακροζωίας, στο οποίο η Ικαρία είναι γνωστή παγκοσµίως
από αιώνες. Πρόσφατα, επιβεβαιώθηκε και επισήµως του λόγου το αληθές από την Eurostat: «Η
Ικαρία αποτελεί µια πρωταθλήτρια της µακροζωίας, καθώς το 1% του πληθυσµού της είναι άνω των 90
ετών. Ανάλογο ποσοστό έχει καταγραφεί και στη Σαρδηνία, όπως επίσης και στην Κόστα Ρίκα και την
Ιαπωνία.» (http://news.kathimerini.gr/4dcgi/_w_articles_ell_2_26/04/2008_268061)
Όπως επισηµαίνεται στο ίδιο δηµοσίευµα «’Βέβαια το ζητούµενο δεν είναι να προσθέσουµε χρόνια στη
ζωή µας, αλλά ζωή στα χρόνια που θα ζήσουµε, να έχουµε ευζωία και όχι απλά µακροζωία’… Είναι
εύλογη η ανησυχία µήπως η επέκταση της ζωής οδηγήσει σε περισσότερα χρόνια καθηλωµένα από
κάποια αρρώστια. Αντίθετα, όλοι θα επιθυµούσαν έναν παρατεταµένο βίο, απελευθερωµένο κατά το
δυνατόν από ασθένειες.Σήµερα, σύµφωνα µε τα στοιχεία της Εθνικής Στατιστικής Υπηρεσίας Ελλάδος
(ΕΣΥΕ), το 57% των γυναικών και το 33% των ανδρών 85 ετών, δηλώνει ότι έχει κακή υγεία. Οι
υπόλοιποι λένε ότι έχουν µέτρια ή καλή υγεία. Οι ηλικιωµένοι 85 ετών σήµερα στην Ελλάδα υπολογίζεται
ότι θα ζήσουν άλλα πέντε χρόνια κατά µέσο όρο, εκ των οποίων 7-8 µήνες για τις γυναίκες και 15
περίπου µήνες για τους άνδρες θα είναι µε καλή υγεία. Η εµφάνιση της «τέταρτης ηλικίας» των άνω των
90 και 100 ετών δηµιουργεί νέες κοινωνικές προκλήσεις. Οχι βέβαια για δουλειά µέχρι τα... 80, αλλά για
αναβαθµισµένη περίθαλψη και πρόνοια, για δηµιουργική κοινωνική δραστηριότητα των µεγάλων
ηλικιών.» (ίδιο)
Αντιλαµβάνεται κανείς το σηµαντικό κοινωνικό πρόβληµα που δηµιουργεί αυτή η κατάσταση για την
Ικαρία, αλλά και την αναγκαιότητα για εξειδικευµένες τοπικές πολιτικές περίθαλψης και πρόνοιας.
Αντί αυτών, η Ικαρία βιώνει ελλειπή παροχή υπηρεσιών, ανολοκλήρωτες υπηρεσίες υγείας, και ένα
υπολειτουργόν γηροκοµείο (εκκλησιαστικό!). Συχνά οι υπερήλικες της Ικαρίας αλλά και οι άρρωστοι
εν γένει, αναγκάζονται να ταξιδέψουν στη Σάµο για πιο σωστή περίθαλψη. Συχνά οι Ικάριοι
αναγκάζονται να φιλοξενούν το χειµώνα τους υπερήλικες γονείς τους στην Αθήνα (αν µπορούν και
όσοι µπορούν). Οι διαµαρτυρίες των Ικαρίων για σωστή οργάνωση των υπηρεσιών υγείας είναι
απολύτως δίκαιες.
Η δοµή «Βοήθεια στο σπίτι» που επιχειρήσαµε να φέρουµε στην Ικαρία µε εθελοντές µέσω ενός
προγράµµατος εθελοντισµού της Γενικής Γραµµατείας Νέας Γενιάς, πολύ πριν να υπάρξει η επίσηµη
αντίστοιχη πολιτική, δεν συνεχίστηκε από την Ικαριακή αυτοδιοίκηση. Το 1999-2000 είχαν
φιλοξενηθεί στην Ικαρία 4 εθελοντές βάσει ενός καλοσχεδιασµένου πρωτοποριακού προγράµµατος
για «βοήθεια στο σπίτι» µε στόχο τους υπερήλικες των ορεινών χωριών του νησιού, που όµως
κατέληξαν να παρέχουν υπηρεσίες στο Γηροκοµείο Ικαρίας γιατί η αυτοδιοίκηση, παρά το αίτηµα,
ποτέ δεν µας υπέδειξε άτοµα της τρίτης ηλικίας που να είχαν ανάγκη βοήθειας.
4. Το σηµαντικότερο πρόβληµα της Επαρχίας Ικαρίας είναι ίσως η ανεργία. Σύµφωνα µε στοιχεία από
την Ευρωπαϊκή Στατιστική Υπηρεσία (Eurostat) η Ελλάδα βρίσκεται στην τέταρτη θέση µε ποσοστό
7,9% (∆εκ. 2007). Όµως στη νεανική ανεργία είµαστε … πρώτοι: Στους νέους ηλικίας κάτω των 25
ετών τα υψηλότερα ποσοστά έχει η Ελλάδα και η Ιταλία (21,8%)
(∆εκ. 2007).
http://www.enet.gr/online/online_text/c=114,id=62881856 . Μάλιστα, ειδικότερα για την ανεργία στα
νησιά του Αιγαίου και την Επαρχία Ικαρίας η Eurostat ΠΟΤΕ ∆ΕΝ ΠΗΡΕ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΑΠΟ ΤΗΝ
ΕΛΛΑ∆Α!!! (διαβάστε σχετικό προηγούµενο δηµοσίευµά µας). Έτσι, µπορεί να έχουµε τα συνολικά
ποσοστά για την χώρα, αυτά όµως είναι ελλειπή και δεν προκύπτουν από τον συνυπολογισµός της
νησιώτικης ανεργίας, και ειδικά των νέων. Ειδικότερα για αυτό το ζήτηµα είχαµε διοργανώσει το 2000
στην Ικαρία ένα ειδικό συνέδριο («Ανεργία και παραµεθόριες νησιώτικες περιοχές»), για το οποίο
έχουµε ξαναγράψει σε προηγούµενα τεύχη του περιοδικού µας. Σε γενικές γραµµές η ανεργία στην
Επαρχία Ικαρίας και ειδικά η νεανική ανεργία θα πρέπει να βρίσκονται πολύ υψηλότερα από τους
αντίστοιχους εθνικούς µέσους όρους.
5. Θα ανέµενε κανείς ότι µε τέτοιες ιδιαίτερότητες στις παραµεθόριες νησιώτικες περιοχές και
ειδικότερα στην Επαρχία Ικαρίας, τουλάχιστον η απορρόφηση των κονδυλίων της ΕΕ, που άλλωστε
έχουν ως στόχο, µεταξύ άλλων, την κοινωνική συνοχή, την ανταγωνιστικότητα και το περιβάλλον (και
τα τρία τα έχει µεγάλη ανάγκη η Επαρχία Ικαρίας) θα ήταν «εύρρυθµη». Και όµως συµβαίνει το

αντίθετο. Στις 18 Ιανουαρίου 2008 η συνολική απορρόφηση του Γ' ΚΠΣ παραµένει καθηλωµένη στο
65,77% για όλη τη χώρα, και τις χαµηλότερες απορροφήσεις έχουν τα έργα που συνδέονται µε το
περιβάλλον, τα έργα του ΟΣΕ και της περιφέρειας Βορείου Αιγαίου! Από όλες τις ελληνικές
περιφέρειες το Β. Αιγαίο εµφανίζει τη χαµηλότερη απορροφητικότητα
(Απάντηση της Επιτρόπου κ. Χούµπνερ σε ερώτηση του ευρωβουλευτή ∆. Παπαδηµούλη. Η πλήρης
απάντηση της Επιτρόπου κ. Χούµπνερ, καθώς και ο σχετικός Πίνακας)
Η πραγµατικότητα είναι ακόµη χειρότερη. Η επεξεργασία του προαναφερόµενου πίνακα δείχνει ότι
στο Β. Αιγαίο το ποσοστό υλοποίησης (1,51%) σε σχέση µε όλα τα προγράµµατα του στόχου 1 (και
των 25 κρατών µελών) είναι πολύ χαµηλότερο από το ποσοστό των αρχικά προγραµµατισθέντων
έργων (1,69%). ∆ηλαδή, το Β. Αιγαίο δεν έχει µόνο τις χαµηλότερες απορροφήσεις από όλες τις
ελληνικές περιφέρειες, αλλά και η αναλογία που του αντιστοιχεί πανευρωπαϊκά είναι κατά πολύ
µειωµένη στην υλοποίηση των έργων.

Περιοχή του
Στόχου 1

(1)

(2)

Όλα τα διαρθρωτικά Προγράµµατα του
Στόχου 1 των 25
κρατών-µελών
Βόρειο Αιγαίο

Προγραµµατισθέντα
(Α)

Υλοποιηθείσες πληρωµές
(Β)

%
(Β)/(Α)*100

22.698.040.808,00

14.928.423.272,27

65,77 %

383.533.381,00

226.098.418,83

58,95 %

Ποσοστό
% Β.
Αιγαίου
στα
προγραµµατισθέντα
(2)/(1)*100

Ποσοστό %
Β. Αιγαίου
στις
υλοποιηθείσες
πληρωµές
(2)/(1)*100

1,69 %

1,51 %

Εποµένως, το «ειδικό βάρος» της Περιφέρειας Β. Αιγαίου σε σχέση και µε τις άλλες Περιφέρειες της
Ευρώπης είναι µειωµένο.
Αν είχαµε περισσότερα στοιχεία θα φαινόταν καθαρά αυτό που αποτελεί κοινή πεποίθηση στο νησί,
ότι η Ικαρία έχει την µικρότερη απορροφητικότητα από όλα τα άλλα νησιά του Β. Αιγαίου. Μάλιστα,
κάθε ανακατανοµή πόρων βρίσκει την Ικαρία µε καινούργια έργα που «απεντάσσονται», για να
µεταφερθούν οι πόροι αλλού (είτε µε ανακατανοµές µέσα στην Περιφέρεια Β. Αιγαίου, είτε µε
µεταφορά των πόρων σε άλλα προγράµµατα).
6. Αν το προηγούµενο σηµείο δείχνει το αναπτυξιακό και προγραµµατικό έλλειµµα της Ικαρίας
σήµερα, ο αναγνώστης µπορεί να αντιληφθεί το αναπτυξιακό έλλειµµα δεκαετιών µε την
καθυστερηµένη δηµιουργία υποδοµών (δρόµοι, αεροδρόµιο, λιµάνια, ενέργεια, αποχετεύσεις,
ύδρευση, βιολογικοί καθαρισµοί, απορρίµµατα, ανακύκλωση, δασική προστασία, προστασία και
ανάδειξη της ιστορικής-πολιτιστικής κληρονοµιάς κλπ) και τη συνακόλουθη καθυστέρηση σε …δοµές
(τουρισµός, µεταφορές, υπηρεσίες κλπ). Ακόµη και ένα απλό εισιτήριο πλοίου για την επιδοτούµενη
γραµµή Πειραιάς-Ικαρία κοστίζει σήµερα περίπου τη διπλάσια τιµή από ότι για την ίσης απόστασης
µη-επιδοτούµενη διαδροµή Πειραιάς =-Χανιά (27 ευρώ). Και φυσικά κάθε τεχνολογική καινοτοµία
έρχεται τελευταία στην Ικαρία, γεγονός που εντείνει ακόµη περισσότερο την αναπτυξιακή
καθυστέρηση του νησιού. Για παράδειγµα, στα τέλη του 2008 τα ταξίδια προς την Κρήτη, µε τα... νέα
ιπτάµενα πλοία τύπου WIG [κινούνται εκµεταλλευόµενα το «φαινόµενο επίδρασης επιφάνειας» (wing
in ground effect - WIG)] που προγραµµατίζονται, εκτιµάται ότι θα διαρκούν µόνο 1 ώρα και 36 λεπτά
(Πειραιάς-Ηράκλειο) µε τιµή εισητηρίου όσο ενός σηµερινού πλοίου! Αν επιβεβαιωθεί η πληροφορία
αυτή, και πράγµατι συµβεί σε µερικούς µήνες µια τέτοια καινοτοµία στις µεταφορές του Αιγαίου,
πόσα άραγε χρόνια θα χρειαστούν για να δούµε τέτοιας τεχνολογίας πλοία και στην Ικαρία;
Τα παραπάνω 6 σηµεία αρκούν για να δείξουν ότι η Ικαρία και άλλες παρόµοιες περιοχές, όσο περνάει
ο χρόνος βρίσκονται σε δυσµενέστερη θέση και σε χρόνια και διευρυνόµενη σχετική καθυστέρηση. Η
ίδια η Επαρχία Ικαρίας θα πρέπει να κινηθεί στην κατεύθυνση να αναδείξει συστηµατικά και επίµονα
αυτή την ιδιοµορφία. Και να πείσει ώστε να υπάρξουν γρήγορα ευέλικτες και καλά προσαρµοσµένες
πολιτικές και δοµές που να µην οδηγούν ούτε σε κατασπατάληση πόρων σε άχρηστα έργα, ούτε σε
υποχρηµατοδοτήσεις, αλλά να σέβονται και να προάγουν την τοπική κοινωνία, που όλοι οι
επισκέπτες, ακόµη και σήµερα, βρίσκουν γοητευτική και ιδιαίτερη.

επιστροφή

3. Πειραιάς - Kρήτη σε µιάµιση ώρα!
Στο προηγούµενο άρθρο έγινε αναφορά στις αλλαγές που επέρχονται στην ελληνική ακτοπλοϊα.
Αναδηµοσιεύουµε τις σχετικές πληροφορίες που έχουµε στη διάθεσή µας και που ήρθαν µέσω
ηλεκτρονικού ταχυδροµείου από έναν άγνωστο σε εµάς αποστολέα, τον kvak@intracom.gr στις 23
Απρίλη του 2008. Ευχαριστούµε θερµά τον άγνωστο αποστολέα, και ευχαρίστως θα δηµοσιεύσουµε
τα πλήρη στοιχεία του µόλις µας ενηµερώσει.
«Σε 1 ώρα και 36 λεπτά από τον Πειραιά στο Ηράκλειο;
Και όµως! Τόσο θα διαρκούν στα τέλη του 2008 τα ταξίδια προς την Κρήτη µε τα... ιπτάµενα πλοία!
Οι επιβάτες των σκαφών αυτών θα ταξιδεύουν µε ταχύτητα άνω των 200χιλιοµέτρων την ώρα,
«πετώντας» σε ύψος έως και 12 µέτρα πάνω από το κύµα!
Την επανάσταση στις θαλάσσιες µεταφορές, αλλά και τις αεροµεταφορές προς τα ελληνικά νησιά,
φιλοδοξούν να κάνουν Έλληνες επιχειρηµατίες που δραστηριοποιούνται στον τοµέα της µίσθωσης
τουριστικών σκαφών, οι οποίοι σχεδιάζουν να φέρουν στη χώρα µας τα πρώτα... ιπτάµενα πλοία!
Πρόκειται για τα υπερσύγχρονης τεχνολογίας σκάφη, που είναι παγκοσµίως γνωστά ως «WIG», τα
οποία προσφέρουν θαλάσσιες µεταφορές µε την ποιότητα των αεροπορικών µεταφορών! Τα πλοία
αυτά µοιάζουν µεν µε αεροπλάνα, αλλά η λειτουργία τους βασίζεται στο διεθνώς αποκαλούµενο
«φαινόµενο επίδρασης επιφάνειας» (wing in ground effect - WIG). Τρία από τα σκάφη αυτά, µε την
ονοµασία «Hoverwing 80», θα ναυπηγηθούν στη Γερµανία και µέσα στα ερχόµενα χρόνια
αναµένεται να ανεβάσουν στα ύψη το θερµόµετρο του ανταγωνισµού στις ελληνικές θάλασσες.
Φθηνό εισιτήριο. Στα συγκριτικά πλεονεκτήµατα των σκαφών αυτών, που θα µεταφέρουν 80
επιβάτες το καθένα, περιλαµβάνονται η ταχύτητα, η άνεση, η ασφάλεια και η τήρηση µε ακρίβεια
λεπτού των χρόνων άφιξης και αναχώρησης.
Όλα αυτά θα προσφέρονται στην τιµή του εισιτηρίου ενός πλοίου!
Σύµφωνα µε τον εκπρόσωπο της εταιρείας Flightboat Hellas (είναι αντιπρόσωπος των σκαφών
αυτών στην Ελλάδα) κ. Παναγιώτη Ζάγκλη, τα πρώτα τρία σκάφη θα ναυπηγηθούν στο Αµβούργο
από την εταιρεία Hoverwing GmbH.
«Καταφέραµε να επιτύχουµε τη χρηµατοδότηση των πρώτων τριών σκαφών Hoverwing 80 από
γερµανική ναυτιλιακή εταιρεία. Στη συνέχεια τα σκάφη θα ναυλωθούν σε ελληνική εταιρεία µε
επικεφαλής τον κ. Γκιόλµαν». Τα σκάφη Hoverwing 80 θα έχουν γερµανική σηµαία και πληρώµατα,
ενώ το πρώτο αναµένεται στην Ελλάδα στο τέλος του 2008.
Στην Ελλάδα, την τεχνική υποστήριξη των σκαφών Hoverwing έχει αναλάβει η εταιρεία JOIN Ltd
(µε έδρα την ναυπηγοεπισκευαστική ζώνη στο Πέραµα), ενώ συζητείται το ενδεχόµενο να
δηµιουργηθεί και δεύτερη γραµµή παραγωγής Hoverwing από την ίδια τη JOIN Ltd στη χώρα µας.
Τεχνικά χαρακτηριστικά. Μπορεί η εµφάνιση και το σχήµα ενός Hoverwing να «µπερδεύουν» τον
επιβάτη, όµως το σκάφος ανήκει στην κατηγορία των πλοίων και δεν πρόκειται για αεροπλάνο ή
υδροπλάνο. Άλλωστε, από το 2002, τα σκάφη «φαινοµένου επίδρασης επιφάνειας» ταξινοµήθηκαν
ως πλοία από τον ∆ιεθνή Οργανισµό Ναυτιλίας (ΙΜΟ) και τον ∆ιεθνή Οργανισµό Πολιτικής
Αεροπορίας (ICAO).
Κατασκευάζονται µε ειδικές προδιαγραφές ασφαλείας, ώστε να αναπτύσσουν πολύ µεγάλες
ταχύτητες (έως 112 Κόµβους ή 207 χλµ. / ώρα), η ακτίνα δράσης τους φτάνει τα 800 χιλιόµετρα,
ενώ δεν επηρεάζονται καθόλου από τον κυµατισµό.
Συγκεκριµένα, το «Hoverwing 80» µπορεί να ταξιδέψει, εάν χρειαστεί, σε ύψος µέχρι και 12 µέτρα
από την επιφάνεια της θάλασσας (µε 8 Μπωφόρ όπως και το Highspeed 2) έχοντας πολύ χαµηλό
κόστος λειτουργίας-συντήρησης. Είναι κατασκευασµένο από αεροδιαστηµικό υλικό, πολύ
ανθεκτικό στις υψηλές πιέσεις.
∆εν απαιτούνται ιδιαίτερες λιµενικές εγκαταστάσεις, καθώς τα σκάφη έχουν αναδιπλούµενα
πτερύγια για εύκολη πρόσδεση.
Το φαινόµενο επίδρασης επιφάνειας
Τα σκάφη τύπου WIG στηρίζονται αποκλειστικά στις δυνάµεις της αεροδυναµικής, οι οποίες τα
κρατούν σε χαµηλό ύψος πάνω από το επίπεδο της θάλασσας, αλλά χωρίς να έχουν επαφή µε το
νερό.»

επιστροφή

4. Μια πρόσκληση για συµµετοχή που αφορά όλους
ΑΝΤΙ∆ΡΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΟ ΧΩΡΟΤΑΞΙΚΟ ΤΩΝ ΑΠΕ
Λάβαµε µια πρόσκληση για συµµετοχή σε κοινή νοµική δράση ενάντια στη δυνατότητα να
εγκαθίστανται γιγάντια αιολικά πάρκα οπουδήποτε στον Ελληνικό χώρο. Συνυπογράφουµε, και
καλούµε και άλλους φορείς της Επαρχίας και του Νοµού µας να συνυπογράψουν. Πρέπει να
υπάρξουν σαφή κριτήρια χωροθέτησης και ανάλογων µεγεθών και όχι «άκριτη» εγκατάσταση
οπουδήποτε.
Επίσης, αναδηµοσιεύουµε ένα εµπεριστατωµένο άρθρο του Ν. Πέρπερα σχετικά µε τις εξελίξεις
στο Εθνικό Χωροταξικό και τα Ειδικά Πλαίσια Χωροταξίας, όπως αυτό για τις ΑΠΕ.
Τέλος, αναδηµοσιεύουµε µε χαρά την είδηση για αποτροπή ενός τέτοιου περιβαλλοντικού
εγκλήµατος στο ∆ήµο Ραχών.
επιστροφή
4α. ∆ΙΚΤΥΟ ΑΙΓΑΙΟΥ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ ΠΕΡΙΟ∆ΙΚΟ ΕΥΠΛΟΙΑ
Αντιδράσεις για το χωροταξικό των ΑΠΕ

« Ο κύκλος των διαβουλεύσεων για το Ειδικό Πλαίσιο Χωροταξικού Σχεδιασµού και Αειφόρου
Ανάπτυξης για τις Ανανεώσιµες Πηγές Ενέργειας (Α.Π.Ε.) ολοκληρώθηκε την Πέµπτη
20.3.2008. Τώρα αποµένουν οι υπογραφές των υπουργών ώστε να γίνει νόµος του κράτους. Από
τη στιγµή που θα δηµοσιευτεί ο νόµος έχουµε χρονικό περιθώριο 60 ηµερών για να
καταθέσουµε προσφυγή.
Όπως σας έχουµε ήδη ενηµερώσει –και µε τη βοήθεια τη δική σας- θα προβούµε στην κατάθεση
προσφυγής στο Συµβούλιο της Επικρατείας ώστε να ακυρώσουµε την Υπουργική απόφαση η
οποία δίνει «γη και ύδωρ» στους επενδυτές ενέργειας για την εγκατάσταση γιγάντιων αιολικών
πάρκων οπουδήποτε αυτοί επιθυµούν.
Ο κ. ∆εκλερής από το Επιµελητήριο Περιβάλλοντος µας έχει πει ότι υπάρχουν αδύνατα σηµεία
και ουσιαστικές ελλείψεις στο Χωροταξικό των ΑΠΕ και ότι µπορεί να προσβληθεί στο ΣτΕ,
αφού βέβαια πρώτα υπογραφεί η σχετική ΚΥΑ (Κοινή Υπουργική Απόφαση).
Πριν θα χρειαστούµε τη Γνωµοδότηση του Επιµελητηρίου Περιβάλλοντος γιατί πάνω σε αυτήν
θα βασιστεί η προσφυγή µας. Επιπλέον, µε τη Γνωµοδότηση θα έχουµε στα χέρια µας ένα
σηµαντικό επιστηµονικό εργαλείο για πάρα πολλά από τα ζητήµατα που µας ταλανίζουν και που
αφορούν τη φέρουσα ικανότητα των νησιών µας. Το κόστος της γνωµοδότησης είναι 3 χιλ.
ευρώ.
Αγαπητοί φίλοι, χρειάζεται να ξέρουµε ακριβώς τα ονόµατα των Συλλόγων ή των προσώπων
που θα συνυπογράψουν την αίτηση για να αποταθούµε επίσηµα στο Επιµελητήριο ώστε να
προβεί στη γνωµοδότηση.
Το κόστος της προσφυγής (αµοιβή του δικηγόρου που όπως φαίνεται θα είναι ο Γ.
Χριστοφορίδης ο οποίος είναι ο φθηνότερος από όσους ρωτήσαµε και του έχουµε εµπιστοσύνη
από προηγούµενες προσφυγές) είναι 5000 ευρώ και η πληρωµή θα γίνει σε δόσεις στο διάστηµα
που θα µεσολαβήσει από την κατάθεση της προσφυγής µέχρι την έκδοση της απόφασης από το
Συµβούλιο της Επικρατείας.
Υπολογίζουµε, µε βάση προηγούµενη εµπειρία µας από προσφυγές, ότι η διαδικασία αυτή θα
διαρκέσει 1 ίσως και 2 χρόνια. Στην προσφυγή µπορούν να συµµετάσχουν σύλλογοι αλλά και
φυσικά πρόσωπα. Το συνολικό ποσό των χρηµάτων που θα απαιτηθεί θα είναι 8000 ευρώ
περίπου και θα το επωµιστούµε όλοι µαζί.

Η συνεισφορά των συλλόγων θα είναι ανάλογη µε το πόσοι σύλλογοι θα συνυπογράψουν ενώ η
οικονοµική συµµετοχή των προσώπων επαφίεται στις δυνατότητες και τη διαθεσιµότητα του
καθενός».
Μέχρι τώρα συµµετοχή έχουν δηλώσει:
Η τελευταία ενηµερωµένη λίστα έχει ως εξής:
1. Ενωση Πολιτών Σύρου «Εύπλοια»
2. Περιβαλλοντική Οργάνωση Κυκλάδων 'Γαία'
3. Αρχιπέλαγος - Ινστιτούτο Θαλάσσιας & Περιβαλλοντικής Έρευνας Αιγαίου
4. ΣΠΠΕΝΚ (Ν. Καρυστία)
5. Ενωση Πολιτών Σκύρου (Ε.ΠΟ.Σ)
6. Μουσείο Φαλτάιτς
7. Σύλλογος ∆ασοπροστασίας και Προστασίας Περιβάλλοντος Κύµης (Σ.∆Α.Π.ΠΕ Κύµης)
8. Κυθηραϊκό Ιδρυµα Πολιτισµού και Ανάπτυξης (ΚΙΠΑ)
9. Εταιρεία Φίλων Πολιτιστικής Κληρονοµιάς και Περιβάλλοντος 'Η Σέριφος'.
10. Σύλλογος Στεφανίου Κορινθίας
11. Ενωση Πολιτών Τήνου
12. Αµεση Επέµβαση για την Προστασία της Αγριας Φύσης (ΑΕΠΑΦ)
13. Oικολογική Πρωτοβουλία Λευκάδας
Φυσικά πρόσωπα:
1. Σταύρος Κούβαρης (Τροιζηνία)
2. Γιάννης Σχίζας (Αθήνα)
3. ∆ηµακόγιαννης Γιώργος (Μάνη)
4. Αλέξανδρος Μαβής (Ανδρος)
5. Πάρις Παπαθεοδώρου (Ρόδος)
6. Ηρακλής Πιτσιλαδής (Μυτιλήνη)
7. Κωστής Μαρούλης (Τζια)
8. Λαυρέντιος Τριανταφυλλίδης ( Σέριφος)
9. Γιώργος Ξυδάκης (Μύκονος)
10. Μαγδαλινή Σωτηριανού ( Νεάπολη Λακωνίας)
11. Iωάννα Παπασταθοπούλου (Τήνος)
12. Ηλίας Γιαννίρης (Ικαρία)
Περισσότερα από: Χαρά Πελεκάνου (Σύρος) <xarapel@gmail.com>, Τηλ. 6978042946
Θανάσης Μπινιάρης (Εύβοια) e-mail:<tbiniaris@googlemail.com>
τηλ. επικοινωνίας Καρύστου: 2224022378 βραδινές ώρες ή 8-9 το πρωί.
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4β. ΧΩΡΟΤΑΞΙΚΑ ΣΧΕ∆ΙΑ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ -Ιµάντας για την εµπορευµατοποίηση
της γης
Τον «ασκό του Αιόλου» για την εµπορευµατοποίηση κάθε σπιθαµής γης από το ξένο και ντόπιο
µεγάλο κεφάλαιο, άνοιξαν τόσο οι µεγάλες πυρκαγιές του περασµένου καλοκαιριού, όσο και τα
Χωροταξικά Σχέδια και κυρίως αυτό για τον Τουρισµό, που αναµένεται να νοµοθετηθούν µέσα
στο πρώτο εξάµηνο του 2008.
Με το Χωροταξικό αυτό σχεδιασµό που προωθείται από την κυβέρνηση και το ΥΠΕΧΩ∆Ε,
δηµιουργούνται προϋποθέσεις για να αναπτυχθούν παλιές και νέες µορφές τουριστικών
εγκαταστάσεων σχεδόν σε κάθε σπιθαµή της ελληνικής γης (από τους Εθνικούς ∆ρυµούς της
Πίνδου και του Ολύµπου, ως τις µικρότερες βραχονησίδες και από τις προστατευόµενες υποτίθεται - περιοχές «ΝΑΤΟΥΡΑ», ως τις πεδινές αγροτικές περιοχές υψηλής
παραγωγικότητας). Παντού «φωτογραφίζονται» επενδυτικά συµφέροντα, των οποίων ο

χωροταξικός αυτός σχεδιασµός επιχειρεί να «λύσει τα χέρια», παρακάµπτοντας οποιοδήποτε
εµπόδιο για την υλοποίησή τους, ακόµη και αυτά της προστασίας του περιβάλλοντος...
«Κλειδί» για την κάθετη εφόρµηση του µεγάλου κεφαλαίου πάνω σε κάθε ενδιαφέρον
οικοσύστηµα της πατρίδας µας, αποτελούν οι διατάξεις που επιτρέπουν την ανέγερση
παραθεριστικών κατοικιών, για µακροχρόνια ενοικίαση ή για πώληση, µέσα σε µεγάλα
ξενοδοχειακά συγκροτήµατα, µε τους αυξηµένους συντελεστές και όρους δόµησης που ισχύουν
για ξενοδοχεία.
Κι όλα αυτά, επειδή τα τελευταία χρόνια υπάρχει µια σηµαντική ζήτηση παραθεριστικής
κατοικίας στη χώρα µας από Βορειοευρωπαίους, κυρίως, αγοραστές, ιδιαίτερα στα ελληνικά
νησιά. Σύµφωνα, µάλιστα, µε έρευνα που έγινε και ανακοινώθηκε πρόσφατα, εκτιµάται ότι
πάνω από 1 εκατοµµύριο Ευρωπαίοι ενδιαφέρονται να αγοράσουν µόνιµη ή παραθεριστική
κατοικία στη χώρα µας.
Το πολεοδοµικό και νοµικό καθεστώς, όµως, που ισχύει σήµερα στη χώρα µας επιτρέπουν την
εκµετάλλευση για παραθεριστικές κατοικίες µόνο µέσω της ιδιωτικής πολεοδόµησης σε εκτός
σχεδίου περιοχές έκτασης µεγαλύτερης των 150 στρεµµάτων. ∆εν επιτρέπει νέα «σύνθετα»
προϊόντα, όπως την εκµετάλλευση από τρίτους µέρους των µεγάλων ξενοδοχειακών µονάδων,
όπως επιδιώκει το µεγάλο κεφάλαιο. Και αυτό το κενό έρχεται να καλύψει το Χωροταξικό
Σχέδιο για τον Τουρισµό.
Το «ισπανικό µοντέλο»
Ο ίδιος ο υπουργός ΠΕΧΩ∆Ε Γ. Σουφλιάς όταν το παρουσίασε δε «µάσησε» καθόλου τα λόγια
του. Αναφέροντας το παράδειγµα της Ισπανίας, όπου «από τους περίπου 55 εκατ. τουρίστες που
την επισκέπτονται σε ετήσια βάση, τα 37 εκατ. έχουν αγοράσει κατοικία εκεί», δήλωσε: «Η
αναγκαιότητα διεύρυνσης και εµπλουτισµού της δραστηριότητας ή ακόµη και εξαρχής
ανάπτυξης άλλων µορφών Τουρισµού, επιβάλλεται από το βαθµό ωρίµανσης του τουριστικού
φαινοµένου στην Ελλάδα, αλλά και από το διεθνή ανταγωνισµό. Ειδικότερα, η ζήτηση για
αγορά τουριστικής κατοικίας µέσα σε οργανωµένα συγκροτήµατα τουρισµού, τα οποία
περιλαµβάνουν πληθώρα ειδικών µορφών τουρισµού όπως γκολφ, κέντρα θαλασσοθεραπείας
κ.ά., που ενισχύουν τη διάρκεια και την αποδοτικότητα του τουριστικού προϊόντος, συνεχώς
αυξάνεται. Παράλληλα, κερδίζουν έδαφος διεθνώς, νέες µορφές διαχείρισης τουριστικών
καταλυµάτων, όπως είναι το λεγόµενο conto hotels»...
Σας θυµίζουν κάτι όλα αυτά; Μήπως τις επενδυτικές προσπάθειες που γίνονταν και επί ΠΑΣΟΚ,
για παράδειγµα στη Λίµνη Καϊάφα, που - κατά σύµπτωση - κάηκε φέτος το καλοκαίρι; 'Η µήπως
σας θυµίζουν τις 10 µεγάλες δηµόσιες εκτάσεις - «φιλέτα» σε όλη την Ελλάδα (Ρόδος, Κρήτη,
Ξάνθη, ∆έλτα Πηνειού, Ζάκυνθος, Σάµος, Αργολίδα και Καϊµακτσαλάν) την «αξιοποίηση» των
οποίων προωθεί η Κτηµατική Εταιρεία του ∆ηµοσίου (ΚΕ∆) µέσω Σ∆ΙΤ, όπως αποκάλυψε
πρόσφατα ο «Ρ»;
Βέβαια, το παράδειγµα της Ισπανίας που ανέφερε ο Γ. Σουφλιάς παραπέµπει ανάγλυφα στο τι
επιφυλάσσει η κυβέρνηση και το µεγάλο κεφάλαιο και για τη χώρα µας. Το άλλοτε θαυµάσιο
περιβάλλον των παραλιών της Ισπανίας έχει τσιµεντοποιηθεί και υποβαθµιστεί, µε αποτέλεσµα
ακόµη και οι πολυτελείς εξοχικές κατοικίες να έχουν απαξιωθεί...
Σηµειώνουµε ότι - λες και ήξεραν εκ των προτέρων τι θα προβλέπει το Χωροταξικό Σχέδιο διάφοροι επιχειρηµατίες και «υπεράκτιες εταιρείες» (off shore) έχουν ήδη σπεύσει να
αγοράσουν τεράστιες εκτάσεις στα νησιά και σε άλλες περιοχές της χώρας. Χαρακτηριστικό
παράδειγµα, αποτελεί η Ιος, όπου το τελευταίο εξάµηνο άλλαξε ιδιοκτήτη το 15% του νησιού,
περνώντας σε off shore εταιρείες!
Ενα άλλο χαρακτηριστικό παράδειγµα αποτελεί η Κρήτη, όπου τα τελευταία χρόνια χιλιάδες
ξένοι υπήκοοι - κυρίως Βορειοευρωπαίοι - έχουν αγοράσει κατοικίες. Σύµφωνα µε στοιχεία που
παρουσιάστηκαν πρόσφατα µόνο στο Νοµό Χανίων, οι µόνιµοι κάτοικοι από το εξωτερικό
υπολογίζονται σε 17.000.
Γενικότερα, όπως ανακοινώθηκε σε πρόσφατο συνέδριο, τα κεφάλαια που διατίθενται κάθε
χρόνο από ξένους επενδυτές για αγορά παραθεριστικής ή µόνιµης κατοικίας στην Ελλάδα
συνεχώς αυξάνονται. Το πρώτο οχτάµηνο του 2006 ήταν 162 εκατ. ευρώ, ενώ το αντίστοιχο
διάστηµα του 2007 έφτασαν στα 265 εκατ. ευρώ.

Αν, βέβαια, ακολουθηθεί το «ισπανικό µοντέλο» για την παραθεριστική κατοικία µεσοπρόθεσµα
αυτό θα οδηγήσει και σε αλλαγή της παραγωγικής δοµής, τόσο στην τουριστική όσο και στην
κατασκευαστική αγορά. Συγκεκριµένα, από χώρος δραστηριοποίησης κυρίως µεσαίων και
µικρών επιχειρήσεων τοπικής εµβέλειας θα µετατραπεί σε χώρο δραστηριοποίησης σχεδόν
αποκλειστικά των µεγάλων επιχειρήσεων. Θα υπάρξει, δηλαδή, συγκέντρωση του κεφαλαίου.
Η ΟΚΕ δεκανίκι του µεγάλου κεφαλαίου
Και ενώ ισχύουν όλα αυτά, η περιβόητη Οικονοµική και Κοινωνική Επιτροπή (ΟΚΕ) σε
πρόσφατη γνωµοδότησή της για τα χωροταξικά και πολεοδοµικά ζητήµατα της χώρας,
ενστερνιζόµενη πλήρως το δόγµα της «πράσινης» οικονοµίας, παρουσιάζεται «βασιλικότερη»
της κυβέρνησης στην εξυπηρέτηση του µεγάλου κεφαλαίου. Ειδικότερα:
Κάνοντας κριτική στο Ειδικό Χωροταξικό Σχέδιο για τις Ανανεώσιµες Πηγές Ενέργειας
αναφέρει ότι «ορισµένες διατάξεις εισάγουν περιορισµούς στις επενδύσεις», όπως οι αποστάσεις
των ανεµογεννητριών, τα όρια χωρητικότητας ανά δήµο κ.ά. Κι αυτό όταν το Χωροταξικό
Σχέδιο προβλέπει να µπορούν να αναπτυχθούν αιολικά πάρκα ακόµη και στους εθνικούς
δρυµούς!
Οσον αφορά το Ειδικό Χωροταξικό για τη Βιοµηχανία, τη µόνη ουσιαστική παρατήρηση που
κάνει είναι αυτή µε την οποία ζητά να δοθούν ακόµη µεγαλύτερα πολεοδοµικά κίνητρα στους
επιχειρηµατίες, για να φτιάξουν βιοµηχανικά πάρκα!
Οσον αφορά το Ειδικό Χωροταξικό για τον Τουρισµό παρατηρεί ότι υπάρχουν ασάφειες «που
µπορεί να λειτουργήσουν ως εµπόδια για τις επενδύσεις» και πως δεν παρέχονται εγγυήσεις ότι
«δε θα υπάρξουν παρενέργειες από την όποια ανάπτυξη της τουριστικής κατοικίας»!
Σε άλλο σηµείο της γνωµοδότησής της και µε το χαρακτηριστικό τίτλο «Ενίσχυση της
επιχειρηµατικότητας και ασφάλεια δικαίου», υποστηρίζει ότι «το ισχύον σύστηµα χωροταξικού
και πολεοδοµικού σχεδιασµού στην Ελλάδα δεν µπορεί να εγγυηθεί την ασφάλεια δικαίου των
ιδιωτικών και δηµοσίων επενδύσεων ή να προάγει την επιχειρηµατικότητα»!
Σε άλλο σηµείο ζητά την προστασία της ιδιοκτησίας σε βάρος του κοινωνικού συνόλου.
Χαρακτηριστικά ζητά να συντοµευτεί ο χρόνος δέσµευσης ιδιοκτησιών στα εντός σχεδίου
ακίνητα που καθορίζονται ως κοινόχρηστοι και κοινωφελείς χώροι, προφανώς για να
επωφελούνται καλύτερα οι διάφοροι Βωβοί που θέλουν να αρπάξουν και να τσιµεντοποιήσουν
τους ελεύθερους χώρους των πόλεων. Επίσης, προτείνονται νέοι τρόποι απόκτησης ακινήτων για
επαύξηση κοινοχρήστων χώρων σε συνεργασία µε τον ιδιωτικό τοµέα, ενώ ζητά και τον
εκσυγχρονισµό του νοµικού πλαισίου της ιδιωτικής πολεοδόµησης!
Ουσιαστικά, η γνωµοδότηση αυτή αποτελεί συνέχεια των µύχιων σκέψεων του κεφαλαίου για
να οργανώσει µια νέα επιδροµή εµπορευµατοποίησης της γης και του περιβάλλοντος, του
αρθρογράφου της ηλεκτρονικής οικονοµικής επιθεώρησης της ALPHA BANK που είχε
αποκαλύψει πρόσφατα ο «Ρ»...
Νίκος ΠΕΡΠΕΡΑΣ, ΡΙΖΟΣΠΑΣΤΗΣ 5/1/2008
επιστροφή
4γ. Ενέργεια και Ικαρία: Όχι στο αιολικό πάρκο Ραχών
Αρνητική απάντηση έδωσε ο ∆ήµος Ραχών Ικαρίας στην πρόταση της εταιρείας «Τρίτων
∆ιεθνής Ενεργειακή Α.Ε.» που ανήκει στο εφοπλιστικό όµιλο «Ρέστη» µε θέµα την µίσθωση
εκτάσεως για την εγκατάσταση ιστών µέτρησης χαρακτηριστικών του ανέµου στην περιοχή του
δήµου οι οποίοι θα προορίζονταν για τη µελέτη και την εκτίµηση της βιωσιµότητας αιολικού
πάρκου. Η δηµοτική αρχή στην συνεδρίαση που είχε αντιτάχθηκε κατηγορηµατικά στη
διείσδυση της αγοράς της ενέργεια του ιδιωτικού κεφαλαίου και της µετατροπής της ενέργειας
από κοινωνικό αγαθό σε εµπορεύσιµο και προσφερόµενο προς κερδοσκοπία είδος.
(Περιοδικό ΠΑΠΑΣ Νο 5)

ΠΡΟΣΟΧΗ! Με τα τρια προηγούµενα κείµενα µπορεί να δηµιουργήθηκε η εντύπωση ότι
είµαστε κατά της αιολικής ενέργειας. ΛΑΘΟΣ.
Είµαστε υπέρ. Αλλά όχι άκριτα, όπως γράφαµε και στην αρχή. Χρειαζόµαστε «κριτήρια» για να
µην διορθώνουµε τα λάθη του πολιτισµού µας µε το ένα χέρι και να καταστρέφουµε µε το άλλο.
Χρειαζόµαστε και κατάλληλες πολιτικές. Η αιολική ενέργεια είναι εναλλακτική µορφή
ενέργειας αλλά δεν κατατάσσεται στις ήπιες µορφές ενέργειας. Παράγει ακτινοβολία και
θόρυβο. Οι µαζικές εγκαταστάσεις αλλάζουν το µικροκλίµα. Και οι σηµερινές ανεµογεννήτριες
δεν είναι µικρές σαν και τις 7 ανεµογεννήτριες της ∆ΕΗ στην Ικαρία, που σήµερα
χαρακτηρίζονται «παιχνιδάκια» µπροστά στα σηµερινά τέρατα. Και π.χ. στο ∆ήµο Ραχών
Ικαρίας επρόκειτο να εγκατασταθούν καµιά τρακοσαριά τέτοια τέρατα. Η καταστροφή θα ήταν
ανεπανόρθωτη, και µάλιστα όχι γιατί έπιασε ο πόνος κάποιους επενδυτές για τα σύγχρονα
περιβαλλοντικά ζητήµατα αλλά γιατί επιθυµούν την (άκριτη) κερδοφορία και µόνον αυτή. Και
έχουν πάρει σβάρνα τα νησιά (Αµοργός, Ικαρία κλπ) γιατί στα ηπειρωτικά αιολικά πάρκα η τιµή
µε την οποία αγοράζει το κράτος (δηλαδή εµείς) το ρεύµα είναι είναι 75,82 ευρώ/ΜWh και
87,42 ευρώ/ΜWh για όσα βρίσκονται σε νησιά. Όµως, το σώµα της Ικαρίας, όπως και γενικά
των νησιών, δεν είναι ουδέτερο και θέλει προσοχή.
Και µην ξεχνάµε: η αιολική ενέργεια µπορεί να είναι τοπική και αποκεντρωµένη, και εµείς
τέτοια θέλουµε. Μπορεί να είναι και στα χέρια των τοπικών δυνάµεων. Αν δεν το καταλάβατε
ξαναδιαβάστε το άρθρο του Bookchin.
Το κράτος που δίνει θηριώδεις ιδιωτικές επιδοτήσεις από τη µια και ιδιωτικοποιεί τη ∆ΕΗ από
την άλλη, είναι το ίδιο που φρονίζει για τον επίσης θηριώδη αγωγό πετρελαίου ΜπουργκάςΑλεξανδρούπολης, υπηρετώντας µια πολιτική που κάθε άλλο λέει «στοπ στο πετρέλαιο».
Στη συνέχεια αναδηµοσιεύουµε µια σχετική είδηση σηµαντική, που έρχεται από τον Αϊ Στράτη.
Τη χαρακτηρίζουµε θετική-θετικότατη. Γιατί έχει συνολικό όραµα για το πάλαι ποτέ νησί των
εξορίστων. Μάλιστα εκεί έχουν δροµολογήσει την ανάπτυξη τόσης αιολικής ενέργειας όσης
έχουν ανάγκη. Και µάλιστα από τον τοπικό δήµο και την Νοµαρχιακή αυτοδιοίκηση και όχι από
ιδιώτες.
Κάτι σαν αυτό που οραµατιζόµασταν κάποτε και εµείς για την Ικαρία, όταν δροµολογούσαµε το
εγχείρηµα «Ποιο µέλλον ταιριάζει στην Ικαρία;» το 1996. Και για το οποίο όραµα
δηµιουργήσαµε και ένα σώµα µελετών για την υποµελετηµένη Ικαρία µέσω του έργου
TERRA/LORE (1998-2000). Και είχαµε κινήσει και το πρόγραµµα του εθελοντισµού της EVS,
και το LEADER, και τη ΓΓΝΓ και τη ΓΓΕΤ. Να λοιπόν που υπάρχουν και άλλοι σαν και εµάς,
αλλού που κινούνται στην ίδια κατεύθυνση. Αλλού, που µπορεί και η αυτοδιοίκηση να
καταλάβει το συµφέρον του τόπου και να το υπηρετήσει. Ευχόµαστε όλα να πάνε καλά µε το
εγχείρηµα του Αϊ Στράτη.
επιστροφή
4δ. Ο Αϊ-Στράτης εξορίζει το πετρέλαιο
Σχέδιο για να τροφοδοτείται ενεργειακά το νησί µόνο µε ήλιο και άνεµο
«Πριν από δύο χρόνια, στη Χίο, ο καθηγητής Γιαν Γιάντσεν παρουσίασε το δανέζικο νησί
Σάµσο. Πρόκειται για ένα «πράσινο νησί», όπου γίνεται χρήση οικολογικών µεθόδων σε όλα τα
επίπεδα- από την ενέργεια ώς τη γεωργία», λέει στα «ΝΕΑ» ο κ. Νικήτας Νικητάκος, καθηγητής
στο Πανεπιστήµιο Αιγαίου. «Σκεφτήκαµε, λοιπόν, να εφαρµόσουµε το παράδειγµα του
δανέζικου νησιού, στον δικό µας Αϊ-Στράτη».
ΡΕΠΟΡΤΑΖ: Μαρία Λίλα mlila@dolnet.gr
«Υπάρχουν οικονοµικές λύσεις για να καταστεί ενεργειακά αυτόνοµος ο ΑϊΣτράτης», λέει ο
καθηγητής του ΤΕΙ Ηρακλείου κ. Χρηστάκης. Όπως εξηγεί ο καθηγητής, η ιδέα ήταν «να
αποκτήσουµε ένα 100% αυτόνοµο ηλεκτρικά νησί που θα τροφοδοτείται από ανανεώσιµες πηγές
ενέργειας. Με την πρόσθετη πρόκληση ότι το νησί δεν είναι διασυνδεδεµένο µε το δίκτυο της

ηπειρωτικής Ελλάδας, θα είναι η πρώτη φορά που ένα νησί θα είναι απολύτως αυτόνοµο από
ανανεώσιµες πηγές ενέργειας».
«Ήλιος και άνεµος θα δίνουν ρεύµα σε όλες τις εγκαταστάσεις, ενώ οι κάτοικοι θα αναπτύξουν
βιολογική κτηνοτροφία και ιχθυοκαλλιέργειες. Σε λίγα χρόνια ο Αϊ-Στράτης θα γίνει το απόλυτο
πράσινο νησί στο Αιγαίο», λέει στα «ΝΕΑ» ο Νοµάρχης Λέσβου κ. Παύλος Βογιατζής. «Ήδη
έχουµε απελευθερώσει πόρους για τη χρηµατοδότηση της µελέτης, την οποία και θα
υποβάλουµε στην Επιτροπή Περιβάλλοντος της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Είχαµε ζητήσει κατ΄
αρχήν χρήµατα από το υπουργείο Αιγαίου και επειδή καθυστερούσαν αποφασίσαµε να
προχωρήσουµε µε δικά µας κεφάλαια. Το νησί του Αϊ-Στράτη είναι ιδανικό γι΄ αυτόν το σκοπό,
επειδή δεν απαιτεί δυσβάσταχτο κόστος λόγω του µικρού του µεγέθους. Η επένδυση µπορεί να
κυµανθεί σε ανεκτό ύψος και τα αποτελέσµατα να είναι άµεσα. Σκοπός µας αρχικά είναι να
αναπτυχθεί τουριστικά το νησί, ενώ ελπίζουµε ότι θα προσελκύσει και σηµαντικό αριθµό νέων
κατοίκων και ο πληθυσµός του, που είναι σήµερα 263 άνθρωποι, θα αυξηθεί σηµαντικά»,
υποστηρίζει ο νοµάρχης Λέσβου.
Ο πρόεδρος της κοινότητας του Αγίου Ευστρατίου κ. Χαράλαµπος Μακρής δεν περιµένει
πάντως τη µελέτη για να... πρασινίσει το νησί του: «Ήδη έχουµε προχωρήσει στην εγκατάσταση
ανεµογεννήτριας ισχύος 25 κιλοβάτ και στην πρόβλεψη εγκατάστασης ενός υβριδικού σταθµού
παραγωγής ρεύµατος από αιολική ενέργεια και υδροστρόβιλο, σε συνεργασία µε το ΤΕΙ
Ηρακλείου Κρήτης».
Το κόστος
Οι ηµερήσιες ανάγκες του νησιού σε ρεύµα δεν ξεπερνούν τα 200 κιλοβάτ. Ο υβριδικός σταθµός
για τον οποίο µιλά ο πρόεδρος της κοινότητας του νησιού προβλέπεται να έχει ισχύ 600 κιλοβάτ.
« Η µελέτη είναι έτοιµη και το προτεινόµενο σύστηµα παραγωγής που θα χρησιµοποιεί
ανεµογεννήτριες και υδροστρόβιλο παρουσιάζει κόστος ίσο µε 0,72 ευρώ ανά κιλοβατώρα»,
αναφέρει ο καθηγητής του ΤΕΙ κ. ∆ηµήτρης Χρηστάκης.
«Θέλουµε και στον Αϊ-Στράτη η δόµηση να συµβαδίσει µε την οικολογική προοπτική και
σκεφτόµαστε την αξιοποίηση κυρίως της ηλιακής ενέργειας, ενώ για τη θέρµανση σκεφτόµαστε
την τηλεθέρµανση µε νερό είτε από µεγάλο βάθος είτε από γεωθερµικά πεδία», λέει ο νοµάρχης
Λέσβου. «Ωστόσο, αρχικά θα εξεταστεί η µείωση της ενεργειακής κατανάλωσης, η δυνατότητα
παραγωγής θερµότητας από βιοµάζα και η µείωση των απορριµµάτων, τα βιοκλιµατικά δηµόσια
κτίρια είναι στο πρόγραµµα και ελπίζουµε να εφαρµόσουµε συστήµατα αιολικής και κυµατικής
ενέργειας». Η οµάδα µελέτης προτείνει και τη χρήση τεχνολογιών υδρογόνου και νέου τύπου
µπαταριών. Στην πόλη Βάρτσε της Ιταλίας που εφαρµόστηκε κάτι ανάλογο, ο τουρισµός
εξαπλασιάστηκε µέσα σε 10 χρόνια. TA NEA 12-3-08
επιστροφή
4ε. Πρακτικός οδηγός «Βιώσιµες Ενεργειακές κοινότητες»
για νησιώτικες και οικολογικά ευαίσθητες περιοχές

Με µεγάλη χαρά δηµοσιεύουµε το δελτίο τύπου που πήραµε από το Πολυτεχνείο Κρήτης. Το
θέµα των βιώσιµων ενεργειακών κοινοτήτων σχετίζεται άµεσα µε το προηγηθέν δηµοσίευµα
για τον Αϊ Στράτη, αλλά και µε τη συνολική οπτική µε την οποία παρουσιάζουµε το θέµα της
τοπικής ανάπτυξης σε αυτό το αφιέρωµα.
ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ
ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ
ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΩΝ ΚΑΙ ΒΙΩΣΙΜΩΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ
∆ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

H δηµιουργία Βιώσιµων Ενεργειακών Κοινοτήτων αποτελεί πανευρωπαϊκά, κύριο στόχο των
τοπικών και περιφερειακών αρχών που ενδιαφέρονται να προάγουν την τοπική οικονοµία και
να βελτιώσουν την ποιότητα ζωής των πολιτών, προστατεύοντας παράλληλα το περιβάλλον.
Η βιώσιµη ανάπτυξή τους µπορεί να επιτευχθεί µε το σχεδιασµό και την εφαρµογή
µακροπρόθεσµων βιώσιµων λύσεων για τον ενεργειακό εφοδιασµό, προωθώντας τις
ανανεώσιµες πηγές ενέργειας και εφαρµόζοντας µέτρα εξοικονόµησης ενέργειας.
Ιδιαίτερα στις νησιωτικές και οικολογικά ευαίσθητες περιοχές – που αντιµετωπίζουν
σηµαντικές προκλήσεις, καθώς η ενεργειακή ζήτηση αυξάνεται συνεχώς, ενώ τα
εγκατεστηµένα ενεργειακά συστήµατα αδυνατούν να τις καλύψουν - οι τοπικές κοινωνίες θα
πρέπει να αναπτύξουν ολοκληρωµένα σχέδια βιώσιµης ενέργειας, σύµφωνα µε τις τοπικές
ανάγκες και ιδιαιτερότητες, ώστε να επιτύχουν ενεργειακή ασφάλεια και επάρκεια.
Το τµήµα Μηχανικών Περιβάλλοντος του Πολυτεχνείου Κρήτης, συντονιστής του
Ευρωπαϊκού έργου RERINA, παρουσιάζει την έκδοση “Βιώσιµες Ενεργειακές κοινότητεςΠρακτικός οδηγός για νησιώτικες και οικολογικά ευαίσθητες περιοχές”, ένα εργαλείο για την
Τοπική Αυτοδιοίκηση και όλους όσους σκοπεύουν να σχεδιάσουν και να υλοποιήσουν
βιώσιµα ενεργειακά σχέδια.
Ο οδηγός περιγράφει τα αναγκαία βήµατα που κατά τη διαδικασία ανάπτυξης ενός Βιώσιµου
Ενεργειακού Σχεδίου και περιλαµβάνει πρακτικές οδηγίες και κατευθύνσεις για το πως οι
κοινότητες, στις νησιωτικές ή οικολογικά ευαίσθητες νησιώτικες περιοχές, µπορούν να
αναπτύξουν ένα ολοκληρωµένο, ρεαλιστικό και λειτουργικό σχέδιο Βιώσιµης Ενέργειας και
να διαχειριστούν µακροπρόθεσµα τους ενεργειακούς τους πόρους. Ακόµα περιέχει
παραδείγµατα σχεδίων Βιώσιµων Ενεργειακών Κοινοτήτων και επιτυχηµένες πρακτικές από
την Ευρώπη ή τον υπόλοιπο κόσµο προκειµένου να βοηθήσει, να µάθουν για τις τεχνολογίες
ανανεώσιµων πηγών ενέργειας και εξοικονόµησης ενέργειας, να εκτιµήσουν την
καταλληλότητά τους σύµφωνα µε τις διαφορετικές κοινωνικοοικονοµικές και
περιβαλλοντικές συνιστώσες της περιοχής τους και να επιλέξουν την πιο ενδεδειγµένη λύση
για τις ανάγκες της κοινότητας τους.
Ο Οδηγός «ΒΙΩΣΙΜΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΕΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΕΣ» συγκεντρώνει την εµπειρία και την
τεχνογνωσία που αποκτήθηκε κατά την υλοποίηση του έργου Ευρωπαϊκού RERINA, βασικό
αντικείµενο του οποίου ήταν η ανάπτυξη µιας ολοκληρωµένης µεθοδολογικής προσέγγισης
για τη δηµιουργία Ενεργειακών Βιώσιµων Κοινοτήτων (Sustainable Energy Communities)
σε νησιά και οικολογικά ευαίσθητες περιοχές και η εφαρµογή των Ευρωπαϊκών
πρωτοβουλιών και νοµοθετικών ρυθµίσεων σχετικά µε την ενέργεια, το περιβάλλον και την
αειφόρο ανάπτυξη προκειµένου να ενισχυθεί η διείσδυση των ΑΠΕ στο ενεργειακό τους
µίγµα.
Το έργο RERINA, το οποίο υποστηρίχθηκε από το πρόγραµµα «ΕΥΦΥΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑ ΓΙΑ
ΤΗΝ ΕΥΡΩΠΗ» (Intelligent Energy for Europe) της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και εκπονήθηκε
µε τη συµµετοχή εκπροσώπων τοπικών και περιφερειακών αρχών (∆ηµοτική Αναπτυξιακή
Εταιρεία ∆. Αρµένων - Κρήτη, Κοινότητα Cabras- Σαρδηνία), διεθνών περιβαλλοντικών
οργανώσεων (WWF, ελληνικό παράρτηµα), ∆ίκτυα και Ενώσεις Ευρωπαϊκών νησιών
(ISLENET), ερευνητικών φορέων (Ίδρυµα Ενέργειας Κύπρου) και της πανεπιστηµιακής
κοινότητας (Πολυτεχνείο Κρήτης, Τµήµα Μηχανικών Περιβάλλοντος), περιελάµβανε την
πιλοτική εφαρµογή Σχεδίων Βιώσιµης Ενέργειας σε τρεις οικολογικά ευαίσθητες νησιώτικες
περιοχές, στην Κύπρο, την Κρήτη και τη Σαρδηνία.
ΓΙΑ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ: :
Επικ. Καθηγητής Θ. Τσούτσος, συντονιστής του έργου, Τµήµα Μηχανικών Περιβάλλοντος,
Πολυτεχνείο Κρήτης, theocharis.tsoutsos@enveng.tuc.gr
Ακόµη στην ιστοσελίδα www.rerina.net, µπορείτε να βρείτε περισσότερες πληροφορίες για
το έργο και τη δηµιουργία Βιώσιµων Ενεργειακών Κοινοτήτων καθώς και την ηλεκτρονική
έκδοση του Οδηγού στα Αγγλικά (www.rerina.net/?secid=7).
Ο οδηγός πρόκειται να κυκλοφορήσει σύντοµα και στην Ελληνική γλώσσα
επιστροφή

5. ∆εκαοκτώ Πράσινες ιδέες

Ολοι µπορουµε να συµβαλουµε στο να επιβαρυνουµε λιγοτερο τον µοναδικο λογο υπαρξης µας,
εναν(απο τους εκατοµυρια πιθανοτατα) παραδεισο µεταιωρο στο συµπαν. τη γη µας...
1. Κανουµε Κοµποστοποιηση (compost) για να µειωσουµε τα οικιακα µας απορριµατα κατα το
ηµισι(!)(για οργανικα υλικα οπως αποφαγια, φυλλα, λαχανικαµ, φρουτα,κτλ) Για τη
διαδικασια αυτη χρειαζοµαστε ενα καδο κοµποστοποιησης,λιγο χωµα κηπου , λιγους
γεωσκοληκες µοπνο για την πρωτη φορα (που µπορει να µας τους προµηθευσει η Οικολογικη
Εταιρια Ανακυκλωσης) ενα µακρυ ξυλο για ανακατεµα και ενα µικρο καδο για τη συλλογή
των σκουπιδιων στην κουζινα.Ριχνοθµε στον καδο τα οργανικα υλικα της κουζινας µας και
προσθετουµε φυλλα και λιγο χωµα. Φροντιζουµε το µειγµα να περιεχει διαφορα υλικα ωστε
να αποτελει την καταλληλη τροφη για τους γεωσκωληκες, που αναλαµβανουθν την
αποσυνθεση των οργανικων υλικων.
Ανακατεβουµε κατα διαστηµατα ωστε να εµπλουτιζεται το µειγµα µε οξυγονο.
Το πρωτο compost ωριµαζει σε 3 περιπου µηνες και µπορουµε να το χρησιµοποιησουµε στον
κηπο, στις γλαστρες η και στα παρτερια της γειτονιας µας. Το compost σαν υλίκο ειναι
εξαιρετικα πλουσιο σε θρεπτικες ουσιες για τα φυτα και µπορει να χρησιµοποιηθει και σαν
λιπασµα.
Μπορει σαν σκεψη αρχικα να ακουγεται λιγο αηδιαστικο για καπιους λογο των σκουλικιων
αλλα σε συνδιασµο µε την ανακυκλωση των υπολοιπων οικιακων απορριµατων
µπορουµε να µειωσουµε απιστευτα τα οικιακα απορριµατα συν του οτι µπορουµε να κανουµε
καλο και στα φυτα µας!
Οποιος ενδιαφερεται για περεταιρω πληροφοριες η για να προµηθευτει καδο ας µου στειλει
ενα µυνηµα! το κοστος ειναι περιπου στα 50ευρω και αξιζει πραγµατικα τον κοπο, και εδω
που εχει φτασει η κατασταση µε την οικολογικη επιβαρυνση της γης πραγµατικα δεν ειναι
κατι το υπερβολικο πλεον...µειονωντας τα σκουπιδια µας µειωνουµε και τις σακουλες
σκουπιδιων αρα κ το ναυλον.
2.Γεµιζουµε τη ηλεκτρικη χυτρα µε οσο νερο χρειαζοµαστε.Ετσι εξικονοµουµε νερο αλλα και
ηλεκτρικη ενεργεια!
3. Χρησιµοποιουµε το ιδιο ποτηρι για να πινουµε νερο καθε µερα. Ετσι µειωνουµε την χρηση
του πληντηριου πιατων και κανουµε οικονοµια στο νερο στο ρευµα στην τσεπη µας αλλα και
ριχνουµε λιγοτερα απορριπαντικα στο αποχετευτικο δικτυο.
4. ∆εν αφηνουµε τις ηλεκτρικες συσκευες σε κατασταση standby. Στην Ελλαδα το 1,5% (το
2003) της ηλ ενεργειας καταναλωνεται απο ηλεκτρικες συσκευες που βρισκονται σε
κατασταση αναµονης. Η ενεργεια αυτη αντιστοιχει σε 600.000 τονους ∆ιοξειδιου του
ανθρακα ετησιως!!!!!!!!!!!!
5. Χρησιµοποιυµε υφασµατινες πετσετες αντι για χαρτι κουζινας. Ετσι µειωνουµε τα
απορριµατα αλλα και συµβαλουµε στο να κοβονται λιγοτερα δεντρακια για την παραγωγη
χαρτιου.
6. Οταν κανει κρυο τον χειµωνα κλεινουµε τα πατζουρια των παραθυρων αλλα και τις
κουρτινες για να διατηρειται η ζεστη µεσα στο σπιτι. Αυτο λειτουργει αποτελεσµατικοτατα
ως θερµοµονωση ιδιαιτερα αν τα τζαµια µας ειναι µονά.
7. Προτιµουµε να φορεσουµε ενα ζεστο ρουχο (µαλλινο πουλοβερ ) παρα να αυξησουµε τη
θερµανση.
8. Επιδιορθωνουµε τις χαραµαδες γυρω απο τις πορτες και τα παραθυρα για να µην διαρρεει η
θερµοτητα και συνεπως να χρησιµοποιουµε λιγοτερη ενεργεια για τη θερµανση του χωρου.
9. ∆ηµιουργουµε ενα δικο µας γενικο καθαριστικο µε µισο φλιτζανι ξυδι και 1/4 του
φλυτζανιου µαγειρικη σοδα σε δυο λιτρα νερο. Το διαλειµα αρκει και ειναι καταληλλο για
τζαµια ,καθρεπτες, για αλατα σε βρυσες ,πλακακια κ.α (Ας σταµατησουµε να ποτιζουµε τη γη
µας µε χλωρινη µεσω της αποχετευσης )

10. Ο χυµος του λεµονιου περιεχει κιτρικο οξυ. Αρωµατιζει απολυµαινει και διαλυει τα λιπη.
11. Ξεκιναµε ανακυκλωση τοποθετοντας ξεχωριστους καδους για χαρτι, πλαστικο, και
αλουµινιο. Καλο ειναι να τοποθετουµε τους καδους σε εξυπνα σηµεια(πχ διπλα σε εκτυπωτες
για χαρτι ή σε αυτοµατες µηχανες αναψυκτικων για αλουµινιο)ωστε η ανακυκλωση να γινει
πραγµατικα µια πολυ ευκολη διαδικασια.
12. Το διαδικτυο δεν ειναι µονο ο πιο ευχρηστος συγχρονος και γρηγορος τροπος ενηµερωσης ,
αλλα και ο πιο οικολογικος.Με τη χρηση του διαδυκτυου µειωνουµε την αναγκη
καταναλωσης χαρτιου και συνεπως την κοπη των δεντρων.
13.Αν αφησουµε τα φωτα ανοικτα οοολη τη νυχτα σπαταλαµε οση ενεργεια θα
χρησιµοποιουσαµε για να βρασουµε 1000 φλιτζανια καφε!!.
14. Εαν τα ψωνια µας ειναι ελαχιστα µπορουµε να αποφυγουµε την χρηση πλαστικης
σακουλας. Βασικα αποφευγουµε τις πλαστικες σακουλες η καλυτερα χρησιµοποιουµε
ανακυκλωσιµες σακουλες η σακουλες απο προηγουµενες αγορες µας η και µια σκληρη
σακουλα για πολλες χρησεις σαν και αυτες που µοιραζαν οι δηµοι για την ανακυκλωση
15. προτιµαµε να χρησιµοποιουµε επαναφορτιζόµενες µπαταρίες. ∆εν πεταµε τις
χρησιµοποιηµενες µπαταριες. Υπαρχουν παντου κωλονακια-καδοι ανακυκλωσης. (σε σουπερ
µαρκετ στο ola stores στο γερµανο κ.α)
16. Οδηγουµε οικολογικα! Αυτο σηµαινει οτι αποφευγουµε τις αποτοµες και ασκοπες
επιταχυνσεις και επιβραδυνσεις ενω διατηρουµε σταθερη ταχυτητα Επιπλεον οι υψηλες
ταχυτητες επιβαρυνουν το περιβαλλον καθως αποβαινουν σε µεγαλες απωλειες
καυσιµων.Συνεπως η οικολογικη οδηγηση βοηθαει(καπως) την προσπαθεια για το
περιβαλλον αλλα και στη δικη µας ασφαλεια
17. Ο λιγοτερο οικολογικος τροπος µεταφορας ειναι το αεροπλανο, Προσπαθουµε να
αποφευγουµε τη χρηση του αεροπλανου οσο αυτο ειναι δυνατο.
18. Ανακυκλωνουµε τις λαµπες εξοικονοµισης ενεργειας και δεν τις πεταµε στα
σκουπιδια.Περιεχουν µικροποσοτητα υδραργυρου η οποια ειναι τοξικη για το
εριβαλλον.Βεβαια η µη χρηση λαµπων εξ. ενεργειας παλι απελευθερωνει ποσοτητες
υδραργυρου στην ατµοσφαιρα µεσω των ρυπων των εργοστασιων της ∆ΕΗ. Ειναι
προτιµοτερη λοιπον απο πολλες αποψεις η χρηση τετοιων λαµπων.

ΧΡΗΣΙΜΑ ΤΗΛΕΦΩΝΑ
Οικολογικη Εταιρεια Ανακυκλωσης, Μαµαη 3 Αθηνα 210 8224481
www.ecorec.gr Ανακυκλωση Συσκευων Λεωφορος ∆ηµοκρατιας 73 Μελισσια 210 8030244
www.afis.gr ΜεταΛ φΕΡ α.ε 210 5596864
WWW.METALFER.gr Ελληνικο ∆ικτυο Ανακυκλωσης 210 2814962
www.recycle.gr
*το παραπανω εχει αποσπασµατα και πληροφοριες απο το βιβλιαρακι Think Green της Αλικης
ΜΑρτινου,µε εικονογραφηση Καρολινας Ροβυθη WWw.fereniki.com
Ο µονος τροπος να γινει κατι για τη σωτηρια του πλανητη και των ανθρωπων που δεν υπαρχουν
ακοµα, ειναι ολοι µας και ξεχωριστα ο καθενας να συνειδητοποιησουµε µεσα µας την
πραγµατικοτητα της υπαρξης µας, Μια πραγµατικοτητα που ειναι εγκλοβισµενη στο κλουβι της
συγχρονης αυτης κοινωνιας.Η αλλαγη ειναι ενα βηµα παραπερα. φανταζει δυσκολο , κι οµως
ειναι µπροστα στα µατια µας. Ας ξυπνησουµε επιτελους και ας κανουµε οτι µπορουµε για να
επιβαρυνουµε λιγοτερο αυτο το θαυµαστο δηµιουργηµα της θεικης αγνωστης δυναµης.
προωθησε το!
επιστροφή

6. ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗ - ΚΟΜΠΟΣΤΟΠΟΙΗΣΗ - ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗ
ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ. ΓΙΑΤΙ;
Γράφει ο ∆ηµήτρης Βαλής, Αντιπρόεδρος της Εθελοντικής Οργάνωσης ∆ΡΑΣ.Ε.
e-mail: actvd@yahoo.gr
Μεγάλες λέξεις και βαρύγδουπες κυκλοφορούν τα τελευταία χρόνια. Eυρωπαϊκές πόλεις αλλά
και δηµόσιοι φορείς κάνουν φιλότιµες προσπάθειες για να πείσουν την κοινωνία των απλών
πολιτών για το κλείσιµο των ανεξέλεγκτων χωµατερών για την προστασία των υπόγειων
υδάτων, τη µείωση της ατµοσφαιρικής ρύπανσης, την εξοικονόµηση της σπαταλούµενης
ενέργειας, τη σωστή διαχείριση των απορριµµάτων.
Πώς όµως µπορούν να πραγµατοποιηθούν όλα αυτά;
Απλή είναι η συνταγή. Οι εντεταλµένοι φορείς σχεδιάζουν, ευαισθητοποιούν και φυσικά
ενηµερώνουν τους πολίτες. Στη συνέχεια οι φορείς υλοποιούν δράσεις µόνο µε τη συµβολή των
πολιτών. Αν αγαπητοί αναγνώστες δεν αντιληφθούµε εµείς οι απλοί πολίτες και δεν πάρουµε
στα χέρια µας αυτά που µας αφορούν, τότε κανένα σχέδιο και καµιά δράση δεν πρόκειται να
πετύχει.
Με λίγα λόγια το περιβάλλον και η προστασία του να γίνει υπόθεση ΟΛΩΝ.
Βρήκα στοιχεία που δίνουν µε απλά παραδείγµατα τη σχέση αλουµινίου, γυαλιού, πλαστικού,
χαρτιού µε αυτό που λέµε περιβαλλοντικό ισοζύγιο και επιθυµώ να τα µοιραστώ µαζί σας.
Ας διαβάσουµε µαζί το περιβαλλοντικό ‘’κόστος’’ για καθένα από τα υλικά καθηµερινής
χρήσης µας.
Ένα κουτάκι αλουµινίου «καίει» 0,1 λίτρο πετρέλαιο
Γι' αυτό το ταπεινό κουτάκι, που ζυγίζει 15 γραµµάρια, χρειάστηκε βωξίτης βάρους 60
γραµµαρίων. Τα κοιτάσµατα βωξίτη δεν είναι ανεξάντλητα. Μεγάλες ποσότητες από το υλικό
αυτό βρίσκονται στα τροπικά δάση. Η εξόρυξή τους σηµαίνει αποψίλωση των πνευµόνων της
Γης ή σκάψιµο των βουνών. Επιπλέον, για να παραχθεί το ένα κουτάκι, ξοδεύτηκε ενέργεια
ικανή να λειτουργήσει µια τηλεόραση για τρεις ώρες. Όλοι αυτοί οι πολύτιµοι φυσικοί πόροι
πάνε χαµένοι εάν το κουτάκι πέσει στα κοινά σκουπίδια, όπου θα µείνει για πολλά χρόνια πριν
διαλυθεί.
Αντίθετα, η ανακύκλωσή του έχει πολλά οφέλη. Για να παραχθεί ένα ολοκαίνουργιο κουτάκι
από ανακύκλωση απαιτείται µόλις το 5% της ενέργειας της κανονικής παραγωγής.
Αποφεύγουµε έτσι εκποµπές διοξειδίου του άνθρακα σχεδόν ίσες µε το βάρος του. Για κάθε
τόνο ανακυκλώσιµου αλουµινίου κερδίζουµε 4 τόνους βωξίτη, 37 βαρέλια πετρέλαιο, 500 κιλά
σόδα και 100 κιλά ασβεστόλιθο. Και όλα αυτά σε πολύ µικρό χρονικό διάστηµα, αφού
χρειάζονται µόλις 90 µέρες για να εµφανισθεί πάλι στα ράφια.
Ένα γυάλινο µπουκάλι θα... φώτιζε ένα δωµάτιο για 8 ώρες
Κατασκευάζεται από άµµο (που µας δίνει πυρίτιο), ανθρακικό νάτριο και ασβεστόλιθο. Τα
τρία αυτά υλικά συγχωνεύονται σε υψηλές θερµοκρασίες και γι' αυτό απαιτείται σηµαντική
ενέργεια. Υπολογίζεται ότι για την κατασκευή ενός µπουκαλιού καταναλώνεται ενέργεια ίση
µε αυτή που καίει ένας λαµπτήρας 100 Watt σε οκτώ ώρες. Γιατί να πετάµε στα σκουπίδια
αυτόν τον πλούτο όταν η ανακύκλωση ενός γυάλινου µπουκαλιού µας δίνει το ίδιο προϊόν µε
50% λιγότερη ενέργεια; Πόσο µάλλον, όταν υπολογίζεται ότι µε την ανακύκλωση αποσοβούµε
εκποµπές διοξειδίου του άνθρακα ίσες µε το ένα τρίτο του βάρους του µπουκαλιού.
Μια µπαταρία µολύνει 400 κυβικά µέτρα νερού
100 εκατοµµύρια µπαταρίες οικιακής χρήσης πωλούνται κάθε χρόνο στην Ελλάδα. Μεγάλο
ποσοστό από τις µπαταρίες αυτού του τύπου (έως και 20%) περιέχουν υδράργυρο, υλικό που
προκαλεί νευρολογικές διαταραχές, θάνατο και τύφλωση. Αν και µικροσκοπικές, οι µπαταρίες
µπορεί να προκαλέσουν ανυπολόγιστη καταστροφή, εάν πεταχτούν ανεξέλεγκτα, καθώς
περιέχουν το εξαιρετικά επικίνδυνο κάδµιο (συνδέεται µε καρκινογένεση, πνευµονοπάθειες,
νεφρικές βλάβες κ.λ.π.) και σειρά ακόµα τοξικών ουσιών. Σκεφτείτε ότι µια µπαταρία είναι

αρκετή για να µολύνει ένα κυβικό µέτρο χώµα και 400 κυβικά µέτρα νερού!
Αν και η ανακύκλωση ,µπαταριών δεν αποδίδει άµεσα οικονοµικά, µας προστατεύει από
τέτοιος κινδύνους.
5 πλαστικά µπουκάλια = 1 µπουφάν!
Εκτός από το ότι αυξάνουν τον όγκο των σκουπιδιών εάν δεν «τσαλακωθούν» (έχει
υπολογιστεί ότι ο όγκος που καταλαµβάνει καθένα είναι 2,5 φορές το βάρος τους) θα χρειαστεί
να περάσουν 400 - 500 χρόνια πριν αρχίσουν να αποσυντίθενται.
Αντίθετα, ανακυκλώνοντας µισό κιλό ΡΕΤ πλαστικά µπουκάλια, εξοικονοµεί κανείς ενέργεια
αντίστοιχη µε 12.000 ΒΤU. Η διαδικασία για την ανακύκλωσή τους είναι η εξής! Χωρίζονται
ανά είδος ( PET, PVC, PP), πλένονται και κοµµατιάζονται. Από τις νιφάδες κατασκευάζονται
διάφορα προϊόντα: από νέα πλαστικά µπουκάλια έως ύφασµα, επένδυση µαξιλαριών και
µπουφάν. Έχει υπολογιστεί ότι πέντε πλαστικά µπουκάλια είναι αρκετά για την επένδυση ενός
µπουφάν, 25 για ένα φλις παλτό ή 26 µπουκάλια για να φτιαχτεί ένα κοστούµι από
πολυεστέρα.
Πάνα µιας χρήσης: 15 δέντρα ανά παιδί
Μπορεί να είναι πρακτική αλλά µε πολύ υψηλό κόστος. Και δεν µιλάµε µόνο για το
οικονοµικό κόστος (που µπορεί να ξεπεράσει τα 2.000 ευρώ για κάθε παιδί), αλλά για το
περιβαλλοντικό. Έχει υπολογισθεί ότι για κάθε παιδί χρειάζονται πάνω από 5.000 πάνες µιας
χρήσης, ποσότητα που απαιτεί τη θυσία 15 δέντρων! Ένα εκατοµµύριο δέντρα κόβονται
παγκοσµίως κάθε χρόνο µόνο για πάνες µιας χρήσης.
Από την άλλη, είναι από τα σκουπίδια που «φουσκώνουν» το συνολικό όγκο απορριµµάτων,
καθώς οι πάνες που χρησιµοποιεί ένα και µόνο παιδί στην ανάπτυξή του ξεπερνούν σε βάρος
τον ένα τόνο!
Ένα σπίτι «παράγει» 7,7 κιλά τετραπάκ ετησίως
Οι συσκευασίες από τετραπάκ κατακτούν όλο και µεγαλύτερο κοµµάτι της αγοράς, καθώς
είναι αρκετά εύχρηστες τόσο για τις εταιρίες, όσο για τους καταναλωτές. Υπολογίζεται ότι µια
οικογένεια σε ένα χρόνο καταναλώνει 300 λίτρα γάλα και «παράγει» σκουπίδια τετραπάκ
βάρους 7,7 κιλών.
Αν και ελαφρύ, µαλακό και ταυτόχρονα ανθεκτικό, το τετραπάκ αποτελεί πραγµατικό
εφιάλτη για οποιοδήποτε σύστηµα ανακύκλωσης. Καθώς αποτελείται κατά 77% από χαρτί,
18% από πλαστικό και 5%από αλουµίνιο, η ανακύκλωσή του απαιτεί το διαχωρισµό των
διαφορετικών υλικών, πράγµα που καθιστά ιδιαίτερα δαπανηρό το κόστος της. Σε κάποιες
περιπτώσεις οι ίδιες οι εταιρίες που παράγουν τη συσκευασία αναλαµβάνουν και την
ανακύκλωση, φτιάχνοντας νέα συσκευασία.
300 εκατ. ευρώ το χρόνο γίνονται... σακούλες
Παράγωγο του πετρελαίου και σύµβολο της κοινωνίας µιας χρήσης, η πλαστική σακούλα έχει
κατακλύσει τη ζωή µας. Πάνω από 60.000 τόνοι πλαστικού µιας χρήσης καταναλώνονται κάθε
χρόνο στην Ελλάδα. Η παραγωγή τους υπολογίζεται ότι στοιχίζει περίπου 300 εκατ. ευρώ,
δηλαδή 5 ευρώ το κιλό. Πολλαπλάσιο είναι το κόστος τους από τη στιγµή που θα πεταχτούν.
Αυξάνουν τον όγκο των σκουπιδιών, η διαχείρισή τους είναι δύσκολη, ενώ µια πλαστική
σακούλα χρειάζεται από 100 έως 400 χρόνια για να διαλυθεί αφού ταφεί. Επί πλέον,
δυσκολεύει την αποσύνθεση και των απορριµµάτων οργανικής προέλευσης που περιέχουν.
Ειδικά όταν οι πλαστικές σακούλες πέσουν στη θάλασσα είναι πολύ επικίνδυνες. ∆εν είναι
µόνο η ρύπανση - προκαλούν το θάνατο χελωνών και ψαριών.
Και µη νοµίζετε ότι είναι δωρεάν: έρευνα του συνδέσµου των σούπερ µάρκετ αναφέρει ότι η
αχρέωτη διανοµή της πλαστικής σακούλας επιβαρύνει 0,3% την τελική τιµή.
Ο βασικός στόχος είναι η µεγάλη µείωση της χρήσης τους. Από κει και πέρα η εκ νέου
χρησιµοποίηση, η ξεχωριστή συλλογή και η ανακύκλωση (παρότι κοστίζει αρκετά) αποτελούν
καλύτερες επιλογές από το πέταγµα στο σωρό.
Για κάθε τόνο χαρτιού γλυτώνεις 32.000 λίτρα νερό.
Η έκρηξη των εντύπων κατακλύζει το σπίτι µας µε χαρτί κάθε είδους. Μπορεί πολλά απ'
αυτά (ειδικά τα διαφηµιστικά) να δίνονται δωρεάν, το πραγµατικό κόστος του χαρτιού όµως

είναι πολύ µεγάλο. Το ποσό γίνεται κατανοητό όταν δούµε τι κερδίζουµε από την ανακύκλωσή
του. Για κάθε τόνο χαρτιού που ανακυκλώνουµε, λοιπόν, σώζουµε 17 δέντρα, 32.000 λίτρα
νερού, δύο βαρέλια πετρελαίου και 4.100 κιλοβατώρες ηλεκτρικού ρεύµατος ικανού να
καλύπτει τις ανάγκες ενός σπιτιού για πέντε µήνες. Σηµαντική είναι και η εξοικονόµηση
αερίων του θερµοκηπίου (πάνω από 74%), καθώς και η µείωση του όγκου των απορριµµάτων.
Ένας τόνος από υψηλής ποιότητας ανακυκλωµένο χαρτί µπορεί να αντικαταστήσει τρεις
τόνους ξύλο για χαρτί. ∆υστυχώς, όµως, τα περισσότερα περιοδικά που κυκλοφορούν σήµερα
στην Ελλάδα δεν χρησιµοποιούν ανακυκλωµένο χαρτί.
Ταυτόχρονα, στην προσπάθεια για ιλουστρασιόν εκτυπώσεις περνούν το χαρτί µε επικάλυψη
καολίνης, η οποία περιέχει άργιλο. Ο άργιλος όµως δυσκολεύει την ανακύκλωση, καθώς
δηµιουργεί σβώλους και δίνει κακής ποιότητας ανακυκλωµένο χαρτί.
5 λεπτά για να αδειάσει, 200 χρόνια για να λιώσει
Χρησιµοποιούµε ένα ποτηράκι για ένα λεπτό και αυτό κάνει 200 χρόνια να λιώσει! Μάλλον
δεν συµφέρει... Αλλά καθώς τα φαστ φουντ, το φαγητό «παραγγελία απέξω» και το φαγητό
στο πόδι επεκτείνονται, τα πλαστικά πιατάκια, ποτηράκια, µαχαιροπήρουνα και κάθε είδους
σκεύη µιας χρήσης γίνονται πια συνώνυµα της καθηµερινότητας. Φτιαγµένα συνήθως από
πολυστυρένιο, αποτελούν µεγάλο µέρος του συνολικού όγκου των πλαστικών απορριµµάτων
και είναι εξίσου δύσκολο να διαλυθούν.
Το 1/3 των σκουπιδιών µας είναι κοµπόστ
Φλούδες από φρούτα, λαχανικά και κάθε είδους υπολείµµατα φαγητού πέφτουν «χύµα» στον
σκουπιδοτενεκέ µας, φτάνοντας το 35- 50% του συνόλου των σκουπιδιών µας. Τα οργανικά
σκουπίδια αποτελούν έτσι ένα µεγάλο µέρος του όγκου των αποβλήτων που κατευθύνονται για
ταφή. Όπως ανακατεύονται µε τα άλλα απορρίµµατα, δυσκολεύουν την ανακύκλωση.
Απεναντίας, εάν έπεφταν σε ξεχωριστό κάδο ή (ακόµα καλύτερα) εάν συλλέγονταν σε ειδικούς
κάδους κοµποστοποίησης σε κάθε σπίτι, θα µπορούσαν να µας δώσουν πολύ καλό κοµπόστ,
κατάλληλο για επιχωµατώσεις και καλλιέργειες.
επιστροφή

7. Αιολική ενέργεια παντός... νερού
Η πρωτοπόρα Ικαρία µε το σχεδιαζόµενο «µινι» αναστρέψιµο υδροηλεκτρικό έργο των Ραχών,
µοναδικό µέχρι σήµερα στην Ελλάδα, φαίνεται ότι γεννάει ιδέες.
Ωστόσο, δεν µπορούµε παρά να ανησυχούµε για το γιγαντισµό που παίρνει αυτή η ιδέα (µας
θυµίζει τις εκατοντάδες ανεµογεννήτριες που θα ήθελαν να στήσουν σε κάθε νησί). Και σε αυτή
την περίπτωση ισχύει αυτό που λέγαµε και πιο πάνω: Η αποκέντρωση του συστήµατος ενέργειας
και η επιδίωξη της τοπικής ενεργειακής αυτάρκειας θα πρέπει να είναι η κατεύθυνση. Η
συγκέντρωση και οι υψηλές κερδοφορίες των ιδιωτών δεν είναι παρά µια νεοφιλελεύθερη
κατεύθυνση. Μια κατεύθυνση που µπορεί να φέρει τους ίδιους επιχειρηµατίες που
ανακατεύονται µε τα αιολικά-µαµούθ στην επέκταση της επιχειρηµατικής τους δράσης ακόµη
και στην πυρηνική ενέργεια. Μόλις πριν λίγες µέρες ακυρώθηκαν τα γερµανικά-ελληνικά
εργοστάσια που επιχείρησε η Κυβέρνηση να εγκρίνει στην Ελλάδα, και τα οποία θα έκαιγαν
…κάρβουνο για να παράγουν ηλεκτρική ενέργεια!
Όλοι καταλαβαίνουµε ότι το κεφάλαιο δεν έχει ούτε πατρίδα ούτε όρια ούτε φυσικά
φιλοπεριβαλλοντική ευαισθησία (παρά µόνο συµπτωµατικά ή/και στις περιπτώσεις εξωραϊσµού
του προφίλ ορισµένων εταιρειών).
Η πρόταση της ΡΑΕ που δηµοσιεύουµε στη συνέχεια, δεν απευθύνεται σε κάποια εύρωστη
αυτοδιοίκηση (τοπική ή Νοµαρχιακή), ή σε κάποιο συνεταιριστικό-πολυµετοχικό τοπικό σχήµα.
Απευθύνεται στο µεγάλο κεφάλαιο. Και ανησυχουµε διπλά γιατί µε τέτοια κατεύθυνση και
πολιτική το δικό µας αναστρέψιµο υδροηλεκτρικό έργο των Ραχών µπορεί να καταλήξει στα
χέρια κάποιου ιδιώτη και όχι στη σύµπραξη-συνεργασία µεταξύ της ∆ΕΗ και του τοπικού δήµου.
Ανησυχούµε όσο δεν βαδίζουµε προς λογικές και πολιτικές τοπικής-περιφερειακής αυτονοµίας.

∆ιαβάστε προσεκτικά ιδιαίτερα το ακόλουθο σηµείο του άρθρου: «Ήδη ιδιώτες έχουν καταθέσει
στη ΡΑΕ αιτήσεις για 2 τέτοιους σταθµούς στην Κρήτη, ενώ ακούγεται ότι ετοιµάζονται και άλλοι
(Λέσβο, Κάρπαθο, Κρήτη, κ.ά.)». Τι σηµαίνει και αλλού; Ιδιώτες και στο αναστρέψιµο Ραχών
Ικαρίας;
Πρόταση της ΡΑΕ για αιολικά πάρκα µαµούθ 10.000 µεγαβάτ
Πολλά και µικρά υδροηλεκτρικά έργα που θα έχουν δυνατότητα «αποθήκευσης» της αιολικής
ενέργειας, ώστε αυτή να χρησιµοποιείται τις ώρες που πραγµατικά την έχουµε ανάγκη, είναι η
λύση για τη διείσδυση των ανανεώσιµων πηγών στην Ελλάδα.
ΡΕΠΟΡΤΑΖ: Γιώργος Φιντικάκης gfid@dolnet.gr
Τα φράγµατα αυτά θα λύσουν το πρόβληµα «αποθήκευσης» της αιολικής ενέργειας και θα
επιτρέψουν στο ηλεκτρικό σύστηµα της χώρας να «σηκώσει» τουλάχιστον 10.000 µεγαβάτ
αιολικών µέσα στα επόµενα χρόνια, αντί για τα µόλις 870 µεγαβάτ που έχουµε σήµερα.
Το µεγαλόπνοο σχέδιο προβλέπεται σε µελέτη που έχει ετοιµάσει η Ρυθµιστική Αρχή
«ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗ»
∆υνατότητα «αποθήκευσης» της παραγόµενης ενέργειας έχουν τα λεγόµενα «αντλητικά ή
υβριδικά υδροηλεκτρικά έργα»
Ενέργειας (ΡΑΕ) για την αποτελεσµατική αξιοποίηση της αιολικής ενέργειας. Έτσι η χώρα µαςσύµφωνα µε τη ΡΑΕ- θα πετύχει τους στόχους της νέας πρότασης οδηγίας της Κοµισιόν για
αύξηση της συµµετοχής των ΑΠΕ στο ενεργειακό µας ισοζύγιο, από 7% σήµερα, στο 18% ώς το
2020.
Η διαδροµή
Σήµερα η µοναδική τεχνολογία που έχει τη δυνατότητα «αποθήκευσης» της παραγόµενης
ενέργειας σε µεγάλη κλίµακα είναι τα λεγόµενα «αντλητικά ή υβριδικά υδροηλεκτρικά έργα».
Τα έργα αυτά λειτουργούν ως εξής: η ενέργεια που παράγεται από ένα αιολικό πάρκο
µεταφέρεται µέσω του συστήµατος στην αντλία του υδροηλεκτρικού έργου. Με τη σειρά της η
αντλία κινητοποιείται και µεταφέρει νερό από έναν ταµιευτήρα χαµηλού υψοµέτρου σε έναν
υψηλότερου υψοµέτρου, όπου και «αποθηκεύεται» ως δυναµική πλέον ενέργεια. Όταν χρειαστεί
η ενέργεια αυτή να µετατραπεί ξανά σε ηλεκτρική για να καλύψει τυχόν ανάγκες του
συστήµατος τότε ακολουθεί την αντίστροφή διαδροµή: δηλαδή το νερό µεταφέρεται από τον
επάνω στον κάτω ταµιευτηρα. Εκεί ένας υδροστρόβιλος µετατρέπει την κίνηση του νερού σε
ηλεκτρική και τη διοχετεύει πάλι πίσω στο σύστηµα. Σε µέγεθος οι ταµιευτήρες αυτοί
προβλέπεται να είναι µικρότεροι από τους σηµερινούς της ∆ΕΗ, διότι το νερό θα ανακυκλώνεται
εποµένως δεν θα υπάρχει ανάγκη για µεγάλες λεκάνες.
Μελέτες
Ήδη η ∆ΕΗ διαθέτει δύο φράγµατα που λειτουργούν µε αυτόν τον τρόπο (Σφυκιά, Θησαυρός),
µε τη διαφορά ότι το βράδυ αντί για αιολική ενέργεια τροφοδοτούνται µε λιγνιτική παραγωγή
από γειτονικούς σταθµούς, την οποία και «αποθηκεύουν» για ώρα ανάγκης, ώστε να
υποκαταστήσουν τη λειτουργία ακριβών µονάδων την ηµέρα. Ίσως τα δύο αυτά φράγµατα
µελλοντικά να συνδεθούν µε αιολικούς σταθµούς.
Το πόσα ακριβώς υδροηλεκτρικά έργα θα απαιτηθούν για να επιτευχθεί ο στόχος των 10.000
ΜW αιολικής ισχύος θα εξειδικευτεί από τη µελέτη που έχει αναθέσει η ΡΑΕ στο Κέντρο
Ανανεώσιµων Πηγών Ενέργειας (ΚΑΠΕ) και στο Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο. Πρόχειρες
πάντως εκτιµήσεις µιλούν για τουλάχιστον 1.000- 2.000 ΜW υδροηλεκτρικών. Ήδη ιδιώτες
έχουν καταθέσει στη ΡΑΕ αιτήσεις για 2 τέτοιους σταθµούς στην Κρήτη, ενώ ακούγεται ότι
ετοιµάζονται και άλλοι (Λέσβο, Κάρπαθο, Κρήτη, κ.ά.).
Τα πλεονεκτήµατα
Τα πλεονεκτήµατα από την κατασκευή αιολικών που θα υποστηρίζονται από υδροηλεκτρικά
είναι πολλαπλά, σύµφωνα µε τη ΡΑΕ:

● ∆εδοµένου ότι η τιµή των καυσίµων και η οριακή τιµή του συστήµατος αυξάνονται συνεχώς, η
λειτουργία τους θα είναι ανταγωνιστική.
● Όσο θα αυξάνεται η παραγόµενη ενέργεια από αιολικά, τόσο θα µειώνεται το σύνολο των
εκποµπών CΟ2 της χώρας, άρα και το κόστος για τη ∆ΕΗ και τους ιδιώτες παραγωγούς, το
οποίο προφανώς θα καταλήγει στον καταναλωτή.
● Αυξάνεται πάρα πολύ η εγχώρια παραγωγή και µειώνεται έτσι η εξάρτηση από εισαγωγές.
● Όσο µεγαλύτερη κατακράτηση νερού έχουµε τόσο θα εξασφαλίζεται και η
αποτελεσµατικότερη ύδρευση περιοχών αλλά και η άρδευση καλλιεργήσιµης γης.
Το µόνο µειονέκτηµα ενός υδροηλεκτρικού είναι το κόστος κατασκευής του. Το κόστος ανά
µεγαβάτ ενός υδροηλεκτρικού κυµαίνεται στα 2-3 εκατ. ευρώ, έναντι 1,3 εκατ. ευρώ για µια
µονάδα λιθάνθρακα και 700.000
ευρώ για µια µονάδα συνδυασµένου κύκλου (φυσικό αέριο). Αν και ακριβά στην κατασκευή
τους, είναι ωστόσο πολύ πιο φθηνά στη λειτουργία τους συγκριτικά µε τις συµβατικές µονάδες,
δεδοµένης της συνεχούς αύξησης των τιµών των καυσίµων.
TA NEA 31-3-08
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8. ΥΠΟΓΡΑΦΗ ΣΤΗΝ ΑΘΗΝΑ ΤΗΣ ΧΑΡΤΑΣ ΓΙΑ ΟΙΚΟΛΟΓΙΚΕΣ
ΓΕΙΤΟΝΙΕΣ ΤΗΣ ΜΕΣΟΓΕΙΟΥ
Αναδηµοσιεύουµε άλλη µια προσπάθεια που µπορεί να αποβεί γόνιµη. Οι Οικολογικές Γειτονιές
είναι µέσα στη λογική που υποστηρίζουµε. Έχει ενδιαφέρον ότι δηµόσιοι φορείς, πανεπιστήµια
αλλά και η αυτοδιοίκηση άλλων κρατών συµµετέχει ενεργά σε τέτοιες προσπάθειες. Και µε λύπη
θα αναφέρουµε ότι η αυτοδιοίκηση της Επαρχίας Ικαρίας δεν διατήρησε τις εταιρικές σχέσεις
που είχαν δοµηθεί πριν από µερικά χρόνια από την Αναπτυξιακή Εταιρεία Επαρχίας Ικαρίας µε
άλλες αυτοδιοικήσεις και φορείς της Ελλάδας και του εξωτερικού στο πλαίσιο ευρωπαϊκών
προγραµµάτων που εκτελέστηκαν µε επιτυχία, και µάλιστα µε project leader την Ικαρία. Με
άλλα λόγια, χάσαµε ένα συγκριτικό πλεονέκτηµα που είχαµε για να συνεχίσουµε µια πολιτική
στην κατεύθυνση της τοπικής αυτονοµίας, που αύριο µπορεί να γεννήσει µια τοπικήοικουµενικότητα: Το γνωστό glocal (global+local) αντί του σκέτου global που προωθείται
σήµερα από τη νεοφιλελεύθερη παγκοσµιοποίηση.
∆ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ*
Ολοκληρώθηκε το απόγευµα της Παρασκευής 18 Απριλίου το διεθνές συνέδριο "Χτίζοντας
Οικο-Γειτονιές στη Μεσόγειο" που διοργάνωσε το ∆ίκτυο ΜΕΣΟΓΕΙΟΣ SOS στην Αθήνα, στις
17-18 Απριλίου 2008, µε την επίσηµη ίδρυση του νέου διεθνούς Ευρω-Μεσογειακού δικτύου
«Μεσογειακές Οικολογικές Γειτονιές – Med Eco-Quartiers» µε τη συµµετοχή φορέων της
αυτοδιοίκησης, ερευνητικών ινστιτούτων, επαγγελµατικών ενώσεων και ΜΚΟ καθώς και µε την
υπογραφή της «Χάρτας για τις ΟΙΚΟΛΟΓΙΚΕΣ ΓΕΙΤΟΝΙΕΣ ΤΗΣ ΜΕΣΟΓΕΙΟΥ».
Το συνέδριο "Χτίζοντας Οικο-Γειτονιές στη Μεσόγειο" συγκέντρωσε συνολικά *300 περίπου
εκπροσώπους υψηλού επιπέδου από το χώρο της αυτοδιοίκησης, των πανεπιστηµίων, των
επαγγελµατικών επιµελητηρίων, µη κυβερνητικών οργανισµών καθώς και πανεπιστηµιακοί,
ερευνητές, ειδικοί, επαγγελµατίες από το χώρο του σχεδιασµού και των κατασκευών,
αρχιτέκτονες, φοιτητές - από την Ελλάδα και την Ευρώπη*.
Οι µεσογειακές πόλεις υπήρξαν για χιλιετίες λίκνα πολλών πολιτισµών. Σήµερα όµως είναι
ιδιαίτερα ευάλωτες στις ανθρώπινες δραστηριότητες και την κλιµατική αλλαγή και χρειάζονται
µια βιώσιµη και οργανωµένη πολεοδοµία αλλά και νέες πολιτικές προσεγγίσεις και
κινητοποίηση των πολιτών για να µπορέσουν να αντιµετωπίσουν τις περιβαλλοντικές,
κοινωνικές και οικονοµικές προκλήσεις του µέλλοντος.
Στο συνέδριο συζητήθηκαν αναλυτικά τα προβλήµατα που αντιµετωπίζει το δοµηµένο
περιβάλλον, τα αστικά κέντρα και οι γειτονιές στη Μεσόγειο αλλά κυρίως παρουσιάσθηκαν
πολιτικές, καλές πρακτικές και πρωτοβουλίες σε διάφορες χώρες για να βελτιωθεί η ποιότητα

ζωής και να γίνουν βιώσιµες οι µεσογειακές πόλεις. Έγινε ανταλλαγή εµπειριών από
εφαρµοσµένες πρακτικές σε διάφορες ευρωπαϊκές χώρες από παρεµβάσεις για «οικολογικές
γειτονιές» και αποφασίστηκε η δηµιουργία ενός *µόνιµου δικτύου συνεργαζόµενων φορέων που
θα προωθούν συστηµατικά τις Οικολογικές Γειτονιές στη Μεσόγειο *τόσο σε επίπεδο
σχεδιασµού και πολιτικών όσο και σε επίπεδο εφαρµογής.
Οι συµµετέχοντες µεταξύ άλλων τόνισαν τη σηµασία οργανωµένων παρεµβάσεων για βιώσιµες
πόλεις που ξεκινάνε από την *κλίµακα της γειτονιάς* που είναι µια σηµαντική µονάδα, τόσο για
το σχεδιασµό όσο και για την πρακτική. Η γειτονιά, οργανικά ενσωµατωµένη στον αστικό ιστό,
είναι στην ουσία το πιο προσιτό επίπεδο της πόλης για τη ζωή των κατοίκων, τόπος
συγκέντρωσης της οικογενειακής, κοινωνικής και οικονοµικής ζωής.
Οι φορείς που συµµετείχαν στο διήµερο συνέδριο τόνισαν την ανάγκη διαµόρφωσης ενός
µακροχρόνιου οράµατος για την πόλη, σε συµφωνία µε τους κατοίκους και το σύνολο των
διαφόρων κοινωνικών εταίρων καθώς και συγκρότηση ενός αποτελεσµατικού συστήµατος
διαχείρισης και προγραµµατισµού που να είναι διαφανές και προσαρµοσµένο στις τοπικές
ανάγκες.
Συζητήθηκαν αναλυτικά θέµατα όπως ο οικολογικός αστικός σχεδιασµός, οι
«πράσινες» µεταφορές, η ενεργειακή απόδοση στα κτίρια και τους οικισµούς, η ορθολογική
διαχείριση πόρων και αποβλήτων, η µείωση της κατανάλωσης νερού και η ανακύκλωσή του ενώ
παρουσιάστηκαν µελέτες, προγράµµατα και µεθοδολογικά εργαλεία για τον αειφόρο σχεδιασµό
των πόλεων, τη βιοκλιµατική αρχιτεκτονική και την οικολογική δόµηση.
*Οι πρώτοι φορείς που υπέγραψαν στην Αθήνα τη «Χάρτα για τις ΟΙΚΟΛΟΓΙΚΕΣ ΓΕΙΤΟΝΙΕΣ
ΣΤΗ ΜΕΣΟΓΕΙΟ» είναι: οι ∆ήµοι Πεζένας (Γαλλία), Φαέντζα (Ιταλία), Ελευσίνας, Ν. Σµύρνης,
∆ιονύσου (Ελλάδα), το ∆ίκτυο ΜΕΣΟΓΕΙΟΣ **SOS**, το Πανεπιστήµιο της **Genova**/
Τµήµα Μηχανικών **DICAT**, το Πανεπιστήµιο ** Chieti** **Pescara** (Ιταλία), η
**NEOPOLIS** (Γαλλία), το Πολυτεχνείο της Καταλονίας, η Συµµαχία των Ευρωπαϊκών
Πόλεων του Πολιτισµού (**AVEK**), το Εµπορικό Επιµελητήριο της Περιφέρειας **Drome**
**(Γαλλία), η Ιταλική Οµοσπονδία για την Κατοικία (**FEDERCASA**), η Οµάδα Εργασίας
«Βιώσιµη Αστική Ανάπτυξη» της Ευρωπαϊκής Επιτροπής Κοινωνικής Κατοικίας
(**CECODHAS**), **o** **Οργανισµός για την Ποιότητα της Κατοικίας της Κυβέρνησης της
Καταλονίας και ο Οργανισµός Εργατικής Κατοικίας (Ελλάδα)*.
Την «Χάρτα για τις ΟΙΚΟΛΟΓΙΚΕΣ ΓΕΙΤΟΝΙΕΣ ΣΤΗ ΜΕΣΟΓΕΙΟ» αναµένεται στη συνέχεια
να υπογράψουν δεκάδες ∆ήµοι, πανεπιστήµια, οργανισµοί κοινωνικής κατοικίας, µη
κυβερνητικές οργανώσεις και επαγγελµατικές ενώσεις που θα συναντηθούν εκ νέου στις 26 και
27 Σεπτεµβρίου στην πόλη Φαέντζα της Ιταλίας. Το ∆ίκτυο ΜΕΣΟΓΕΙΟΣ SOS θα λειτουργήσει
ως το εθνικό κέντρο αναφοράς για να προωθηθεί η χάρτα και το ∆ίκτυο «Οικο-γειτονιών στη
Μεσόγειο» σε εθνικό επίπεδο, ενώ θα συµβάλλει ενεργά και στην επέκτασή του και σε άλλες
µεσογειακές χώρες.
-----------------------------Το συνέδριο "Χτίζοντας Οικο-Γειτονιές στη Μεσόγειο" διοργανώθηκε από το ∆ίκτυο
ΜΕΣΟΓΕΙΟΣ SOS στο πλαίσιο του Έργου INTERREG IIB MEDOCC "Med Eco-Quartiers" που
υλοποιείται µε την υποστήριξη της ΕΕ και συντονίζεται από τον ∆ήµο της Πεζένας (Γαλλία).
-----------------------------*Το συνέδριο "Χτίζοντας Οικο-Γειτονιές στη Μεσόγειο" πραγµατοποιήθηκε µε την υποστήριξη
του Οργανισµού Εργατικής Κατοικίας και του Κέντρου Ανανεώσιµων Πηγών Ενέργειας, ενώ
είχε τεθεί υπό την αιγίδα του Υπουργείου Μεταφορών και επικοινωνιών και της Τοπικής
Ένωσης ∆ήµων και Κοινοτήτων Νοµού Αττικής.*
Στο πλαίσιο του συνεδρίου πραγµατοποιήθηκαν οργανωµένες επισκέψεις και ξεναγήσεις των
ενδιαφερόµενων συνέδρων σε σηµεία περιβαλλοντικού και οικιστικού ενδιαφέροντος της
Αθήνας. Παράλληλα, στο φουαγιέ του συνεδριακού χώρου θα λειτουργήσει έκθεση
φωτογραφίας µε θέµα «Πόλη και Περιβάλλον» που δηµιούργησαν σπουδαστές του
εκπαιδευτικού οµίλου AKTO – Art & Design
Για περισσότερες πληροφορίες: *Νίκος Χρυσόγελος, πρόεδρος ∆Σ ∆ίκτυο ΜΕΣΟΓΕΙΟΣ
**SOS*** *Τηλ: 210 8228795 – 6936672882*
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9. «Πράσινα Επαγγέλµατα και Παράκτιες Περιοχές»
Μια σηµαντική ηµερίδα διοργανώθηκε τον Μάρτη στην Αθήνα από το ∆ίκτυο ΜΕΣΟΓΕΙΟΣ
SOS µε θέµα τα πράσινα επαγγέλµατα και τις παράκτιες περιοχές. Έγινε την Πέµπτη, 13
Μαρτίου 2008 στις 16:00 στην Βιβλιοθήκη του Ιδρύµατος «Αικατερίνη Λασκαρίδη»
(Πραξιτέλους 169 και Μπουµπουλίνας, Πειραιάς).
Η ηµερίδα πραγµατοποιήθηκε µε την στήριξη της Βιβλιοθήκης του Ιδρύµατος «Αικατερίνη
Λασκαρίδη».
Για να πάρουν µια καλή γεύση και περισσότερες πληροφορίες οι αναγνώστες µας
αναδηµοσιεύουµε 2 άρθρα από τον ηµερήσιο τύπο. Συνιστούµε ιδιαίτερα το 2ο άρθρο γιατί
πιστεύουµε ότι µια εξειδίκευσή του στις συνθήκες της Επαρχίας µας µπορεί να βρει σύγχρονες
λύσεις για σηµαντικά αναπτυξιακά ζητήµατα του τόπου µας µε ταυτόχρονη µείωση της νεανικής
ανεργίας και µεταστροφή της νεολαίας µας προς σύγχρονα –καινοτόµα- πρωτοποριακά και
δηµιουργικά επαγγέλµατα.
Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά µε την ηµερίδα επικοινωνήστε µε το 210 8228795 (κα
Κυριαζή) ή στο http://www.medsos.gr/.
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9α. ∆ώστε χώρο στα «πράσινα» επαγγέλµατα
Του ΦΙΛΗ ΚΑΪΤΑΤΖΗ
Περισσότερες από 22.000.000 θέσεις εργασίας πρέπει να δηµιουργηθούν στην Ε.Ε. των «25»
έως το 2010 σύµφωνα µε «τη στρατηγική της Λισαβόνας», αλλά είναι σηµαντικό να δοθεί ο
απαραίτητος χώρος στα «πράσινα» επαγγέλµατα. Και φυσικά, να µην επιδεινωθούν οι
περιβαλλοντικοί δείκτες.
Με αφορµή τα νέα δεδοµένα της κλιµατικής αλλαγής αναπροσαρµόστηκε ο στόχος που έθεσαν
οι ηγέτες, οι οποίοι συµµετείχαν στη σύνοδο κορυφής της Λισαβόνας (Μάρτιος 2000) για µια
Ε.Ε. µε την πιο ανταγωνιστική οικονοµία στον κόσµο έως το 2010. Θεωρήθηκε πολύ
φιλελεύθερη αυτή η θέση-στόχος και µε πιέσεις του Ευρωκοινοβουλίου «εισχώρησε» η
περιβαλλοντική διάσταση στην οικονοµική αυτή πορεία.
«Πράσινες» θέσεις εργασίας αναπτύσσονται στην Ευρώπη, τις ΗΠΑ, αλλά και τον υπόλοιπο
κόσµο.
Τα στοιχεία του οργανισµού οικονοµικής συνεργασίας και ανάπτυξης παρουσιάζουν την
«πράσινη» απασχόληση να καλύπτει παγκοσµίως το 0,4-3% της συνολικής απασχόλησης, ενώ
στην Ε.Ε. το αντίστοιχο ποσοστό είναι κατά µέσο όρο 1,3%.
«Πράσινα» επαγγέλµατα και παράκτιες περιοχές είναι το θέµα ηµερίδας που διοργανώνει απόψε
και από ώρα 16.00 έως 20.00 το δίκτυο ΜΕΣΟΓΕΙΟΣ SOS µε τη στήριξη της βιβλιοθήκης του
ιδρύµατος «Αικατερίνη Λασκαρίδη».
Η εκδήλωση-συζήτηση γίνεται στη βιβλιοθήκη, Πραξιτέλους 169 και Μπουµπουλίνας, Πειραιάς.
Ο πρόεδρος του δικτύου Νίκος Χρυσόγελος επικαλούµενος και στοιχεία της Κοµισιόν είπε ότι
«τα "πράσινα" επαγγέλµατα και ο κοινωνικός τοµέας είναι οι πιο δυναµικοί τοµείς που µπορούν
να συµβάλουν στην αντιµετώπιση της ανεργίας.
Σε µελέτες της Eurotec-Eurostat-E.E. εκτιµάται ότι µόνον στον τοµέα των ΑΠΕ-ανανεώσιµων
πηγών ενέργειας µπορούν να δηµιουργηθούν ακόµη και 1.000.000 "πράσινες" θέσεις εργασίας
έως το 2010, έτσι ώστε να συµβάλουν στη µείωση της ανεργίας και στη µείωση των εκποµπών
του θερµοκηπίου».
Πάντως, οι αισιόδοξες προβλέψεις θέλουν το 2030 να έχουµε πάνω από 20.000.000 θέσεις
εργασίας, θα υπάρχουν στον τοµέα των ΑΠΕ, µε 2,1 εκατοµµύρια στα αιολικά, 6,3 στα ηλιακά
και 12 στη βιοµάζα.
Στόχος µας στην ηµερίδα, διευκρίνισε ο Νίκος Χρυσόγελος, «είναι να συζητηθούν και να
προωθηθούν στην κοινή γνώµη ζητήµατα που αφορούν την ανάγκη προστασίας και

ολοκληρωµένης διαχείρισης των παράκτιων περιοχών της Νοµαρχίας Πειραιά και πως αυτή η
ανάγκη συνδέεται µε νέα επαγγέλµατα και τοµείς απασχόλησης, τη λεγόµενη δηλαδή "πράσινη"
οικονοµία και απασχόληση».
«Για να µην πάµε µακριά», είπε ο πρόεδρος του δικτύου «εδώ στον τόπο µας έχουµε
δυνατότητες ανάπτυξης "πράσινων" επαγγελµάτων σε τοµείς όπως η βιολογική γεωργία κτηνοτροφία - µελισσοκοµία, η ορθολογική εξόρυξη και εκµετάλλευση ορυκτών πόρων, η
αποκατάσταση ξερολιθιών κ.ά. Οπως επίσης η δηµιουργία θέσεων εργασίας σε θαλάσσιες
προστατευόµενες περιοχές. Μιλάµε για ένα εύρος ειδικοτήτων».
Γίνεται στην Ιταλία, γιατί να µη συµβεί και εδώ; Γιατί να βλέπουµε τον θαλάσσιο τουρισµό µας
χωρίς αυτές τις «πράσινες» προοπτικές;
ΕΛΕΥΘΕΡΟΤΥΠΙΑ - 13/03/2008
επιστροφή
9β. Τα «πράσινα» επαγγέλµατα ανθούν
Επιθεωρητής ενεργειακής αποδοτικότητας κτιρίων, βιολογικός ιχθυοκαλλιεργητής, εργαζόµενος σε
µονάδα παραγωγής φωτοβολταϊκών, µελετητής τουριστικής φέρουσας ικανότητας, ξεναγός
αλιευτικού τουρισµού, κοινωνιολόγος ειδικός στην περιβαλλοντική διαβούλευση. Είναι ορισµένα
από τα «πράσινα» επαγγέλµατα που «ανοίγει» η στροφή της παγκόσµιας οικονοµικής
δραστηριότητας προς την εξοικονόµηση φυσικών πόρων, προς τη φιλοπεριβαλλοντική παραγωγή
προϊόντων. Εκθεση ειδικής επιτροπής του ΟΗΕ, που δηµοσιεύθηκε τον Ιανουάριο, υπολογίζει σε
άνω των 2,3 εκατοµµυρίων παγκοσµίως τους εργαζοµένους που απασχολούνται, για παράδειγµα,
στις ανανεώσιµες πηγές ενέργειας. Ως το 2030 θα γίνουν 20 εκατοµµύρια.
Το περιβάλλον αλλάζει την αγορά εργασίας
Αυξάνονται συνεχώς σε ΗΠΑ, Ευρώπη και Κίνα οι απασχολούµενοι στις ανανεώσιµες πηγές
ενέργειας και στις βιολογικές καλλιέργειες
Του Γιαννη Ελαφρου
Επιθεωρητής ενεργειακής αποδοτικότητας κτιρίων, βιολογικός ιχθυοκαλλιεργητής, εργαζόµενος σε
µονάδα παραγωγής φωτοβολταϊκών, µελετητής τουριστικής φέρουσας ικανότητας, ξεναγός
αλιευτικού τουρισµού, κοινωνιολόγος ειδικός στην περιβαλλοντική διαβούλευση. Να ορισµένα από
τα «πράσινα επαγγέλµατα» του µέλλοντος, που αναµένεται να δηµιουργήσουν νέες θέσεις εργασίας
στο άµεσο µέλλον. «Πράσινες δουλειές» λοιπόν, αλλά καµία σχέση µε «πράσινα άλογα». Μη
φαντάζεστε κυνηγούς διοξειδίου του άνθρακα ή διασώστες της στοιβάδας του όζοντος και άλλα
τέτοια εξωτικά. Απλά, η αναγκαία στροφή της παγκόσµιας οικονοµικής δραστηριότητας προς την
εξοικονόµηση ενέργειας, νερού και όλων των φυσικών πόρων, προς την παραγωγή διαφορετικών
προϊόντων και µε διαφορετικό τρόπο (π.χ. βιολογική γεωργία), έτσι ώστε να µην επιβαρύνεται το
περιβάλλον, η ανάπτυξη οικονοµικών δραστηριοτήτων που σέβονται και δεν υποβαθµίζουν τη φύση
(π.χ. οικο-τουρισµός αντί για εντατικός τουρισµός του τσιµέντου και του πλαστικού) θα
δηµιουργήσει νέες θέσεις εργασίας στους συγκεκριµένους τοµείς, νέα πράσινα επαγγέλµατα και
κυρίως θα τροποποιήσει τα παραδοσιακά. ∆ηλαδή, εκεί που σήµερα έχουµε τον παραδοσιακό
αγρότη της εντατικής γεωργίας και των χηµικών λιπασµάτων, θα συναντάµε όλο και πιο συχνά τον
βιοκαλλιεργητή. Eκθεση επιτροπής του ΟΗΕ, που δηµοσιεύτηκε τον Ιανουάριο του 2008,
υπολογίζει σε άνω των 2,3 εκατ. τους εργαζοµένους στις ανανεώσιµες πηγές ενέργειας παγκόσµια.
Συγκεκριµένα: 300.000 στην αιολική ενέργεια, 115.000 στα φωτοβολταϊκά, 625.000 στα ηλιακά
θερµικά, 1.200.000 στη βιοµάζα, 39.000 στα υδροηλεκτρικά και 25.000 στη γεωθερµία. Μάλιστα τα
στοιχεία αυτά καλύπτουν σε πολλές περιπτώσεις µόνο τις ΗΠΑ, την Ε.Ε. και την Κίνα, µε
αποτέλεσµα στην πράξη οι εργαζόµενοι στο τοµέα της «πράσινης ενέργειας» να είναι πολύ
περισσότεροι. Αλλά το πιο σηµαντικό είναι ότι η επιτροπή του ΟΗΕ υπολογίζει σε 20 εκατ. τους
εργαζοµένους µέχρι το 2030. Προβλέπει δηλαδή σχεδόν τον δεκαπλασιασµό του κλάδου! Για να
έχουµε ένα µέτρο σύγκρισης, η δυναµικότητα ορισµένων άλλων σηµαντικών κλάδων της

παγκόσµιας οικονοµίας (όπως παρατίθενται από την ίδια επιτροπή) είναι: Πετρέλαιο και φυσικό
αέριο 2 εκατ. εργαζόµενοι, εξόρυξη άνθρακα 11 εκατ. και αεροµεταφορές 4 εκατοµµύρια. Η
µεγέθυνση των «πράσινων επαγγελµάτων» και της οικονοµίας προστασίας του περιβάλλοντος
αποτελεί µια σηµαντική πρόκληση για την Ελλάδα. Το ερώτηµα είναι αν θα συνεχίσει να είναι
απλώς καταναλωτής των νέων «πράσινων» τεχνολογιών ή θα µπορέσει να δηµιουργήσει µια
σταθερή ερευνητική και παραγωγική βάση σε ορισµένους τοµείς, έτσι ώστε να δηµιουργεί θέσεις
εργασίας και στους τοµείς της έρευνας, της καινοτοµίας, της παραγωγής και όχι µόνο της
εγκατάστασης. Οπως πέτυχε, για παράδειγµα, στον τοµέα των ηλιακών θερµικών συστηµάτων
(ηλιακοί θερµοσίφωνες κ.λπ.), όπου οι ελληνικές επιχειρήσεις απασχολούν 3.700 εργαζοµένους και
αποτελούν από τις βασικές εξαγωγικές δυνάµεις του κόσµου. ∆υστυχώς, δεν φαίνεται να γίνεται το
ίδιο στους τοµείς των ανανεώσιµων πηγών, όπου παρά τα ισχυρότατα πεδία που έχει η χώρα µας
παραµένουµε µόνο καταναλωτές και µάλιστα µε µεγάλη καθυστέρηση.
«Πράσινος υδραυλικός» και νέα επαγγέλµατα
Στο µέλλον, όλο και περισσότερο θα καλούµε τον «πράσινο υδραυλικό»! «Καθώς οι συνέπειες των
περιβαλλοντικών προβληµάτων, σε παγκόσµια και τοπική κλίµακα, στους υδατικούς πόρους
γίνονται όλο και πιο εµφανείς, δηµιουργείται η ανάγκη για νέα επαγγέλµατα που θα συµβάλλουν
στη βιώσιµη διαχείριση του νερού και του περιβάλλοντος γενικότερα», λέει στην «Κ» η κ.
Σταυρούλα Κορδέλα, από την περιβαλλοντική οργάνωση «Μεσόγειος SOS», µε στελέχη της οποίας
συναντηθήκαµε στο πλαίσιο της καµπάνιας της για τα «πράσινα επαγγέλµατα».
Ο «πράσινος υδραυλικός» θα είναι ειδικευµένος στη δηµιουργία δικτύων και εγκαταστάσεων -από
το σπίτι και γενικότερα- που θα εξοικονοµούν νερό, θα το καθαρίζουν ολικά ή µερικά, θα το
επαναχρησιµοποιούν και όλα αυτά µε όσο το δυνατόν µεγαλύτερη εξοικονόµηση ενέργειας. ∆ίπλα
στους υδραυλικούς προστασίας του περιβάλλοντος ήδη αναπτύσσεται ένας ολόκληρος κλάδος που
δηµιουργεί, εµπορεύεται, τοποθετεί και συντηρεί συσκευές επιβράδυνσης της ροής του νερού,
συστήµατα για επαναχρησιµοποίηση του νερού και χρήση του βρόχινου νερού (για οικιακή χρήση),
συστήµατα ψύξης στη βιοµηχανία, επαναχρησιµοποίησης και βιολογικών καθαρισµών, όπως και
αρδευτικά συστήµατα µε έµφαση στην εξοικονόµηση.
Βασικοί πρωταγωνιστές
Το ενδιαφέρον των πολιτών είναι ήδη µεγάλο: σε πολλές περιοχές όπου υπάρχουν σπίτια µε κήπο
έχουν δηµιουργηθεί µικροί βιολογικοί καθαρισµοί για το πότισµα και το καθάρισµα. Ο αγρότης, ο
γεωργός ή ο κτηνοτρόφος, που έρχεται διαρκώς σε επαφή µε τη φύση, είναι από τους βασικούς
πρωταγωνιστές µιας στροφής προς τα πράσινα επαγγέλµατα.
Ηδη στην Ελλάδα υπάρχουν 15.000 πιστοποιηµένοι βιοκαλλιεργητές, αριθµός που αυξάνεται
διαρκώς, παρά τα πολυάριθµα εµπόδια που αντιµετωπίζουν στο να τα καταφέρουν. Κάθε
βιοκαλλιεργητής µπορεί να έχει άνω της µίας καλλιέργειας και να απασχολεί αρκετά άτοµα.
Γύρω από τη βιολογική γεωργία αναπτύσσεται ήδη ένα ευρύ δίκτυο δραστηριοτήτων. Περίπου 100,
ένας ανά 150 - 200 βιοκαλλιεργητές είναι οι γεωτεχνικοί (γεωπόνοι κλπ.) που βοηθούν τον τοµέα. Η
ανάπτυξη της γεωργίας που σέβεται τη φύση και τον άνθρωπο (τόσο τον αγρότη όσο και τον
καταναλωτή), αποφεύγοντας τα χηµικά και την εντατική καλλιέργεια, απαιτεί περισσότερη
ανθρώπινη εργασία, έχει µεγαλύτερη ένταση εργασίας, άρα δηµιουργεί και περισσότερες θέσεις
εργασίας στον αγροτικό τοµέα.
«Η βιολογική γεωργία απαιτεί από 10% - 40% περισσότερες εργατοώρες από τη συµβατική»,
σηµειώνει ο γεωπόνος, ειδικευµένος στη βιολογική γεωργία, κ. Ηλίας Κάνταρος. Ενας άλλος τοµέας
ανάπτυξης πράσινων επαγγελµάτων είναι ο οικοτουρισµός. Γνωρίζουµε ήδη την ανάπτυξη του
ήπιου φυσιολατρικού τουρισµού στα βουνά, µερικές φορές σε συνδυασµό µε χειµερινά σπορ, ενώ
έχουν εµφανιστεί πολλά ειδικά τουριστικά γραφεία, που ειδικεύονται στον εναλλακτικό τουρισµό,
που δηλώνει ότι σέβεται το περιβάλλον (άλλο αν δεν το πετυχαίνει πάντα).
Πράσινος τουρισµός
Ανοίγονται νέες δυνατότητες. Για παράδειγµα, η Σίφνος δέχεται αρκετούς Γερµανούς τουρίστες το
χειµώνα για να περπατήσουν στα µονοπάτια του νησιού (τα οποία άνοιξαν και συντηρούν οι
κάτοικοι), µε αποτέλεσµα να δουλεύει όλος ο κόσµος. Ενας νέος τοµέας που θα µπορούσε να
αναπτυχθεί είναι ο θαλάσσιος πράσινος τουρισµός.

«Στην Ιταλία υπάρχουν πάνω από 20 θαλάσσια πάρκα», µάς λέει η κ. Ρούλα Κυριαζή από την
Μεσόγειος SOS. «Το παράδειγµα αυτό θα µπορούσαµε να το αναπτύξουµε και εδώ. Σε ένα
θαλάσσιο πάρκο µπορεί να αναπτυχθεί ο αλιευτικός τουρισµός (όπου ο επισκέπτης θα µπορεί να
ζήσει από κοντά όλη τη γοητεία του παραδοσιακού ψαρέµατος, να φάει ή και να κοιµηθεί στη
βάρκα), ο καταδυτικός τουρισµός, η απόλαυση ενός προστατευόµενου θαλάσσιου οικοσυστήµατος,
πάντα µε µελέτη του ανώτατου αριθµού επισκεπτών που µπορεί να αντέξει».
Επιπλέον, η Ολοκληρωµένη ∆ιαχείριση Παράκτιας Ζώνης, που προωθείται από την Ευρωπαϊκή
Ενωση και έχει ιδιαίτερη σηµασία για τις διαβρωµένες ακτές της Μεσογείου, δηµιουργεί ανάγκες
για νέες θέσεις εργασίας για µελετητές, εργάτες αντιδιαβρωτικών έργων, καθαριότητα ακτών,
βιοκλιµατική αρχιτεκτονική κλπ... Ο τοµέας της ενέργειας και ειδικά της εξοικονόµησης ενέργειας πρώτα και κύρια στον κτιριακό τοµέα- είναι από τους βασικούς για την ανάπτυξη των «πράσινων
θέσεων εργασίας».
«Η βιοκλιµατική αρχιτεκτονική, η παραγωγή και εγκατάσταση αναβαθµισµένων και ποιοτικών
µονώσεων και υαλοπινάκων, η εγκατάσταση υβριδικών ηλεκτρικών συστηµάτων που αξιοποιούν το
ηλεκτρικό ρεύµα του δικτύου µε εκείνο που παράγει το ίδιο το σπίτι (από ήλιο, αέρα, γεωθερµία
κλπ) είναι ορισµένες από τις δραστηριότητες που µπορούν να δηµιουργήσουν πολλές νέες θέσεις
εργασίας», τονίζει ο κ. Τάσος Κροµµύδας από τη Μεσόγειος SOS. Συνυπολογίστε και δύο τελείως
καινούργια επαγγέλµατα: α) Τους επιθεωρητές ενεργειακής απόδοσης, που θα αποδίδουν και θα
ελέγχουν τα αντίστοιχα πιστοποιητικά στα κτίρια.
β) Τους µηχανικούς που θα µελετούν και θα υλοποιούν ενεργειακά αποδοτικά κτίρια.
Αλλά και στον τοµέα των «βιώσιµων µετακινήσεων» µπορούν να δηµιουργηθούν πολλές νέες
θέσεις εργασίας. Καταρχήν, η µεγάλη ανάπτυξη του δικτύου των δηµόσιων µέσων µαζικής
µεταφοράς, που απαιτείται, θα έχει αποτέλεσµα µια µεγάλη διεύρυνση των εργαζοµένων του
κλάδου. Οδηγοί, µηχανικοί, συντηρητές, διοικητικοί, δεκάδες χιλιάδες άνθρωποι µπορούν να
εργαστούν στα ΜΜΜ και στους σιδηροδρόµους που είναι φιλικοί προς το περιβάλλον. «Ενας
ακόµα κλάδος που µπορεί να αναπτυχθεί», µάς λέει η κ. Πατρίτσια Γούργουρα από τη Μεσόγειος
SOS «είναι αυτός του ποδηλάτου».
Κατασκευές ποδηλάτων
Στην Ελλάδα υπάρχουν ήδη δυο - τρία εργοστάσια που κατασκευάζουν ποδήλατα (πραγµατοποιούν
µάλιστα και εξαγωγές), µπορεί να φτιαχτούν και άλλα. Αλλά η ανάπτυξη της χρήσης ποδηλάτου
απαιτεί την κατασκευή της ανάλογης υποδοµής, ανάλογες µελέτες, ενώ µπορεί να αναπτυχθεί και
ένα δίκτυο καταστηµάτων πώλησης και επισκευής ποδηλάτων, καθώς και εµπορίας αξεσουάρ.
Ο τοµέας της διαχείρισης των απορριµµάτων, της ανακύκλωσης, ανάκτησης,
επαναχρησιµοποίησης µπορεί επίσης να δηµιουργήσει πολλές θέσεις εργασίας.
Μάλιστα, η φιλική προς το περιβάλλον διαχείριση των απορριµµάτων, µε τη δηµιουργία
συστηµάτων και εγκαταστάσεων ανάκτησης και ανακύκλωσης, δηµιουργεί πολλαπλάσιες θέσεις
εργασίας σε σχέση µε την ταφή και την καύση.
Προαιώνια, αλλά «πράσινα επαγγέλµατα» του µέλλοντος είναι αυτά που σχετίζονται µε την
προστασία των δασών. Οχι µόνο οι δασολόγοι, αλλά και άτοµα που θα «επανδρώνουν» τα δάση,
ασχολούµενοι µε βιώσιµο τρόπο µε δασικές ασχολίες και κυρίως µε την προστασία τους. Μετά τις
πυρκαγιές του καλοκαιριού, µία από τις αιτίες της καταστροφής θεωρήθηκε η απουσία ανθρώπων
που ζουν και δουλεύουν µέσα στο δάσος. Ατοµα που θα γνώριζαν καλά το χώρο και τις ανάγκες
του, θα το καθάριζαν, θα συντηρούσαν τους δρόµους και θα προειδοποιούσαν για τους κινδύνους.
Οι ειδικότητες του παρόντος και του µέλλοντος
Παραγωγός βιολογικών προϊόντων γεωργίας και κτηνοτροφίας.
Βιολογικός ιχθυοκαλλιεργητής.
Γεωπόνος ολοκληρωµένης ή βιολογικής γεωργίας, µε αντίληψη εξοικονόµησης φυσικών πόρων
(π.χ. νερό) και αποτροπή ρύπανσης (φυτοφάρµακα)
Πωλητής βιολογικών προϊόντων
Μελετητές και εργαζόµενοι σε περιοχές προστασίας (π.χ. Natura) ή σε φυσικά πάρκα και εθνικούς
δρυµούς, καθώς και σε περιοχές Ολοκληρωµένης ∆ιαχείρισης Παράκτιας Ζώνη.
∆ασολόγος.

Εργαζόµενος στην προστασία και στη βιώσιµη αξιοποίηση του δάσους.
Πράσινος τουριστικός πράκτορας και οικοξεναγός. Εργαζόµενοι στον ορεινό, αγροτικό, αλιευτικό,
καταδυτικό κ.λπ. τουρισµό.
Μελετητής «πράσινου τουρισµού», µε εκτίµηση της φέρουσας ικανότητας µιας περιοχής.
Ενοικίαση και πώληση εξοπλισµού για τουριστικές δραστηριότητες σε προστατευόµενες περιοχές.
Εργαζόµενος σε αντιδιαβρωτικά έργα στις ακτές.
Εργαζόµενοι στην ανακύκλωση, στην ανάκτηση και επαναχρησιµοποίηση των απορριµµάτων.
Βιοκλιµατικός αρχιτέκτονας.
«Πράσινος υδραυλικός», ειδικευµένος στην εξοικονόµηση νερού.
Υδραυλικός µηχανικός ειδικός στην προστασία των υδάτινων πόρων.
Τεχνικός υδραυλικών έργων εξοικονόµησης νερού.
Συγκοινωνιολόγοι, ειδικοί στη µελέτη της µείωσης κίνησης Ι.Χ.
Εργαζόµενος στην παραγωγή ποδηλάτου.
Πωλητής και µηχανικός ποδηλάτων.
Εργαζόµενος στις νέες υποδοµές για τη χρήση ποδηλάτου (ποδηλατόδροµοι, ειδικές ράµπες σε
πεζόδροµους, ειδικά σταντ για ποδήλατα κοντά σε σταθµούς σχολεία και µεγάλα κτίρια).
Εργαζόµενος σε συνεταιρισµούς για παραγωγή τοπικών προϊόντων.
Μελετητής περιβαλλοντικών επιπτώσεων.
Εργαζόµενος στην παραγωγή συστηµάτων ανανεώσιµων πηγών ενέργειας.
Εργαζόµενος στην τοποθέτηση και συντήρηση ανεµογεννητριών, φωτοβολταϊκών κ.λπ.
συστηµάτων ανανεώσιµων πηγών ενέργειας.
Εργαζόµενος στην εµπορία και εγκατάσταση φυσικού αερίου και των εξαρτηµάτων του.
Μηχανικός δικτύων και ηλεκτρολόγος νέας εποχής, ειδικοί στην εξοικονόµηση ενέργειας, στις ΑΠΕ
και στη διασύνδεσή τους µε το κεντρικό δίκτυο.
Ειδικός στη θερµοµόνωση των κτιρίων.
Επιθεωρητής πράσινου ενεργειακού πιστοποιητικού.
«Πράσινος µηχανικός», ειδικός στην κατασκευή κτιρίων µε κριτήριο την εξοικονόµηση ενέργειας
και φυσικών πόρων.
Εκπαιδευτικός της περιβαλλοντικής εκπαίδευσης στην υποχρεωτική εκπαίδευση.
Πανεπιστηµιακός και εργαζόµενος στα νέα τµήµατα σε πανεπιστήµια, ΤΕΙ, ΙΕΚ κ.λπ.
Ερευνητής σε θέµατα περιβάλλοντος, ανανεώσιµων πηγών, νέας «πράσινης» και αντιρυπαντικής
τεχνολογίας.
Τεχνικός µονάδας επεξεργασίας υγρών αποβλήτων.
Τεχνικός ελέγχου ρύπανσης και εγκαταστάσεων – συστηµάτων αντιρύπανσης.
Περιβαλλοντολόγος.
Κοινωνιολόγος ειδικός στην περιβαλλοντική διαβούλευση.
Κρίσιµα ζητούµενα, η εκπαίδευση και η έρευνα
Το κρίσιµο ζήτηµα σήµερα είναι να αναπτυχθούν εκείνα τα δίκτυα εκπαίδευσης, που θα ανεβάζουν
το επίπεδο των εργαζοµένων και των επαγγελµατιών στις περιβαλλοντικές προκλήσεις και θα τους
εκπαιδεύουν για τις νέες ανάγκες. Ταυτόχρονα, πρέπει να εκπαιδευτεί ανάλογα το επιστηµονικό και
τεχνικό δυναµικό, όχι µόνο να δηµιουργηθούν νέες πράσινες ειδικότητες, αλλά να µεταπλαστούν
όλοι σύµφωνα µε τις απαιτήσεις της νέας εποχής. Κρίσιµο ζητούµενο ακόµα είναι η ανάπτυξη της
«πράσινης έρευνας», ειδικά σε τοµείς που η Ελλάδα µπορεί να έχει ένα συγκριτικό πλεονέκτηµα,
όπως στις ανανεώσιµες πηγές ενέργειας. Σήµερα είµαστε πολύ πίσω, καθώς δεν εκπαιδεύονται
φιλοπεριβαλλοντικά οι επαγγελµατίες, ενώ λίγες είναι ακόµα οι σχολές των ΑΕΙ και των ΤΕΙ, των
οποίων τα προγράµµατα σπουδών απαντούν µε ολοκληρωµένο τρόπο στα κρίσιµα ερωτήµατα του
περιβάλλοντος. Τα τµήµατα ΑΕΙ – ΤΕΙ που έχουν στο τίτλο τους το ζήτηµα του περιβάλλοντος –
χωρίς να σηµαίνει ότι µόνον αυτά ή κυρίως αυτά ασχολούνται:
ΑΕΙ: Γεωλογίας και Γεωπεριβάλλοντος, Καποδιστριακό Αθηνών - ∆ασολογίας και Φυσικού
Περιβάλλοντος, Αριστοτέλειο Θεσσαλονίκης - ∆ιαχείριση Περιβάλλοντος και Φυσικών Πόρων
Αγρίνιο, Πανεπιστήµιο Ιωαννίνων - Μηχανικών Περιβάλλοντος, Ξάνθη ∆ηµοκρίτειο - ∆ασολογίας
και ∆ιαχείρισης Περιβάλλοντος και Φυσικών Πόρων, Ορεστιάδα ∆ηµοκρίτειο - Μηχανικών
Περιβάλλοντος, Χανιά, Πολυτεχνείο Κρήτης - Περιβάλλοντος, Μυτιλήνη, Πανεπιστήµιο Αιγαίου -

Επιστηµών της Θάλασσας, Μυτιλήνη - Γεωπονίας, Φυτικής Παραγωγής και Αγροτικού
Περιβάλλοντος, Βόλος - Γεωπονίας, Ιχθυολογίας και Υδάτινου Περιβάλλοντος, Βόλος - Μηχανικών
Χωροταξίας Πολεοδοµίας και Περιφερειακής Ανάπτυξης, Βόλος - Οικιακής Οικονοµίας και
Οικολογίας, Χαροκόπειο - Μηχανικών ∆ιαχείρισης Ενεργειακών Πόρων, Κοζάνη
ΤΕΙ: ∆ασοπονίας και ∆ιαχείρισης Φυσικού Περιβάλλοντος, Καρδίτσα, ∆ράµα, Καρπενήσι Αρχιτεκτονική Τοπίου, ∆ράµα και Αρτα - Φυσικών Πόρων και Περιβάλλοντος, Χανιά Γεωτεχνολογίας και Περιβάλλοντος, Κοζάνη - Τεχνολογιών Αντιρύπανσης, Κοζάνη - Βιολογικής
Γεωργίας, Αργοστόλι - Οικολογίας και Περιβάλλοντος, Ζάκυνθος.
Η οικολογική οικονοµία πόλος έλξης επενδυτών
Ολοένα και περισσότερες θέσεις εργασίας δηµιουργούν οι ανανεώσιµες πηγές ενέργειας και
αποτελούν µια ανερχόµενη τάση στην απασχόληση. Το 2006 στις Ηνωµένες Πολιτείες
δηµιουργήθηκαν 450.000 θέσεις εργασίας που συνδέονται µε τις ΑΠΕ. Το 70% αφορούσε τη
βιοµάζα, ενώ δεύτερη ερχόταν η αιολική ενέργεια.
Εντυπωσιακό όµως ήταν το άνοιγµα νέων θέσεων εργασίας στον τοµέα της εξοικονόµησης
ενέργειας και ενεργειακής αποδοτικότητας των κτιρίων.
Σύµφωνα µε στοιχεία της Αµερικανικής Ενωσης για την Ηλιακή Ενέργεια 8.000.000 Αµερικανοί
εργάστηκαν το 2006 σε τέτοιες εργασίες. Το µισό περίπου των οκτώ εκατοµµυρίων απασχολήθηκαν
στη µεταποίηση, που είχε και τη µερίδα του λέοντος, ενώ δεύτερος τοµέας ερχόταν η ανακύκλωση
και τρίτος η κατασκευαστική βιοµηχανία.
Σύµφωνα µε την Ενωση µέχρι το 2030 οι Αµερικανοί που θα εργάζονται στους τοµείς των ΑΠΕ και
της εξοικονόµησης ενέργειας θα έχουν φτάσει τα 40 εκατοµµύρια, δηλαδή το 25% του συνόλου του
εργατικού δυναµικού! Απ’ αυτούς, τα οκτώ εκατοµµύρια θα απασχολούνται στις ΑΠΕ!
Σε σχέση µε τα ορυκτά
Σύµφωνα µε µελέτη του περιβαλλοντολόγου κ. Στέλιου Ψωµά, συµβούλου του Συνδέσµου
Εταιρειών Φωτοβολταϊκών, οι ανανεώσιµες πηγές ενέργειας δηµιουργούν περισσότερες θέσεις
εργασίας για την παραγωγή της ίδιας ποσότητας ενέργειας, σε σχέση µε τα ορυκτά καύσιµα.
Για παράδειγµα για ισχύ ενός MWp τα φωτοβολταϊκά απαιτούν 50 εργατοέτη (δηλαδή την εργασία
50 ατόµων µε πλήρες κανονικό ωράριο για ένα χρόνο), τα αιολικά 17,7, η βιοµάζα 47,7, η
γεωθερµία 56,2, ενώ ο άνθρακας (παραγωγή και ορυχεία) 20, το πετρέλαιο (παραγωγή) 8 και το
φυσικό αέριο (παραγωγή και τροφοδοσία καυσίµου) 20 εργατοέτη.
Αξίζει να σηµειωθεί ότι η πράσινη ενέργεια δίνει πολλαπλάσιες θέσεις εργασίας, γιατί εµπεριέχει και
την έρευνα για την επίτευξη τεχνολογικών καινοτοµιών καθώς και τη δηµιουργία της υποδοµής, ενώ
στα παραδοσιακά καύσιµα υπάρχει.
Αυτό ίσως εξηγεί και το γεγονός γιατί όλο και περισσότερα κεφάλαια αναζητούν διέξοδο και
αποδοτικές επενδύσεις στην «πράσινη οικονοµία» και ο «πράσινος καπιταλισµός» εµφανίζεται σαν
φάρµακο διά πάσα νόσο. Καθώς, δίπλα στις «καθαρές» και γυαλιστερές «πράσινες δουλειές»
(ερευνητής, εκπαιδευτικός, µελετητής, διαχειριστής προγραµµάτων) αναπτύσσονται και πολλές
κουραστικές και «βρόµικες» (π.χ. εργάτης σε µονάδα διαλογής απορριµµάτων, τεχνικός
εγκατάστασης φωτοβολταϊκών, εργάτης σε συνεργείο καθαρισµού παραλίας ή απορρύπανσης
εδάφους και υδάτων), καθώς συχνά η ένταση εργασίας συνδυάζεται µε βαριά δουλειά που αυξάνει
την καταπόνηση του ανθρώπου και την ταλαιπωρία, απαιτείται τα «πράσινα επαγγέλµατα» να
αµείβονται καλά, να περιβληθούν από το κύρος της ξεχωριστής κοινωνικής προσφοράς. Ετσι ώστε η
άγρια εκµετάλλευση της φύσης να µην αντικατασταθεί από την ακόµα πιο άγρια εκµετάλλευση του
ανθρώπου.
Πολύ πιο «φθηνά»
Εξάλλου η κοινωνία κερδίζει από τα «πράσινα επαγγέλµατα». Είναι πολύ πιο «φθηνό» να θάβεις το
σκουπίδι ή πολύ περισσότερο να πετάς σε ΧΑ∆Α από τη διαδικασία ανακύκλωσης, ανάκτησης και
επαναχρησιµοποίησης.
Στην πραγµατικότητα το φτηνό σήµερα, αποδεικνύεται πανάκριβο για την κοινωνία και τη φύση
συνολικά. Το όφελος από την φιλοπεριβαλλοντική πρακτική είναι πολύ µεγαλύτερο.
(Καθηµερινή 13;-3-08)

επιστροφή

10. Βιοδυναµική γεωργία: Μια µορφή γεωργίας που λαµβάνει υπόψη της και
τις µη ορατές δυνάµεις της Φύσης.
∆ηµοσιεύουµε το παρακάτω κείµενο-συνέντευξη για να δείξουµε πόσο γρήγορα προχωράει η
νέα σκέψη για τη σχέση µας µε τη φύση. Η βιολογική γεωργία αποκτά … «εξειδίκευση»: Την
βιοδυναµική γεωργία.
Έχω δικούς µου γνωστούς και φίλους που είναι παραγωγοί στην Ικαρία και «µιλούν» στα
κλήµατα ή στα κηπευτικά τους και στα ζώα τους. Τα αγαπάνε και τα φροντίζουν όπως µπορούν
καλύτερα ώστε να είναι εύρωστα και υγιή. Θα µπορούσα να πω ότι τους αποδίδουν το σεβασµό
που τους πρέπει, τα ευγνοµωνούν. Θυµάµαι, αλλά και έχω ακούσει, ότι οι παλιότεροι Καριώτες
είχαν ακριβώς αυτή την αντίληψη σε µεγάλη έκταση. Όσοι ασχολούµαστε µε τη γη, ή ακόµη και
µε τα φυτά της γλάστρας µας, όσοι έχουµε παραγωγικά ζώα ή ζώα συντροφιάς, ας σκεφτούµε
καλύτερα.
Του ΗΛΙΑ ΚΑΝΤΑΡΟΥ
Tα βρίσκουµε στα περισσότερα εξειδικευµένα καταστήµατα, αλλά και σε αρκετές µεγάλες
αλυσίδες τροφίµων. Οι περισσότεροι βιοκαταναλωτές θεωρούν ότι η επισήµανση DEMETER
(∆ήµητρα στα Ελληνικά) δηλώνει απλώς ότι τα προϊόντα αυτά έχουν παραχθεί µε τον βιολογικό
τρόπο παραγωγής, όπως και τόσες εκατοντάδες άλλα προϊόντα µε τις γνωστές αλλά και τις
λιγότερο γνωστές επισηµάνσεις. Λίγοι όµως είναι αυτοί που γνωρίζουν τις ιδιαιτερότητες, αλλά
και τις διαφορές που έχουν τα βιολογικά προϊόντα που φέρουν την επισήµανση της DEMETER,
από τα υπόλοιπα βιολογικά.
Ας κάνουµε, λοιπόν, µια προσπάθεια να τα γνωρίσουµε κάπως καλύτερα, απαντώντας σε κάποιες
αυτονόητες ερωτήσεις που δηµιουργούνται στο καθένα µας:
Αυτά τα προϊόντα είναι πιστοποιηµένα βιολογικά;
Ναι, είναι και αυτά βιολογικά προϊόντα που έχουν πιστοποιηθεί σύµφωνα µε τον Καν. ΕΟΚ
2092/91. Ακολουθώντας όµως παράλληλα και τις αυστηρότερες προδιαγραφές (αυτές της
βιοδυναµικής γεωργίας) πιστοποιούνται και από την Demeter.
Πώς τα ξεχωρίζουµε;
Εκτός από την επισήµανση, «προϊόν βιολογικής γεωργίας», που φέρουν όλα τα βιολογικά
προϊόντα φέρουν και το σήµα της Demeter, το οποίο και εγγυάται ότι τα συστατικά τους
προέρχονται από βιοδυναµικές καλλιέργειες και εκτροφές.
Η Demeter είναι πιστοποιητικός οργανισµός;
Ναι. Υπάρχει µάλιστα δίκτυο από πιστοποιητικούς οργανισµούς ανά τον κόσµο (στην Ελλάδα
δεν υπάρχει) που δίνουν το συγκεκριµένο σήµα και οι οποίοι συγκροτούν την Demeter
International. Με τον τρόπο αυτό τόσο οι προδιαγραφές όσο και η πολιτική που εφαρµόζεται
είναι ενιαία.
Τι το διαφορετικό έχει η βιοδυναµική γεωργία;
Η βιοδυναµική (βιολογική - δυναµική) γεωργία είναι µια µορφή βιολογικής γεωργίας που
λαµβάνει υπόψη της, πέραν των φυσικών παραγόντων, και τις µη ορατές δυνάµεις της Φύσης
που παίζουν σηµαντικό ρόλο τόσο στις λειτουργίες της ζωής όσο και στην υγεία και την
ευρωστία φυτών και ζώων.
Αναλυτικότερα:
• Οι γεωργικές εργασίες πραγµατοποιούνται κατά προτίµηση σε συγκεκριµένες περιόδους.
Ακολουθείται δηλαδή ένα ηµερολόγιο εργασιών που συσχετίζεται άµεσα τόσο µε τις φάσεις της
σελήνης όσο και των άλλων αστρικών σωµάτων (αστερισµοί, πλανήτες, κ.λπ.).
• Στο αγρόκτηµα επιδιώκεται η µεγαλύτερη δυνατή και πολύπλευρη ανακύκλωση των
οργανικών υλικών, εναρµονισµένη στη φυσική ροή µεταξύ φυτών, ζώων και εδάφους (κλειστός
κύκλος).
• ∆ίνεται ιδιαίτερη σηµασία στην υγεία και τη γονιµότητα του εδάφους καθώς και των

οργανισµών που ζουν ή εξαρτώνται από αυτό (µε την προσθήκη κοµποστοποιηµένων φυτικών
και ζωικών υπολειµµάτων, πετρωµάτων, βιοδυναµικών παρασκευασµάτων κ.λπ.) ώστε τα φυτά
να έχουν αφενός αρµονική και υγιή ανάπτυξη και αφετέρου καλές αποδόσεις.
• Εφαρµόζονται πρακτικές συγκαλλιέργειας και αµειψισπορών ώστε να εµποδίζεται η
ανάπτυξη αλλά και η εξάπλωση εχθρών και ασθενειών στα φυτά, ενώ παράλληλα τα είδη και οι
ποικιλίες προς καλλιέργεια επιλέγονται µε γνώµονα τις ιδιαίτερες συνθήκες της κάθε περιοχής,
έτσι ώστε να έχουν αυξηµένες αντοχές.
• Ακολουθούνται αυστηρότεροι κανόνες στη χρήση αρκετών σκευασµάτων φυτοπροστασίας
και θρέψης, που επιτρέπονται στη βιολογική γεωργία βάσει του Καν. ΕΟΚ 2092/91.
• Χρησιµοποιούνται βιοδυναµικά παρασκευάσµατα (εκχύλισµα κοπριάς βοοειδών, χαλαζίας,
εκχυλίσµατα βαλεριάνας, χαµοµηλιού, τσουκνίδας, ταραξάκου, αχίλλειας, φλοιού βελανιδιάς),
µε στόχο την ενίσχυση της ζωής του εδάφους, αλλά και των φυτών, την καλύτερη
κοµποστοποίηση των οργανικών υπολειµµάτων, κ.λπ.
Πότε και από πού ξεκίνησε η βιοδυναµική γεωργία;
Τυπικά γεννήθηκε το 1924 (αρκετά πριν ξεκινήσει η βιολογική γεωργία). Προέκυψε από µια
συνάντηση που πραγµατοποίησαν οι Γερµανοί παραγωγοί στην οποία είχαν καλέσει τον Rudolf
Steiner, φιλόσοφο, ερευνητή και ιδρυτή της Ανθρωποσοφίας, για να εκλαϊκεύσει τα πρώτα
πειραµατικά δεδοµένα, µε τα οποία θα δινόταν µία απάντηση στα προβλήµατα που άρχισαν να
διαφαίνονται από τα πρώτα βήµατα της χηµικής γεωργίας.
Σε αυτή τη συνάντηση αναδείχθηκε ένας άλλος τρόπος «ανάγνωσης» των φυσικών φαινοµένων.
Ετσι µπήκαν οι πρώτες βάσεις για την «ολιστική» θεώρηση της γεωργικής εκµετάλλευσης,
βάσει της οποίας υπάρχει άµεση σχέση αφενός µε το οικοσύστηµα που την περιβάλλει,
αφετέρου όµως και µε τον πλανήτη Γη, αλλά και µε ολόκληρο το σύµπαν που την περιβάλλει.
Με άλλα λόγια, το αγρόκτηµα αντιµετωπίζεται ως ένας ζωντανός οργανισµός. Το έδαφος µαζί
µε τις µορφές ζωής που υπάρχουν σ' αυτό, τα φυτά, τα ζώα, ο ίδιος ο άνθρωπος, καθώς και
ολόκληρο το σύµπαν, βρίσκονται σε µια συνεχή αλληλεξάρτηση µεταξύ τους.
Τρία χρόνια αργότερα δηµιουργείται ο πρώτος συνεταιρισµός για την εµπορία των
βιοδυναµικών προϊόντων και καθιερώνεται για πρώτη φορά το σήµα demeter. Το 1932 η
βιοδυναµική γεωργία άρχισε να εφαρµόζεται σε Αυστρία, Ελβετία, Ολλανδία, Σουηδία,
Νορβηγία και Μ. Βρετανία. Τις επόµενες δεκαετίες, εξαπλώνεται και στις άλλες ηπείρους,
φθάνοντας έτσι στο 1997, όταν εκπρόσωποι από 19 ανεξάρτητες οργανώσεις Demeter (από
Αυστρία, Αυστραλία, Βραζιλία, Καναδά, ∆ανία, Αίγυπτο, Φινλανδία, Γαλλία, Γερµανία, Μ.
Βρετανία, Ιρλανδία, Ιταλία, Λουξεµβούργο, Ολλανδία, Ν. Ζηλανδία, Νορβηγία, Σουηδία,
Ελβετία και ΗΠΑ) δηµιουργούν την Demeter Ιnternational.
Σήµερα οι φορείς που πιστοποιούν µε τις προδιαγραφές της βιοδυναµικής γεωργίας και είναι
µέλη της Demeter Ιnternational είναι 38 και πιστοποιούν περισσότερες από 3.500 µονάδες
(1.000.000 περίπου στρέµµατα) σε 60 χώρες ανά τον κόσµο.
ΠΡΟΣΕΧΩΣ ΚΑΙ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑ∆Α
Στη χώρα µας υπάρχουν βιοδυναµικοί καλλιεργητές;
Κάποιοι παραγωγοί εφαρµόζουν τις προδιαγραφές της Demeter, αλλά επειδή δεν λειτουργεί
φορέας για την πιστοποίηση της βιοδυναµικής γεωργίας στην Ελλάδα, τα προϊόντα τους
πιστοποιούνται µόνο ως βιολογικά (σύµφωνα µε τον Καν. ΕΟΚ 2092/91) από τους ήδη
υπάρχοντες πιστοποιητικούς οργανισµούς.
Μάλιστα, τον προηγούµενο µήνα σε συνάντηση που πραγµατοποιήθηκε στο Χαλάνδρι Αττικής,
παρουσία και του Dr. Julius Obermaier (συµβούλου και ιδρυτικού µέλους της Demeter
Ιnternational) ιδρύθηκε «Σύλλογος προώθησης της βιοδυναµικής γεωργίας για την παραγωγή
προϊόντων ποιότητας Demeter».
Σκοπός του είναι να διαδώσει τη βιοδυναµική γεωργία στην Ελλάδα, να κάνει γνωστή στους
καταναλωτές την ιδιαιτερότητα των προϊόντων που φέρουν την επισήµανση Demeter και να
είναι αρωγός στους παραγωγούς που επιθυµούν να καλλιεργήσουν µε τον συγκεκριµένο τρόπο.
Για περισσότερες πληροφορίες, Γαβριήλ Πανάγος, Τ 210 6801 756, e-mail: info@panbio.gr
http://www.kathimerini.gr/4dcgi/_w_articles_kathcommon_2_08/12/2007_1287112
τέλος αφιερώµατος

επιστροφή

∆ηµιουργήθηκε Φορέας διαχείρησης στερεών αποβλήτων Ικαρίας (Φο∆ΣΑΙ)
Μπράβο! Βρίσκουµε πολύ θετική τη δηµιουργία του ΦοΣ∆ΑΙ. Έπρεπε να είχε γίνει εδώ και καιρό.
∆υστυχώς όµως η Ικαριακή Αυτοδιοίκηση δεν είχε κινηθεί τότε που είχε ψηφιστεί ο σχετικός νόµος
για τους ΦΟΣ∆Α. Τώρα που έφτασε ο κόµπος στο χτένι… αναγκάστηκαν.
Όµως το πρόβληµα δεν είναι στον φορέα διαχείρισης. Όλοι οι πολίτες αντιλαµβάνονται ότι η Ικαρία
χρειάζεται και ένα φορέα συµπλήρωµα ή µια επέκταση των σκοπών του ώστε να καλύπτεται και ο
τοµέας της ανακύκλωσης. Ευχόµαστε η Ικαρία να µη µείνει µόνο στην απλή διαχείριση των
στερεών αποβλήτων (δηλαδή στο «υγιεινό» θάψιµό τους). Για όλα αυτά όµως και για το πώς µπορεί
να γίνει η µετάβαση των υπηρεσιών απορριµάτων των ∆ήµων σε υπηρεσίες αποκοµιδής
ανακυκλούµενων υλικών και αποκοµιδής των υπολειµµάτων (που θα αναλαµβάνει ο ΦοΣ∆ΑΙ),
γράψαµε στο προηγούµενο τεύχος.
Σκοπός του Φο∆ΣΑΙ είναι η ανάληψη της ευθύνης προσωρινής αποθήκευσης, µεταφόρτωσης,
επεξεργασίας, αξιοποίησης και διάθεσης των στερεών αποβλήτων µε βάση τα όσα αναφέρονται στο
άρθρο 30 του Ν. 3536/2007 στην ΚΥΑ 50910/2727/2003 και στο εγκεκριµένο Περιφερειακό Σχέδιο
∆ιαχείρισης Απορριµµάτων Περιφέρειας Βορείου Αιγαίου, στη διαχειριστική ενότητα αναφοράς
του.
Ενδεικτικά στους σκοπούς του Φο∆ΣΑΙ περιλαµβάνεται :
- Η διαχείριση των στερεών αποβλήτων και η υλοποίηση έργων και δραστηριοτήτων που
αναφέρονται στο σκοπό αυτό και ενδεικτικά η συλλογή, µεταφορά, µεταφόρτωση, προσωρινή
αποθήκευση, αξιοποίηση, επεξεργασία και διάθεση, συµπεριλαµβανοµένης και της εποπτείας αυτών
και της αποκατάστασης, παρακολούθησης και µετέπειτα φροντίδας των χώρων διάθεσης ( όπως π.χ
Χώρος Υγειονοµικής Ταφής κ.λ.π.) στο νησί της Ικαρίας.
- Η έρευνα- προγραµµατισµός-υλοποίηση και διαχείριση των προγραµµάτων για την προστασία του
περιβάλλοντος καθώς και των πρωτοβουλιών της Ευρωπαϊκής Ένωσης της περιοχής που καλύπτουν
οι ΟΤΑ της νήσου Ικαρίας.
- Η λειτουργία του ως φορέα διαχείρισης στερεών αποβλήτων και υλοποίησης έργων, µελετών και
ενεργειών που προέρχονται από ∆ήµους, Κοινότητες, ΝΠ∆∆ &ΝΠΙ∆ των ΟΤΑ, Συνδέσµους
∆ήµων και Κοινοτήτων, συµπολιτείες και κάθε µορφής διαδηµοτικές συνεργασίες, όπως ειδικότερα
αναφέρονται στο αρ. 10 του Ν. 3274/2004.
- Η προµήθεια του αναγκαίου εξοπλισµού για τη διεκπεραίωση των ανωτέρω.
- Η παροχή συµβουλευτικών υπηρεσιών και τεχνογνωσίας στα πλαίσια των παραπάνω αντικειµένων
και η τεχνική υποστήριξη των φορέων της τοπικής αυτοδιοίκησης.
- Η διενέργεια κάθε πράξης και η ανάληψη κάθε δραστηριότητας ή ενέργειας, που σχετίζεται άµεσα
ή έµµεσα µε τους παραπάνω σκοπούς του Φορέα, είτε τα αρµόδια όργανά του κρίνουν ότι είναι ή
µπορεί να είναι ωφέλιµη για την υλοποίηση του σκοπού του.
επιστροφή

Άµεσα και δραστικά µέτρα για την υπερβόσκηση ζητά το Νοµαρχιακό
Συµβούλιο
Βρίσκουµε θετική, αν και αργοπόρησε πολύ, την απόφαση του Νοµαρχιακού Συµβουλίου που
δηµοσιεύουµε. Η Νοµαρχία, κατά την άποψή µας, πό τις αρχές της 10ετίας του ’90 έπρεπε να έχει
παρέµβει δραστικά µε συγκεκριµένες δράσεις και έργα. ∆ιαβάστε την καλά γιατί ακολουθούν
µερικές δικές µας (χιλιοειπωµένες) παρατηρήσεις, που ίσως να συµβάλουν σε µια αποτελεσµατική
και οριστική λύση του προβλήµατος της υπερβόσκησης.
Το Νοµαρχιακό Συµβούλιο Σάµου διαπιστώνοντας τη µεγάλη καταστροφή που έχει
υποστεί το Φυσικό Περιβάλλον στην Ικαρία εξαιτίας της υπερβόσκησης από µεγάλο αριθµό
αποίµενων ζώων και την ανάγκη λήψης άµεσων και δραστικών µέτρων:

- Εγκρίνει τις µελέτες βοσκοϊκανότητας Ικαρίας και Φούρνων που εκπόνησε το Γεωπονικό
Πανεπιστήµιο Αθηνών.
- Αποφασίζει να προχωρήσει στην ανάθεση συµπληρωµατικών µελετών, όπου χρειάζεται.
- Ζητά από την πολιτεία να προχωρήσει άµεσα στην θεσµοθέτηση Ενιαίου Φορέα Εφαρµογής της
µελέτης.
- Καλεί την Πολιτεία να µεριµνήσει άµεσα για την πλήρη στελέχωση α) του γραφείου Αγροτικής
Ανάπτυξης Ικαρίας, β) του γραφείου Κτηνιατρικής Ικαρίας και για την σύσταση και πλήρη
στελέχωση του γραφείου Αγροφυλακής Ικαρίας.
- Καλεί τα Υπουργεία Εσωτερικών και Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων να στηρίξουν άµεσα
οικονοµικά και θεσµικά την διαδικασία επακριβούς οριοθέτησης των βοσκοτόπων της Επαρχίας
Ικαρίας, βάσει συντεταγµένων.
- Καλεί τον Αναπτυξιακό Σύνδεσµο Ικαρίας να επισπεύσει τις διαδικασίες ίδρυσης και λειτουργίας
του ∆ιαδηµοτικού Σφαγείου Ικαρίας. Μέχρι την λειτουργία του Σφαγείου, το Νοµαρχιακό
Συµβούλιο αναλαµβάνει, σε συνεργασία µε τους ∆ήµους της Ικαρίας, µέρος των εξόδων µεταφοράς
των ζώων στο σφαγείο της Σάµου.
- Καλεί την Πολιτεία να προστατεύσει το δάσος του Ράντη είτε µε την εφαρµογή της µελέτης
περίφραξης που έχει εκπονήσει η ∆/νση Σάµου, κόστους 190.000€ είτε µε οιονδήποτε άλλο
πρόσφορο και άµεσο τρόπο.
- Καλεί τους κτηνοτρόφους να αλλάξουν τη µορφή της κτηνοτροφικής τους εκµετάλλευσης από
αποίµενη σε ποιµενόµενη και την Πολιτεία να εφαρµόσει ειδικό τοπικό πρόγραµµα ριζικής
ανασυγκρότησης και επαναπροσανατολισµού της κτηνοτροφίας στην Επαρχία Ικαρίας. Η εφαρµογή
εκτατικοποίησης της κτηνοτροφίας, διατήρησης εκτατικών καλλιεργειών και βιολογικής
κτηνοτροφίας αποτελεί βασικό µοχλό στήριξης της εφαρµογής της µελέτης βοσκοϊκανότητας και
συνακόλουθα στήριξη της κτηνοτροφίας και του περιβάλλοντος στην Ικαρία.
- Στηρίζει τους κατά κύριο επάγγελµα και ιδιαίτερα τους νέους κτηνοτρόφους που στα ζώα τους
πρέπει να διατεθούν κατά προτεραιότητα οι βοσκότοποι στην Ικαρία.
- ∆ιεκδικεί την µε τα προσφορότερα µέτρα διασφάλιση της οικολογικής και οικονοµικής ισορροπίας
στην Ικαρία µε συνεργασία της τοπικής κοινωνίας, των παραγωγικών τάξεων, των φορέων, της
Αυτοδιοίκησης και της Πολιτείας.
Προσαρµοσµένη δηµοσίευση από το απόσπασµα του Γραφείου Επάρχου Ικαρίας (11/12/07) της
υπ’αριθ. 169/23-11-2007 οµόφωνης απόφασης του 15ου Νοµαρχιακού Συµβουλίου Σάµου του
έτους 2007
(Πηγή ΠΕΡΙΟ∆ΙΚΟ ΠΑΠΑΣ Νο 5)
Παρατηρήσεις:
Ο κάθε ∆ήµος είναι υπεύθυνος για την υπερβόσκηση γιατί παρέχει χαρτί ενοικίασης στους
κτηνοτρόφους, προκειµένου αυτόι µε τη σειρά τους να εισπράξουν τις επιδοτήσεις. Αυτή την
πληροφορία επαναλαµβάνω δηµόσια σε κάθε ευκαιρία, µετά την εκπόνηση του διδακτορικού µου
που σχετιζόταν µε τις χρήσεις γης και τον ανταγωνισµό µεταξύ τους για τα δάση, την κτηνοτροφία
και τη γεωργία, στην Ικαρία στη Χίο και στη Σάµο. Μάλιστα, έχω υποδείξει ότι στη γειτονική Χίο οι
δήµοι νοικιάζουν τον κάθε βοσκότοπο µε συγκεκριµένα όρια (από εκεί µέχρι εκεί), µέσα στα οποία
πρέπει να βρίσκονται τα ζώα, και µε συγκεκριµένο αριθµό ζώων.
Στην Ικαρία, ο κάθε ∆ήµος θα πρέπει να ορίζει ακριβώς που θα βόσκουν τα ζώα αυτού που νοικιάζει
το βοσκότοπο, αλλά και πόσα ζώα ο ∆ήµος επιτρέπει να βόσκουν εκεί. Και φυσικά, µε την πρώτη
διαµαρτυρία, που αφορά παράβαση της ετήσιας ενοικίασης του βοσκότοπου, ο ∆ήµος θα πρέπει να
ΜΗΝ ξανανοικιάζει στον «αφερέγγυο» ενοικιαστη δηµοτική έκταση, αλλά σε άλλον
ενδιαφερόµενο.
Στην Ικαρία υπήρχαν συγκεκριµένοι και ορισµένοι βοσκότοποι, µε φράχτη γύρω τους, συνήθως
πέτρινο από σχιστόλιθο. Εκεί µέσα έβοσκαν τα κατσίκια, και η ίδια η ζωή είχε διδάξει πόσα ζώα
χωράνε. Και έτσι υπήρχαν και ζώα αλλά και δάσος, ειδικά στην Ικαρία επί αιώνες. Σήµερα αυτό
θεωρείται παράδοξο, γιατί γενικά θεωρούµε ότι τα κατσίκια δεν συµβαδίζουν µε το δάσος. Όµως το
παράδειγµα της Ικαρίας έδειχνε ότι αυτό ήταν δυνατό. Και η Ικαρία το είχε καταφέρει γιατί είχε ένα
ιδιαίτερο κτηνοτροφικό σύστηµα, αυτό της ελεύθερης ή αµολατής κτηνοτροφίας, όπου τα ζώα

ζούσαν ελεύθερα µέσα όµως στον ορισµένο βοσκότοπο, και ∆ΕΝ ΗΤΑΝ ΠΟΙΜΕΝΟΜΕΝΑ.
Επίσης, ∆ΕΝ ΕΙΧΑΝ ΕΙΣΑΓΟΜΕΝΕΣ ΚΤΗΝΟΤΡΟΦΕΣ. Ζούσαν από την τροφή που τους
παρείχε το δάσος που ήταν µέσα στο βοσκότοπο. Ήταν ελεύθερα, και δεν ήταν «κοπάδι» µε
«βοσκό». Αυτό το σύστηµα της Ικαριακής κτηνοτροφικής παράδοσης, που ταιριάζει απόλυτα µε την
Ικαρία και τον τρόπο ζωής της, αυτό θα πρέπει να αναζητήσουµε σήµερα, και να το
ανασυστήσουµε. Γιατί, στην Ικαρία, δεν είναι δυνατό να είναι κανένας «βοσκός» επί 24ώρου
βάσεως. Τα καριώτικα νοικοκυριά είναι πολυδραστήρια και έχουν ανάγκη από αµολατά-ελεύθερα
ζώα µέσα στον περιφραγµένο βοσκότοπο. Με το παραδοσιακό κτηνοτροφικό αυτό σύστηµα ΟΛΟΙ
ξέρουν πόσα ακριβώς ζώα σηκώνει το βουνό.
Αρκεί να κάνουµε δυό πράγµατα:
Να µην έχουµε εισαγόµενες κτηνοτροφές στην Ικαρία (τις καταστροφικές βαµβακόπιτες)
Να ανασυστήσουµε τους Φραγµούς του Αθέρα.
Οι φράχτες αυτοί, οι περίφηµοι «φραγµοί του Αθέρα» είναι µνηµειώδη αρχιτεκτονικά έργα και θα
έπρεπε να προστατεύονται, ως στοιχείο της πολιτιστικής κληρονοµιάς της Ικαρίας. Είχαµε
ξαναγράψει στα πρώτα τεύχη του περιοδικού µας για αυτά.
Σήµερα, οι ιδιοκτήτες των κατσικιών, γκρεµίζουν, αφού δεν τους ελέγχει κανένας δήµος, σε
ορισµένα σηµεία αυτούς τους φραγµούς ώστε τα κατσίκια να κυκλοφορούν ελεύθερα σε όλο του
βουνό. Μάλιστα, έχουν γκρεµίσει και ορισµένα σηµεία των φραχτών, που ήταν τα παραδοσιακά
όρια µεταξύ βοσκοτόπων και καλλιεργουµένων εκτάσεων. Έτσι, σήµερα, τα ζώα κυκλοφορούν και
εκεί που υπάρχουν κήποι, αµπέλια κλπ. δηλαδή κοντά και µέσα στα χωριά.
ΕΓΚΛΗΜΑΤΙΕΣ, θα πει κανένας εύκολα. Και όµως: Κανένας ιδιοκτήτης κατσικιών δεν είναι
πλουσιότερος από τους υπόλοιπους Καριώτες. Απλά, έχουµε µπεί σε ένα αδιέξοδο, από τα γνωστά
της ελληνικής σχιζοφρένειας, όπου όλοι µαζί βουλιάζουµε. Και για να βγούµε χρειάζεται θάρρος,
συζήτηση, ενηµέρωση, κοινές δράσεις. Το θέµα αφορά τη λειτουργία της τοπικής κοινωνίας. Και
όσο δεν λύνεται, συµπαρασύρει µια απίστευτη υποβάθµιση του ορεινού όγκου της Ικαρίας που
φτάνει στα όρια της ερηµοποίησης.
Τελικά έτσι θίγεται η ίδια η ψυχή της Ικαρίας: Το βουνό της, που παρέχει αφειδώς νερό σε πληθώρα
διάσπαρτων πηγών και το λιγοστό πολύτιµο έδαφος των καλλιεργειών.
Όσο πιο γρήγορα καταλάβουµε ότι το βουνό και όχι οι παραλίες είναι ο πλούτος και η προίκα και το
συγκριτικό πλεονέκτηµα της Ικαρίας, τόσο το καλύτερο.
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ΣΩΣΑΜΕ ΤΟΝ ΚΕΡΚΥΡΑΪΚΟ ΕΛΑΙΩΝΑ !
ΑΠΙΣΤΕΥΤΟ! ΚΑΙ ΟΜΩΣ ΑΛΗΘΙΝΟ!
ΟΙΚΟΚΕΡΚΥΡΑ-ECOCORFU
Μεγάλη ικανοποίηση εκφράζει η Περιβαλλοντική Πρωτοβουλία Κέρκυρας για τις σωστές
κατευθύνσεις που δίνει η νέα διοίκηση της Νοµαρχίας στο θέµα της γενικότερης διαχείρισης του
Κερκυραϊκού Ελαιώνα. Παράλληλα, διαπιστώνουµε µια πολύ σηµαντική µείωση της καρατόµησης
των ελαιόδεντρων που αυτό ήταν και ο στόχος... Περισσότερα .
Σχόλιο: Ο Ικαριακός ελαιώνας, από τον Ξυλοσύρτη µέχρι την Πλαγιά, σήµερα δυστυχώς δεν είναι
µέριµνα κανενός. Από τα παλιά χρόνια, τότε που ο προ-προ-προ-προ πάπους µου ο Χριστόδουλος
Παγγέρης πρωτοστάτησε για να γίνει (εκτιµώ γύρω στο 1800) επιλέχτηκε κυρίως η ελιά
«χουρµάδα» (σαν της Θάσου, αλλά που ωριµάζει πάνω στο δέντρο και δεν χρειάζεται ξεπίκρισµα)
και µια καλλιέργεια µε υψηλά δέντρα, ακριβώς όπως του Κερκυραϊκού Ελαιώνα. Οι σύγχρονες
γεωπονικές κατευθύνσεις και πολιτικές προωθούν και επιδοτούν άλλες ποικιλίες ελιάς (κορωνέικη,
κρητική κλπ) Και έτσι αλλοιώνεται συνεχώς η σύσταση του Ικαριακού Ελαιώνα. Μάλιστα, επειδή
αυτές οι πολιτικές του ξεκληρίσµατος των παραδοσιακών ποικιλιών ελίας έχει παραγίνει, σήµερα η
ΕΕ θεωρεί την χουρµάδα ελιά (η οποία έχει πολλά πλεονεκτήµατα και της οποίας βρώσιµης ελιάς
χουρµάδας η τιµή δεν πέφτει ότι και να γίνεται µε την υπόλοιπη αγορά) ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΟΜΕΝΟ
ΕΙ∆ΟΣ. Έτσι θα µπορούσε να στηριχθεί µια πολιτική για ελιά ονοµασίας προέλευσης ΙΚΑΡΙΑΣ!
Μπράβο λοιπόν στους Κερκυραίους που αγωνίστηκαν και έσωσαν τον κερκυραϊκό ελαιώνα! Και
εµείς οι Καριώτες, ας µουτζώσουµε ο ένας τον άλλο και …ας ξαναψαχτούµε.
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∆ιαφάνεια - ∆ηµοσίευση καταλόγου µε όλους τους δικαιούχους γεωργικών
ενισχύσεων της ΕΕ
Έως τις 30 Απριλίου 2009, το πλήρες ονοµατεπώνυµο, ο δήµος και, ενδεχοµένως, ο
ταχυδροµικός κώδικας κάθε δικαιούχου θα δηµοσιευτεί µε σαφή και εναρµονισµένο τρόπο σε
δικτυακό τόπο, που θα αποτελεί αντικείµενο διαχείρισης σε εθνικό επίπεδο, και θα διαθέτει
εργαλείο αναζήτησης το οποίο θα επιτρέπει στο κοινό να γνωρίζει το χρηµατικό ποσό που
λαµβάνει κάθε άτοµο ή εταιρεία. Τα ποσά θα κατανέµονται σε άµεσες ενισχύσεις προς τους
γεωργούς και σε άλλα µέτρα στήριξης. Περισσότερα…
Σχόλιο: Ωραίο νέο. Και έτσι θα αποκαλυφθεί και επίσηµα αυτό που όλοι µας ήδη γνωρίζουµε,
ότι η Ικαρία εισπράτει αναλογικά τα λιγότερα από όλη την Ευρώπη.
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Αδιαφανείς συµβάσεις ύψους 300 εκατοµµυρίων Ευρώ µεταξύ Nοµαρχιών,
KΤΕΛ και λεωφορειούχων!
Αυτά γίνονται στις Νοµαρχίες Θεσσαλονίκης, ∆ράµας, Σερρών και Πέλλας, και όχι στην Επαρχία
Ικαρίας. Εδώ όλα γίνονται κανονικά. ∆εν υπάρχουν πλαστά ή ανεκτέλεστα δροµολόγια, δεν
υπάρχουν λαθροχειρίες µε τα εισιτήρια, ή απάτες στις συµβάσεις για τη µεταφορά των µαθητών από
τους λεωφορειούχους. Και φυσικά δεν υπάρχει «καρτέλ».
Ας διαβάσουν οι αναγνώστες µας την είδηση, που εµείς βρήκαµε εξόχως ενδιαφέρουσα.
Μαθαίνουµε δε ότι η Νοµαρχία έχει απλήρωτους τους λεωφορειούχους της Ικαρίας εδώ και ένα ή
δύο χρόνια. Γιατί; Φοβάται κανέναν έλεγχο;
26-02-2008
Συζητήθηκε σήµερα στην Επιτροπή Αναφορών του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, µετά από αίτηµα
του ευρωβουλευτή του ΣΥΝ ∆ηµήτρη Παπαδηµούλη, το θέµα των παρατυπιών στις δηµόσιες
συµβάσεις για τη µεταφορά των µαθητών σε νοµούς της Βόρειας Ελλάδας.
Συζητήθηκε σήµερα η υπ' αριθµόν 207/2007 αναφορά για παραβίαση της ελληνικής και κοινοτικής
νοµοθεσίας σε σχέση µε τις διαδικασίες ανάθεσης - µίσθωσης τουριστικών λεωφορείων για τη
µεταφορά µαθητών/µαθητριών στα σχολεία.
Συγκεκριµένα παραπέµφθηκαν στην Επιτροπή Αναφορών τα Υπουργεία Παιδείας, Μεταφορών,
Εσωτερικών, Οικονοµικών, καθώς και οι νοµαρχίες Θεσσαλονίκης, Σερρών, ∆ράµας και Πέλλας,
για απευθείας, χωρίς ανοικτούς διαγωνισµούς, ανάθεση της µεταφοράς των µαθητών, σε
συγκεκριµένους µεγαλολεωφορειούχους που έχουν συγκροτήσει "καρτέλ" στον τοµέα των
µεταφορών. Το αποτέλεσµα είναι να ζηµιώνεται το ελληνικό ∆ηµόσιο κάθε χρόνο πολλά
εκατοµµύρια ευρώ, λόγω των αµαρτωλών αυτών αναθέσεων. Ήδη, αναµένεται η έκδοση σχετικού
πορίσµατος από τους Ορκωτούς ελεγκτές του δηµοσίου που έχουν εγκατασταθεί στην νοµαρχία
Θεσσαλονίκης και ερευνούν την υπόθεση. Η υπόθεση αυτή έχει απασχολήσει επανειληµµένα το
Νοµαρχιακό Συµβούλιο Θεσσαλονίκης, τα ΜΜΕ, τη Bουλή, καθώς και την Eυρωβουλή µετά από
ερωτήσεις του ευρωβουλευτή ∆. Παπαδηµούλη. Oι ελληνικές αρχές παραπέµφθηκαν στην Επιτροπή
Αναφορών για συγκάλυψη του σκανδάλου και αποτυχία συµµόρφωσης προς την κοινοτική
νοµοθεσία περί ανταγωνισµού.
Το θέµα των παράνοµων αναθέσεων των συµβάσεων µεταφοράς µαθητών είχε τεθεί στην Κοµισιόν
µετά από δύο ερωτήσεις του έλληνα ευρωβουλευτή, µε βάση τις οποίες απεστάλη το 2007 επιστολή
στις ελληνικές αρχές για την περαιτέρω εξέταση του θέµατος.
Η Επιτροπή Αναφορών αποφάσισε να παραµείνει ανοιχτή η υπόθεση και η εξέταση της. Αποφάσισε
επίσης να σταλεί επιστολή στην Ευρωπαϊκή Υπηρεσία για την καταπολέµηση της απάτης (OLAF)
σχετικά µε το ζήτηµα της φοροδιαφυγής του ΦΠΑ, που υπολογίζεται σε εκατοµµύρια ευρώ. Zήτησε,
ακόµη, περισσότερες πληροφορίες από την Κοµισιόν, που επίσης ερευνά την υπόθεση και
αναµένεται να παραπεµφθεί στο Κολλέγιο των Επιτρόπων.

Το αίτηµα υποστηρίχθηκε από τους εκπροσώπους των αιτούντων κ. Τσαρουχά και κ. Παρίση,
καθώς και από τον εκπρόσωπο της Γ' ΕΛΜΕ Θεσσαλονίκης κ. Τριαντάφυλλο Μηταφίδη. Στη
συζήτηση παρενέβη υποστηρικτικά η ευρωβουλευτής του ΠΑΣΟΚ και αντιπρόεδρος της Επιτροπής
Aναφορών κ. Μαίρη Ματσούκα, µετά από πρόταση της οποίας αποφασίστηκε η παραποµπή στην
OLAF.
Αναφερόµενος στο ζήτηµα ο ∆ηµήτρης Παπαδηµούλης δήλωσε:
"Η σηµερινή απόφαση είναι µια πρώτη νίκη για να τερµατιστεί αυτή η σκανδαλώδης κατάσταση. Το
καρτέλ που ροκανίζει κοινοτικές επιδοτήσεις, εθνικούς πόρους αλλά και ΦΠA ύψους πολλών
εκατοµµυρίων ευρώ, πρέπει να σπάσει. Οι αρµόδιες ελληνικές αρχές, υπουργεία, δικαστήρια και
νοµαρχίες, οφείλουν να ερευνήσουν και να σταµατήσουν άµεσα αυτές τις σκανδαλώδεις και
αδιαφανείς διαδικασίες, που παραβιάζουν κατάφωρα κάθε έννοια υγιούς ανταγωνισµού."
επιστροφή

Αρνείται η Κοµισιόν να προχωρήσει σε επιπλέον επιδότηση της µεταφοράς
των ζωοτροφών
28-02-2008
Ενώ η Κοµισιόν αναγνωρίζει ότι οι πρόσφατες αυξήσεις στην τιµή των σιτηρών προκαλούν
σηµαντικά προβλήµατα στην κτηνοτροφία, αρνείται να υιοθετήσει µέτρα στήριξης των
κτηνοτρόφων. Αυτό προκύπτει από απάντηση της αρµόδιας Επίτροπου κ. Μπόελ, σε σχετική
ερώτηση του ευρωβουλευτή του ΣΥΝ ∆ηµήτρη Παπαδηµούλη.
Ο έλληνας ευρωβουλευτής ζητούσε να πληροφορηθεί εάν η ΕΕ προτίθεται να προβεί σε µέτρα
επιδότησης της αγοράς ή/και της µεταφοράς των ζωοτροφών, εξαιτίας των αυξήσεων που
παρατηρούνται στην τιµή των σιτηρών.
Η Επίτροπος Μπόελ αναφέρει ότι η άνοδος της τιµής των ζωοτροφών οφείλεται τόσο σε
διαρθρωτικούς όσο και σε έκτακτους παράγοντες. Στους διαρθρωτικούς περιλαµβάνεται η «συνεχής
άνοδος της παγκόσµιας ζήτησης σιτηρών, ως συνέπεια της υψηλής ζήτησης λευκών κρεάτων υπό
την πίεση οικονοµικής ανάπτυξης σε επίπεδα ρεκόρ στις αναπτυσσόµενες χώρες», καθώς και οι
αλλεπάλληλες µεταρρυθµίσεις της Κοινής Γεωργικής Πολιτικής που «συνέβαλαν στο να καταστεί
ανταγωνιστικότερη η γεωργία και οδήγησαν στη σταδιακή εξαφάνιση των αποθεµάτων
παρέµβασης -των σιτηρών- στην ΕΕ». Οι έκτακτοι παράγοντες αφορούν κυρίως τις αντίξοες
καιρικές συνθήκες που επικράτησαν σε πολλές περιοχής εµπορίας και παραγωγής σιτηρών όπως η
Αυστραλία, η Ρωσία, η Ουκρανία, η ∆υτική και Κενρική Ευρώπη.
Όλα τα ανωτέρω, αναφέρει η κ. Μπόελ, οδήγησαν σε «συνθήκες µεγάλης στενότητας στην αγορά,
συνοδευόµενες από περαιτέρω υποχώρηση των παγκόσµιων αποθεµάτων δηµητριακών στο
χαµηλότερο επίπεδό τους της τελευταίας 30ετίας και πλέον. Οι επιπτώσεις οξύνθηκαν από την
περιοριστική πολιτική που εφαρµόζουν ορισµένες χώρες εξαγωγής, η οποία οδήγησε σε εξαιρετικά
τεταµένες αγορές, µε τις τιµές σε δυσθεώρητα ύψη».
Για την αντιµετώπιση της κρίσης, η Κοµισιόν αποφάσισε την αναστολή της υποχρεωτικής παύσης
καλλιέργειας η οποία «εκτιµάται ότι θα δηµιουργήσει επιπρόσθετους 10 εκατ. τόνους σιτηρών στην
ΕΕ το 2008, συντελώντας στην άµβλυνση των αναµενόµενων χαµηλών αποθεµάτων τέλους
περιόδου τον Ιούνιο 2008» καθώς και την «πλήρη άρση των δασµών στις εισαγωγές σιτηρών για
την τρέχουσα περίοδο εµπορίας».
Σύµφωνα µε την Επίτροπο Μπόελ, τα µέτρα αυτά είναι επαρκή και εποµένως δεν απαιτείται
επιπλέον επιδότηση του κόστους µεταφοράς των ζωοτροφών. Πιο συγκεκριµένα, αναφέρει ότι «η
Επιτροπή είναι της γνώµης ότι δεν χρειάζονται πρόσθετα αγοραία µέτρα, ούτε η χρηµατοδότηση
των δαπανών µεταφοράς».
Αναφερόµενος στο ζήτηµα, ο ∆ηµήτρης Παπαδηµούλης δήλωσε:
"Η, συνεπής µε τη νεοφιλελεύθερη φιλοσοφία της, αρνητική απάντηση της αρµόδιας Επιτρόπου,
επιτείνει τα προβλήµατα των κτηνοτρόφων και τροφοδοτεί το σχετικό πληθωρισµό, πλήττοντας και
τους καταναλωτές.
Αλήθεια, τί λέει και τί κάνει επ' αυτού η Ελληνική Κυβέρνηση και ο Έλληνας Επίτροπος; Τόσο
γρήγορα ξέχασαν και εγκατέλειψαν τις προεκλογικές υποσχέσεις της Ν.∆. και σ' αυτό το ζήτηµα;"

Συνηµµένη η πλήρης απάντηση της Επιτρόπου κας Φίσερ-Μπόελ
Σχόλιο: Εµείς τι να πούµε; Για άλλη µια φορά θα αναφερθούµε στην ιδιαιτερότητα του νησιώτικου
χώρου. ∆εν χρειάζεται εισαγωγή κτηνοτροφών η Ικαρία γιατί έτσι δηµιουργούνται αυξηµένοι
αριθµοί κατσικιών και υπερβόσκηση. Ιδιαίτερα, πρέπει να απαγορευτεί η εισαγωγή βαµβακόπιτας
στο νησί. Αυτό το τελευταίο όλοι το υποστηρίζουν αλλά κανένας φορέας, υπηρεσία ή δήµος (στο
κάτω κάτω δηµοτικές είναι οι εκτάσεις και ο κάθε ∆ήµος έχει ιδιαίτερο συµφέρον να ασχοληθεί) δεν
έχει προωθήσει ένα τέτοιο αίτηµα.
Από την άλλη, η ενσταυλισµένη κτηνοτροφία (κότες, κατσίκια, γελάδια, κουνέλια, πρόβατα κλπ)
χρειάζεται καλαµπόκι και πίτουρα και σιτηρά. Αυτά πρέπει να είναι οπωσδήποτε επιδοτούµενα για
τη µεταφορά τους , ανα νοικοκυριό, και ανάλογα µε τον αριθµό των οικόσιτων ζώων. Όχι όµως µε
τον τρόπο που εφαρµόζεται η πολιτική της ΕΕ στην Ελλάδα. Άλλοι να παίρνουν τις επιδοτήσεις και
στον καταναλωτή να φτάνει το προϊόν ακριβότερο από ότι στην στεριανή Ελλάδα!.
επιστροφή

Τα λίγα ελληνικά µουλάρια και οι ακόµη λιγότεροι γάιδαροι
Αν το άλογο ήταν το µέσο µετακίνησης για τους κάµπους της στεριανής Ελλάδας, το µουλάρι ήταν
το κατ’ εξοχήν µέσο µετακίνησης των ορεινών τόπων και των νησιών. Στην Ικαρία τα κεντρικά
µονοπάτια δεν ήταν µονοπάτια αλλά µουλαρόστρατες. Και µάλιστα, τόσο φαρδιά ώστε να µπορούν
να διασταυρωθούν δυο µουλάρια φορτωµένα.
Όποιος έχει περάσει από τα τελευταία εναποµείναντα µονοπάτια του Αθέρα, ιδιαίτερα εκείνα γύρω
από τον Πράµνο, θαυµάζει τα έξοχα χτισίµατα του επικλινούς εδάφους, τις µουλαρόστρατες της
Ικαρίας, που στέκουν ακόµη. Αυτά τα «µονοπάτια» πρέπει να κηρυχθούν διατηρητέα.
Όµως όπως φαίνεται θα πρέπει να υποστηριχθούν και τα ίδια τα µουλάρια της Ικαρίας, που είναι
πλέον ελάχιστα (είναι ζήτηµα αν σε κάθε χωριό υπάρχουν περισσότερα από ένα, που µάλιστα οι
ιδιοκτήτες τους τα αγαπούν και τα φροντίζουν σαν µέλη της οικογένειας). Και το περιοδικό µας θα
εξάρει την επιµονή του καπετάΓιώργη Τσιµπίδη από το Καραβόσταµο, γιατί επιµένει ακόµη να έχει
την περίφηµη «Καρολάιν», που έχει γίνει ακόµη και ατραξιόν στο διαδίκτυο.
Η αιτία είναι ότι οι γάϊδαροι είναι ακόµη λιγότεροι. Αν το µουλάρι ήταν το «αυτοκίνητο» της
παλιότερης εποχής, ο γάϊδαρος ήταν το µέσο µετακίνησης για µικρότερες αποστάσεις, ήταν δηλαδή
το «παπάκι».
Όλοι οσχεδόν οι αγρότες της Ικαρίας έχουν αντικαταστήσει τους γαϊδάρους κυρίως µε παπάκια ή µε
αυτοκίνητα.
Κάποτε όµως, όταν θα υπάρχουν οδηγοί βουνού και ξεναγήσεις στην ορεινή Ικαρία, τα µουλάρια θα
ξαναχρειαστούν, όπως έγινε µε την περίπτωση της Σαντορίνης. Τότε θα αναζητήσουµε να εισάγουµε
µουλάρια. Γιαυτό, ας ευχαριστήσουµε από τώρα τον κ. ∆. Γαλαµάτη και τον καθηγητή Γ. Αρσένο
που στη µακρυνή Θεσσαλονίκη φροντίζουν … για το µέλλον της Ικαρίας.
«Σώστε τα ελληνικά µουλάρια»! Ενηµερωτική εκστρατεία για µας 13.031 ηµίονους που έχουν
αποµείνει στη χώρα µας ξεκινά ο πρώην βουλευτής Β’ Θεσσαλονίκης - κτηνίατρος ∆ηµήτρης
Γαλαµάτης.
«Από µας 179 χιλιάδες ηµίονους που υπήρχαν στην Ελλάδα το 1970, σήµερα έχουν αποµείνει µόλις
13.031. Περίπου οι 200 χρησιµοποιούνται από τον µεγαλύτερο δασικό συνεταιρισµό µας χώρας, που
εδρεύει στον Σταυρό Θεσσαλονίκης, για µεταφορά ξυλείας, δηµιουργία αντιπληµµυρικών
φραγµάτων, αποκατάσταση πυρόπληκτων περιοχών και µας δραστηριότητες», αναφέρει ο κ.
Γαλαµάτης.
Οι ηµίονοι, τα γνωστά για το πείσµα αλλά και την εργατικότητά µας µουλάρια, προέρχονται από τη
διασταύρωση αλόγων και γαϊδουριών και δεν αναπαράγονται καθώς γεννιούνται στείροι. Η
συνεχιζόµενη και ραγδαία µείωση του αριθµού των ελληνικών γαϊδουριών έχει δραµατική επίπτωση
και στον πληθυσµό των ηµιόνων.
Στο πλαίσιο µας εκστρατείας διάσωσης του είδους στη χώρα µας, ο κ. Γαλαµάτης µαζί µε τον
επίκουρο καθηγητή κτηνιατρικής του ΑΠΘ Γιώργο Αρσένο επισκέπτονται σήµερα το µεσηµέρι την
περιοχή του Σταυρού, όπου θα συζητήσουν µε τα µέλη του δασικού συνεταιρισµού τα προβλήµατα

διατροφής, φροντίδας και υγείας των συµπαθέστατων τετράποδων. Παρόντες, µάλιστα, θα είναι
εκπρόσωποι του Ελληνικού Ταµείου Μέριµνας Ζώων (GAWF), οργάνωσης που εδρεύει στην
Αγγλία και προσφέρει δωρεάν κτηνιατρικές υπηρεσίες σε ιδιοκτήτες ιπποειδών εργασίας στην
Ελλάδα.
ΕΛΕΥΘΕΡΟΤΥΠΙΑ - 23/04/2008
επιστροφή

Αρχιπέλαγος τσιµέντου το Αιγαίο
Ασχολίαστο!
Η πυκνή και αυθαίρετη δόµηση εξαπλώνεται τώρα και στα µικρά νησιά
Χρήστος Μανωλάς
Σε προάστια της Αθήνας µετατρέπονται τα δηµοφιλή νησιά. Η Μύκονος, µεγάλα κοµµάτια της
Πάρου, η Σαντορίνη, αλλά και µικρότερα νησιά, όπως το Άνω Κουφονήσι, παίρνουν χρόνο µε
τον χρόνο την όψη µίνι τσιµεντουπόλεων!
«Πυκνή δόµηση, αυθαιρεσίες, αλλοίωση του τοπικού χρώµατος των νησιών, οικοδοµικές
παρεµβάσεις ακόµα και στις παραλίες αποτελούν τη σηµερινή πραγµατικότητα σε πολλά νησιά»
παραδέχεται ο νοµάρχης Κυκλάδων κ. ∆ηµήτρης Μπάιλας. Τα στοιχεία της Εθνικής Στατιστικής
Υπηρεσίας είναι ενδεικτικά: µέσα στα δέκα τελευταία χρόνια χτίστηκαν στη Νάξο 4.000 καινούργια
κτίρια. Στη Μύκονο 2.500, στη Σαντορίνη 2.500, στην Πάρο περισσότερα από 2.000. Αλλά και σε
µικρότερα νησιά η εικόνα δεν διαφέρει και πολύ. Η Σίκινος, η ∆ονούσα, ακόµα και τα Κουφονήσια
αλλάζουν χρόνο µε τον χρόνο. Μπορεί ο όγκος των οικοδοµών να παραµένει µικρός, όµως είναι έως
50% περισσότερα σε σχέση µε το 1998. Στην Τήνο οι βίλες- µε πισίνεςξεφύτρωναν η µια µετά την
άλλη τα τελευταία χρόνια, και µόνο ο χαρακτηρισµός µιας µεγάλης περιοχής ως βιότοπου άγριων
πουλιών φρενάρισε την οικοδοµική έκρηξη.
Όλα για τον τουρισµό
Ο κ. Κρίτωνας Αρσένης, υπεύθυνος του Προγράµµατος για την Αειφόρο Ανάπτυξη στο Αιγαίο, της
µη κυβερνητικής οργάνωσης Ελληνική Εταιρεία Προστασίας Περιβάλλοντος και Πολιτιστικής
Κληρονοµιάς, δίνει µια εξήγηση. «Στην αναζήτηση της αύξησης της τουριστικής κίνησης, πολλοί
νησιώτες υποστηρίζουν τη διάνοιξη νέων δρόµων και την οικοδόµηση νέων κτιρίων ακόµη και εις
βάρος µονοπατιών, βιοτόπων, αγροτικής καλλιέργειας και µνηµείων» λέει.
Τα σκήπτρα στην οικοδόµηση κατέχει η Μύκονος: µε την έκδοση του προεδρικού διατάγµατος του
ΥΠΕΧΩ∆Ε για την εκτός σχεδίου δόµηση, στο τέλος του 2005 άρχισε ένας οργασµός οικοδοµικών
εργασιών. Ξεµπλοκάρισαν οι περίπου 240 οικοδοµικές άδειες που είχαν «παγώσει» και
υλοποιήθηκαν µε όρους δόµησης που ίσχυαν παλαιότερα και όχι µε τους αυστηρότερους όρους που
προβλέπονται πλέον. Παράλληλα άρχισαν να χτίζονται εκατοντάδες νέα κτίρια. «Εάν δει κανείς
σήµερα τη Μύκονο από ψηλά, θα διαπιστώσει αµέσως ότι έχει µετατραπεί σε µια πυκνή πόλη»
επισηµαίνει ο αρχιτέκτονας κ. Γιώργος Τζιρτζιλάκης.
«Στην πραγµατικότητα, αυτό που χρειάζονται τα νησιά δεν είναι περισσότερο κόσµο τον Αύγουστο,
αλλά να διατηρήσουν ή και να βελτιώσουν τα ποιοτικά χαρακτηριστικά των επισκεπτών τους τον
Αύγουστο και να αυξήσουν τους επισκέπτες του Απριλίου, του Μαΐου, του Ιουνίου, του
Σεπτεµβρίου και του Οκτωβρίου» λέει ο κ. Αρσένης
Στα ύψη οι τιµές
Η οικοδοµική έκρηξη φέρνει και συνεχείς αυξήσεις στο χρηµατιστήριο της γης: «Στη Μύκονο η
αύξηση στις τιµές των οικοπέδων από πέρσι έως φέτος υπερβαίνει το 20%», αναφέρει ο κ. Γιάννης
Ρεβύθης, πρόεδρος του Συλλόγου Μεσιτών Αθήνας, που διατηρεί µεσιτικό γραφείο και στη
Μύκονο. «Η µεγάλη ζήτηση από ξένους αλλά και Έλληνες κατασκευαστές για δηµιουργία
παραθεριστικών κατοικιών έχει οδηγήσει σε αύξηση των τιµών. Είναι ενδεικτικό ότι στα λεγόµενα
δηµοφιλή νησιά το ένα στρέµµα πωλείται ακόµα και 100.000 ευρώ» συµπληρώνει. «Το τοπίο και οι
οικισµοί του Αιγαίου συγκαταλέγονται ανάµεσα στα καλύτερα δείγµατα του ελληνικού πολιτισµού.
Ωστόσο δεν τα προστατεύουµε» αναφέρει ο αρχιτέκτονας κ. Γιώργος Τζιρτζιλάκης. «Η πυκνή
δόµηση δεν είναι το µοναδικό πρόβληµα. Αν και στα µέσα της δεκαετίας του ΄90 καθορίστηκαν
Ζώνες Οικιστικού Ελέγχου (ΖΟΕ) στα νησιά, χτίζονται κτίρια που απέχουν πολύ από το να

θεωρούνται παραδοσιακά», λέει ο πρώην υπουργός Αιγαίου κ. Νίκος Σηφουνάκης. «Η µη τήρηση
του νόµου περί απόσυρσης κτιρίων συνέβαλε σε αυτό».
Ο κ. Σηφουνάκης συµπληρώνει ότι «την περίοδο 2000-2004 η προστασία του τοπίου των νησιών
και των αξιόλογων αρχιτεκτονικά οικισµών του Αιγαίου, αλλά και η αποκατάσταση του προκλητικά
αλλοιωµένου τοπίου από κατασκευές των δεκαετιών του ΄60 και του ΄70, αποτέλεσαν
προτεραιότητες του υπουργείου Αιγαίου. Γι΄ αυτό δηµιουργήθηκε ένας νόµος ο οποίος προσέφερε
σηµαντικά κίνητρα για την αποκατάσταση του αλλοιωµένου τοπίου. Ο νόµος αυτός έδινε τη
δυνατότητα, µεταξύ άλλων, για µερική ή ολική κατεδάφιση ή και ανάπλαση κτιρίων ή τµηµάτων ή
στοιχείων τους, µε την παροχή ισχυρών κινήτρων στους ιδιοκτήτες. Οι ξενοδόχοι, οι ιδιοκτήτες, οι
πολεοδόµοι, οι αρχιτέκτονες ήταν όλοι σύµφωνοι. Ωστόσο ο νόµος αυτός παραµένει ανενεργός από
το 2004 έως και σήµερα». Σηµειώνει δε, ότι «τα Γραφεία Προστασίας Περιβάλλοντος και
Αρχιτεκτονικής Κληρονοµιάς του πρώην υπουργείου σήµερα δεν έχουν αντικείµενο εργασίας».
Είναι ενδεικτικό ότι το µέτρο της απόσυρσης κτιρίων έχει εφαρµοστεί, από τα µέσα της δεκαετίας
του 1990 σε ορισµένες χώρες µε τουριστική προϊστορία που θέλησαν να ανανεώσουν την
τουριστική τους εικόνα και να γίνουν πιο ανταγωνιστικές, όπως η Ισπανία (στη Μαγιόρκα) και η
Μάλτα.
http://www.tanea.gr//Article.aspx?d=20080411&nid=8152197&sn=&spid=876
επιστροφή

Επιδοτήσεις ρεκόρ στα πλοία της «άγονης γραµµής» το 2008
Ξανά θα κάνουµε αναφορά στο θέµα των επιδοτήσεων. ∆εν είναι δυνατό στην επιδοτούµενη γραµµή
της Ικαρίας και των Φούρνων το εισιτήριο του πλοίου να κάνει 40% περισσότερο από ότι σε µη
επιδοτούµενες γραµµές ίσης απόστασης.
Για παράδειγµα το νεσύστατο πλοίο της ΑΝΕΚ Αριάδνη έχει εισιτήριο για Πειραιά-Χανιά 30 ευρώ.
Μάλιστα στα 5 ταξίδια σου δίνουν ένα δωρεάν εισιτήριο. Τα αυτοκίνητα είναι επίσης πολύ φτηνά.
Γιατί σε όλα τα τελευταία ταξίδια µου στην Ικαρία πλήρωσα 55 και 60 ευρώ; Νοµίζω ότι το
παρακάτω άρθρο έχει την απάντηση: Κερδοσκοπία. Όµως, υπάρχει και µια άλλη απάντηση:
Βρίσκουν και τα κάνουν. Βρίσκουν την διαλυµένη Ικαριακή κοινωνία και τα κάνουν. Μαζί µε τις
κινητοποιήσεις σύντροφοι χρειάζεται και µια προσφυγή στην ΕΕ για διεκδίκηση ισονοµίας.
Του ΘΑΝΟΥ ΛΑΜΠΡΟΠΟΥΛΟΥ
Αυξάνονται θεαµατικά και σταδιακά οι επιδοτήσεις που προσφέρει απλόχερα το κράτος στους
πλοιοκτήτες και στις ακτοπλοϊκές εταιρείες, για δροµολογήσεις πλοίων στις 70 «άγονες» γραµµές
του Αιγαίου, και το 2008 αναµένεται να ξεπεράσουν τα 75.000.000 ευρώ έναντι 50.000.000 ευρώ το
2007.
Οι πλοιοκτήτες
Βάσει της κοινοτικής νοµοθεσίας, που προβλέπει τη δυνατότητα κρατικής επιδότησης, ο υπουργός
Εµπορικής Ναυτιλίας, Αιγαίου και Νησιωτικής Πολιτικής Γ. Βουλγαράκης επιδιώκει την περαιτέρω
αριθµητική αύξηση των «άγονων γραµµών», που σηµαίνει και αύξηση του ποσού των επιδοτήσεων
προς τους πλοιοκτήτες οι οποίοι θα πλειοδοτήσουν στον επικείµενο διαγωνισµό.
Παράλληλα, βολιδοσκοπεί τις πλοιοκτησίες για τις προθέσεις τους να µετάσχουν στον διαγωνισµό,
που φέτος, λόγω ενσωµάτωσης του υπουργείου Αιγαίου στο ΥΕΝ, θα είναι ένας και όχι δύο, όπως
τα προηγούµενα χρόνια.
Σύµφωνα µε έγκυρες πληροφορίες, τουλάχιστον οι µεγάλες ακτοπλοϊκές -και ειδικά οι εισηγµένες
στο Χρηµατιστήριο- είναι αρνητικές στη δροµολόγηση πλοίων τους, αν δεν αυξηθεί ακόµη
περισσότερο το ποσό των επιδοτήσεων, στις δε συζητήσεις µε τον υπουργό επαναφέρουν το αίτηµα
για επιδότηση ναυπηγήσεων ή αγοράς πλοίων µικρής ηλικίας µήκους µέχρι 110 µέτρα και
ταχύτητας 22 κόµβων, ώστε να ταξιδεύουν µε ανέµους έντασης 8 Μποφόρ.
Αυτών των προδιαγραφών επιβατηγά-οχηµαταγωγά προέβλεπε και η µελέτη που είχε συνταχθεί, επί
θητείας Νίκου Σηφουνάκη, από το Ελληνικό Ινστιτούτο Μεταφορών, του Εθνικού Κέντρου
Ερευνας και Τεχνολογίας, η οποία παραµένει µέχρι σήµερα στα «συρτάρια».
Στην πρώτη φάση του δηµόσιου µειοδοτικού διαγωνισµού -που έπρεπε, αλλά δεν προκηρύχθηκε τον
Απρίλιο του 2004- προβλεπόταν µε αυτοχρηµατοδότηση η ναυπήγηση -από ιδιωτικό ή συλλογικό

φορέα ή την Τ.Α.- σύγχρονου επιβατηγού-οχηµαταγωγού µε δυνατότητα µεταφοράς 800-1.000
επιβατών και µε 400 κλίνες.
Κερδοσκοπούν
Η µη αξιοποίηση της µελέτης αυτής, εκτιµούν κύκλοι της ακτοπλοΐας, «οδηγεί τώρα στην απόδοση
υψηλών κρατικών κονδυλίων για τις επιδοτήσεις και το 2008 των ίδιων πλοιοκτητών και εταιρειών,
οι οποίες, έχοντας επινοήσει από το 1991 τα "άγονα νησιά", κερδοσκοπούν σε βάρος των επιβατών
και του κράτους». Σύµφωνα µε τις ίδιες πηγές, οι επιδοτήσεις για 18 (αρχικά) άγονες γραµµές από
1.320.000 ευρώ έφτασαν στα 43.000.000 ευρώ το 2005 και, αν ικανοποιηθεί το αίτηµα των
εταιρειών, το 2008 θα κυµανθούν κοντά στα 100.000.000 ευρώ.
ΕΛΕΥΘΕΡΟΤΥΠΙΑ - 04/01/2008
επιστροφή

Ειδήσεις και δραστηριότητες της Επαρχίας Ικαρίας
1. Ο Υπουργός ΠΕΧΩ∆Ε κ. Γιώργος Σουφλιάς υπέγραψε τις Αποφάσεις µε τις οποίες εγκρίνονται
πιστώσεις συνολικού ύψους περίπου 25 εκατ. ευρώ για την εκτέλεση έργων συντήρησης τµηµάτων
οδικού δικτύου από τις ∆ιευθύνσεις Ελέγχου Συντήρησης Έργων (∆.Ε.Σ.Ε.) των Περιφερειών. Οι
πιστώσεις προέρχονται από τους πόρους της Τ.Ε.Ο. Α.Ε.
Οι συνολικές πιστώσεις για την Περιφέρεια Βορείου Αιγαίου είναι 230.000 ευρώ
2. Ο ΣΝΙ πάει θέατρο στην παράσταση '' Νοσφεράτου ∆ιδόντικουςʼʼ στο θέατρο ʼΑνοιξηςʼ, τη
∆ευτέρα
14
Απριλίου
-ΓΕΡΜΑΝΙΚΟΥ
20,πλησίον
πλ.ΚΑΡΑΙΣΚΑΚΗ-στάση
ΜΕΤΑΞΟΥΡΓΕΙΟ.ΩΡΑ ΠΡΟΣΕΛΕΥΣΗΣ 20.30
3. Ο ΣΝΙ στις 11 ΜΑΙΟΥ, ηµέρα Κυριακή,από τις 09.00 µέχρι 13.00, διοργανώνει στο
Σισµανόγλειο Νοσοκοµείο αιµοδοσία. Οι κατοικούντες Πειραιά (ή στα προάστια του) θα µπορούν
να δώσουν αίµα στο Γενικό Κρατικό Νοσοκοµείο της Νίκαιας µε την επισήµανση ότι είναι για την
τράπεζα αίµατος του Σ.Ν.Ι.
4. Ο Σύλλογος Ικαρίας , ''ΚΑΒΟ ΠΑΠΑΣ'', χωριών δηµοτικού διαµερίσµατος Καρκιναγρίου
γιορτάζοντας τα 30 χρόνια από την ίδρυσή του,σας προσκαλεί στην εκδήλωση που διοργανώνει µε
θέµα ''ΚΑΒΟ ΠΑΠΑΣ , 30 ΧΡΟΝΙΑ ΕΡΩΤΑΣ''. ΚΥΡΙΑΚΗ , 23 ΜΑΡΤΙΟΥ ΚΑΙ ΩΡΑ 11.00
ΣΤΗΝ ΑΙΘΟΥΣΑ ΡΟΥΜΕΛΙΩΤΩΝ (ΤΕΡΜΑ ΣΙΝΑ ΚΑΙ ∆ΑΦΝΟΜΗΛΗ,ΑΘΗΝΑ)
30 χρόνια,3 γενιές, 3 θεµατικές ενότητες σε µιαν εκδήλωση για έναν Σύλλογο που
ονειρεύεται,σχεδιάζει,προσπαθεί...ερωτεύεται!
5. Για 2η συνεχή χρονιά στο Στάδιο Ειρήνης και Φιλίας διοργανώνεται η µεγαλύτερη στην χώρα µας
συνάντηση για τον Ελληνικό Λαϊκό Πολιτισµό στις 28, 29 και 30 Μαρτίου 2008 και οι ώρες 10:πµ
έως 9:00µµ. Κατά τη διάρκεια της διοργάνωσης όλοι οι Σύλλογοι της Ικαρίας και των Φούρνων θα
έχουν το δικό τους περίπτερο µε θέµα τη παραδοσιακή αρχιτεκτονική του τόπου µας. Στο χώρο του
περιπτέρου θα έχουµε την ευκαιρία να παρακολουθήσουµε παρουσιάσεις-ντοκιµαντέρ από τοπικά
πανηγύρια και σηµαντικές πολιτιστικές εκδηλώσεις όπως και από διάφορες τοποθεσίες του νησιού
µας, να απολαύσουµε τοπικά προϊόντα όπως και επίσης να προµηθευτούµε βιβλία και εφηµερίδες
σχετικές µε τα νησιά µας.
6. Την δεκάτη εβδόµη Μαρτίου 2008 και ώρα εννέα πρωινή ο πρόεδρος του Συλλόγου (ΠΑΠΑΣ) ,
επικοινώνησε µε τον κύριο Σπανό, ιδιοκτήτη της εταιρείας Kallisti Ferries, όπου κατά την διάρκεια
της τηλεφωνικής τους συνοµιλίας, ο τελευταίος τον διαβεβαίωσε πως στο δροµολόγιο του Corsica,
που ξεκινά από την Παρασκευή 17 Απριλίου, συµπεριλαµβάνεται και το Καρκινάγρι κάθε Σάββατο
αλλά και την Κυριακή επιστρέφοντας από Σάµο. Αυτό σηµαίνει ότι από Πειραιά σε 4.5 ώρες µόλις,
θα βρισκόµαστε στο Καρκινάγρι!
Κάτι τέτοιο δεν έχει ξαναγίνει και είµαστε ιδιαιτέρως χαρούµενοι για αυτό, καθώς οι προσπάθειες, οι
αγώνες και οι επαφές του Συλλόγου, που εντατικοποιήθηκαν το τελευταίο διάστηµα, έφεραν τα
επιθυµητά αποτελέσµατα κι έτσι , οι κάτοικοι και οι επισκέπτες των χωριών του Πάπα θα φτάνουν
εύκολα, γρήγορα και ξεκούραστα στα µέρη µας.
επιστροφή
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ACTCLICK: Αφιέρωµα στο Water, aqua, eau, vann, wasser, vise, su, ΝΕΡΟ!
από την e-εφηµερίδα του Ευαισθητοποιηµένου Πολίτη
Άκρως ενδιαφέρον ηλεκτρονικό αφιέρωµα στο νερό. Παρουσιάζουµε µερικά από τα περιεχόµενα:
http://www.actclick.com 21 Μαρτίου - 21 Απριλίου 2008, Έτος 2ο, Τεύχος 38ο
SOS o θάνατος κυλάει στον Ασωπό
Ο ποταµός που από πηγή ζωής µετατράπηκε σε καταβόθρα.
Ποιός πίνει το νερό µας;
Πίνουµε νερό φαρµάκι;
Υπάρχουν πολλοί Ασωποί.
Ο πλανήτης διψάει
Ο Έλληνας από τη Σάµο που δροσίζει το Σααντάνι
Το Σααντάνι είναι ένα µικρό χωριό µέσα στο οµώνυµο εθνικό πάρκο στα παράλια της βορειοδυτικής
Τανζανίας.Οι κάτοικοί του φτωχοί, αλλά υπερήφανοι και φιλόξενοι, µε µια εγκαρδιότητα που µε
ξάφνιασε, όταν βρέθηκα εκεί στην καρδιά του περσινού καλοκαιριού.
Ποιος πραγµατικά ευθύνεται για τη λειψυδρία;
Το Χρονικό Μιας Τραγωδίας (1969-Φεβ. 2008)
Το 1969 ο Ασωπός ποταµός χαρακτηρίζεται αποδέκτης επεξεργασµένων βιοµηχανικών λυµάτων
και η παραΑσώπια νότια Βοιωτία αρχίζει να δέχεται τις ρυπογόνες βιοµηχανίες που φεύγουν απ' την
Αττική.
Οι Εξαγγελίες/Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή
Το 2006 (Σεπτέµβριος) το ΥΠΕΧΩ∆Ε µε επίσηµη ανακοίνωσή του είχε παραδεχθεί ότι στην
ευρύτερη περιοχή Οινοφύτων, Σχηµαταρίου και Τανάγρας έχει δηµιουργηθεί άτυπη βιοµηχανική
ζώνη η οποία όµως...
Χρώµιο/Ίδια ιστορία στην Καλιφόρνια
∆ιαχείρηση Αποβλήτων-Πρόστιµα
Τα εργοστάσια που παράγουν επικίνδυνα απόβλητα οφείλουν α) να τα αποθηκεύουν σε κατάλληλες
εγκαταστάσεις και κατόπιν β) να φροντίζουν για την επεξεργασία τους ή να τα στέλνουν σε µονάδες
διαχείρισης αποβλήτων του εξωτερικού.
Εµφιαλωµένο νερό: πόσο ασφαλές είναι;
Εξοικονοµήστε νερό στο σπίτι
Έχουµε συνηθίσει, όποτε χρειαζόµαστε νερό, να ανοίγουµε τη βρύση και να έχουµε άµεση
πρόσβαση στο πολύτιµο αγαθό.
Αποστολή Νερό
Εκσυγχρονισµός του Εκπαιδευτικού Προγράµµατος της ΕΥ∆ΑΠ
περιβαλλοντικό πρόγραµµα που απευθύνεται κυρίως σε µαθητές της Α/βάθµιας Εκπαίδευσης...
Η Λειψυδρία, η Περιβαλλοντική Κρίση και οι ΟΤΑ
Σε άρθρο µας στο τεύχος 45 της «ΠΗΓΗΣ» µε τίτλο «Νερό και Υδροπολιτική» αναφερόµαστε στις
επερχόµενες κρίσεις σε παγκόσµιο επίπεδο που θα έχουν αιτία τα συνεχώς µειούµενα υδατικά
αποθέµατα
Προβληµατική η ∆ιαχείριση των Υδάτων σε Πανευρωπαϊκό Επίπεδο
Προβληµατική είναι η διαχείριση των υδάτων για την πλειοψηφία των ευρωπαϊκών χωρών σύµφωνα
µε έκθεση του WWF. Ειδικότερα η έκθεση «Περιβαλλοντικός ∆είκτης Νερού και Υδροτόπων-Μια
εικόνα της πολιτικής για το νερό στην Ευρώπη»
Οι µαθητές της Αττικής παρέα µε το Σταγονούλη!
Tα νέα των Οργανώσεων
Αποκεφαλισµένη & πυροβοληµένη Μεσογειακή φώκια, βρέθηκε στη Σύρο
One earth Πανελλαδικός συντονισµός κατά του λιθάνθρακα
Ένας εργαζόµενος των Γιατρών Χωρίς Σύνορα τραυµατίστηκε στη Σοµαλία
Σύλλογος Προστασίας και Περίθαλψης Aγριας Ζωής ΑΝΙΜΑ

επιστροφή
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2ο ΤΕΥΧΟΣ ΤΟΥ ΠΕΡΙΟ∆ΙΚΟΥ ΜΟnuΜΕΝΤΑ- Η ∆ΥΝΑΜΗ ΤΟΥ
ΝΕΡΟΥ
∆εύτερο άκρως ενδιαφέρον ηλεκτρονικό αφιέρωµα στο νερό, αυτή τη φορά από την
MOnuMENTA:
Κυκλοφόρησε το 2ο τεύχος του ελεύθερης πρόσβασης ηλεκτρονικού περιοδικού MOnuMENTA
(www.monumenta.org), το οποίο είναι αφιερωµένο στη ∆ύναµη του Νερού. …
Τα άρθρα του 2ου τεύχους είναι ποικίλλα.
Με την κυκλοφορία του δεύτερου τεύχους ξεκίνησε και η δράση του περιοδικού για το νερό. To
MOnuMENTA θέλοντας να επιτύχει τους στόχους της ενηµέρωσης και της ευαισθητοποίησης
προσπαθεί να πραγµατοποιεί δραστηριότητες. Κύριο µέληµά του είναι η συνεργασία µε τον
κόσµο, γι’ αυτό πάντα ζητά την αποστολή άρθρων από τους αναγνώστες του για µνηµεία του
φυσικού και δοµηµένου περιβάλλοντος που είναι σε κίνδυνο!!!
Για περισσότερες πληροφορίες: www.monumenta.org
επιστροφή
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TERRA CYPRIA NEWSLETTER ISSUE 4
Η Terra Cypria, το Κυπριακό Ίδρυµα Προστασίας του Περιβάλλοντος παρουσιάζει το τέταρτο
τεύχος του µηνιαίου ηλεκτρονικού περιοδικού του.
Μπορείτε να διαβάσετε το περιοδικό µας ακολουθώντας τον πιο κάτω σύνδεσµο:
http://www.conservation.org.cy/newsletter/volume4.html
Στο τεύχος αυτό παρουσιάζουν, µεταξύ άλλων, τα εξής άρθρα:
 ∆ωρεάν φωτοβολταικά συστήµατα
 Εργαστήρι αξιολογήσεως του τοπίου
 Οδεύοντας προς την αειφορία
 Environmental Dimensions of Education for Sustainable Development
επιστροφή
ΣΥΝΙΣΤΟΥΜΕ: Ηλεκτρονικό Περιοδικό 4:

Κλίµα και Ενέργεια (No 5) του Μεσόγειος SOS
(∆είτε επίσης τα προηγούµενα ενηµερωτικά δελτία του ∆ικτύου Μεσόγειος SOS για το κλίµα και
την ενέργεια: Κλίµα & Ενέργεια - τ.1, Κλίµα & Ενέργεια - τ.2, Κλίµα & Ενέργεια - τ.3, Κλίµα &
Ενέργεια - τ.4)
Το τελευταίο δίµηνο, οι διεθνείς προσπάθειες για την αντιµετώπιση της κλιµατικής αλλαγής
χαρακτηρίστηκαν από τις σχετικές προτάσεις της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, ενώ εγκαινιάστηκαν και
οι διεθνείς διαπραγµατεύσεις για το «διάδοχο» του Πρωτοκόλλου του Κιότο, που δροµολογήθηκαν
το Νοέµβριο στο Μπαλί.
Στα δικά µας, η εκστρατεία ενηµέρωσης και ευαισθητοποίησης «∆ράση για το κλίµα» που
πραγµατοποιεί το ∆ίκτυο ΜΕΣΟΓΕΙΟΣ SOS από τον Ιούλιο του 2007 συνεχίστηκε µε µεγάλη
επιτυχία σε άλλες τρεις πόλεις, ενώ ολοκληρώνεται το Μάιο µε παρουσιάσεις και εκδήλωση στην
Αττική.

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ
∆ΡΑΣΕΙΣ
«∆ράση για το Κλίµα» στην περιφέρεια
Τελική εκδήλωση της καµπάνιας «∆ράση για το κλίµα» στην Αθήνα
∆ιεθνές συνέδριο «Χτίζοντας Οικο-Γειτονιές στη Μεσόγειο»
ΘΕΣΕΙΣ & ΑΝΑΛΥΣΕΙΣ
Θέσεις για χωροταξικό ΑΠΕ
Ο Λιθάνθρακας δεν είναι εναλλακτική λύση
ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΕΣ ΕΚΘΕΣΕΙΣ
Η κλιµατική αλλαγή είναι πραγµατικότητα
Κλιµατική αλλαγή και πουλιά
Μεταφορές & περιβάλλον
EΥΡΩΠΑΪΚΕΣ ΠΟΛΙΤΙΚΕΣ
Το πακέτο προτάσεων της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για το κλίµα
Το Ευρωκοινοβούλιο για την εξοικονόµηση ενέργειας (και τις ... σόµπες εξωτερικού χώρου)
ΝΕΑ ΕΚ∆ΗΛΩΣΕΙΣ
Έκθεση τεχνολογιών, εφαρµογών εξοικονόµησης και Ανανεώσιµων Πηγών Ενέργειας - EnergyRES
Συνάντηση κορυφής "The Athens Summit 2008: Global Climate and Energy Security"

Σηµαντικό ενδιαφέρον έχουν για την Επαρχία Ικαρίας τα συνιστώµενα δύο κείµενα που
ακολουθούν:
1. Κλιµατική αλλαγή και πουλιά: Η κλιµατική αλλαγή θα έχει σηµαντικές επιπτώσεις όχι µόνο
στην οικονοµία και τις ανθρώπινες κοινωνίες, αλλά και στην άγρια ζωή. Σύµφωνα µε τον «Άτλαντα
για τα Αναπαραγόµενα Πουλιά της Ευρώπης και την Κλιµατική Αλλαγή», που δηµοσίευσε η Royal
Society for the Protection of Birds, έως τα τέλη του αιώνα µας κατά µέσο όρο, κάθε ευρωπαϊκό είδος
θα µετατοπιστεί κατά 550 χλµ. βορειοανατολικά, οδηγώντας έτσι σε εξαφάνιση απειλούµενα είδη,
τα οποία δεν θα µπορέσουν να προσαρµοστούν. Σχετικοί χάρτες για τα πουλιά της Ελλάδας από την
ιστοσελίδα της Ορνιθολογικής Εταιρίας:
http://ornithologiki.gr/docs/dt/maps_greek_species_climate.pdf
2. Μεταφορές & περιβάλλον: Ο τοµέας των µεταφορών είναι ο τοµέας µε τη µεγαλύτερη αύξηση
εκποµπών CO2 στην ΕΕ τόσο αναλογικά, όσο και σε απόλυτα µεγέθη! Χαρακτηριστικό είναι πως,
ενώ στην ΕΕ των 15, την περίοδο 1990-2005, οι συνολικές εκποµπές µειώθηκαν κατά 2%, στον
τοµέα µεταφορών οι εκποµπές αυξήθηκαν κατά 26%! Η Έκθεση της Ευρωπαϊκής Υπηρεσίας
Περιβάλλοντος, που εξετάζει τη συνεισφορά του τοµέα µεταφορών στην κλιµατική αλλαγή και
καταλήγει - µεταξύ άλλων - πως από µόνα τους, τεχνολογικά µέτρα είναι ανεπαρκή για τη µείωση
των εκποµπών (στα αγγλικά):
http://reports.eea.europa.eu/eea_report_2008_1/en/EEA_report_1_2008_TERM.PDF
επιστροφή
Συνιστούµενη ιστοσελίδα:

Υπουργείο Αιγαίου
Το Υπουργείο Αιγαίου καταργήθηκε και έγινε Γενική Γραµµατεία Αιγαίου, µέσα στο Υπουργείο
Ναυτιλίας. Από την ιστοσελίδα του αναδηµοσιεύουµε ένα µικρό περιεκτικό κείµενο για το
νησιώτικο χώρο.
Τρίτη, 5 Φεβρουαρίου 2008

Ο Ελληνικός νησιωτικός χώρος
αρχείο pdf
Στην Ευρωπαϊκή Ένωση υπάρχουν περίπου 440 νησιά που καλύπτουν το 5% του εδάφους της
και διαµορφώνουν 20 νησιωτικές περιφέρειες. Τα ελληνικά νησιά αντίστοιχα αντιπροσωπεύουν
το 19% της ελληνικής επικράτειας ενώ ο πληθυσµός τους αγγίζει το 15%.
Ο ελληνικός νησιωτικός χώρος όπως και κάθε άλλος νησιωτικός χώρος αποτελεί µια περιοχή µε
ιδιαίτερα κοινωνικά και οικονοµικά χαρακτηριστικά, λόγω του νησιωτικού χαρακτήρα και της
φυσικής αποµόνωσής του. Τα χαρακτηριστικά που συνθέτουν αυτήν την ιδιαιτερότητα είναι:
Η δηµογραφική και κοινωνική αποσταθεροποίηση, που εκδηλώνεται µε την µορφή
δηµογραφικής αποψίλωσης, µε τη µορφή της πληθυσµιακής έκρηξης σε ορισµένες περιόδους,
είτε µε την ύπαρξη υψηλών ποσοστών ανεργίας.
Η αποδιάρθρωση του παραγωγικού ιστού και η συρρίκνωση της παραγωγικής βάσης. Κύρια
χαρακτηριστικά των επιµέρους στοιχείων που συνθέτουν τον παραγωγικό ιστό του νησιωτικού
χώρου είναι α) η ευκαιριακή οικονοµία η οποία στηρίζεται σχεδόν αποκλειστικά στον τριτογενή
τοµέα, β) η υπερεκµετάλλευση των περιορισµένων φυσικών πόρων, γ) η τεχνολογική και
οικονοµική εξάρτηση, δ) οι µεγάλες αδυναµίες στην παροχή υψηλού επιπέδου υπηρεσιών
υγείας, εκπαίδευσης και κοινωνικών υπηρεσιών, ε) το υψηλό κόστος δηµιουργίας και
συντήρησης υποδοµών, στ) η έλλειψη εξειδικευµένου εργατικού δυναµικού, ζ) η απουσία
οικονοµιών κλίµακας για τις επιχειρήσεις και η) οι δυσχερείς συνθήκες µεταφορών και
επικοινωνίας.
∆ηµιουργείται έτσι ένας φαύλος κύκλος υπανάπτυξης που στηρίζεται σε δοµικά προβλήµατα
που έχουν τις βάσεις τους στις ιδιαιτερότητες του νησιωτικού χώρου, οι οποίες αναχαιτίζουν
µόνιµα και συσσωρευτικά την ανάπτυξη των νησιών. Στα πλαίσια της γενικότερης
κοινωνικοοικονοµικής ανάπτυξης της Ελλάδας κατά τα τελευταία χρόνια παρατηρείται µια
στασιµότητα των καθοδικών φαινοµένων στα νησιά, η οποία παραµένει ωστόσο
αποσπασµατική. Στον επόµενο πίνακα παρουσιάζονται µερικοί δείκτες ευηµερίας ανά νησιωτική
περιφέρεια.
Περιφέρεια
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1000
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Πηγή: ΣΠΑ 1994-1999, ΚΕΠΕ
Πηγή: Πανεπιστήµιο Αιγαίου - Τµήµα Πολιτισµικής Τεχνολογίας & Επικοινωνίας
Επιστηµονικός υπεύθυνος: Βερνίκος Νίκος
http://ftp.ypai.gr/isite/page/1714,1,0.asp?mu=13&cmu=89&thID=0
επιστροφή

Ολοι οι σύλλογοι της Ικαρίας στην οικουµένη
Βρήκαµε στο περιοδικό ΚΑΒΟ ΠΑΠΑΣ (Νο 5) µια εξαιρετική συλλογή: Όλους τους
Ικαριακούς Συλλόγους. Τους αναδηµοσιεύουµε:
Σύλλογοι ∆ήµου Αγ. Κηρύκου (20 σύλλογοι)
ΝΕΩΝ ΑΓΙΟΥ ΚΗΡΥΚΟΥ, ΞΕΝΟ∆ΟΧΟΫΠΑΛΛΗΛΩΝ, «ΙΚΑΡΟΣ», «ΠΡΑΜΝΟΣ»,
ΟΙΚΟΛΟΓΙΚΟΣ, ΦΙΛΩΝ ΦΙΛΑΡΜΟΝΙΚΗΣ, ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΩΝ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΟΥ ΤΟΜΕΑ,
ΟΙΚΟ∆ΟΜΩΝ, ΑΛΙΕΥΤΙΚΟΣ, ΛΥΚΕΙΟ ΕΛΛΗΝΙ∆ΩΝ, ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΙΚΗ ΛΕΣΧΗ,
ΚΤΗΝΟΤΡΟΦΙΚΟΣ, ΣΩΜΑΤΕΙΟ ΤΑΞΙΤΖΗ∆ΩΝ, ΞΕΝΟ∆ΟΧΩΝ, ΠΑΛΙΝΝΟΣΤΟΥΝΤΩΝ
«ΚΡΙΚΟΣ», ΓΟΝΕΩΝ & ΚΗ∆ΕΜΟΝΩΝ ΛΥΚΕΙΟΥ, ΓΟΝΕΩΝ & ΚΗ∆ΕΜΟΝΩΝ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ,
ΓΟΝΕΩΝ & ΚΗ∆ΕΜΟΝΩΝ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟΥ, ΧΟΡΕΥΤΙΚΟΣ
Σύλλογοι ∆ήµου Ευδήλου (17 Σύλλογοι)
ΓΥΝΑΙΚΩΝ «Η ΕΡΓΑΝΗ ΑΘΗΝΑ», «Ο ΑΡΙΣΤΕΙ∆ΗΣ», ΛΥΚΕΙΟ ΕΛΛΗΝΙ∆ΩΝ,
ΚΑΡΑΒΟΣΤΑΜΟΥ «Ο ΓΕΡΟΝΤΑΣ», ΚΑΡΑΒΟΣΤΑΜΟΥ «Ο ΒΡΑΧΟΣ», ΝΕΩΝ
ΚΑΡΑΒΟΣΤΑΜΟΥ, ΑΥΛΑΚΙΟΥ «Ο ΕΛΙΓΚΑΣ», ΠΕΡΑΜΑΡΙΤΩΝ ΦΡΑΝΤΑΤΟΥ,
ΦΡΑΝΤΑΤΟΥ, ΑΚΑΜΑΤΡΑΣ «Η ΚΕΦΑΛΑ», «Ο ΚΑΜΠΟΣ», ∆ΑΦΝΗΣ, ΚΟΣΟΙΚΙΩΝ «ΤΟ
ΚΑΣΤΡΟ» (ΣΤΕΛΙ), ΝΕΟΛΑΙΑΣ «Η ΑΡΕΘΟΥΣΑ», ΠΕΤΡΟΠΟΥΛΙΟΥ
σύλλογοι
Σύλλογοι ∆ήµου Ραχών (11 Σύλλογοι)
ΧΡΙΣΤΟΥ ΡΑΧΩΝ, ΚΙΝΗΣΗ ΠΟΛΙΤΩΝ ΡΑΧΩΝ, ΑΓΙΟΥ ∆ΗΜΗΤΡΙΟΥ «Η ΛΙΤΑΝΗ»,
ΠΡΟΦΗΤΗ ΗΛΙΑ, ΚΑΡΥ∆ΙΩΝ «ΟΙ ΚΑΡΕΣ», ΑΓ. ΠΟΛΥΚΑΡΠΟΥ, ΓΙΑΛΙΣΚΑΡΙΟΥ «Η
ΑΝΑΛΗΨΗ», ΜΑΝ∆ΡΙΩΝ «Η ∆ΟΛΙΧΗ», ΑΡΜΕΝΙΣΤΗ «Ο ΑΡΜΕΝΙΣΤΗΣ», «ΠΡΟΕΣΠΕΡΑ»
Σύλλογοι πολιτιστικοί και εξωραϊστικοί (19 σύλλογοι)
ΠΛΑΓΙΩΤΩΝ, ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΕΩΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΧΡΥΣΟΣΤΟΜΟΥ, ΛΕΙΒΑ∆ΙΟΥ
ΧΡΥΣΟΣΤΟΜΟΥ, ΞΥΛΟΣΥΡΤΙΟΥ «ΑΘΕΡΑΣ», ΓΛΑΡΕ∆ΟΥ «ΟΜΟΝΟΙΑ», ΧΡΙΣΤΟΥ
«ΜΕΤΑΜΟΡΦΩΣΗ», ΑΓΙΟΥ ΠΑΝΤΕΛΕΗΜΟΝΑ, ΠΑΝΑΓΙΑΣ «ΜΑΡΜΑΡΙΩΝ»,
ΚΟΥΝΤΟΥΜΑ, ΘΕΡΜΩΝ «ΑΝΑΛΗΨΗ», ΦΑΡΟΥ «Ο ΦΑΡΟΣ», ΠΕΡ∆ΙΚΙΟΥ «ΤΟ ΠΕΡ∆ΙΚΙ»,
ΚΑΤΑΦΥΓΙΟΥ, ΟΞΕ «ΠΛΑΤΑΝΟΣ», ΚΙΟΝΙΟΥ «ΑΓ. ΓΕΩΡΓΙΟΣ», ΜΟΝΟΚΑΜΠΙΟΥ «ΑΓΙΑ
ΣΟΦΙΑ», ΦΩΚΙΑΝΕΪΚΩΝ «ΠΡΟΟ∆ΟΣ», ΜΑΥΡΑΤΟΥ
αθλητικοί σύλλογοι (8 σύλλογοι)
ΙΚΑΡΟΣ, ΠΡΑΜΝΟΣ, ΜΕΣΣΑΡΙΑΣ, ΚΟΥΡΣΑΡΟΣ, ∆ΙΑΓΟΡΑΣ, ΕΥ∆ΗΛΟΥ,
ΝΑΥΤΑΘΛΗΤΙΚΟΣ ΟΜΙΛΟΣ ΨΑΡΑ∆ΩΝ ΚΑΡΑΒΟΣΤΑΜΟΥ
σύλλογοι µε έδρα την αθήνα (19 σύλλογοι_
ΠΑΝΙΚΑΡΙΑΚΗ Α∆ΕΛΦΟΤΗΤΑ, ΝΕΟΛΑΙΑΣ ΙΚΑΡΙΑΣ, ΑΡΕΘΟΥΣΑΣ, ΑΓΙΟΥ
ΠΟΛΥΚΑΡΠΟΥ, «ΕΝΩΣΗ» (ΒΡΑΚΑ∆ΩΝ – ΚΟΥΝΙΑ∆ΩΝ – ΠΡΟΕΣΠΕΡΑΣ)
ΒΟΡΕΙΟ∆ΥΤΙΚΗΣ ΙΚΑΡΙΑΣ, «ΟΙΝΟΗ» (ΚΑΜΠΟΥ ΙΚΑΡΙΑΣ), ΜΑΓΓΑΝΙΩΤΩΝ ΙΚΑΡΙΑΣ “ΤΟ
ΚΑΒΑΚΙ”, «ΦΡΑΝΤΑΣ» (ΦΡΑΝΤΑΤΟ – ΜΑΡΑΘΟ – ΠΗΓΗ), ΜΕΣΣΑΡΙΤΩΝ, ΡΑΧΙΩΤΩΝ,
ΙΚΑΡΙΑΣ «Ο ΚΑΒΟ ΠΑΠΑΣ», ΙΚΑΡΙΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΩΝ, ΠΕΡΑΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΓΥΡΩ ∆ΗΜΩΝ
«Ο ΙΚΑΡΟΣ», ΦΕΣΤΙΒΑΛ ΙΚΑΡΙΑΣ, ΕΤΑΙΡΙΑ ΙΚΑΡΙΑΚΩΝ ΜΕΛΕΤΩΝ, ΠΕΡ∆ΙΚΙΟΥ,
«ΑΡΤΕΜΙΣ ΤΑΥΡΟΠΟΛΟΣ», ΑΕΡΑΘΛΗΤΙΚΟΣ
σύλλογοι αµερικής-καναδά - αυστραλίας
Πράµνος (Γιανκστάουν, Οχάιο)
V.I. Chebithes (Άκρον, Οχάιο)
Φάρος (Κλίβελαντ, Οχάιο)
∆αίδαλος (Γουόρεν, Οχάιο)
Πανδίκη (Νέα Υόρκη)
∆ολύχι (Στιούµπενβιλ, Οχάιο)
Ίκαρος (Πίτσµπουργκ, Πενσυλβάνια)

Φουτρίδες (Σικάγο, Ιλλινόις)
Σπανός / Αρετή (Νιτρόιτ, Μίσιγκαν)
Θέρµα (Γουίλµινγκτον, Βόρεια Καρολίνα)
Λύνχος (Βόρεια Καρολίνα)
Αθέρας (Φιλαδέλφεια, Πενσυλβάνια)
Οινόη (Νότια Καρολίνα)
Νέα Ικαρία (Λιµάνι Τζέφερσον, Νέα Υόρκη)
Λεύκας (Βαλτιµόρη, Μάρυλαντ)
Χρίστος Ε. Αϊβαλιώτης (Κολόµπους, Οχάιο)
Κουρσάρος (Νέα Υόρκη)
Ήλιος (Κλίαργουοτερ, Καλιφόρνια)
Κάβο Πάπας (Χιούστον, Τέξας)
Λαγκάδα «Το Πνεύµα της Ικαρίας» (Ατλάντα, Γεωργία)
∆ράκανον (Πάρµα, Οχάιο)
Νικαριά (Βοριοδυτική Ιντιάνα)
Παναγία (Λάνκαστερ, Νέα Υόρκη)
Νήσος Ικαρία (Τορόντο, Οντάριο)
Ο Ίκαρος του Μόντρεαλ (Μόντρεαλ, Κεµπέκ)
Πανικαριακή Αδελφότητα Αυστραλίας (Αδελαϊδα, Ν. Αυστραλία)
ΠΗΓΗ: "Κάβο Πάπας", ο σύλλογός µας κυκλοφορεί το... 5ο τεύχος! Tώρα µπορείτε να
διαβάσετε την εφηµερίδα µας και στο διαδίκτυο στην ιστοσελίδα www.nikaria.gr αλλά και στα
links του Yahoo club: hikingikaria.
επιστροφή
Συνιστούµενο βιβλίο:

«Κατωπεριµενώµατα: Κριτική του Μετά – αρχιτεκτονικού χώρου»
Στο νέο του βιβλίο, µε τίτλο: «Κατωπεριµενώµατα: Κριτική του Μετά – αρχιτεκτονικού
χώρου», ένα βιβλίο γεµάτο αγωνία για την αρχιτεκτονική και το περιβάλλον, ο Αντώνης Κ.
Αντωνιάδης µας παρουσιάζει, µε γραφή εξαίσια και απέριττη, σαράντα έξι δοκίµια στα
οποία, καθώς φαίνεται, δεν αρκείται απλώς και µόνο στον εντοπισµό ή ακόµα και την
περιγραφή των θεµάτων του, αλλά δίνει απαντήσεις σοβαρές και µάλιστα και σε
ανακύπτοντα ζητήµατα ηθικής.
(Εκδόσεις : ΕΛΕΥΘΕΡΟΣ ΤΥΠΟΣ, Βαλτετσίου 53, Αθήνα -Τηλ. 210 380 20 40)
Η γνώση είναι ένα κράµα θεωρητικής κατάρτισης, πρακτικής άσκησης, αλλά και κοινωνικής
εµπειρίας.Και ο αρχιτέκτονας κ. Αντώνης Κ. Αντωνιάδης έχει αναµφίβολα βαθειά γνώση της
τέχνης που πολλά χρόνια υπηρετεί µε σεβασµό.
Στο νέο του βιβλίο, µε τίτλο: «Κατωπεριµενώµατα: Κριτική του Μετά – αρχιτεκτονικού
χώρου», ένα βιβλίο γεµάτο αγωνία για την αρχιτεκτονική και το περιβάλλον, µας παρουσιάζει,
µε γραφή εξαίσια και απέριττη, σαράντα έξι δοκίµια στα οποία, καθώς φαίνεται, δεν αρκείται
απλώς και µόνο στον εντοπισµό ή ακόµα και την περιγραφή των θεµάτων του, αλλά δίνει
απαντήσεις σοβαρές και µάλιστα και σε ανακύπτοντα ζητήµατα ηθικής. Με λόγο, όπως πάντα,
αιχµηρό: τον καθαρό λόγο του ευσυνείδητου τεχνίτη – θεωρητικού – δάσκαλου, που ανησυχεί
για όλα αυτά που συµβαίνουν και το φωνάζει δυνατά…
Το βιβλίο χωρίζεται σε τέσσερις ενότητες: την «Αρχιτεκτονική του Άγχους», που είχε αρχίσει
το 1982 µε το προ πολλού χρόνου εξαντληµένο βιβλίο του µε τίτλο «Ο Φωταγωγός», τα
«Τοπικο-αισθητικά», ένα σύνολο «µεταπτυχιακών σπουδών», όπως ο ίδιος ορίζει την ενότητα
αυτή, στο ελληνικό Laissez faire, που είναι εµπνευσµένη από τη ζωή του στην Ύδρα, τα
«Παραινετικά» µε κείµενα που αφορούν ανθρώπους και βιωµατικές καταστάσεις που τον
ενέπνευσαν και που πιστεύει ότι θα εµπνεύσουν και άλλους και τέλος τα «Κριτικά»: µια

ενότητα που θέτει ως στόχο την επανεξέταση (και ίσως εκ νέου συγγραφή) της ιστορίας της
ελληνικής αρχιτεκτονικής του εικοστού αιώνα, απαλλαγµένης από τα προβλήµατα των
ατελείωτων διαµαχών και της οικογενειοκρατίας, που κυριολεκτικά µάστιζαν την εγχώρια
αρχιτεκτονική του δεύτερου µισού του εικοστού αιώνα, µε διάθεση αντικειµενική και πνεύµα
εύστοχο.
∆ιαβάζοντας το βιβλίο αυτό, οι κριτικοί, επαγγελµατίες του χώρου, θα επικεντρωθούν καταρχήν
στις αναλύσεις που έχει κάνει ο συγγραφέας υπό τον τίτλο «Κριτική του Μετά – αρχιτεκτονικού
χώρου», κεντρικός άξονας των οποίων είναι, πράγµατι, η ασυνέπεια µεταξύ πράξης –
κατασκευής ενός αρχιτεκτονήµατος και αρχικής µελέτης.
Όµως, κατά την γνώµη µου, ο Αντωνιάδης χρησιµοποιεί αυτό το φαινόµενο της αυθαίρετης
δόµησης των ανασηκωµάτων και των κατωπεριµενωµάτων, για να αναδείξει τελικά τη
δυστυχία του αγωνιώντος και αγνοώντος πολίτη, ο οποίος νοµίζει ότι «απλά» µε µια παρανοµία
διαθέτει «µεγαλύτερη» περιουσία σε µ2…
Χρησιµοποιεί, δηλαδή, το φαινόµενο της αυθαιρεσίας για να ξεγυµνώσει κατ’ ουσία τη
διαφθορά των εκπροσώπων της πολιτείας, που συµµετέχουν στον «χορό» «ωσάν νύφες» που
περιµένουν εναγωνίως από τους καλεσµένους τους να τους κρεµάσουν τα χιλιάρικα στο
νυφικό…
Και δεν σταµατά εκεί, αλλά µε εντιµότητα και ευθύτητα κρούει τον κώδωνα και σε όλους τους
αρχιτέκτονες που άµεσα ή έµµεσα, πρακτικά ή θεωρητικά, συντηρούν και πολλές φορές
προκαλούν αυτή τη δυστυχία που βιώνει ο απανταχού ανθρωπάκος…
Κάπου λέει ο συγγραφέας ότι τα Κατωπεριµενώµατα άργησαν να γίνουν βιβλίο, γιατί απλά δεν
σταµατούν ποτέ… Ακούγεται µάλλον πειστικό, όπως πειστικές είναι και οι σκληρές απαντήσεις
που διαβάζει κανείς σε κάθε µία από τις τριακόσιες σελίδες αυτού του βιβλίου: απαντήσεις
ουσιαστικές που τις δίνει ένας άνθρωπος µε γνώση του αντικειµένου και επίγνωση των
συνθηκών και συνεπειών, απαντήσεις που καταθέτονται ως εµπειρία ζωής και που σίγουρα δεν
δίνονται γιατί έτσι άκουσε από «µια ξαδέρφη που µια φίλη της γνωρίζει καλά τον ∆ήµαρχο»!
Και αν ακόµα κάποιος αναγνώστης βιαστεί να χαρακτηρίσει το βιβλίο «µηδενιστικό», θα του
πρότεινα καταρχήν να το ξαναδιαβάσει προσεχτικά και στη συνέχεια, αφού το ολοκληρώσει, να
παρατηρήσει καλά το εξώφυλλό του…
Κλείνοντας τούτες τις γραµµές, θα ήθελα να ευχαριστήσω δηµόσια τον κύριο Αντώνη Κ.
Αντωνιάδη για την µακρόχρονη παρουσία του και την ουσιαστική στήριξή του στο
greekarchitects. gr.
Μερικά από τα κείµενα του νέου βιβλίου του έχουν δηµοσιευτεί για πρώτη φορά στο
greekarchitects. gr και αυτό είναι για εµάς αληθινή τιµή.
Βασίλης Μιστριώτης - Αρχιτέκτων µηχανικός
επιστροφή
Συνιστούµενο Ηµερολόγιο:

Κάβο Πάπας: του Χρόνου οι συµπηγάρηδες
Κυκλοφόρησε το νέο ηµερολόγιο του συλλόγου Ικαρίας Κάβο Πάπας:
του Χρόνου οι συµπηγάρηδες* (*συνεταίροι) επαγγέλµατα της Νικαριάς
όσα άντεξαν κι όσα σχόλασαν … στο πέρασµα του χρόνου
Μετά την βράβευση του ηµερολογίου 2007 «καριώτικα σιχτίρια»¨στον πανελλήνιο διαγωνισµό
ΕΒΓΕ, ο Σύλλογος Ικαρίας Κάβο Πάπας, δηµιούργησε και κυκλοφορεί το ηµερολόγιο του 2008.
Μέσα στις σελίδες του θα βρείτε φωτογραφίες και µαρτυρίες από τον καρβουνιάρη, τη νενέ
(παραµάνα), τον γεµετζή (ναυτικός), τον µυλωνά, την υφάντρα κ.α.
Καριώτικα επαγγέλµατα. Συνεργάστηκαν µε τον Χρόνο κι έφτασαν ως το σήµερα µέσα από την
καθηµερινότητα, την θύµηση, το όνειρο. Μνήµες, αφηγήσεις και στιγµές. Σε κάποια
οικογενειακή µάζωξη, στον καφενέ του χωριού από την δίπλα παρέα των γερόντων ή και
ανοίγοντας στο παλιό το σπίτι µια παλιά αµπάρα γεµάτη φωτογραφίες και σύνεργα. ∆ε µπορεί,
θα τις έχετε ακούσει κι εσείς. Επανέρχονται, σιγοµουρµουρίζουν, υπάρχουν.
Όλα αυτά συγκεντρώσαµε και σας τα προσφέρουµε µε τον δικό µας τρόπο για να σας
συντροφεύουν στο νέο έτος. Το ταξίδι ήταν συναρπαστικό για µια ακόµη φορά. Σας

προτείνουµε να το ζήσετε κι εσείς, να βάλετε αυτές τις φωνές και τις εικόνες του Χρόνου µέσα
στο σπίτι σας για να σµίξει το δικό µας σήµερα µε το µόχθο και τον κάµατο του παρελθόντος. Η
µηχανή του Χρόνου υπάρχει, µέσα στην καρδιά µας˙ είναι η µνήµη του χτες και η ελπίδα µας
για το αύριο.
Καλή χρονιά γεµάτη υγεία και ευτυχία
Κάβο Πάπας
Πληροφορίες για την έκδοση:
Κείµενα – Επιµέλεια κειµένων: Κωνσταντίνος Βατούγιος
Σχεδιασµός - Επιµέλεια σχεδιασµού: Μενέλαος Μανώλης
Στο http://clubs.pathfinder.gr/kavopapas θα µπορέσετε να δείτε τις σελίδες του νέου µας
ηµερολογίου σε ηλεκτρονική µορφή.
Στην Ικαρία το ηµερολόγιό µας διατίθεται στο φωτογραφείο του Χρίστου Μαλαχία στον Χριστό
Ραχών και στο βιβλιοπωλείο του Σταµούλου στον Εύδηλο.
Για περισσότερες πληροφορίες απευθυνθείτε:
Γιάννης Κράτσας: 6972807963, Νίκος Βουδαντάς: 6972304370, Χριστίνα Πλάκα: 6945414635,
Αθηνά Μάγγουρα: 6974305204
Σύλλογος Ικαρίας, Κάβο Πάπας, χωριών δηµοτικού διαµερίσµατος Καρκιναγρίου, Μαιζώνος
66, Τ.Κ. 10438, Αθήνα, τηλ 210 5221129,
e-mail: kavopapas@yahoo.gr, http://clubs.pathfinder.gr/kavopapas
επιστροφή

Επιπλέον άδεια 2-4 ηµερών
Περισσότερες ηµέρες κανονική άδεια θα παίρνουν οι δηµόσιοι υπάλληλοι που υπηρετούν σε
παραµεθόριες περιοχές, σύµφωνα µε νέα απόφαση του υπουργού Εσωτερικών Προκόπη
Παυλόπουλου. Ετσι εκείνοι που υπηρετούν στις Κυκλάδες θα παίρνουν δύο ηµέρες παραπάνω
κανονική άδεια, εκείνοι που υπηρετούν στους νοµούς Κιλκίς, Σερρών, Πέλλας, Θεσπρωτίας,
Ιωαννίνων, Καστοριάς, Φλώρινας και ∆ράµας τρεις ηµέρες κι εκείνοι που υπηρετούν στους
νοµούς Ξάνθης, Ροδόπης, Εβρου, Λέσβου, Χίου, Σάµου, ∆ωδεκανήσων και Κέρκυρας τέσσερις
ηµέρες. Ειδικά για τους πρωτοδιοριζόµενους η προσαύξηση της κανονικής τους άδειας θα
γίνεται αφού συµπληρώσουν δύο µήνες πραγµατικής υπηρεσίας και µέχρι το τέλος του έτους.
ΕΛΕΥΘΕΡΟΤΥΠΙΑ - 05/03/2008
επιστροφή
Καλή αντάµωση στο επόµενο τεύχος.
Στείλτε µας άρθρα ή σχόλια δικά σας για δηµοσίευση.
Στείλτε µας τη γνώµη σας για την ηλεκτρονική έκδοση. igiann@tee.gr
Στείλτε µας ηλεκτρονικές διευθύνσεις ενδιαφεροµένων να λαµβάνουν το ηλεκτρονικό
περιοδικό.

