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Επιστροφή στην αρχική σελίδα 

 

 

Ικαριακά και Φουρνιώτικα Νέα 
Ηλεκτρονική έκδοση αναπτυξιακού χαρακτήρα της Επαρχίας Ικαρίας 

εκδότης: Ηλίας Γιαννίρης 

 

Νέα Περίοδος Τεύχος 6, Ιανουάριος-Φεβρουάριος 2007       

προηγούµενα τεύχη 

 

Φάκελος: Ικαρία - Φούρνοι, περιβάλλον και 

περίγυρος 
(συλλογή δηµοσιευµάτων) 

 

Περιεχόµενα 

 

Σηµείωµα της έκδοσης 

 

Φάκελος: Ικαρία-Φούρνοι, περιβάλλον και περίγυρος 
 

1. Πριν από τους οικότοπους και τα οικοσυστήµατα υπάρχουν οι γεώτοποι. 

 

2. Η Ικαρία, οι Φούρνοι και το πυρηνικό λόµπι- Για την εξόρυξη ουρανίου στη Μακεδονία:  

• ραδιενεργός... Θησαυρός της Eλλάδας  

 

3. Τα πυρηνικά έρχονται και στην Ελλάδα; 

• Ακουγιού εις τριπλούν 

• Τουλάχιστον 5 νέοι αντιδραστήρες στη γειτονιά της Ελλάδας  

• Το Ευρωπαϊκό Πράσινο Κόµµα αντίθετο µε το πυρηνικό εργοστάσιο της Σινώπης, που 

ανακοίνωσε επισήµως η Τουρκία 

• ***SOS*** Απόρρητη εισήγηση για πυρηνικό εργοστάσιο στην Ελλάδα 

 

4. Πεζοπορία και Ικαρία (του Ελληνικού Ορειβατικού Συλλόγου Καβάλας) 

 

5. Υπολείµµατα και όχι Απορρίµµατα 

 

6. Αιολική Ενέργεια -Ευλογία ή ευκαιρία για καταπάτηση προστατευόµενων περιοχών 

 

• Παύση λειτουργίας των Αιολικών Πάρκων Σάµου και Ικαρίας  

• Αιολικά Πάρκα και Ορνιθοπανίδα  

• Το ΥΠΕΧΩ∆Ε και η αιολική ενέργεια- Η αναθεώρηση του άρθρου 24 του 

Συντάγµατος από την πίσω πόρτα  

 

Ικαρία: Περιπτώσεις µε δυο µέτρα και δύο σταθµά; Περιπτώσεις µε πολίτες πρώτης και 

δεύτερης κατηγορίας; 
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Σηµείωµα της έκδοσης 
 

Στο τεύχος αυτό επιλέξαµε να κάνουµε µια αποδελτίωση για διάφορα περιβαλλοντικά θέµατα 

που αφορούν και την Ικαρία. Από αυτά τα δηµοσιεύµατα πιστεύουµε ότι προκύπτει και το 

πλαίσιο και κάποιες γενικές κατευθύνσεις που πρέπει (ή δεν πρέπει) να ακολουθήσει η Ικαρία.  

Το αφιέρωµα αυτό δεν αναφέρεται  στις γνωστές και κυρίαρχες περιβαλλοντικές προσεγγίσεις 

που εστιάζουν στα υπάρχοντα ή απειλούµενα ενδηµικά είδη (ξέρουµε µόνο ορισµένα και 

πρέπει να συνεχιστεί η έρευνα για πλήρη γνώση τους). Ούτε εστιάζει στη γνωστή και 

αναγνωρισµένη σπάνια βιοποικιλλότητα του συµπλέγµατος Ικαρίας-Φούρνων (και πρέπει να 

συνεχιστεί η έρευνα για πλήρη γνώση τους).  

Οι περιβαλλοντικές προσεγγίσεις πρέπει να εντάσσονται σε ένα ευρύτερο πλαίσιο, το οποίο 

διερευνούµε σε αυτό το τεύχος.  

1. Υπάρχουν σηµαντικά και σπάνια απολιθώµατα στους γεώτοπους της Επαρχίας, για τα οποία 

ξέρουµε πολύ λίγα (και πρέπει να γίνει η έρευνα για πλήρη γνώση τους). Προϋπόθεση 

αποτελεί η γνώση µας για τους ίδιους τους γεώτοπους της Ικαρίας. Αναδηµοσιεύουµε ένα 

κείµενο της Ελληνικής Γεωλογικής Εταιρείας για να πάρουν οι αναγνώστες µας µια ιδέα για 

την ευρύτητα και τη σηµασία του ζητήµατος των γεωτόπων. 

2. Σε σχέση µε αυτά στην Ικαρία, το νησί του Ραδίου, είναι ανοιχτά τα ζητήµατα έρευνας για 

τα ραδιενεργά κοιτάσµατα, σε σχέση µε τη φυσική ραδιενέργεια που εκλύει η Ικαριακή γη. 

Όχι για να τα εξορύξουµε- είµαστε «κάθετα αντίθετοι» στην πυρηνική ενέργεια, ακόµη και για 

ειρηνικούς-δήθεν-σκοπούς. Αλλά, πρέπει να ξέρουµε µε ακρίβεια τις διαφορές µεταξύ 

ραδιενεργού και ραδιούχου (οι ιαµατικές θερµοπηγές µας είναι ραδιούχες και όχι ραδιενεργές) 

και τις περιοχές που εκλύεται αυξηµένη φυσική ραδιενέργεια.   

Τα ζητήµατα αυτά συνδέονται ευθέως µε τη δηµόσια υγεία, και ιδίως τις καρκινογενέσεις σε 

ορισµένες περιοχές. Οι κάτοικοι πρέπει να ξέρουν µε λεπτοµέρεια την επικινδυνότητα (ή όχι) 

του περιβάλλοντος στο οποίο ζουν, του νερού που πίνουν, του αέρα που αναπνέουν. 

Αναδηµοσιεύουµε τέσσερα κείµενα. Το πρώτο σχετίζεται µε τις αντιστάσεις που έχουν 

εκδηλωθεί στη Μακεδονία, σε περιοχές που σχεδιάζεται πλέον ανοιχτά η εξόρυξη ουρανίου. 

Πρέπει να εκφράσουµε την αλληλεγγύη µας στον αγώνα τους. Το δεύτερο και τρίτο 

δηµοσίευµα σχετίζονται µε τα σχεδιαζόµενα πυρηνικά εργοστάσια της γειτονιάς µας. Άλλη 

µια κατεύθυνση προς την οποία και η Ικαρία πρέπει να εκδηλώσει την αντίθεσή της. Το 

τέταρτο και πιο σηµαντικό άρθρο αφορά την είδηση ότι υπάρχει µυστική έκθεση για πυρηνικό 

εργοστάσιο στην Ελλάδα. Ζητείται διάψευση από την κυβέρνηση και κινητοποίηση όλων στην 

Ικαρία. Γιατί, ξαναφτάνουµε στην Ικαρία και το ενδεχόµενο κοίτασµα ουρανίου της Ικαριακής 

γης.  Θα εµποδίσει άραγε η παλαιοκοµµατική «αριστερή» θέση περί αποδοχής της πυρηνικής 

ενέργειας για ειρηνικούς σκοπούς την εκδήλωση µιας «κάθετης αντίθεσης» της Ικαρίας; 

Χρειάζονται συστηµατικές συζητήσεις και ενηµέρωση στην τοπική κοινωνία της Επαρχίας.          

Στο τεύχος αυτό γίνεται αναφορά και στην εργασία «ΠΕΖΟΠΟΡΙΑ ΚΑΙ ΙΚΑΡΙΑ» του ΕΟΣ 

Καβάλας. 

Επίσης, παρουσιάζεται η κατάσταση στο Αιγαίο σχετικά µε τους ΧΥΤΑ και τους …ΧΥΤΥ. Η 

Ικαρία έχει καθυστερήσει. Και πρέπει να περάσει κατευθείαν στα βαθιά νερά: Στην 

ανακύκλωση και στην ταφή υπολειµµάτων. Η πρόκληση είναι µεγάλη, αλλά δεν γίνεται 

αλλιώς. 

Στα πλαίσια του σηµερινού αφιερώµατος ασχολούµαστε και µε ζητήµατα και εξελίξεις 

σχετικές µε την αιολική ενέργεια. 

Τέλος, ανοίγουµε ένα σηµαντικό θέµα: Ικαρία και αυθαιρεσία. Πιστεύουµε ότι έχει πολύ 

ενδιαφέρον, αλλά και ότι η δηµοσιοποίηση είναι η αρχή για να αντιµετωπιστούν τέτοια 

φαινόµενα. 

Ηλίας Γιαννίρης igiann@tee.gr 
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Επιστροφή 

 

Φάκελος: Ικαρία περιβάλλον και περίγυρος  
 

1. Πριν από τους οικότοπους και τα οικοσυστήµατα υπάρχουν οι γεώτοποι. 
 

σ.τ.σ.: Αυτό είναι σηµαντικότατο καθώς το νησί της Ικαρίας εµφανίζει µεγάλες γεωλογικές-

γεωµορφολογικές ιδιαιτερότητες. Επιπλέον, διαθέτει µια απαράµιλλη ορυκτολογική ποικιλία, µε 

αποτέλεσµα, στα πανεπιστηµιακά εγχειρίδια η Ικαρία να αναφέρεται σχεδόν πάντα στις περιοχές 

που διαθέτουν το τάδε ή το δείνα ορυκτό ή µετάλλευµα .   

Τι πρέπει να γίνει; Η Ικαρία και οι Φούρνοι πρέπει να ζητήσουν βοήθεια από ειδικούς για να 

καθορίσουν ορισµένες περιοχές προστασίας για τη διατήρηση της γεωλογικής και 

γεωµορφολογικής ιστορίας που είναι γραµµένη πάνω στο σώµα της Επαρχίας Ικαρίας.  

Σε αυτή την κατεύθυνση αναδηµοσιεύουµε ένα παλιότερο δελτίο τύπου της Ελληνικής 

Γεωλογικής Εταιρίας, ελπίζοντας ότι κάποιος-κάποια-κάποιοι µπορεί να κινηθούν σε αυτή 

την κατεύθυνση (Το Επαρχείο; Οι ∆ήµοι; Οι περιβαλλοντικοί σύλλογοι; Οι Ικάριοι και 
Φουρνιώτες γεωλόγοι;). 
  

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ∆ΙΑΤΗΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΑΝΑ∆ΕΙΞΗΣ ΤΗΣ ΓΕΩΛΟΓΙΚΗΣ-ΓΕΩΜΟΡΦΟΛΟΓΙΚΗΣ 

ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΑΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΓΕΩΛΟΓΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ 

ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ στην Παγκόσµια Ηµέρα Περιβάλλοντος, 2006 

  

Συµµετέχοντας στην Παγκόσµια Ηµέρα Περιβάλλοντος, 2006 σας καλούµε να συµµεριστείτε τους 

προβληµατισµούς µας.  

Τα τελευταία χρόνια όλο και περισσότερο συνειδητοποιείται η ανάγκη για τη συστηµατική 

καταγραφή, ευαισθητοποίηση, κατάρτιση και εκπαίδευση γύρω από τα θέµατα διατήρησης του 

γεωλογικού περιβάλλοντος και των γεωτόπων. Σε διεθνές και εθνικό επίπεδο οργανισµοί, φορείς 

και οµάδες πρωτοβουλίας έχουν αναπτύξει αξιόλογη δράση και προσπαθούν να υπερασπισθούν τη 

διατήρηση του γεωλογικού περιβάλλοντος, και τη διατήρηση της γεωλογικής ιστορίας που είναι 

γραµµένη πάνω στα πετρώµατα. Η προσπάθεια αυτή δεν αφορά µόνο µια ηµέρα το χρόνο αλλά  

πρέπει να είναι καθηµερινό µας µέληµα.  

  

Οι γεώτοποι είναι θέσεις µε χαρακτηριστικά που τα καθιστούν αντιπροσωπευτικά για τη  

γεωλογική µας ιστορία και συνθέτουν τη γεωλογική µας κληρονοµιά και τη γεωποικιλότητα.  

Πέραν του επιστηµονικού τους ενδιαφέροντος, οι γεώτοποι µπορούν να χρησιµοποιηθούν για 

περιβαλλοντική εκπαίδευση (ακόµα και σε αστικές περιοχές µε εύκολη πρόσβαση) και να 

λειτουργήσουν ως πόλοι έλξης επισκεπτών.   

  

Σε όλες σχεδόν τις περιπτώσεις οι περιοχές όπου ευρίσκονται οι γεώτοποι είναι δηµόσια γη, 

δηµόσιο αγαθό που δεν µπορεί απαλλοτριωθεί. Πρόκειται  για κληρονοµιά όχι µόνο ελληνική 

αλλά ευρωπαϊκή και παγκόσµια, του σήµερα και του αύριο, σύµφωνα µε το πνεύµα της βιώσιµης 

ανάπτυξης. Η Ελλάδα έχει υπογράψει την Ευρωπαϊκή Σύµβαση 178/20.10.2000 για το  τοπίο και 

την ποικιλότητα του, όπως και άλλες συµβάσεις για την προστασία της φυσικής και πολιτιστικής 

κληρονοµιάς και των ιδιαίτερων γεωλογικών χαρακτήρων. 

  

Οι αλλαγές που επιχειρούνται ή έχουν συντελεστεί σε αρκετές περιοχές είναι δραµατικές µε 

επιπτώσεις. µη αναστρέψιµες  Ειδικά στην Αττική η άναρχη και πυκνή δόµηση πέραν του ότι 

υποβαθµίζει την ποιότητα της ζωής, αποξενώνει τον άνθρωπο από το φυσικό περιβάλλον και, όσο 

αφορά την παράµετρο γεωλογία, από την κατανόηση της γεωλογικής ιστορίας του τοπίου, του 

βασικού σκηνικού όπου ξετυλίγεται η ανθρώπινη ιστορία. 
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ΚΑΘΕ ΦΟΡΑ ΠΟΥ ΧΑΝΕΤΑΙ ΕΝΑΣ ΓΕΩΤΟΠΟΣ Η ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑ ΠΟΥ ΠΑΙΡΝΟΥΜΕ 

ΑΠΟ ΤΗ ΦΥΣΗ ΜΕΙΩΝΕΤΑΙ 

  

Καλούµε τους συναδέλφους  γεωεπιστήµονες να συµβάλουν στη διατήρηση αυτής της κληρονοµιάς 

θεωρώντας το ως κύριο µέληµα και ευθύνη µας.  

  

 Καλούµε επίσης τους πολίτες να συµµετέχουν στις εκδηλώσεις µε αφορµή την Παγκόσµια Ηµέρα 

Περιβάλλοντος και να προστατεύουν τη γεωλογική κληρονοµιά του τόπου τους κάθε µέρα.     

  

Καλούµε  ακόµη την Πολιτεία να λάβει υπόψη της την συνιστώσα του γεω-περιβάλλοντος σε κάθε 

χωροταξικό σχεδιασµό και στη διαχείριση χρήσεων γης.   

  

Η Εκτελεστική Γραµµατεία  

της Επιτροπής διατήρησης και ανάδειξης της γεωλογικής-γεωµορφολογικής κληρονοµιάς και της 

γεωποικιλότητας 

επιστροφή 

 

 

2. Η Ικαρία και το πυρηνικό λόµπι 
 

Η Ικαρία έχει ραδιούχες ιαµατικές πηγές. Η θεραπευτική τους ικανότητα είναι διαπιστωµένη και 

πολύτιµη για τη δηµόσια υγεία. Η επικινδυνότητά τους για τους λουόµενους ανύπαρκτη και αυστηρά 

ελεγχόµενη. Ουσιαστικά πρόκειται για την ιαµατική δράση του ραδονίου που είναι αέριο. Αυτό κάνει 

τα ιαµατικά νερά της Ικαρίας ραδιούχα και όχι ραδιενεργά.  

Η εξήγηση είναι ότι το νερό, περνώντας από τα έγκατα της γης θερµαίνεται και ταυτόχρονα περνάει 

από ραδιενεργά πετρώµατα του υπεδάφους και αναβλύζει στην Ικαριακή γη ως ιαµατική πηγή. 

Πρόκειται για ένα ιατρικό αλλά και γεωλογικό θαύµα, για µια ευλογία για πολλές κατηγορίες 

ασθενειών και φυσικά για έναν σηµαντικό τουριστικό-οικονοµικό πόρο.  

Είναι γνωστό ότι η ίδια η γη έχει ένα ορισµένο επίπεδο φυσικής ραδιενέργειας που ποικίλλει από 

περιοχή σε περιοχή. Υπάρχουν µάλιστα και όρια ασφαλείας για τη φυσική ραδιενέργεια. Όµως 

προκύπτουν δύο οµάδες ερωτηµάτων: 

1. Τα ραδιούχα νερά περνάνε µέσα από ραδιενεργά κοιτάσµατα. Που βρίσκονται όµως τα 

ραδιενεργά αυτά κοιτάσµατα; Είναι µόνο στα έγκατα της γης ή υπάρχουν και σε επιφανειακές 

εµφανίσεις; Και αν ναι, υπάρχουν και στην Ικαρία; Σε ποιες περιοχές; Γίνονται µετρήσεις νερού για 

βαρέα µέταλλα (όπου ανήκει και το ουράνιο) ώστε να ξέρουµε ότι το νερό που πίνουµε είναι όχι 

απλά απαλλαγµένο από κολλοβακτηρίδια αλλά και από βαρέα µέταλλα; Στην Ικαρία έχει άραγε 

µετρηθεί επιφανειακά η γη από άκρη σε άκρη ώστε να έχουµε ένα χάρτη για τη µεταβαλλόµενη 

φυσική ραδιενέργεια και να ξέρουµε ότι πουθενά δεν ξεπερνάει τα όρια ασφαλείας; Αν ξέρουν κάτι 

οι αναγνώστες ας µας ενηµερώσουν. Αν δεν υπάρχει τέτοιος χάρτης, αν δεν έχει επιστηµονικά 

διερευνηθεί το ζήτηµα, µήπως θα πρέπει κάποτε να κινηθούµε προς την κατεύθυνση να µελετηθεί 

επιστηµονικά και αυτή η γεωλογική πλευρά της Ικαρίας; 

2. Αν υπάρχουν κοιτάσµατα ουρανίου στην Ικαρία, που µάλιστα µπορεί να είναι εκµεταλλεύσιµα, 

υπάρχει το ενδεχόµενο να γίνει εξόρυξη; Μπορεί να υπάρχει ένα τέτοιο ενδεχόµενο όπως προέκυψε 

στην περίπτωση της Μακεδονίας. Στο νησί κυκλοφορούν φήµες και εικασίες για κάτι τέτοιο. 

Επισήµως δεν ξέρουµε κάτι σαφές. Το βέβαιο είναι ότι η τοπική κοινωνία πρέπει να ξεκαθαρίσει ότι 

είναι «κάθετα αντίθετη»  µε ένα τέτοιο ενδεχόµενο. Οι άνθρωποι πρέπει να είναι πάνω από τα κέρδη 

των εταιρειών, και µάλιστα από τα κέρδη του πυρηνικού λόµπι. Γι’ αυτό αναδηµοσιεύουµε  εδώ 

πληροφορίες για την περίπτωση της Μακεδονίας από την εφηµερίδα ΤΑ ΝΕΑ , της 27/05/2006.  

Επίσης, παρόµοιο ενδιαφέρον έχει ο αγώνας των κατοίκων της Χαλκιδικής για το σχεδιαζόµενο 

εργοστάσιο ΧΡΥΣΟΥ!! στη Χαλκιδική. Πληροφορίες θα βρείτε στο: ΟΙΚΟΛΟΓΙΚΗ 

ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑ ΧΑΛΚΙ∆ΙΚΗΣ ΠΟΛΥΓΥΡΟΣ ΧΑΛΚΙ∆ΙΚΗΣ site: www.sitemaker.gr/oikoprochal 

και στο Παρατηρητήριο Μεταλλευτικών ∆ραστηριοτήτων (www.antigold.gr) 
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Οι έρευνες του Iνστιτούτου Γεωλογικών και Mεταλλευτικών Eρευνών έδειξαν ότι στο 

υπέδαφος της Bόρειας Eλλάδας υπάρχουν πάνω από 10.000 τόνοι σε δυνητικά κοιτάσµατα 

ουρανίου  

O ραδιενεργός... Θησαυρός της Eλλάδας  

Tο ουράνιο που υπάρχει εξασφαλίζει ενεργειακή αυτονοµία σε περίπτωση κρίσης  

 

Τουλάχιστον 1.525 τόνους ορυκτού ουρανίου κρύβει η Ελλάδα. Αν αποφασίζαµε να τους 

εκµεταλλευτούµε θα µπορούσαµε να εξασφαλίσουµε την ενεργειακή µας αυτονοµία σε 

µελλοντική παγκόσµια ενεργειακή κρίση. Σύµφωνα µε τις έρευνες του Ινστιτούτου Γεωλογικών 

και Μεταλλευτικών Ερευνών στο υπέδαφος της Βόρειας Ελλάδας υπάρχουν πάνω από 10.000 

τόνοι σε δυνητικά κοιτάσµατα.  

«Οι έρευνες ουρανίου στην Ελλάδα θα έπρεπε να συνεχίζονται και όχι να έχουν πέσει σε 

καθεστώς αδράνειας, όπως συµβαίνει από το 1995», λέει ο κ. Φαίδων Περγάµαλης, διευθυντής 

Ενεργειακών Πρώτων Υλών του ΙΓΜΕ. «Το ουράνιο είναι ιδιαίτερα πολύτιµο στην εποχή µας -

µπορεί η τιµή του να είχε µειωθεί προ ετών λόγω των κυκλωµάτων λαθρεµπορίου που δρούσαν 

στις χώρες του πρώην ανατολικού µπλοκ, αλλά από το 2004 και µετά έχει αρχίσει πάλι να 

ανεβαίνει. Αναµένουµε να εκτοξευθεί τα επόµενα χρόνια λόγω της πιθανολογούµενης 

µελλοντικής ενεργειακής κρίσης». Σύµφωνα µε τους ειδικούς, µε τα υπάρχοντα βεβαιωµένα 

αποθέµατα στην ευρύτερη περιοχή των Νοµών ∆ράµας και Σερρών η χώρα µας µπορεί να παράγει 

κίτρινο συµπύκνωµα, µία χηµική ένωση που περιέχει ουράνιο και αποτελεί την πρώτη ύλη για την 

κατασκευή των πυρηνικών καυσίµων. «Ένα σενάριο θα µπορούσε πιθανότατα να είναι το εξής: 

Να εξάγουµε το κίτρινο συµπύκνωµα και ως αντάλλαγµα να εισάγουµε ηλεκτρική ενέργεια» 

συµπληρώνει ο κ. Περγάµαλης. Από αυτό το σηµείο και έπειτα το κίτρινο συµπύκνωµα ουρανίου 

δέχεται ισοτοπικό εµπλουτισµό, ο οποίος µπορεί να γίνει µόνο σε µεγάλες πυρηνικές δυνάµεις, 

όπως η Γαλλία.  

Πολύτιµα µεταλλεύµατα. «Επιπλέον στα δικά µας κοιτάσµατα υπάρχει και θόριο, το στοιχείο που 

χρησιµοποιούν ως καύσιµο πυρηνικοί αντιδραστήρες νέας τεχνολογίας. Υπάρχουν ακόµα και 

ποσοστά σπάνιων γαιών, που είναι πολύτιµα µεταλλεύµατα».  

Τα βεβαιωµένα κοιτάσµατα στη Βόρεια Ελλάδα επαρκούν για 20ετή αυτόνοµη λειτουργία 

πυρηνικού αντιδραστήρα µε δυνατότητα παραγωγής 1.000 MW ηµερησίως, αλλά όχι και για 30 

έτη τα οποία τίθενται ως προϋπόθεση για την κατασκευή του, λένε οι ειδικοί.  

«Το καλύτερο που θα µπορούσε να συµβεί είναι να αυξήσουµε τα βεβαιωµένα κοιτάσµατα 

ουρανίου µέσω ερευνών, οι οποίες καλό θα είναι να αρχίσουν τώρα, δεδοµένου ότι από τον 

εντοπισµό τους έως και την εκµετάλλευσή τους το βάθος χρόνου εκτείνεται πέραν της 20ετίας. H 

ελληνική κυβέρνηση οφείλει να γνωρίζει τα τελευταία αποτελέσµατα των ερευνών για τα 

αποθέµατα της χώρας σε ουράνιο, ώστε να µπορεί να λαµβάνει τις σωστές αποφάσεις σε επίπεδο 

ενεργειακής στρατηγικής».  

AN ΦΤΙΑΞΟΥΝ ΟΡΥΧΕΙΟ ΣΤΟ ΠΑΡΑΝΕΣΤΙ  

«Το ραδιενεργό νέφος θα µας πνίξει»  

«Πιθανή εξόρυξη των κοιτασµάτων ουρανίου θα επιφέρει τροµερή αλλοίωση της πανέµορφης 

περιοχής του Παρανεστίου και σίγουρα σοβαρές επιπτώσεις στους υδροφόρους ορίζοντες της 

περιοχής», επισηµαίνει ο κ. Γιάννης ∆αµαλής, πρόεδρος της Οικολογικής Κίνησης ∆ράµας. 

«Επιπλέον θα δηµιουργηθεί ραδιενεργό νέφος που θα επιβαρύνει όλη την περιοχή, από το 

Παρανέστι έως και το λεκανοπέδιο της ∆ράµας, ανάλογα µε την ένταση και την κατεύθυνση του 

ανέµου».  

Τα ερωτήµατα που θέτει ο κ. Γιάννης ∆άµαλης σε περίπτωση κατασκευής ορυχείου είναι πολλά: 

Πού θα διοχετεύονται τα κατάλοιπα των εξορύξεων, πού θα αποθηκεύονται τα ουρανιούχα 

πετρώµατα, τι θα γίνεται σε περίπτωση που ξεπλένονται από βροχή, θα τηρούνται τα απαραίτητα 

µέτρα ασφαλείας κατά τη µεταφορά τους; «Ακόµα ένα θέµα είναι µήπως γίνει µια πρώτη µονάδα 

επεξεργασίας των ραδιενεργών υλικών, να γίνεται ένας µικρός καθαρισµός δηλαδή, οπότε και εκεί 

υπάρχει κάποιος κίνδυνος για τα κατάλοιπα», συµπληρώνει.  
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«Έχουµε κάνει κάποιες µετρήσεις στους υπόγειους υδροφόρους ορίζοντες της περιοχής σε 

συνεργασία µε το Πανεπιστήµιο Αθηνών και έχουµε βρει ότι το νερό πάνω από το Παρανέστι, όχι 

αυτό που πίνουν οι κάτοικοι, είναι ιδιαίτερα φορτισµένο σε συγκεντρώσεις ραδιενεργών υλικών».  

Το κυνήγι του ουρανίου  

Οι έρευνες άρχισαν το 1956 από επιστηµονικά κλιµάκια Αµερικανών, Άγγλων και Γάλλων, οι 

οποίοι συνεργάζονταν µε Έλληνες ερευνητές. Τα απαραίτητα χρήµατα ώστε να διεξαχθούν οι 

έρευνες για τον εντοπισµό των κοιτασµάτων ουρανίου προέρχονταν από ∆ηµόσιες Επενδύσεις, 

επιχορηγήσεις της ∆ιεθνούς Επιτροπής Ατοµικής Ενέργειας και την ΕΟΚ.  

Μέχρι το 1970 αρµόδιος φορέας ήταν το Ινστιτούτο Γεωλογικών και Μεταλλευτικών Ερευνών, 

ενώ από αυτό το χρονικό σηµείο και µετά ανέλαβε το Εθνικό Κέντρο Έρευνας Φυσικών 

Επιστηµών «∆ηµόκριτος» σε συνεργασία µε τη ∆ιεθνή Επιτροπή Ατοµικής Ενέργειας.  

Το 1977 το ΙΓΜΕ επανήλθε στις έρευνες και το 1985 ο «∆ηµόκριτος» τις σταµάτησε.  

ΧΑΡΗΣ ΚΑΡΑΝΙΚΑΣ ΤΑ ΝΕΑ , 27/05/2006 

 

επιστροφή 

 

3. Tα πυρηνικά έρχονται και στην Ελλάδα; 
 

∆εν είναι τυχαία η ενασχόλησή µας µε το ζήτηµα της ραδιενέργειας. Για να γίνει αντιληπτό το 

µέγεθος του ζητήµατος, παραθέτουµε άλλα τέσσερα δηµοσιεύµατα και ανακοινώσεις.  

Τα δύο πρώτα αφορούν το πυρηνικό λόµπι και  τους  νέους σχεδιαζόµενους πυρηνικούς σταθµούς 

στη γειτονιά µας. ∆εν µας φτάνουν  δηλαδή οι παραµένοντες 4 πυρηνικοί αντιδραστήρες του 

Κοζλοντούι της Βουλγαρίας (συνολικά είχε έξη αλλά οι δύο αρχαιότεροι έκλεισαν). 

Το τρίτο δηµοσίευµα είναι µια διαµαρτυρία του Ευρωπαϊκού Κόµµατος των Πράσινων για το 

εξαγγελθέν πυρηνικό εργοστάσιο της Σινώπης. 

Τέλος, το τέταρτο και σηµαντικότερο αφορά µυστική έκθεση για σχεδιαζόµενο πυρηνικό εργοστάσιο 

στην Ελλάδα. Ας τσιµπηθούµε για να ξυπνήσουµε πριν η ραδιούχα ευλογηµένη Ικαρία µετατραπεί σε 

καταραµένο και ραδιενεργό τόπο.  

 

Ακουγιού εις τριπλούν 

Της ΡΟΥΛΑΣ ΠΑΠΠΑ - ΣΟΥΛΟΥΝΙΑ 

Τρεις πυρηνικές «βόµβες» δυναµικότητας τουλάχιστον 4.500 megawatt βάζει η Τουρκία στις 

ελληνοτουρκικές σχέσεις σε µια κρίσιµη φάση µε ανοιχτά τα διµερή θέµατα, το Κυπριακό και 

καθώς βρίσκονται σε εξέλιξη οι ενταξιακές διαπραγµατεύσεις της µε την Ε.Ε.  

 

∆ιαδήλωση ακτιβιστών της Greenpeace έξω από το Ινστιτούτο Ατοµικής Ενέργειας της Τουρκίας. 

Η διαρροή της πληροφορίας (από την τουρκική εφηµερίδα «Ραντικάλ», ότι η Αγκυρα αποφάσισε 

να προχωρήσει στην κατασκευή τριών πυρηνικών σταθµών προκάλεσε τις άµεσες αντιδράσεις των 

ελλήνων ευρωβουλευτών Π. Μπεγλίτης, Αντ. Τρακατέλλης και ∆. Παπαδηµούλης. 

Οι πρώτες αυτές αντιδράσεις αναµένεται να προσλάβουν συντονισµένο χαρακτήρα αφού η 

απόφαση της Αγκυρας να προχωρήσει το πυρηνικό της πρόγραµµα, µετά τις αλλεπάλληλες 

αναβολές, είναι πλέον προφανής µετά την καταχώριση στο πρόγραµµα επενδύσεων του 2005 

ποσού 3,8 δισ. ευρώ, ώστε να τεθούν µέχρι το 2011 σε λειτουργία τρεις σταθµοί µε πρώτον αυτόν 

που έχει σχεδιαστεί στην περιοχή του Ικονίου (350 χλµ. ανατολικά της Ρόδου).  

Οι άλλες περιοχές που αναφέρονται ως υποψήφιες είναι η Σινώπη και το Κιρκλάρελι (Σαράντα 

Εκκλησιές) κοντά στα σύνορα µε την Ελλάδα και τη Βουλγαρία. Ο τούρκος πρωθυπουργός, όπως 

όλα δείχνουν, περίµενε πρώτα να πάρει η Αγκυρα ηµεροµηνία για την έναρξη των ενταξιακών 

διαπραγµατεύσεων µε την Ε.Ε. και µετά να µεθοδεύσει τα πυρηνικά του σχέδια, επιλέγοντας 

προνοµιακά ευρωπαίους συνεταίρους. 

Ελάχιστες πληροφορίες υπάρχουν αν τελικώς εγκαταλείφθηκε η περιοχή του Ακούγιου µετά τις 

έντονες αντιδράσεις για την κατασκευή ενός πυρηνικού σταθµού πάνω στο επικίνδυνο 

σεισµογενές ρήγµα της Ανατολίας. Ο Θανάσης Αναπολιτάνος, συντονιστής του Αντιπυρηνικού 
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Παρατηρητηρίου Μεσογείου, εκτιµά πάντως ότι: «Είναι ένας ελιγµός για να γίνει πιο οµαλά η 

έναρξη ενός κολοσσιαίου προγράµµατος, του οποίου ο συνολικός αριθµός των αντιδραστήρων 

εκτιµάται ότι θα ξεπεράσει τους 40». 

Το µόνο, πάντως, που δεν εγκαταλείφθηκε είναι η προτίµηση των ισλαµιστών στον τύπο του 

πυρηνικού αντιδραστήρα: Οι υποψήφιες για την κατασκευή του εταιρείες είναι ακόµη και σήµερα 

η καναδέζικη CANDU, η Westinghouse µε τη Mitsubishi και η γαλλογερµανική MRI. Τις 

περισσότερες όµως πιθανότητες φαίνεται να συγκεντρώνει ο καναδέζικος τύπος, προφανώς λόγω 

της µεγαλύτερης ευκολίας που παρέχει για κατασκευή πυρηνικών όπλων. 

 

Συµµαχίες της Αγκυρας 

Η τελική επιλογή, όπως εκτιµούν στην Ευρωβουλή, θα εξαρτηθεί από τις συµµαχίες που θα 

επιδιώξει η Αγκυρα εντός της Ε.Ε. µε πλέον πιθανούς επενδυτές τη Γαλλία και τη Γερµανία.  

Πάντως τα σχέδιά της αναπτύσσονται σε µια περίοδο όχι και ιδιαίτερα ευνοϊκή. Η Γερµανία και η 

Σουηδία έχουν αποφασίσει το κλείσιµο των δικών τους πυρηνικών αντιδραστήρων και το 

Ευρωπαϊκό Συµβούλιο στο Λάακεν έχει αποφασίσει το κλείσιµο οχτώ επισφαλών αντιδραστήρων 

στη Βουλγαρία, τη Λιθουανία και τη Σλοβακία. Ενδεικτικό πάντως είναι το δηµοσίευµα της 

τουρκικής εφηµερίδας «Μιλλιέτ» (20.3.2005), στο οποίο η δηµοσιογράφος Μεράλ Ταµέρ, αφού 

αναλύει ότι τα ραδιενεργά καύσιµα δεν είναι πλέον φθηνά, «αφιερώνει» αυτή την κακή είδηση 

στον Ερντογάν, που σχεδιάζει «να χρησιµοποιήσει σαν πολιτικό ρουσφέτι το πακέτο της 

κατασκευής των πυρηνικών αντιδραστήρων απέναντι στη Γαλλία και τη Γερµανία, κατά τη 

διάρκεια των διαπραγµατεύσεων µε την Ε.Ε.». 

Ο τούρκος βουλευτής του Σοσιαλιστικού ∆ηµοκρατικού Κόµµατος Tacidar Seyhan ήδη έχει 

συσπειρώσει µια οµάδα βουλευτών που δηλώνουν πολέµιοι αυτού του «πυρηνικού κλοιού».  

O πυρηνικός σταθµός στη Μιχάµα της Ιαπωνίας, όπου σηµειώθηκε ατύχηµα τον περασµένο 

Σεπτέµβριο. Οι κίνδυνοι για την Ελλάδα από τα τουρκικά πυρηνικά σχέδια είναι τεράστιοι. 

Μιλώντας στην «Κ.Ε.» παραδέχεται ότι στην τουρκική κοινή γνώµη αναπτύσσεται µια τάση υπέρ 

των πυρηνικών: «Οι περισσότεροι δυστυχώς πιστεύουν ότι τα πυρηνικά εργοστάσια θα 

επιταχύνουν την ανάπτυξη της Τουρκίας, οπότε θα πετύχει την ένταξή της στην Ε.Ε. Είναι 

καχύποπτοι µε όλες τις χώρες που εναντιώνονται σ' αυτά τα σχέδια επειδή θεωρούν ότι 

προσπαθούν να κρατήσουν την Τουρκία υποανάπτυκτη». 

 

Κίνδυνοι για την Ελλάδα 

Η ελληνική αντίδραση στα σχέδια της Αγκυρας έχει ως πρώτο αποδέκτη την Ε.Ε: Ο ∆. 

Παπαδηµούλης µε την ερώτησή του στην Κοµισιόν ζητεί «οι πυρηνικοί στόχοι της Τουρκίας να 

ενταχθούν στην ατζέντα των ενταξιακών διαπραγµατεύσεων Ε.Ε.-Τουρκίας, προκειµένου να 

αποτραπούν οι επικίνδυνοι σχεδιασµοί των γειτόνων µας». 

Προφανής είναι και η ανησυχία της ελληνικής πλευράς για άλλες χρήσεις της πυρηνικής ενέργειας 

από την Τουρκία, αφού είναι γνωστό το «όραµα» της «ισλαµικής πυρηνικής βόµβας». Ο Αντ. 

Τρακατέλλης µας είπε: «Η Τουρκία µε την εµµονή της δηµιουργεί υπόνοιες και για άλλου είδους 

κίνητρα, δηλαδή για στρατιωτικούς σκοπούς, ίσως και λόγω Ιράν. Η Ευρωπαϊκή Ενωση και η 

Ελλάδα έχουν κάθε λόγο να αποτρέψουν ένα τέτοιο ενδεχόµενο» παρατηρεί. 

Ο καθηγητής Πυρηνικής Θαν. Γεράνιος είναι ακόµη πιο σαφής. «Υπάρχει κίνδυνος αστάθειας 

στην Τουρκία. ∆ηλαδή τα προβλήµατα των µειονοτήτων των θρησκευτικών διαφορών, των 

φανατισµών και το Κουρδικό µπορούν να οδηγήσουν σε καταστροφή του αντιδραστήρα. 

Ο Παν. Μπεγλίτης στην ερώτησή του αναφέρει ότι λόγω «της υψηλής σεισµικότητας της 

Τουρκίας το σενάριο µπορεί να λάβει εφιαλτικές διαστάσεις όχι µόνο για το περιβάλλον αλλά και 

για τη ζωή εκατοµµυρίων ανθρώπων στην ανατολική Μεσόγειο». 

Πόσο εφιαλτικές το εξηγεί ο Θ. Γεράνιος: «Αν συµβεί ένα ατύχηµα τύπου Τσερνοµπίλ, τότε λόγω 

της σχετικά µικρής απόστασης της Ελλάδας οι επιπτώσεις θα είναι µέχρι και 1.000 φορές 

µεγαλύτερες. ∆εν είναι υπερβολή ότι τα θανατηφόρα κρούσµατα σε ένα πρώτου βαθµού πυρηνικό 

ατύχηµα θα είναι τουλάχιστον 100.000. Οι συνέπειές του θα είναι τραγικές». 

ΚΥΡΙΑΚΑΤΙΚΗ - 27/03/2005 
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επιστροφή 

 

Τουλάχιστον 5 νέοι αντιδραστήρες στη γειτονιά της Ελλάδας  

∆ύο νέους αντιδραστήρες, εκτός από του 4 γερασµένους που διαθέτει ήδη, προγραµµατίζει η 

Βουλγαρία, η Ρουµανία του ενός αντιδραστήρα σχεδιάζει να τους κάνει δύο, η Λιβύη 

διαπραγµατεύεται τη δηµιουργία ενός ακόµα, την ώρα που η Τουρκία έχει δηλώσει την επιθυµία 

της να µπει εξίσου δυναµικά στο πυρηνικό παιχνίδι. Η Ελλάδα εν µέσω αυτής της λαίλαπας, 

παρότι έχει τη δυνατότητα να αντιδράσει, δε δείχνει τη διάθεση να το κάνει. Η υπουργός 

Εξωτερικών Ντόρα Μπακογιάννη απάντησε σε επιστολή του Αντιπυρηνικού Παρατηρητηρίου ότι 

παρακολουθεί στενά το θέµα, αλλά για την ώρα δεν έχει πάρει θέση, ενώ το ΥΠΕΧΩ∆Ε τηρεί 

σιγή ιχθύος... 

Κι όµως υπάρχουν τρόποι. «Υπάρχουν νοµικά εργαλεία, όπως για παράδειγµα η επίκληση της 

διεθνούς Συνθήκης ESPOO που έχουν κυρώσει Ελλάδα και Βουλγαρία και µε την οποία δίνεται η 

δυνατότητα η χώρα που θεωρεί ότι προσβάλλεται να ζητήσει εκτίµηση περιβαλλοντικών 

επιπτώσεων που προϋποθέτει δηµοσιοποίηση του θέµατος, συµµετοχή του κοινού και των 

ενδιαφερόµενων µερών και δυνατότητα παρακολούθησης του προγράµµατος σε όλες τις φάσεις 

της κατασκευής του», υποστηρίζει ο Θανάσης Αναπολιτάνος, συντονιστής του Αντιπυρηνικού 

Μεσογειακού Παρατηρητηρίου. 

Ο νέος πυρηνικός χάρτης της γειτονιάς µας 

Ρουµανία: Ο υφιστάµενος σταθµός βρίσκεται στην περιοχή της Τσέρνα-βόντα κοντά στα σύνορα 

µε τη Βουλγαρία. 

Η κατασκευή του έγινε µε καναδικά κεφάλαια, ξεκίνησε το 1980 και ολοκληρώθηκε το 1996 και 

καλύπτει το 9% της ηλεκτρικής ενέργειας της χώρας. Εν τω µεταξύ η Ε.Ε. χρηµατοδοτεί τη 

δηµιουργία ενός ακόµα αντιδραστήρα στην ίδια περιοχή. 

Βουλγαρία: Οι τέσσερις σταθµοί του Κοζλοντούι καλύπτουν το 38% των αναγκών της χώρας σε 

ενέργεια, αλλά οι δύο -ηλικίας 26 και 24 ετών- θα κλείσουν µέχρι το τέλος του 2006, γιατί υπάρχει 

σοβαρό πρόβληµα διάθεσης αποβλήτων. «Πριν το 1990 τα έστελναν δωρεάν στη Σοβιετική 

Ενωση, ενώ τώρα πρέπει να πληρώσουν για να τα αποµακρύνουν ή να κατασκευάσουν υπόγειο 

σταθµό αποθήκευσης», λέει ο Πέτκα Κοβάτσεβ, µέλος του βουλγαρικού τµήµατος του διεθνούς 

περιβαλλοντικού δικτύου Bankwatch. Μέχρι να αποφασίσουν, τα απόβλητα µένουν εκεί και ο 

κίνδυνος για ατυχήµατα πολλαπλασιάζεται. ∆ύο νέοι αντιδραστήρες κατασκευάζονται στο 

Μπέλενε, κοντά στα σύνορα µε τη Ρουµανία. Για την αποφυγή της κατασκευής τους, έχουν 

συµµαχήσει 18 βουλγαρικές περιβαλλοντικές οργανώσεις, που έχουν προσφύγει στα δικαστήρια 

γιατί θεωρούσαν ότι δεν έχουν γίνει σωστά οι περιβαλλοντικές µελέτες. Σε αυτές έχει εστιάσει και 

η κυβέρνηση της Ρουµανίας προκειµένου να ενεργοποιήσει τη Συνθήκη ESPOO, αλλά δυστυχώς 

Ελλάδα, Σερβία και FYROM δεν έχουν ακολουθήσει. Υπάρχει εναλλακτική λύση για τη 

Βουλγαρία; «Να κλείσει το πυρηνικό µέρος, να διατηρήσει το συµβατικό και να χρησιµοποιήσει 

φυσικό αέριο για την παραγωγή ρεύµατος», προτείνει ο Αναπλ. Καθηγητής Πυρηνικής Φυσικής 

και Στοιχειωδών Σωµατιδίων του Πανεπιστηµίου Αθηνών, Θανάσης Γεράνιος, ενώ ο Πέτκα 

Κοβάτσεβ υποστηρίζει τη στροφή προς τις ανανεώσιµες πηγές. «Θα δηµιουργήσουν και πολλές 

νέες θέσεις εργασίας». 

Τουρκία: Ενώ απείχε από το πυρηνικό λόµπι, αποφάσισε τώρα να µπει δυναµικά στο παιχνίδι. 

Πριν από µερικές εβδοµάδες, ο υπουργός Eνέργειας της Τουρκίας κ. Χιλµί Γκιουλέρ, ανακοίνωσε 

ότι η χώρα θα προχωρήσει στην κατασκευή πυρηνικών αντιδραστήρων συνολικής ισχύος 5.000 

µεγαβάτ που θα είναι έτοιµοι µέχρι το 2015. Οι θέσεις που προτείνονται είναι η Σινώπη που 

µοιάζει και επικρατέστερη, το Ακούγιου, οι θέσεις Κιρκλάρελι και Τεκιρντάγ στην Ανατολική 

Θράκη, µια θέση βόρεια της Μερσίνας και δύο κοντά στην Αγκυρα. Η κατασκευή τους θα 

ανατεθεί εξ ολοκλήρου σε ιδιωτική εταιρεία η οποία θα έχει και τη διαχείριση για κάποια χρόνια. 

Γιατί όµως µια χώρα µε τόσες δυνατότητες σε άλλες πηγές ενέργειας όπως η Τουρκία, θέλει να 

µπει στο πυρηνικό λόµπι; «Για λόγους γεωπολιτικής ισχύος» λέει ο κ. Αναπολιτάνος. «Για να µη 

χάσει το πλεονέκτηµα τώρα που το Ιράν, µια χώρα µε ίδιο περίπου πληθυσµό, θέλει να 

προχωρήσει στην πυρηνική τεχνολογία. Αυτή η λογική, όµως, οδηγεί σε αδιέξοδο.» 

ΟΙΚΟ 8-4-06 
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επιστροφή 

 

Το Ευρωπαϊκό Πράσινο Κόµµα αντίθετο µε το πυρηνικό εργοστάσιο της Σινώπης, που 

ανακοίνωσε επισήµως η Τουρκία 

 

European Green Party/EFGPaisbl  

4th COUNCIL MEETING 

Helsinki, 5-7th May 2006 

 

Adopted resolution 

 

Nuclear Power plant in Sinop in Turkey 

 

Recently there is a decision from the Government of Turkey – leading by the AK Party (Justice 

and Development Party) and his president Mr. Erdogan – to build a nuclear power plant for 5000 

MW at the Black Sea by Sinop in Turkey. 

 

We, the Greens from EGP, are protesting this decision from Government of Turkey and 

demand the cancel of this project immediately. 

 

επιστροφή 

 

ΑΝΤΙΠΥΡΗΝΙΚΟ ΠΑΡΑΤΗΡΗΤΗΡΙΟ ΜΕΣΟΓΕΙΟΥ 

ΤΕΕ/Τµ. ∆ωδεκανήσου, Μητροπόλεως 4, Ρόδος, Τ.Κ. 85100, Ελλάδα 

Τηλ.. (0030)6936656947, FAX: (0030) 2241022462 

URL: http://www.manw.org - E-mail: info@manw.org 

Ρόδος, 18/2/2007 

∆ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ 

 

Απόρρητη εισήγηση για πυρηνικό εργοστάσιο στην Ελλάδα: 

Να πάρει αµέσως θέση η Κυβέρνηση και τα Κόµµατα. 
 

Σύµφωνα µε σηµερινό δηµοσίευµα της εφηµερίδας «Πρώτο θέµα» έχει υποβληθεί εισήγηση προς 

την Ελληνική Κυβέρνηση για την κατασκευή πυρηνικού εργοστασίου στην Ελλάδα. Στην 

εισήγηση αναφέρεται οτι «είναι σκόπιµο και χρήσιµο η ελληνική πλευρά να προετοιµαστεί τόσο 

σε επίπεδο µελέτης όσο και σταδιακής ψυχολογικής προετοιµασίας (!!!) της κοινής γνώµης για 

χρήση της πυρηνικής ενέργειας». Σύµφωνα µάλιστα µε το δηµοσίευµα ισχυρά επιχειρηµατικά 

λόµπυ ασκούν πιέσεις για την κατασκευή πυρηνικής ηλεκτροπαραγωγικής µονάδας, 

προβάλλοντας το επιχείρηµα οτι η πυρηνική ενέργεια είναι πλέον καθαρή. (!!!) 

Το Αντιπυρηνικό Παρατηρητήριο Μεσογείου εκφράζει την έντονη αντίθεσή του σε οποιαδήποτε 

σκέψη για την κατασκευή πυρηνικού εργοστασίου στη χώρα µας. Καλεί την Κυβέρνηση και τα 

Κόµµατα να πάρουν θέση γι αυτήν την εξέλιξη,  για να σταµατήσει άµεσα το παιχνίδι µε τη 

φωτιά. Επιπρόσθετα ζητάµε για άλλη µιά φορά από την Κυβέρνηση να αναλάβει όλες τις 

απαραίτητες πολιτικές πρωτοβουλίες και να κάνει χρήση των διεθνών συνθηκών για την αποτροπή 

εγκατάστασης νέων πυρηνικών αντιδραστήρων που σχεδιάζουν  στη γειτονιά µας η Τουρκία, η 

Βουλγαρία και σύµφωνα µε πρόσφατες ανακοινώσεις η Αίγυπτος. 

Το Αντιπυρηνικό Παρατηρητήριο Μεσογείου οργάνωσε δύο διεθνείς συναντήσεις το 2005 και το 

2006 στη Ρόδο για να φωτίσει όλες τις πλευρές της πυρηνικής απειλής. Σύµφωνα µε τα 

συµπεράσµατα αυτών των συναντήσεων αλλά και  όλα τα νέα επιστηµονικά δεδοµένα:  

-Είναι µύθος η ασφαλής λειτουργία των πυρηνικών αντιδραστήρων. Η εξέλιξη της πυρηνικής 

τεχνολογίας, για την οποία δεν υπάρχουν όρια ασφαλείας, δεν µπορεί να αποκλείσει την πυρηνική 

εκτροπή. 
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-Είναι µύθος οτι παράγεται  φθηνή ηλεκτρική ενέργεια από τους πυρηνικούς αντιδραστήρες, 

ιδιαίτερα σε περιοχές σεισµογενείς. Το υψηλό κόστος εγκατάστασης  και λειτουργίας σε 

συνδυασµό µε το µικρό χρόνο λειτουργίας ενος αντιδραστήρα, καθώς και η διαδικασία 

διαχείρισης των αποβλήτων και του ασφαλούς κλεισίµατος ενός πυρηνικού σταθµού, κάνουν 

τελείως αντιοικονοµική την επένδυση. ∆εν είναι τυχαίο οτι αντιδραστήρες κατασκευάζονται σε 

όλο τον Κόσµο µόνο µε κρατικές επιδοτήσεις. 

-Εξακολουθεί να παραµένει άλυτο και υπ΄ αριθµόν 1 πρόβληµα, η συσσώρευση µεγάλων 

ποσοτήτων πυρηνικών αποβλήτων που παραµένουν ενεργά για πολλούς αιώνες, των 

εγκαταστάσεων των πυρηνικών εργοστασίων συµπεριλαµβανοµένων. 

Και όλα αυτά σε συνθήκες κανονικής λειτουργίας ενός πυρηνικού αντιδραστήρα, χωρίς να 

υπολογίσει κανείς τις καταστροφικές συνέπειες ενός ατυχήµατος από βλάβη στον αντιδραστήρα,  

είτε στις δεξαµενές φύλαξης των αποβλήτων, είτε κατά τη µεταφορά τους, είτε από ένα 

τροµοκρατικό χτύπηµα. 

Τι αποµένει ως επιχείρηµα? Οτι η πυρηνική ενέργεια είναι καθαρή και δεν επιβαρύνει το 

περιβάλλον µε ρύπους που ενισχύουν την αλλαγή του κλίµατος. Οι υπέρµαχοι της πυρηνικής 

ενέργειας επικαλούνται το Πρωτόκολλο του Κιότο, τις εκθέσεις για την κλιµατική αλλαγή. Τους 

απαντάµε: Είναι ένας ακόµα µύθος η καθαρή και χωρίς επιβάρυνση για το περιβάλλον ηλεκτρική 

ενέργεια από αντιδραστήρες. Τόσο η µόλυνση µε ραδιενεργά αέρια κατά τη λειτουργία τους, όσο 

και η ρύπανση µε µεγάλες ποσότητες αερίων που επιβαρύνουν το φαινόµενο του θερµοκηπίου 

κατά τη διαδικασία διαχείρισης του πυρηνικού καυσίµου και των αποβλήτων, καταρρίπτουν τα 

επιχειρήµατα. 

Και κάτι τελευταίο: Ναι να κλείσουµε το κεφάλαιο πετρέλαιο. Όχι όµως να ανοίξουµε το 

κεφάλαιο πυρηνικά. ∆εν πολεµάς τη χολέρα µε την πανούκλα. 

Η λύση βρίσκεται στην εξοικονόµηση ενέργειας και στις ανανεώσιµες πηγές ενέργειας. Είναι οι 

τοµείς, στους οποίους έξακολουθεί η ευλογηµένη χώρα του Αιόλου και του Ήλιου Απόλλωνα να 

βρίσκεται στον πάτο, παρά τα αναµφισβήτητα συγκριτικά πλεονεκτήµατά της. Οι ευθύνες όλων 

και πρωτίστως αυτών που παίρνουν τις πολιτικές αποφάσεις, κάτι παραπάνω από προφανείς. 

 

επιστροφή 

 

4. ΠΕΖΟΠΟΡΙΑ ΣΤΗΝ ΙΚΑΡΙΑ 
 

Με ιδιαίτερη χαρά αναδηµοσιεύουµε την εξαίρετη δουλειά που έχει κάνει ο ΕΟΣ Καβάλας για 

τέσσερεις πεζοπορικές διαδροµές στα µονοπάτια της Ικαρίας. Λυπάµαι που η αυτοδιοίκηση της 

Επαρχίας Ικαρίας δεν έχει ακόµη δείξει την ικανότητα να αξιοποιήσει το υλικό που υπάρχει στα 

χέρια της για τα µονοπάτια της Επαρχίας, και έτσι αναγκάζει τους επισκέπτες της Ικαρίας, όπως ο 

ΕΟΣ Καβάλας, να «ανακαλύπτουν την πυρίτιδα από την αρχή» .  

‘Οταν υπηρετούσα ως ∆ιευθύνων Σύµβουλος της Αναπτυξιακής Εταιρίας Επαρχίας Ικαρίας 

(άµισθος βέβαια, µετά από δική µου επιθυµία) είχα πρωτοστατήσει µέσα από το Εθελοντικό 

Πρόγραµµα της Ευρωπαϊκής Εθελοντικής Υπηρεσίας ώστε να καταγραφούν-χαρτογραφηθούν µε 

GPS-φωτογραφίες-φυτολόγιο-σηµεία µε θέα-σηµεία που χρειάζονται επιδιόρθωση, όχι µια και δύο 

αλλά 19 (!) µονοπάτια-διαδροµές για όλη την Ικαρία. Η δουλειά εκείνη είχε γίνει το 1997-98 µε 4 

εθελοντές που φιλοξένησε η Ικαρία για έξη µήνες, σε συνεργασία µε τη Γενική Γραµµατεία Νέας 

Γενιάς και το Κέντρο Ελληνικού Πολιτισµού της Αρέθουσας. Αργότερα, ο κ. Σιµάκης, που εργάστηκε 

στην Αναπτυξιακή Εταιρεία µετά την αναίτια αποποµπή µου το καλοκαίρι του 1999 από το τότε 

∆ιοικητικό Συµβούλιο (Στ. Παµφίλης, Σπ. Τέσκος, Θ. Θεοδωράκης, Στ. Σταµούλος, Κ. Γλαρός, Κ. 

Αγγελουδάκης, ∆. Βούλγαρης, Αντ. Καρνέρης, Μ. Πορής, Η. Σκάβδης), επεξεργάστηκε τα στοιχεία 

εκείνου το εθελοντικού προγράµµατος και ετοίµασε ένα ειδικό τεύχος που περιείχε τις λεπτοµέρειες 

για εκείνες τις 19 πεζοπορικές διαδροµές. Η Αυτοδιοίκηση της Επαρχίας Ικαρίας που έχει το 100% 

της Αναπτυξιακής Εταιρείας ποτέ δεν ενδιαφέρθηκε να προχωρήσει στη µαζική έκδοση εκείνου του 

Οδηγού.  

Επίσης, µε το Πρόγραµµα TERRA-LORE της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, είχαµε κάνει και έναν 

ψηφειοποιηµένο χάρτη της Ικαρίας, όπου υπάρχουν όλα τα µονοπάτια της Ικαρίας-Φούρνων. Εκείνο 
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το χάρτη πήρε από εµάς, εξέδωσε η Πανικαριακή Αδελφότητα Αθήνας και διέθεσε στα τοπικά 

βιβλιοπωλεία της Ικαρίας. Εκείνη η έκδοση, που περιέχει και τον µόνο αξιόπιστο χάρτη της 

Επαρχίας µας, έχει εξαντληθεί και δεν έχει επανεκδοθεί.  

Με εκείνο το Πρόγραµµα είχαµε κάνει και ολόκληρη µελέτη για την ανάπτυξη του Οικοτουρισµού 

στην Επαρχία Ικαρίας, βασισµένη στο δίκτυο µονοπατιών. Η Ικαριακή Αυτοδιοίκηση δεν έδωσε 

σηµασία στη µελέτη εκείνη και τίποτε δεν προχώρησε. Αλλά, ο οικοτουρισµός είναι µια άλλη ιστορία.  

Τέλος, το καλά διατηρηµένο µονοπάτι που εντόπισε ο ΕΟΣ Καβάλας (Καραβόσταµο-Μαυράτο) 

καθαρίστηκε και συντηρήθηκε από χρήµατα που είχα εξασφαλίσει από το LEADER II, µετά από 

πρότασή µου, όταν ήµουν ∆ιευθύνων Σύµβουλος της Αναπτυξιακής.  

Θα ήταν παράλειψη να µην αναφερθώ εδώ και στο Μονοπάτι της Πατούσας, δηλ. τον Γύρο των 

Ραχών, που µε φροντίδα του κ. Καλοκαιρινού, του Συλλόγου Ικαρίων Επιστηµόνων και του 

Συλλόγου Ραχιωτών αποκρυσταλλώθηκε σε έναν εξαιρετικό πληροφοριακό χάρτη για την περιοχή 

των Ραχών που επανεκδίδεται συνέχεια και αποτελεί σηµαντική συµβολή για την προώθηση του 

οικοτουρισµού στις Ράχες. 

Ηλίας Γιαννίρης.   

 

ΕΟΣ Καβάλας                                ΠΕΖΟΠΟΡΙΑ ΣΤΗΝ ΙΚΑΡΙΑ 
  

Το νησί της Ικαρίας είναι ένα µακρόστενο βουνό µε την ράχη του κατά µήκος του άξονα ανατολής 

- δύσης, να ανεβοκατεβαίνει από τα 600 µέχρι τα 1040 µέτρα και να χωρίζει το νησί σε δύο µέρη: 

Το βόρειο µε τις ήπιες πλαγιές, τις δασωµένες εκτάσεις και τα άφθονα τρεχούµενα νερά και το 

νότιο µε το πετρώδες έδαφος, τις απότοµες πλαγιές και τους εντυπωσιακούς γκρεµούς.  

Η Ικαρία χωρίς την έντονη τουριστική ανάπτυξη που συναντάµε σε άλλα νησιά του Αιγαίου 

κατάφερε να διατηρήσει πολλά από τα στοιχεία της τοπικής πολιτιστικής της παράδοσης. Μεταξύ 

αυτών και τα παλιά µονοπάτια που αποτελούσαν τις µοναδικές οδούς συγκοινωνίας του νησιού. 

Ακολουθώντας τα µπορούµε να γνωρίσουµε καλύτερα την άγνωστη αλλά ενδιαφέρουσα 

Ικαριώτικη ενδοχώρα, να απολαύσουµε λόγω των φυσικών ιδιαιτεροτήτων του νησιού σπάνια 

τοπία και εικόνες, να έρθουµε σε επαφή µε την ιστορία του, την αρχιτεκτονική, τον τρόπο ζωής 

των κατοίκων. Τα µονοπάτια αυτά, παρόλο που έχουν εγκαταλειφθεί τα τελευταία χρόνια, 

διατηρούνται ακόµα σε πολύ καλή κατάσταση. Εδώ περιγράφονται τα σηµαντικότερα και κυρίως 

αυτά που παρουσιάζουν ορειβατικό ενδιαφέρον. (∆ιασχίσεις – πρόσβαση στις ψηλότερες κορυφές 

– προσέγγιση σηµαντικών ορθοπλαγιών κλπ). Τα περισσότερα από αυτά είναι σηµατοδοτηµένα 

χωρίς όµως να µπορούµε να στηριχθούµε πάντοτε στην σηµατοδότηση. Τέλος δεν υπάρχουν 

χάρτες να παρέχουν πληροφορίες  για πεζοπορικές διαδροµές, µε εξαίρεση τον χάρτη που έχει 

εκδώσει η µη κερδοσκοπική εταιρία «Νέα Ικαρία» και που µπορείτε να προµηθευτείτε από το 

φωτογραφείο στο Χριστό Ραχών.    

Καλό περπάτηµα. Θανάσης ∆ασκαλούδης 

http://www.eoskavalas.com/ikaria/firstikaria.htm  

 

Ευχαριστούµε θερµά Θανάση ∆ασκαλούδη από την Καβάλα για αυτή την σηµαντική προσφορά 

σας στην Επαρχία µας. Οι διαδροµές που έχει δηµοσιεύσει ο ΕΟΣ Καβάλας στο διαδίκτυο: 

1. Αρέθουσα – ∆οκίµι – Χρυσόστοµος (3 ώρες)  

http://www.eoskavalas.com/ikaria/arethousa-xrisostomo.htm  

2. Μαυράτο – Πούντα (∆ιάσχιση Κορυφογραµµής) (5 ώρες) 

http://www.eoskavalas.com/ikaria/diasxisi.htm ) 

3. Μαυράτο - Καψαλινό Κάστρο - Καραβόσταµο. (3,5 ώρες) Το πιο γνωστό και αξιοποιηµένο 

µονοπάτι στην Ικαρία είναι αυτό που συνδέει τo χωριό Μαυράτο µε το Καψαλινό Κάστρο και 

στην συνέχεια µε το Καραβόσταµο. Η κατάσταση του µονοπατιού είναι σε πολύ καλή κατάσταση 

αφού έχει καθαριστεί και συντηρηθεί πρόσφατα.  

http://www.eoskavalas.com/ikaria/maurato-karavostamo.htm 

3. Πούντα – Χρυσόστοµος (3,5 ώρες)  Το µονοπάτι αυτό είναι ένα από τα 

οµορφότερα της Ικαρίας.  

http://www.eoskavalas.com/ikaria/pounta-xrysostomo.htm 
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επιστροφή 

 

5. Υπολείµµατα και όχι Απορρίµµατα 
 
Στην Επαρχία Ικαρίας γίνεται εκρηκτικό, κάθε καλοκαίρι το πρόβληµα των απορριµµάτων, όπως 
γίνεται και σε άλλα νησιά µας (υπάρχει και το χειµώνα αλλά σε µικρότερη ένταση).  Στις 
Κυκλάδες και στα ∆ωδεκάνησα έχουν γίνει κάποια βήµατα που θα αναφέρουµε στη συνέχεια, 
αλλά γενικά παραµένουν στο έλεος των σκουπιδιών µε ορισµένες χωµατερές να «γλείφουν» τη 
θάλασσα. Έτσι επιβαρύνονται οικοσυστήµατα, ακτές, λουόµενοι και φυσικά η δηµόσια υγεία. 
Οι Χώροι Υγειονοµικής Ταφής Απορριµµάτων (ΧΥΤΑ) (όπου υπάρχουν) στη νησιωτική Ελλάδα 
έχουν διάρκεια ζωής 10-15 χρόνια, µε αποτέλεσµα σε λίγο καιρό να ψάχνουν νέους χώρους για 
νέους ΧΥΤΑ. Η λύση είναι φυσικά στην ανακύκλωση και στην αναζήτηση Χώρων Υγειονοµικής 
Ταφής Υπολειµµάτων (ΧΥΤΥ).  
 
Τα οφέλη στην Ικαρία από τη δηµιουργία ΧΥΤΥ 
Στην Ικαρία το ζήτηµα έχει τεθεί µε σαφήνεια, από τον τέως ∆ηµοτικό Σύµβουλο Ραχών Γιώργο 
Καρίµαλη, αλλά και έχει µελετηθεί εµπεριστατωµένα µε τις θέσεις και τις εργασίες (Ηµερίδα, 
συζητήσεις κλπ) από την Κίνηση Πολιτών Ραχών.  
Η Αυτοδιοίκηση πριν το 2000 είχε πληρώσει µελέτη (ο Αναπτυξιακός Σύνδεσµος) χωρίς να 
υποδείξει θέσεις για ΧΥΤΑ. Θα ‘λεγα «ευτυχώς», γιατί οι καιροί άλλαξαν, οι Κοινοτικές πολιτικές 
και οι χρηµατοδοτήσεις άλλαξαν την τελευταία δεκαετία και σήµερα όλοι πρέπει να µιλάµε για 
ανακύκλωση και ΧΥΤΥ.   
∆ηλαδή, για ανακύκλωση αλουµινίου (φανταστείτε όλα τα κουτάκια που µαζεύονται από τα 
πανηγύρια να µην πετιούνται σε ΧΥΤΑ αλλά να ανακυκλώνονται), για ανακύκλωση υλικών 
συσκευασίας, πλαστικού, χαρτιού (Επαρχείο, ∆ήµοι, Σχολεία Ικαρίας κλπ), γιαλιού, παλιών 
ηλεκτρικών συσκευών και επίπλων. Επίσης, σήµερα υπάρχουν ειδικές χρηµατοδοτήσεις για 
ανακύκλωση ορισµένων επικίνδυνων αποβλήτων (λάδια συνεργείων, µπαταρίες, ηλεκτρονικά 
απόβλητα, λάστιχα αυτοκινήτων κλπ) και για ειδική µεταχείριση στα νοσοκοµειακά απόβλητα.  
Τέλος, τα οικιακά αποφάγια µπορούν να γίνονται λίπασµα, και είναι αρκετοί οι ∆ήµοι στην 
Ελλάδα που προχωρούν σε προγράµµατα κοµποστοποίησης οικιακών απορριµµάτων (Ελευσίνα, 
Πετρούπολη κλπ), δηλαδή σε παραγωγή λιπάσµατος για άγονες εκτάσεις, αναδασώσεις και 
καλλιέργειες. Τα υπολείµµατα από κλαδέµατα, λιοτρίβια, απόβλητα οινοπαραγωγής µπορούν να 
γίνονται και αυτά λίπασµα. Και δεν είναι µόνο αυτά.  
Αργά ή γρήγορα θα αποκτήσουµε σε όλη την Επαρχία Ικαρίας βιολογικούς καθαρισµούς. Τα 
ξενοδοχεία ήδη είναι υποχρεωµένα να έχουν. Η τεχνολογία για να µετατρέπεται και η 
λυµατολάσπη σε λίπασµα υπάρχει. Αλήθεια, που πάει σήµερα η λυµατολάσπη που παράγεται από 
ξενοδοχεία, και βιολογικούς καθαρισµούς του Αρµενιστή και του Ευδήλου; Σε µικρές χωµατερές; 
Στα ρέµατα; Που;   
Όλα αυτά αν τελικά τα πετάξουµε και δεν τα ανακυκλώνουµε θα καταλήγουν είτε στα ρέµατα είτε 
στον όποιον ΧΥΤΑ. Τεράστιος όγκος, απώλεια χρηµάτων, απώλεια θέσεων εργασίας, ρύπανση-
µόλυνση των νερών και της θάλασσάς µας. Γι’ αυτό πρέπει όλοι να µιλάµε σήµερα για 
ανακύκλωση και έναν χώρο ταφής υπολειµµάτων.  
Ορισµένοι ∆ήµοι στην Ικαρία έχουν κάνει κάποια βήµατα για τη συγκέντρωση τουλάχιστον 
ορισµένων επικίνδυνων αποβλήτων όπως ο ∆ήµος Αγίου Κηρύκου. Όµως η ολοκληρωµένη 
διαχείριση των απορριµµάτων στην Ικαρία είναι ακόµη πολύ µακριά.   
Η Νοµαρχία Σάµου πιέζει για να εξευρεθεί θέση για ΧΥΤΑ στην Ικαρία και όχι για ΧΥΤΥ. Η 
ανακύκλωση ξεχνιέται από τη Νοµαρχία και φυσικά και την Αυτοδιοίκηση της Επαρχίας, που δεν 
θέλει να εµπλακεί. Μια-µια οι θέσεις που προτείνονται για ΧΥΤΑ Ικαρίας συναντούν αντιδράσεις 
και απορρίπτονται. Και αυτό είναι φυσικό. Γιατί άλλο είναι να ψάχνουµε που να βάλουµε µια 
περιβαλλοντική βόµβα και άλλο να ψάχνουµε για χώρο εναπόθεσης υπολειµµάτων, που θα είναι 
λιγότερο ρυπογόνα και απείρως µικρότερα σε όγκο (µετά την ανακύκλωση θα φτάνει στον ΧΥΤΥ 
περίπου το 10% του σηµερινού όγκου απορριµµάτων).   
∆υστυχώς, µέχρι στιγµής ανακύκλωση απορριµµάτων και επαναχρησιµοποίηση, είναι σπάνιες ή 
άγνωστες πρακτικές όχι µόνο για την Ικαρία αλλά γενικά για τα νησιά.  
 
Ας δούµε πού βρίσκεται η κατάσταση σε άλλα νησιά στις Κυκλάδες και στα ∆ωδεκάνησα: 
 
Αποκατάσταση παλιών χωµατερών έχουν κάνει ή έχουν δροµολογήσει η Ανάφη και η Τήλος 
(2).  
Αρκετά νησιά έχουν ήδη ΧΥΤΑ (όχι ΧΥΤΥ): Ανάφη, Κίµωλος, Β. Ρόδος, Τήλος, Καστελόριζο 
(5) 
Άλλα νησιά έχουν ορίσει θέσεις για ΧΥΤΑ (όχι για ΧΥΤΥ) αλλά χρησιµοποιούν τις παλιές 
χωµατερές µέχρι να γίνει ο ΧΥΤΑ: Αµοργός, Ίος, Κύθνος, Μήλος, Μύκονος, Πάρος, Σέριφος, 
Σίκινος, Σίφνος, Σύρος, Φολέγανδρος, Αστυπάλαια, Κάλυµνος, Κάρπαθος, Κάσος, Κως, Νίσυρος, 
Πάτµος, Ν. Ρόδος-Χάλκη, Σύµη (21) 
Έχει «κολλήσει» στη διαδικασία χωροθέτησης, υπάρχουν αντιδράσεις από κατοίκους και 
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χρησιµοποιούνται οι παλιές χωµατερές στα νησιά: Άνδρος, Ικαρία, Νάξος,  Σαντορίνη, Τήνος,  
Λέρος (6). 
 
Είναι θλιβερό να βλέπει κανείς την «προοδευτική» Ικαρία να βρίσκεται ακόµη και εδώ στην 
οπισθοφυλακή της προόδου. Τα περισσότερα νησιά έχουν ορίσει θέσεις για ΧΥΤΑ (21). Άλλα 5 
νησιά έχουν ήδη ΧΥΤΑ. Εµείς είµαστε από τους τελευταίους. Τα νησιά που έχουν ορίσει ΧΥΤΑ 
(η χωροθέτηση είναι και το πιο δύσκολο µέρος) βρίσκονται σε προνοµιακή θέση γιατί αν 
προχωρήσουν σε ολοκληρωµένη ανακύκλωση τα έξοδα της υγειονοµικής ταφής θα πέσουν 
κατακόρυφα αφού στον ΧΥΤΑ θα καταλήγουν υπολείµµατα. 
 
Και µετά τον ΧΥΤΑ; 
Η εµπειρία από τα νησιά, µετά την κατασκευή ΧΥΤΑ, δείχνει ότι ο αγώνας πρέπει να είναι 
συνεχής.  
Η Κίµωλος κατασκεύασε ΧΥΤΑ προ τριετίας (θέση Κοκκινάς), αλλά ελλείψει προσωπικού, τον 
λειτουργεί ο πρόεδρος της κοινότητας. 
Το Καστελόριζο κατασκεύασε ΧΥΤΑ προ επταετίας, ωστόσο τον χρησιµοποιεί ως χώρο καύσης 
των απορριµµάτων, που κατόπιν ρίχνονται σε άλλη περιοχή. 
Στους Λειψούς κατασκευάστηκε ΧΥΤΑ προ διετίας, που δεν λειτουργεί ελλείψει µηχανηµάτων.  
Αντιλαµβάνεται ο καθένας ότι χωρίς ανακύκλωση η διαχείριση του ΧΥΤΑ είναι αρκετά δύσκολη. 
Ο όγκος των απορριµµάτων είναι 90% µεγαλύτερος.   
 
Από τους ΧΥΤΑ στους ΧΥΤΥ 
Η Πάρος είναι από τα ελάχιστα νησιά που έχουν ξεκινήσει πρόγραµµα ανακύκλωσης για χαρτιά, 
µέταλλα, πλαστικά, ελαστικά, παλιά οχήµατα, µπαταρίες κ.ά.  
Επίσης στη Ρόδο αναµένεται να λειτουργήσει σύστηµα συλλογής και ανακύκλωσης των υλικών 
συσκευασίας, αν και στο παρελθόν έχουν ξεκινήσει κάποιες προσπάθειες ανακύκλωσης. Σε τέτοιο 
δρόµο πρέπει να βαδίσει και η Επαρχία Ικαρίας. Τα οφέλη από το σύστηµα ανακύκλωση-ΧΥΤΥ 
είναι πολύ σηµαντικά για να τα αγνοούµε: 
Νέες θέσεις εργασίας χωρίς κόστος: Η ανακύκλωση µπορεί να µην αφήνει περιθώρια κέρδους 
(αν άφηνε θα την είχαν κάνει ιδιώτες), είναι όµως οικονοµικά ανταποδοτική. Οι φορείς που 
υπηρετούν το κοινό συµφέρον (∆ήµοι, Νοµαρχίες, ΜΚΟ) έχουν κάθε λόγο να προωθούν την 
ανακύκλωση γιατί µπορούν να δηµιουργήσουν νέες θέσεις εργασίας που να είναι οικονοµικά 
ανταποδοτικές. 
Καθαρότερα νερά και θάλασσα: ∆εν χρειάζεται ανάλυση γιατί ο καθένας καταλαβαίνει τα 
περιβαλλοντικά οφέλη. Ωστόσο, ας σκεφτούµε το παράδειγµα των µπαταριών που είναι από τα 
πιο επικίνδυνα και τοξικά απορρίµµατα. Αν πετάξουµε µια µπαταρία στη φύση, αυτή θα 
αποσυντεθεί και τα επικίνδυνα µέρη της (π.χ. βαρέα µέταλλα) θα περάσουν αργά ή γρήγορα στην 
τροφική αλυσίδα. Εµείς µε τη σειρά µας θα τα φάµε µε το ντόπιο γάλα, το ντόπιο τυρί, το ντόπιο 
κρέας ή το ψάρι που θα ψαρέψουµε από το Ικάριο Πέλαγος. Ακόµη και ελάχιστα µόρια µιας 
µπαταρίας είναι επικίνδυνα για την υγεία µας. Ας σκεφτούµε πόσες µπαταρίες πετάµε καθηµερινά 
στην Ικαριακή φύση. 
Καλύτερο έδαφος και υγιεινότερα τρόφιµα: Το φτηνό και υγιεινότερο λίπασµα από κοµπόστ 
και ίσως τη λάσπη των βιολογικών καθαρισµών µπορεί να αντικαταστήσει τα χηµικά λιπάσµατα, 
να φέρει σηµαντικά οικονοµικά οφέλη στους αγρότες και ποιοτικότερη παραγωγή. Οι βιολογικές 
καλλιέργειες θα είναι πιο κοντά. Οι αναδασώσεις πιο εύκολες.   
Καλύτερη και ποιοτικότερη κοινωνία: Η αυτοδιοίκηση θα είναι των πολιτών και όχι των 
προσωπικών συµφερόντων, της ιδιοτέλειας και των κάθε λογής εργολάβων. Οι πολίτες µπορούν 
να αποµακρυνθούν από τον ατοµισµό, την ιδιώτευση, την παθητικότητα και τον «ωχαδερφισµό». 
Μια ενεργοποιηµένη αυτοδιοίκηση και ενεργοί πολίτες που ανακυκλώνουν και πετούν µόνο τα 
υπολείµµατα  ουσιαστικά βοηθούν σε αναπτυγµένες συνειδήσεις, σε χειραφέτηση και σε 
κοινωνικούς δρόµους που µπορούν να πετύχουν άλλη ποιότητα κοινωνίας. Είναι διαφορετικό να 
είσαι µε το χέρι του ζήτουλα από ένα καπιταλιστικό κράτος για επιβίωση, και διαφορετικό να 
έχεις την αξιοπρέπειά σου και να διεκδικείς αυτά που σου ανήκουν. Σίγουρα δεν έχεις το δικαίωµα 
να διεκδικείς άλλος να µαζεύει τα δικά σου σκουπίδια. Και ακόµη πιο σίγουρα, δεν έχεις το 
δικαίωµα να συµβάλεις στην καταστροφή του περιβάλλοντος του παιδιού σου.   
Μέχρι να αλλάξει ο κόσµος, δεν τον αλλάζουµε εµείς; Και δεν ξεκινάµε από τα ίδια µας τα 
σκουπίδια; 
 
Ηλίας Γιαννίρης, ∆ρ Πολεοδόµος - Χωροτάκτης 
 
ΥΓ: Πηγές αυτού του κειµένου ήταν η Νοµαρχία Κυκλάδων και το «∆ίκτυο Μεσόγειος SOS», που 
δηµοσιεύτηκαν στην ΕΛΕΥΘΕΡΟΤΥΠΙΑ - 27/05/2006 
Επιστροφή 
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6. Αιολική Ενέργεια -Ευλογία ή ευκαιρία για καταπάτηση προστατευόµενων περιοχών 
 

ΚΙΝΗΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΣΑΜΟΥ samos_env@yahoo.gr,     7 Ιουλίου 2006 

 

ΘΕΜΑ : Παύση λειτουργίας των Αιολικών Πάρκων Σάµου και Ικαρίας. 

- Εµείς οι πολίτες του νοµού Σάµου 

- Ο Σύλλογος «Κίνηση Περιβάλλοντος & Οικολογίας Σάµου» 

- Η εφηµερίδα «Βίγλα» 

∆ιαµαρτυρόµαστε έντονα και ανυποχώρητα γιατί εδώ και πέντε (5) µήνες τα Αιολικά Πάρκα της 

∆ΕΗ στο Πυθαγόρειο και τον Μαραθόκαµπο νήσου Σάµου έχουν πάψει να λειτουργούν ενώ στο 

Αιολικό Πάρκο νήσου Ικαρίας λειτουργούν µόνο οι δύο ανεµογεννήτριες από το σύνολο των 

υπαρχόντων.  

Το γεγονός της µη λειτουργίας των ανεµογεννητριών έχει σαν συνέπεια : 

1. Την αύξηση της κατανάλωσης του ρυπογόνου ΜΑΖΟΥΤ µε όλες τις συνέπειες που αυτό 

συνεπάγεται για την υγεία των κατοίκων των νησιών µας, εφόσον αυτό καλείται να 

αναπληρώσει το ενεργειακό έλλειµµα.  

2. Την απώλεια πολύτιµου συναλλάγµατος για την αγορά του πανάκριβου πλέον καυσίµου.  

3. Την αύξηση του παραγόµενου διοξειδίου του άνθρακα, γεγονός που έρχεται σε αντίθεση 

µε τις υποχρεώσεις που έχει αναλάβει η χώρα µας έναντι της διεθνούς κοινότητας για 

µείωση των εκποµπών του αερίου αυτού και στην προσπάθεια µείωσης του φαινοµένου 

του θερµοκηπίου και της όξινης βροχής.  

4. Την δηµιουργία ενεργειακού ελλείµµατος κατά τις περιόδους αιχµής, µε αποτέλεσµα την 

πτώση του συστήµατος παραγωγής της και τις αναπόφευκτες διακοπές στην παροχή 

ρεύµατος, γεγονός που θα έχει σαν συνέπεια πέραν των άλλων και την οικονοµική 

καταστροφή του εµπορικού κόσµου των νησιών µας.  

5. Την µεγαλύτερη ενεργειακή εξάρτησή µας από ξένα «προβληµατικά» ενεργειακά κέντρα, 

µε ό,τι αυτό συνεπάγεται για το ελληνικό κράτος.  

Οι αρµόδιες υπηρεσίες της ∆ΕΗ δεν έχουν εκδώσει µέχρι στιγµής καµία ανακοίνωση για να 

εξηγήσουν τους λόγους της µη λειτουργίας των ανεµογεννητριών. 

Από πληροφορίες που έχουµε, η ∆ΕΗ θεωρεί το κόστος της επισκευής τους υψηλό και προτιµά το 

«φθηνό» πετρέλαιο. Η υγεία των πολιτών περνάει σε δεύτερη ή ίσως και σε τρίτη µοίρα. Πάνω 

από όλα, το κέρδος για την ∆ΕΗ !!!! 

Η επαναλειτουργία και η επέκταση των ΑΙΟΛΙΚΩΝ ΠΑΡΚΩΝ είναι θέµα ζωής για τους 

κατοίκους των νησιών µας, ιδιαίτερα δε των κατοίκων του τουριστικού οικισµού ΚΟΚΚΑΡΙΟΥ 

όπου ευρίσκεται εγκατεστηµένο το ρυπογόνο εργοστάσιο της ∆ΕΗ. Πέρα από την ρύπανση του 

Φυσικού Περιβάλλοντος, οι ασθένειες του αναπνευστικού συστήµατος και οι καρκινογενέσεις 

πλήττουν τον οικισµό. 

Σε µια εποχή που όλες οι χώρες του κόσµου και ειδικά της Ευρώπης παίρνουν µέτρα για τον 

περιορισµό της κατανάλωσης του πετρελαίου και την ανάπτυξη συστηµάτων ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΩΝ 

ΠΗΓΩΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ (Α.Π.Ε), η Σάµος και η Ικαρία ακολουθούν τον αντίστροφο δρόµο, 

αυξάνοντας την κατανάλωση ΜΑΖΟΥΤ και περιορίζοντας µέχρι εξαφάνισης τις εναλλακτικές 

µορφές ενέργειας. 

Αυτή η πολιτική εξάρτησης της ∆ΕΗ  στο θέµα της ενέργειας, πολιτική που καταδικάζει τα νησιά 

µας σε µόνιµη εξάρτιση από το πετρέλαιο µε συνεχή υποβάθµιση του Φυσικού Περιβάλλοντος και 

που υπονοµεύει την υγεία των κατοίκων, είναι ΑΠΑΡΑ∆ΕΚΤΗ και ΚΑΤΑ∆ΙΚΑΣΤΕΑ. 

ΖΗΤΑΜΕ 

1.       Την άµεση επαναλειτουργία των ΑΙΟΛΙΚΩΝ ΠΑΡΚΩΝ µε όποιο οικονοµικό κόστος και  

2.       Την επέκταση των συστηµάτων ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΩΝ ΠΗΓΩΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ,  

για να περιοριστεί η εξάρτηση των νησιών µας από το πετρέλαιο και να µπορέσουν οι κάτοικοί 

τους να ζήσουν σε ένα υγιές και ανθρώπινο περιβάλλον.  

Με τιµή   Για το ∆. Σ. 

Ο Γεν. Γραµµατέας Μιχ. Μιχαλιάδης  Ο Πρόεδρος  Νίκος Νόου 

επιστροφή 
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ  ΟΡΝΙΘΟΛΟΓΙΚΗ  ΕΤΑΙΡΕΙΑ 

Σωµατείο Μη Κερδοσκοπικό. Αρ. Εγκρ. Πρωτ. Αθηνών: 691/82. ΑΦΜ: 090145013  

Κεντρικά Γραφεία: Β. Ηρακλείου 24, Αθήνα 106 82. Τηλ./Fax: 210-8228704, 8227937 

Γραφεία Θεσ/νίκης: Καστριτσίου 8, Θεσ/ικη 546 23. Τηλ/Fax: 2310-244245 

e-mail: info@ornithologiki.gr    website: www.ornithologiki.gr 

 

∆ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ 

Αιολικά Πάρκα και Ορνιθοπανίδα 

 

Με αφορµή την ψήφιση του σχετικού νοµοσχεδίου για τις ανανεώσιµες πηγές ενέργειας η ΕΟΕ 

ανακοινώνει τις θέσεις της σχετικά µε την κατασκευή αιολικών πάρκων. Η αντικατάσταση των 

ορυκτών καυσίµων µε την αυξανόµενη χρήση ανανεώσιµων πηγών ενέργειας αναγνωρίζεται ως ο 

θεµέλιος λίθος για τη µείωση των εκποµπών των αερίων του θερµοκηπίου. Η αιολική ενέργεια 

αποτελεί την πλέον αναπτυγµένη από τις ήπιες µορφές ενέργειας και η συµβολή της στην 

παραγωγή ενέργειας αναµένεται όλο και µεγαλύτερη.  

Η ΕΟΕ υποστηρίζει ότι η δηµιουργία των αιολικών πάρκων οφείλει να ισορροπεί µε τους στόχους 

που έχει θέσει η Ευρωπαϊκή Ένωση για την αναστροφή της µείωσης της βιοποικιλότητας µέχρι το 

2010. Η Ελλάδα διαθέτει ιδιαίτερα αξιόλογη βιοποικιλότητα και οφείλει να την διατηρήσει σαν 

στοιχείο της εθνικής και παγκόσµιας φυσικής κληρονοµιάς.  

Τα αιολικά πάρκα µπορούν να επιφέρουν αρνητικές επιπτώσεις στην ορνιθοπανίδα. Αποτελεί 

γενική παραδοχή ότι η επιλογή της περιοχής εγκατάστασης ενός αιολικού πάρκου, καθορίζει σε 

µεγάλο βαθµό την πιθανότητα αρνητικών επιπτώσεων στα πουλιά. Γενικά, όσο πιο κοντά 

βρίσκονται οι ανεµογεννήτριες σε τόπους τροφοληψίας, µετανάστευσης, κουρνιάσµατος και 

φωλεοποίησης των πουλιών, τόσο µεγαλύτερη είναι η πιθανότητα της επίδρασής τους.  

Τα αιολικά πάρκα πρέπει να τοποθετούνται και να σχεδιάζονται µε τρόπο τέτοιο που να µην 

προκαλούν σηµαντικές επιπτώσεις στα πουλιά που έχουν αναγνωριστεί ως σηµαντικά για την 

εθνική και παγκόσµια φυσική κληρονοµιά αλλά και στους βιότοπους τους. 

Η Ελλάδα διαθέτει 196 περιοχές χαρακτηρισµένες ως Σηµαντικές Περιοχές για τα Πουλιά (ΣΠΠ). 

Οι 151 από αυτές έχουν χαρακτηριστεί σαν Ζώνες Ειδικής Προστασίας υπό της επιταγές της 

οδηγίας 79/409EEC για την προστασία των άγριων πουλιών, ενώ 11 προστατεύονται και από την 

συνθήκη Ramsar για την προστασία των υγροτόπων. Το 40% των περιοχών αυτών αποτελούν 

τόπους αναπαραγωγής και διαχείµασης παγκοσµίως απειλούµενων ειδών, ενώ αρκετές από τις 

ΣΠΠ αποτελούν ενδιάµεσους σταθµούς στην πορεία των µεταναστευτικών πουλιών από την 

βορειοανατολική Ευρώπη προς την Αφρική και την Ασία. 

Για όλους τους παραπάνω λόγους η ΕΟΕ ζητά την προληπτική εξαίρεση από την χωροθέτηση 

αιολικών πάρκων των εξής περιοχών:  

• Ζώνες Ειδικής Προστασίας (ΖΕΠ). 

• Σηµαντικές Περιοχές για τα Πουλιά (ΣΠΠΕ) που δεν έχουν χαρακτηρισθεί ακόµη ως ΖΕΠ. 

• Περιοχές υψηλής συγκέντρωσης πουλιών κατά µήκος των µεταναστευτικών διαδρόµων οι 

οποίες δεν έχουν κάποιο καθεστώς προστασίας. π.χ. ορεινά η νησιωτικά περάσµατα. 

Η ΕΟΕ σαν περιβαλλοντική ΜΚΟ υποστηρίζει ότι οι προτεινόµενοι τόποι κοινοτικού 

ενδιαφέροντος (πΤΚΣ) του δικτύου Natura θα πρέπει επίσης να εξαιρεθούν για την διαφύλαξη του 

χαρακτήρα τους σαν περιοχές διατήρησης της φύσης. 

Λαµβάνοντας υπ’ όψη τις παραπάνω προϋποθέσεις αλλά και την κατάλληλη αξιολόγηση των 

επενδυτικών προτάσεων µέσω εµπεριστατωµένων και σχετικών Μελετών Περιβαλλοντικών 

Επιπτώσεων για τις συµβατές µε την εγκατάσταση αιολικών πάρκων περιοχών, θα µπορέσουµε να 

εκµεταλλευτούµε τα οφέλη της αιολικής ενέργειας, ελαχιστοποιώντας τις επιπτώσεις στα πουλιά 

και στο φυσικό περιβάλλον. 

Αθήνα, Ιούλιος 2006 

Για περισσότερες πληροφορίες µπορείτε να επικοινωνείτε µε τoν κ. Άγγελο Ευαγγελίδη, στην 

Ελληνική Ορνιθολογική Εταιρεία, στο τηλ: 210-8227937 και e-mail: evangelidis@ornithologiki.gr 

επιστροφή 
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Το ΥΠΕΧΩ∆Ε και η αιολική ενέργεια- Η αναθεώρηση του άρθρου 24 του 
Συντάγµατος από την πίσω πόρτα  

 

ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ ΤΥΠΟΥ ΥΠΟΥΡΓΟΥ ΠΕΧΩ∆Ε κ. ΓΙΩΡΓΟΥ ΣΟΥΦΛΙΑ 

Για το Ειδικό Χωροταξικό Πλαίσιο των Ανανεώσιµων Πηγών Ενέργειας (Α.Π.Ε) 

Αθήνα   1  Φεβρουαρίου  2007 

ΒΑΣΙΚΑ ΣΗΜΕΙΑ ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΥ ΠΕΧΩ∆Ε κ. ΓΙΩΡΓΟΥ 

ΣΟΥΦΛΙΑ (σ.τ.σ. Το αρχικό κείµενο δηµοσιεύεται εδώ µε περικοπές, που σηµειώνονται µε τρεις 
τελείες […]. Τα σηµεία που παρουσιάζονται εδώ είναι νησιώτικου ενδιαφέροντος.)  

Παρουσίαση Ειδικού Χωροταξικού Πλαισίου για τις Ανανεώσιµες Πηγές Ενέργειας 

(Α.Π.Ε.)  

Η σηµερινή ηµέρα πιστεύω ότι είναι από τις σηµαντικότερες της θητείας µου στο 

ΥΠΕΧΩ∆Ε. Μετά από πολλούς µήνες επίµονης και συστηµατικής προσπάθειας µπαίνουµε 

σήµερα στην τελική ευθεία ώστε η χώρα µας, επιτέλους µετά από καθυστέρηση πολλών 

δεκαετιών, να αποκτήσει για πρώτη φορά χωροταξικό σχεδιασµό και µάλιστα ολοκληρωµένο.  

Ξεκινάµε, λοιπόν, σήµερα µε την παρουσίαση του Ειδικού Χωροταξικού Πλαισίου για τις 

Ανανεώσιµες Πηγές Ενέργειες και σταδιακά στο επόµενο τρίµηνο θα ακολουθήσουν :  η 

παρουσίαση του Ειδικών Χωροταξικών Πλαισίων για τον Τουρισµό, τη Βιοµηχανία και τον 

Παράκτιο και Ορεινό Χώρο και, τέλος, η παρουσίαση του Εθνικού Χωροταξικού Πλαισίου… 

Στο πλαίσιο αυτό, επιδιώχθηκε, µεταξύ άλλων, η συνεργασία µε συναρµόδια Υπουργεία και 

οργανισµούς του ευρύτερου δηµόσιου τοµέα, καθώς και η αξιοποίηση της χρονικής συγκυρίας 

εκπόνησης του Εθνικού Στρατηγικού Πλαισίου Αναφοράς 2007-2013. … 

Σήµερα δηµοσιοποιούµε, λοιπόν, το Ειδικό Χωροταξικό Πλαίσιο για  Ανανεώσιµες Πηγές 

Ενέργειας και αρχίζουµε τη διαδικασία διαβούλευσης µε τα αρµόδια Υπουργεία, φορείς, 

Περιφέρειες αλλά και το κοινό, σύµφωνα µε την οδηγία 2001/42/ΕΚ. Η διαβούλευση θα γίνει 

τόσο επί του περιεχοµένου, όσο και σε σχέση µε τις εκτιµώµενες επιπτώσεις στο περιβάλλον. 

Η διαδικασία θα ολοκληρωθεί µε συζήτηση στο Εθνικό Συµβούλιο, σε δύο µήνες περίπου, 

οπότε και το σχέδιο θα εγκριθεί από το αρµόδιο κυβερνητικό όργανο. 
Οι ΑΠΕ στην Ελλάδα : έννοια, κατηγορίες, στόχοι πολιτικής  

Όπως είναι γνωστό, οι Ανανεώσιµες Πηγές Ενέργειας (ΑΠΕ) είναι πηγές ενέργειας φιλικές 

προς το περιβάλλον και αποτελούν βασική συνιστώσα της βιώσιµης ανάπτυξης. … 

Η ανάπτυξη των ΑΠΕ αποτελεί βασική προτεραιότητα της παγκόσµιας κοινωνίας, µε στόχο 

την προστασία του περιβάλλοντος και την αντιµετώπιση του φαινοµένου του θερµοκηπίου. 

Μάλιστα, η Ε.Ε., µε την οδηγία 2001/77/ΕΚ, έχει θέσει ως στόχο, µέχρι το 2010, το 22,1% της 

συνολικής κατανάλωσης ηλεκτρικής ενέργειας στην Κοινότητα να προέρχεται από ΑΠΕ.  

Ειδικώς για την Ελλάδα, οι εθνικοί στόχοι είναι το ποσοστό συµµετοχής των ΑΠΕ στην 

ακαθάριστη κατανάλωση ηλεκτρικής ενέργειας της χώρας πρέπει να ανέλθει, από 11 % που 

είναι σήµερα, σε 20,1 % µέχρι το 2010 και σε 29% µέχρι το 2020. … 

Η χωροθέτηση των έργων ΑΠΕ και η ανάγκη ρύθµισης τους µέσω του χωροταξικού σχεδιασµού. 

Κρίσιµο είναι το ζήτηµα της χωροθέτησής τους. Κι αυτό γιατί, αν και τα έργα ΑΠΕ µπορεί 

να χαρακτηρισθούν κατ’ αρχήν ως δραστηριότητες φιλικές προς το περιβάλλον, εν τούτοις 

έχουν και αυτά τις επιπτώσεις τους. Οι επιπτώσεις αυτές διαφοροποιούνται ανάλογα µε το 

είδος της ΑΠΕ.  

Για την πρόληψη, την άµβλυνση και την αποτροπή των επιπτώσεων αυτών, είναι ιδιαίτερα 

σηµαντική και άµεση η ανάγκη καθιέρωσης κανόνων και κριτηρίων για τη χωροθέτηση 

έργων ΑΠΕ στο σύνολο του εθνικού χώρου. Έτσι, προστατεύεται το περιβάλλον και 

ενισχύεται η επενδυτική ασφάλεια. 

Την ανάγκη αυτή υπέδειξε, άλλωστε, και το Συµβούλιο της Επικρατείας σε πρόσφατες 

αποφάσεις του. 

Σκοπός του Ειδικού Πλαισίου για τις ΑΠΕ είναι : 

α. Η διαµόρφωση πολιτικών χωροθέτησης έργων ΑΠΕ, ανά κατηγορία δραστηριότητας και 

χώρου, βάσει των διαθέσιµων σε εθνικό επίπεδο στοιχείων.  
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β. Η καθιέρωση κριτηρίων χωροθέτησης που θα επιτρέπουν τη δηµιουργία βιώσιµων 

εγκαταστάσεων ΑΠΕ και την αρµονική ένταξή τους στο φυσικό και ανθρωπογενές περιβάλλον.  

γ.  Η δηµιουργία ενός αποτελεσµατικού µηχανισµού χωροθέτησης των εγκαταστάσεων ΑΠΕ, 

ώστε να επιτευχθεί ανταπόκριση στους στόχους των εθνικών και κοινοτικών πολιτικών για την 

ενέργεια και το περιβάλλον. 

Με τα παραπάνω επιδιώκεται, εκτός των άλλων, να παρασχεθεί ένα σαφές σύνολο ενιαίων 

κανόνων και κριτηρίων στις αδειοδοτούσες αρχές και στις ενδιαφερόµενες επιχειρήσεις. Σήµερα, 

οι διάφορες υπηρεσίες χρησιµοποιούν διαφορετικά κριτήρια για τη χωροθέτηση. Το αποτέλεσµα 

είναι να δηµιουργείται σύγχυση, να επιβαρύνεται το περιβάλλον, να υπάρχει πληθώρα προσφυγών 

και να καθυστερούν οι µεγάλες επενδύσεις παραγωγής πράσινης ενέργειας. Αυτές τις καταστάσεις 

αντιµετωπίζουµε µε τους κανόνες και τα κριτήρια που θέτουµε, τα οποία θα είναι δεδοµένα και 

δεν θα µπορούν να αµφισβητηθούν από κανέναν. 

∆οµή του Ειδικού Πλαισίου 

Το Ειδικό Πλαίσιο για τις ΑΠΕ αποτελείται από 28 άρθρα, τα οποία κατανέµονται σε  Κεφάλαια, 

που απαρτίζουν ισάριθµες θεµατικές ενότητες…  

1. Αιολική Ενέργεια  
Το  αιολικό δυναµικό που διαθέτει η χώρα µας είναι πολύ σηµαντικό.  

Λαµβάνοντας υπόψη το αιολικό δυναµικό µας και τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά των περιοχών του 

εθνικού χώρου γίνεται διάκριση στις εξής κατηγορίες:  

α. Ηπειρωτική χώρα και Εύβοια 

β. Αττική 

γ. Κατοικηµένα Νησιά Ιονίου, Αιγαίου και Κρήτη 

δ. Υπεράκτιος θαλάσσιος χώρος και ακατοίκητες νησίδες 

Αναλυτικότερα: 

1. Οι Περιοχές Αιολικής Προτεραιότητας (ΠΑΠ) είναι οι περιοχές  της ηπειρωτικής χώρας 

που διαθέτουν συγκριτικά πλεονεκτήµατα για την εγκατάσταση αιολικών σταθµών … 

2. Περιοχές Αιολικής Καταλληλότητας (ΠΑΚ). Ως ΠΑΚ ορίζονται αντίστοιχα οµάδες ή 

επιµέρους περιοχές πρωτοβάθµιων ΟΤΑ της ηπειρωτικής χώρας καθώς και µεµονωµένες 

θέσεις, οι οποίες δεν εµπίπτουν σε ΠΑΠ αλλά διαθέτουν ικανοποιητικό εκµεταλλεύσιµο 

αιολικό δυναµικό, και προσφέρονται για το λόγο αυτό για την χωροθέτηση αιολικών 

εγκαταστάσεων.  

Και στις δύο προαναφερόµενες κατηγορίες περιοχών, καθορίζονται κριτήρια για κάθε 

χωροθέτηση αιολικής εγκατάστασης, π.χ. αποστάσεις από οικισµούς, παραγωγικές 

δραστηριότητες, αρχαιολογικούς χώρους, περιοχές προστασίας της φύσης και του τοπίου κλπ. Πχ 

από µνηµεία παγκόσµιας κληρονοµιάς ελάχιστη απόσταση 3 χλµ, από κηρυγµένα πολιτιστικά 

µνηµεία 500µ, από παραδοσιακούς οικισµούς 1500 µ. κ.λπ…. 

γ. Στα κατοικηµένα νησιά του Ιονίου και του Αιγαίου Πελάγους, συµπεριλαµβανοµένης και της 
Κρήτης. Το αιολικό δυναµικό τους είναι πολύ υψηλό, 14310 MW. Εξαιτίας, όµως, των  ειδικών 

χαρακτηριστικών τους, όπως η περιορισµένη έκταση, ο έντονος τουριστικός προσανατολισµός, το 

αξιόλογο φυσικό και πολιτιστικό περιβάλλον, τίθενται αυστηρότεροι περιορισµοί. Για 

παράδειγµα, αναφέρεται ότι οι µέγιστες επιτρεπόµενες πυκνότητες σε επίπεδο πρωτοβάθµιου 

ΟΤΑ είναι διπλάσιες στις ΠΑΠ από ό,τι στις νησιωτικές περιοχές.   

δ. Στον υπεράκτιο θαλάσσιο χώρο και τις ακατοίκητες νησίδες. Αντιµετωπίζονται ως ιδιαίτερη 

κατηγορία  λόγω της ειδικής γεωµορφολογίας και λειτουργίας τους. Γι’ αυτό καθορίζονται και 

ειδικά κριτήρια χωροθέτησης  π.χ. σε σχέση µε την ναυσιπλοΐα, µε τον τρόπο εγκατάστασης  στο 

θαλάσσιο χώρο κ.α.     

Οι κανόνες χωροθέτησης αιολικών εγκαταστάσεων είναι :  

Σύµφωνα µε το περιεχόµενο του Χωροταξικού Σχεδίου : 

1. Καθορίζονται ζώνες ασυµβατότητας/αποκλεισµού, εντός των οποίων απαγορεύεται η 

χωροθέτηση αιολικών µονάδων. Οι ζώνες αυτές περιλαµβάνουν τις ασύµβατες χρήσεις και τις 

ελάχιστες αποστάσεις που πρέπει να τηρούν οι αιολικές εγκαταστάσεις από συγκεκριµένες 

δραστηριότητες και περιοχές (επισυνάπτονται σχετικοί πίνακες).  Ειδικότερα οι ζώνες αυτές 

αφορούν: 
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- Περιοχές Περιβαλλοντικού Ενδιαφέροντος: περιοχές απολύτου προστασίας της φύσης, 

πυρήνες εθνικών δρυµών, οικότοποι προτεραιότητας, αξιόλογες ακτές και παραλίες κ.α.   

- Περιοχές και στοιχεία Πολιτιστικής Κληρονοµίας:  αρχαιολογικοί χώροι, πολιτιστικά 

µνηµεία και ιστορικοί τόποι  

- Οικιστικές ∆ραστηριότητες:  οικισµοί, παραδοσιακοί οικισµοί, µεµονωµένες κατοικίες 

κ.α.  

- ∆ίκτυα Υποδοµής και Ειδικές Χρήσεις: Οδικοί Άξονες, σιδηροδροµικές γραµµές , 

δίκτυα τηλεπικοινωνίας    

- Παραγωγικές ∆ραστηριότητες:  Τουριστικές ζώνες και καταλύµατα, αγροτική γη υψηλής 

παραγωγικότητας, ιχθυοκαλλιέργειες κ.α.   

2. Τίθενται αποστάσεις για τη διασφάλιση της λειτουργικότητας και της απόδοσής τους  : 

- µέγιστες αποστάσεις από το οδικό δίκτυο, π.χ.  15 χλµ. στις περιοχές ΠΑΚ και 20 χλµ. 

στις περιοχές ΠΑΠ 

- µέγιστες αποστάσεις  από τα δίκτυα µεταφοράς ηλεκτρικής ενέργειας  όπως ορίζει η 

∆ΕΗ. 

- ελάχιστες αποστάσεις από σηµαντικά σηµεία παρεµβολής, που εµποδίζουν την 

εκµετάλλευση του ανέµου: 7 φορές το ύψος του σταθερού στοιχείου παρεµβολής   

- ελάχιστες αποστάσεις µεταξύ τους, αυτό εξαρτάται από τη διάταξη των εγκαταστάσεων 

κλπ.  Π.χ. 3 φορές τη διάµετρο της φτερωτής της ανεµογεννήτριας όταν αναπτύσσονται 

κάθετα στην κατεύθυνση του ανέµου. 

3. Καθορίζονται µέγιστες επιτρεπόµενες πυκνότητες αιολικών εγκαταστάσεων σε επίπεδο 

πρωτοβάθµιου ΟΤΑ κατά κατηγορίες χώρου.  

Για παράδειγµα στις περιοχές ΠΑΠ επιτρέπεται µία ανεµογεννήτρια για κάθε 1000 στρέµµατα 

του συνόλου της επιφάνειας του ΟΤΑ, στις περιοχές ΠΑΚ µία ανεµογεννήτρια για κάθε 1600 

στρέµµατα και στις νησιωτικές περιοχές µία ανεµογεννήτρια για κάθε 2000 στρέµµατα.  

4. Καθορίζονται, κατά κατηγορία χώρου, κανόνες ένταξης των αιολικών εγκαταστάσεων στο 

τοπίο.  

2. Μικρά Υδροηλεκτρικά Έργα (ΜΥΗΕ)  
Η αξιοποίηση του υδροδυναµικού, αποτελεί εθνικό στόχο, αφού πρόκειται για µια ΑΠΕ µε 

σηµαντικά πλεονεκτήµατα, όπως µικρές περιβαλλοντικές επιπτώσεις, µεγάλη ειδική ισχύ και 

δυνατότητα συνδυασµού µε άλλες χρήσεις του νερού. Στην Ελλάδα, έχουµε µεγάλο πλήθος 

αξιοποιήσιµων θέσεων και η κατασκευή και λειτουργία µικρών υδροηλεκτρικών έργων (ΜΥΗΕ) 

µπορεί να έχει σηµαντική προσφορά στο ενεργειακό ισοζύγιο. Απαράιτητη προϋπόθεση είναι ο 

ορθολογικός προγραµµατισµός και σχεδιασµός του τόπου και του τρόπου εγκατάστασης. 

Ως εκ τούτου, µέσα από το χωροταξικό σχεδιασµό των µικρών υδροηλεκτρικών έργων   (ΜΥΗΕ), 

αποσκοπούµε:  

 α) Στον εντοπισµό υδατικών διαµερισµάτων µε εκµεταλλεύσιµο υδραυλικό δυναµικό 
Αναγνωρίζονται υδατικά διαµερίσµατα που διαθέτουν σηµαντικό εκµεταλλεύσιµο υδραυλικό 

δυναµικό (Βλέπε συνηµµένο διάγραµµα 2). ∆ιευκρινίζεται, πάντως, ότι η αναγνώριση αυτή δεν 

αποτελεί κριτήριο αποκλεισµού περιοχών µε µικρότερο δυναµικό.  

β) Στον προσδιορισµό περιοχών ασυµβατότητας/αποκλεισµού χωροθέτησης µικρών 

υδροηλεκτρικών έργων (ΜΥΗΕ). Καθορίζονται οι περιοχές στις οποίες πρέπει να αποκλείεται η 

εγκατάσταση ΜΥΗΕ για λόγους προστασίας του περιβάλλοντος, ασφάλειας και εύρυθµης 

λειτουργίας της δραστηριότητας. Πχ αρχαιολογικοί χώροι, περιοχές απολύτου προστασίας κ.ά. 

γ) Στην εκτίµηση της φέρουσας ικανότητας των υδατορευµάτων. Εκτιµάται η 

«φέρουσα ικανότητα» των υδατορευµάτων µικρών υδροηλεκτρικών έργων (ΜΥΗΕ), δηλαδή η 

µέγιστη δυνατότητα εγκατάστασης έργων ΜΥΗΕ στην ίδια «γραµµή» ύπαρξης υδροδυναµικού. 

Καθορίζονται κριτήρια χωροθέτησης που διασφαλίζουν αφενός τη συνύπαρξη των ΜΥΗΕ µε 

άλλες χρήσεις που εξυπηρετούνται από τον ίδιο υδατόρευµα -όπως ιδίως η ύδρευση οικισµών και 

η άρδευση γεωργικών εκτάσεων- και αφετέρου τη διατήρηση των υδροβιολογικών και 

οικολογικών χαρακτηριστικών των υδατορευµάτων.  

δ) Στον καθορισµό κριτηρίων και κανόνων ένταξης των µικρών υδροηλεκτρικών 

έργων (ΜΥΗΕ) στο φυσικό, πολιτιστικό και ανθρωπογενές περιβάλλον της περιοχής 

εγκατάστασης.  
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Οι περιοχές αξιοποίησης υδάτινου δυναµικού, εντοπίζονται κυρίως σε ηµιορεινές και ορεινές 

περιοχές, όπου η ύπαρξη νερού και µεγάλης υψοµετρικής διαφοράς από µεταξύ τόπου 

υδροληψίας και σταθµού παραγωγής ενέργειας εξασφαλίζουν τη βιωσιµότητα των ΜΥΗΕ. 

Μεγάλη πυκνότητα εκµεταλλεύσιµου δυναµικού παρουσιάζουν τα υδατικά διαµερίσµατα της 

Ηπείρου, της ∆υτικής Στερεάς Ελλάδας, της ∆υτικής Μακεδονίας, της Ανατολικής Μακεδονίας 

και Θράκης καθώς και της ∆υτικής και Βόρειας Πελοποννήσου, κάτι που φαίνεται ξεκάθαρα και 

στον αντίστοιχο χάρτη. Στον χάρτη διακρίνονται τα 14 υδατικά διαµερίσµατα και το εκτιµώµενο 

υδροδυναµικό που ανέρχεται σε 4363 MW.   

O στόχος µας είναι το 2010 οι εγκατεστηµένη ισχύς από µικρά υδροηλεκτρικά έργα να ανέρθει 

στα 364 MW από τα 60 περίπου MW που έχουµε σήµερα.    

3. Άλλες µορφές ανανεώσιµων πηγών   
α. Ηλιακή Ενέργεια 
…Μέσα από το ειδικό πλαίσιο για τις ΑΠΕ, ενδεικτικά µπορεί να θεωρηθούν ως  περιοχές 

προτεραιότητας για τη χωροθέτηση εγκαταστάσεων εκµετάλλευσης της ηλιακής ενέργειας 

(Φωτοβολταϊκά πεδία) οι γυµνές και άγονες περιοχές µε  χαµηλό υψόµετρο, τόσο στην 

ηπειρωτική όσο και στη νησιωτική χώρα, οι οποίες είναι κατά προτίµηση αθέατες από 

πολυσύχναστους χώρους και έχουν δυνατότητες διασύνδεσης µε το ∆ίκτυο διανοµής ηλεκτρικής 

ενέργειας της ∆ΕΗ. 

Μπορεί, βέβαια, η ηλιακή ενέργεια να είναι παντού αλλά αυτό δεν σηµαίνει ότι θα επιτρέψουµε 

ανάπτυξη φωτοβολταϊκών οπουδήποτε. Γι’ αυτό και στο ειδικό πλαίσιο, ορίζονται περιοχές 

αποκλεισµού για τέτοιου είδους  χωροθετήσεις, όπως οι περιοχές Natura, η γεωργική γη υψηλής 

παραγωγικότητας, οι περιοχές απολύτου προστασίας της φύσης, τα µνηµεία µείζονος σηµασίας 

κ.α. 

β. Ενέργεια από βιοµάζα και βιοαέρια 
Για την εκµετάλλευση της βιοµάζας και των βιοαερίων, προνοµιακές θεωρούνται οι περιοχές 

που βρίσκονται κοντά σε γεωργικές εκµεταλλεύσεις παραγωγής της πρώτης ύλης, σε 

εγκαταστάσεις επεξεργασίας λυµάτων, σε γεωργικές και κτηνοτροφικές βιοµηχανίες κ.α. ενώ 

τίθενται όρια στις ελάχιστες αποστάσεις από τις γειτνιάζουσες χρήσεις γης. 

γ. Τέλος, για τη γεωθερµική ενέργεια, είναι προφανές ότι εγκαθιστούµε τέτοιου είδους 

εγκαταστάσεις εκεί που υπάρχει γεωθερµικό πεδίο. Βεβαιωµένη είναι η ύπαρξη τέτοιου πεδίου 

στη Μήλο και τη Νίσυρο και στη Λέσβο στην οποία έχει εκδοθεί άδεια παραγωγής ενέργειας 8 

MW. 

Αναµενόµενα αποτελέσµατα από την έγκριση και εφαρµογή του Ειδικού Πλαισίου για τις 

ΑΠΕ  
Με την έγκριση του Ειδικού Πλαισίου για τις ΑΠΕ επιτυγχάνεται:  

- Η καθιέρωση σαφών, ενιαίων και αναλυτικών χωροθετικών κανόνων και κριτηρίων για 

κάθε κατηγορία έργων ΑΠΕ.  

- …Οι παρεχόµενες από το Ειδικό Πλαίσιο κατευθύνσεις προς τα κατώτερα επίπεδα 

σχεδιασµού (Περιφερειακά Πλαίσια, Γ.Π.Σ., Σ.Χ.Ο.Ο.Α.Π. κλπ) προωθούν την ενσωµάτωση 

των αναγκαίων για τη στήριξη των ΑΠΕ ρυθµίσεων σε όλα τα υποκείµενα χωροταξικά και 

πολεοδοµικά σχέδια. 

…Όπως σας είπα και στην αρχή, η διαδικασία της διαβούλευσης θα διαρκέσει περίπου 2 µήνες 

και τον Απρίλιο το Ειδικό Χωροταξικό Πλαίσιο για τις ΑΠΕ  θα εγκριθεί από το αρµόδιο 

κυβερνητικό όργανο .  

ΠΙΝΑΚΑΣ 

Αποστάσεις αιολικών εγκαταστάσεων από γειτνιάζουσες χρήσεις γης, δραστηριότητες και δίκτυα 

τεχνικής υποδοµής 

A. Αποστάσεις για τη διασφάλιση της λειτουργικότητας  

και απόδοσης των αιολικών εγκαταστάσεων 

Α. Μέγιστη απόσταση από υφιστάµενη 

οδό χερσαίας προσπέλασης 

- Για εγκατεστηµένη ισχύ/µονάδα κάτω 

των 10 MWe: Σε ΠΑΠ και Αττική: 20 
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οποιασδήποτε κατηγορίας χλµ. µήκους όδευσης 

- Σε άλλες περιοχές (ΠΑΚ): 15 χλµ. 

ανεξάρτητα από την εγκατεστηµένη 

ισχύ / µονάδα 

- Σε νησιά: 10 χλµ. ανεξάρτητα από 

την εγκατεστηµένη ισχύ / µονάδα 

Β. Μέγιστη απόσταση από το σύστηµα 

µεταφοράς ηλεκτρικής ενέργειας 

Υψηλής Τάσης (Υ.Τ.) 

Όπως ορίζει ο ∆ΕΣΜΗΕ στους όρους 

σύνδεσης της εγκατάστασης (υψηλή 

τάση) και η ∆ΕΗ (µέση και χαµηλή 

τάση)  

Γ. Ελάχιστη απόσταση (Α) από 

σηµαντικά σταθερά στοιχεία άµεσης 

παρεµβολής (φυσικά ή 

ανθρωπογενή) που εµποδίζουν την 

εκµετάλλευση του ανέµου  

7 φορές το ύψος του σταθερού στοιχείου 

άµεσης παρεµβολής (Α=7xΥ) 

∆. Ελάχιστη απόσταση (Α) µεταξύ των 

ανεµογεννητριών 

- Με ανάπτυγµα κάθετα στην 

κατεύθυνση του κυρίαρχου ανέµου: 3 

φορές τη διάµετρο (d) της φτερωτής 

της ανεµογεννήτριας (A=3d) 

- Με ανάπτυγµα παράλληλο στην 

κατεύθυνση του κυρίαρχου ανέµου: 7 

φορές τη διάµετρο (d) της φτερωτής 

της ανεµογεννήτριας (Α= 7d)  

 

Β. Αποστάσεις από περιοχές περιβαλλοντικού ενδιαφέροντος 

Ασύµβατη χρήση Ελάχιστη απόσταση εγκατάστασης από 

την ασύµβατη χρήση  

Περιοχές απολύτου προστασίας της 

Φύσης του άρθρου 19 παρ.1,2 Ν.1650/86 

(Α΄160) 

 

Σύµφωνα µε την εγκεκριµένη ΕΠΜ ή το 

σχετικό π.δ. (του άρθρου 21 του ν. 

1650/86) ή την σχετική ΚΥΑ (ν. 

3044/02) 

- Πυρήνες των Εθνικών ∆ρυµών, 

κηρυγµένα µνηµεία της φύσης, 

αισθητικά δάση που δεν 

περιλαµβάνονται στο προηγούµενο 

εδάφιο. 

- Οι οικότοποι προτεραιότητας περιοχών 

της Επικράτειας που έχουν ενταχθεί 

στον κατάλογο των τόπων κοινοτικής 

σηµασίας του δικτύου NATURA 2000 

σύµφωνα µε την απόφαση 2006/613/ΕΚ 

της Επιτροπής (ΕΕ L 259 της 

21.9.2006, σ. 1).  

 

 

 

 

 

Κρίνεται κατά περίπτωση στο πλαίσιο 

της διαδικασίας Έγκρισης των 

Περιβαλλοντικών  τους Όρων. 

 

Αξιόλογες ακτές και παραλίες 

(π.χ.αµµώδεις)  

1.000 µ.  

Περιοχές ΖΕΠ ορνιθοπανίδας (SPA)  Κρίνεται κατά περίπτωση στο πλαίσιο 

της ΕΠΟ, µετά από ειδική ορνιθολογική 

µελέτη 
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Γ. Αποστάσεις από περιοχές και στοιχεία πολιτιστικής κληρονοµιάς 

Ασύµβατη χρήση Ελάχιστη απόσταση 
1
εγκατάστασης 

από την ασύµβατη χρήση  

Εγγεγραµµένα στον Κατάλογο 

Παγκόσµιας Κληρονοµιάς και τα άλλα 

µείζονος σηµασίας µνηµεία, 

αρχαιολογικούς χώρους και ιστορικούς 

τόπους. της παρ. 5. εδάφιο ββ του άρθρου 

50 του Ν. 3028/02  

3.000 µ.  

Ζώνη απολύτου προστασίας (Ζώνη Α) 

λοιπών αρχαιολογικών χώρων  

Α=7d, όπου (d) η διάµετρος της 

φτερωτής της ανεµογεννήτριας, 

τουλάχιστον 500 µ. 

Κηρυγµένα πολιτιστικά µνηµεία και 

ιστορικοί τόποι  

Α=7d, όπου (d) η διάµετρος της 

φτερωτής της ανεµογεννήτριας, 

τουλάχιστον 500 µ. 

 

∆. Αποστάσεις από οικιστικές δραστηριότητες 

Ασύµβατη χρήση Ελάχιστη απόσταση
2
 εγκατάστασης 

από την ασύµβατη χρήση  

Πόλεις και οικισµοί µε πληθυσµό >2000 

κατοίκων ή οικισµοί µε πληθυσµό < 2000 

κατοίκων που χαρακτηρίζονται ως 

δυναµικοί, ή και τουριστικοί ή και 

αξιόλογοι 

1.000 µ από το όριο
2
 του οικισµού ή του 

σχεδίου πόλης κατά περίπτωση 

Παραδοσιακοί οικισµοί 1.500 µ. από το όριο
3
 του οικισµού 

Λοιποί οικισµοί 500 µ. από το όριο
3
 του οικισµού 

Οργανωµένη δόµηση Α΄ ή Β΄ κατοικίας 

(Π.Ε.Ρ.ΠΟ., Συνεταιρισµοί κλπ) ή και 

διαµορφωµένες περιοχές Β΄ κατοικίας, 

όπως αναγνωρίζονται στο πλαίσιο της 

Μ.Π.Ε. κάθε µεµονωµένης εγκατάστασης 

αιολικού πάρκου 

1.000 µ. από τα όρια του σχεδίου ή της 

διαµορφωµένης περιοχής αντίστοιχα. 

Ιερές Μονές 500 µ. από τα όρια της Μονής 

Μεµονωµένη κατοικία (νοµίµως 

υφιστάµενη) 

Εξασφάλιση ελάχιστου επιπέδου 

θορύβου µικρότερου των 45 db. 

Σε κάθε περίπτωση, πρέπει να εξασφαλίζεται ελάχιστο επίπεδο θορύβου στα όρια των ανωτέρω 

οικιστικών δραστηριοτήτων µικρότερο των 45 db. 

 

Ε. Αποστάσεις από δίκτυα τεχνικής υποδοµής και ειδικές χρήσεις 

Ασύµβατη χρήση Ελάχιστη απόσταση εγκατάστασης από 

την ασύµβατη χρήση  

Κύριοι οδικοί άξονες, οδικό δίκτυο 

αρµοδιότητας των Ο.Τ.Α. και 

σιδηροδροµικές γραµµές 

Απόσταση ασφαλείας 1,5d από τα όρια 

της ζώνης απαλλοτρίωσης της οδού ή του 

σιδηροδροµικού δικτύου αντίστοιχα 

Γραµµές υψηλής τάσεως  

 

Απόσταση ασφαλείας 1,5d από τα όρια 

από τα όρια διέλευσης των γραµµών Υ.Τ. 

Υποδοµές τηλεπικοινωνιών (κεραίες), 

RADAR 

Κατά περίπτωση µετά από γνωµοδότηση 

του αρµόδιου φορέα  

Εγκαταστάσεις ή δραστηριότητες της Κατά περίπτωση µετά από γνωµοδότηση 

                                                 
1 Η αναφερόµενη απόσταση δεν λαµβάνεται υπόψη στη περίπτωση που η άτρακτος µιας α/γ δεν είναι ορατή από την ασύµβατη 

χρήση.  

2 Στις περιπτώσεις που δεν έχει οριοθετηθεί ο οικισµός η απόσταση υπολογίζεται από το κέντρο του οικισµού προσαυξηµένη κατά 

500 µέτρα και, σε κάθε περίπτωση, σε απόσταση µεγαλύτερη των 500 µ. από την τελευταία κατοικία του οικισµού.  
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αεροπλοϊας  του αρµόδιου φορέα  

 

 

ΣΤ. Αποστάσεις από ζώνες ή εγκαταστάσεις παραγωγικών δραστηριοτήτων 

Ασύµβατη χρήση Ελάχιστη απόσταση εγκατάστασης από 

την ασύµβατη χρήση  

Αγροτική γη υψηλής παραγωγικότητας, 

ζώνες αναδασµού, αρδευόµενες εκτάσεις  

Απόσταση ασφαλείας 1,5d 

 

Ιχθυοκαλλιέργειες Απόσταση ασφαλείας 1,5d 

Μονάδες εσταυλισµένης κτηνοτροφίας:  Απόσταση ασφαλείας 1,5d 

Λατοµικές ζώνες και δραστηριότητες Όπως ορίζεται στην κείµενη νοµοθεσία.  

Λειτουργούσες επιφανειακά 

µεταλλευτικές - εξορυκτικές ζώνες και 

δραστηριότητες  

500 µ.  

ΠΟΤΑ, και άλλες περιοχές οργανωµένης 

ανάπτυξης παραγωγικών 

δραστηριοτήτων του τριτογενούς τοµέα, 

θεµατικά πάρκα, τουριστικοί λιµένες και 

άλλες θεσµοθετηµένες ή διαµορφωµένες 

τουριστικά περιοχές (όπως 

αναγνωρίζονται στο πλαίσιο της ΜΠΕ 

για κάθε µεµονωµένη εγκατάσταση). 

1.000 µ. από τα όρια της ζώνης / 

περιοχής
3
  

Τουριστικά καταλύµατα µεσαίου και 

µεγάλου µεγέθους, ειδικές τουριστικές 

υποδοµές,, τουριστικοί λιµένες 

1.000 µ. από τα όρια της µονάδας 
4
. 

Λοιπά τουριστικά καταλύµατα και 

εγκαταστάσεις 

500 µ 
4
. 

 

Άλλες πηγές: 

1. Σχέδιο ΚΥΑ του ΥΠΕΧΩ∆Ε για τις Ανανεώσιµες Πηγές. 

http://www.minenv.gr/4/42/00/sxedio.kya.ape.pdf 

2. ΥΠΕΧΩ∆Ε: Στρατηγική Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων του Ειδικού Πλαισίου 

Χωροταξικού Σχεδιασµού και Αειφόρου Ανάπτυξης για τις Ανανεώσιµες Πηγές Ενέργειας  

http://www.minenv.gr/4/42/g4200.html#SEA_RES_SPF 

επιστροφή 

 

Ικαρία: ∆υο µέτρα και δύο σταθµά; -Πολίτες πρώτης και δεύτερης κατηγορίας; 
 

Καλούµε τους αναγνώστες µας να επιβεβαιώσουν ή να διαψεύσουν αν γίνονται και αλλού στην 

Ικαρία τέτοια, σαν  αυτό το θέµα που θα παρουσιάσουµε σήµερα.  

Πρόκειται για µια περίπτωση που κρατάει χρόνια. Και θυµίζει καταστάσεις …κατεστηµένου, και 

µάλιστα ιδιότυπου και µάλλον διακοµµατικού που δεν αντιµετωπίζει την παρανοµία αλλά τον 

καταγγέλλοντα. Όσο κι αν οι προσωπικές σχέσεις καθορίζουν τις εξελίξεις σε µικρούς τόπους, οι 

τοπικές αρχές και υπηρεσίες (∆ήµος, Επαρχείο, Πολεοδοµία) δεν πρέπει σε καµία περίπτωση να 

πράττουν ανάλογα µε τις διαπροσωπικές σχέσεις τους και να χρησιµοποιούν δυο µέτρα και δύο 

σταθµά, δηλαδή να χωρίζουν τους πολίτες σε «δικούς µας» και τους «άλλους». 

Η ιστορία αρχικά δηµοσιοποιήθηκε στο περιοδικό ΑΝΤΙ, στις 1/7/2005. Εδώ δηµοσιεύουµε 

ολόκληρο το κείµενο. Από τότε µέχρι σήµερα τι άλλαξε; ∆ιαβάστε πρώτα το αρχικό κείµενο και θα 

συνεχίσουµε: 

                                                 
3 Η αναφερόµενη απόσταση δεν λαµβάνεται υπόψη στη περίπτωση που η άτρακτος µιας α/γ δεν είναι ορατή από την 

ασύµβατη χρήση. 
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ΚΑΡΚΙΝΑΓΡΙ ΙΚΑΡΙΑΣ: Περιβαλλοντικές παραβάσεις δίπλα σε αλιευτικό καταφύγιο 
της ∆ανάης Ιωάννου 
Η Ικαρία είναι ένα ιδιαίτερο νησί. Χωρίς φυσικά λιµάνια, τόπος δύσκολος, διαµόρφωσε και 
κατοίκους µε λιτή αντίληψη για τη ζωή. Αυτή η φιλοσοφία και Ο τρόπος ζωής έσωσαν το νησί 
από τα αρνητικά παρεπόµενα του τουρισµού. ∆ηλαδή την ασύστολη εκµετάλλευση της φύσης και 
του περιβάλλοντος προς όφελος της τουριστικής ανάπτυξης. Αυτά µέχρι σήµερα. Απ’ ό,τι 
φαίνεται, δειλά δειλά τα πράγµατα αρχίζουν ν’ αλλάζουν. 
Για παράδειγµα, στο Καρκινάγρι της Ικαρίας, γύρω από ένα αλιευτικό καταφύγιο για το οποίο 
δαπανήθηκαν από το κράτος σηµαντικά ποσά, συµβαίνουν ορισµένα περίεργα πράγµατα. 
Όπως προκύπτει από πληθώρα εγγράφων προς υπουργεία, Περιφέρεια, Συνήγορο του Πολίτη, 
Νοµαρχία, Επαρχείο κλπ., από µια κάτοικο στο Καρκινάγρι Ικαρίας, την Ασπασία Αφχιανέ-
Παπανικολάου, «αλλοιώνεται η φυσιογνωµία του οικισµού, προσβάλλεται γενικότερα το φυσικό 
περιβάλλον και καταπατούνται δηµοτικές εκτάσεις από αυθαίρετες οικοδοµές». Παράλληλα Κα-
ταγγέλλεται «αυθαίρετη επίχωση του ρέµατος στην περιοχή» του αλιευτικού καταφυγίου. 
Όλα ξεκίνησαν µετά την ανέγερση µας οικοδοµής (ενός σπιτιού ιδιοκτησίας Λ. Πούλου) µε 
προβλήµατα στην έκδοση της πολεοδοµικής άδειας (sic). 
Όπως επιβεβαιώνεται και σε έγγραφο του Συνηγόρου του  Πολίτη, «το οικόπεδο που αφορά τη 
συγκεκριµένη  οικοδοµική άδεια (και εν τέλει την ολοκληρωµένη πια οικοδοµή) βρίσκεται εκτός 
ορίων οικισµού στο σύνολό του», δηλαδή το συµβόλαιο έχει τόσο τυπικά (τοπογραφικό) όσο και 
ουσιαστικά ελαττώµατα. Επίσης 
επισηµαίνεται ότι η «οικία κατασκευάστηκε χωρίς άδεια» και καταγγέλθηκε -από την κάτοικο της 
περιοχής- µε επιστολή προς το ∆ήµαρχο και δεκαοκτώ ηµέρες µετά εκδόθηκε νέα άδεια, την 
οποία µε νέα επιστολή κατήγγειλε στο ∆ήµαρχο. 
Η ίδια κάτοικος κατήγγειλε και δεύτερη οικοδοµή στην περιοχή, που µαζί µέ την προαναφερθείσα 
φέρονται ότι «είναι ξένες προς τον κυρίαρχο αρχιτεκτονικό τύπο του οικισµού απειλώντας την 
αλλαγή της φυσιογνωµίας του». Στις ενστάσεις της αυτές δεν απαντούσε ο ΙΙροϊοτάµενος του 
Πολεοδοµικού Γραφείου. Αντ’ αυτού η Πολεοδοµία εκδίδει φύλλο ελέγχου και µε επιστολή προς 
το αστυνοµικό Τµήµα και ενώ βρισκόταν εν εξελίξει έκδοση συµπληρωµατικής άδειας για την 
οικία της καταγγέλλουσας, την µηνύουν και ο Εισαγγελέας ορίζει δικάσιµο πριν καν ειδοποιηθεί 
ότι διαπιστώθηκαν παραβάσεις εις βάρος της!  
∆ηλαδή ενώ υπάρχουν δυο οικοδοµές µε σοβαρότατες παραβάσεις -κατά τον Συνήγορο του 
Πολίτη- στη διαδικασία ανέγερσής τους, αντί οι τοπικές αρχές να προβούν στις ενέργειες που 
όφειλαν, µηνύουν την καταγγέλλουσα για οικοδοµική ενέργεια η οποία βρισκόταν ήδη εν 
εξελίξει... 
Έτσι η καταγγέλλουσα συγκεντρώνει τα έγγραφά της και ετοιµάζεται για τη δίκη. 
Πλην όµως εκκρεµεί η χορήγηση µιας τυπικής βεβαίωσης από τον ∆ήµο Ραχών την οποία 
«αρνείται αναιτιολόγητα» να της χορηγήσει. Ζητά αναβολή της δίκης µε την ελπίδα ότι ο δήµος 
θα της χορηγήσει τη βεβαίωση και ο Προϊστάµενος θα εκδώσει την άδεια. 
Με την υπ. αρ. 4038.2.4. µε ηµεροµηνία 21.4.03, επιστολή του Συνηγόρου του Πολίτη 
γνωστοποιούνται οι καταγγελίες της και ζητείται να επιληφθεί του θέµατος ο Έπαρχος της 
περιοχής. Αλλά και αυτός σιωπά περιέργως. Παράλληλα καταγγέλλεται και ο ∆ήµος «για 
επιχώσεις που αυθαίρετα πραγµατοποίησε στην εκβολή ρέµατος στο συγκεκριµένο αλιευτικό 
καταφύγιο», µε την αιτιολογία πως καθαρίζεται ο δρόµος προς το νεκροταφείο που βρίσκεται 
στην περιοχή. 
Αυτό που συµβαίνει στο Καρκινάγρι θα µπορούσε να πιστωθεί στις τόσες και τόσες κόντρες γει-
τόνων ανά την επικράτεια, µε τις αντίστοιχες δικαστικές εµπλοκές. Εδώ όµως υπάρχουν µερικές 
σοβαρές επισηµάνσεις. Πρώτον, οι διοικητικές αρχές δεν πράττουν το καθήκον τους απέναντι 
στους παρανοµούντες. ∆εύτερον, κινούνται υπερβολικά αυστηρά απέναντι στην καταγγέλλουσα 
τις παρανοµίες. Κυριολεκτικά µπορεί να ειπωθεί ότι διυλίζουν τον κώνωπα και καταπίνουν την 
κάµηλο. Αλλά και οι ίδιες οι υπηρεσίες αυθαιρετούν σε σχέση µε Το φυσικό περιβάλλον στην 
περιοχή. 
Και αυτό που εν τέλει ενδιαφέρει είναι η δηµόσια και περιβαλλοντική διάσταση των πεπραγµένων 
στο Καρκινάγρι. ∆ιάσταση που µπορεί να περιλαµβάνει µόνο τα δέοντα για την περιβαλλοντική 
προστασία, το σεβασµό και την τήρηση του νόµου. (περιοδικό ΑΝΤΙ, Νο 846, 1/7/2005) 

 

Στη συνέχεια, η Κα Αφχιανέ-Παπανικολάου στέλνει έγγραφο στις 24/10/06, στο οποίο αποκρυσταλλώνονται 

οι εξελίξεις. Και εδώ τα πράγµατα, αν είναι έτσι, γίνονται πολύ χειρότερα, και πράγµατι φαίνεται να υπάρχουν 

δυο µέτρα και δυο σταθµά. Παραθέτουµε το έγγραφό της:  
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Ασπασία Αφχιανέ — Παπανικολάου 
∆οιράνης 10 Καµατερό Τ.Κ. 134 51 Καµατερό 24/10/06 Τηλ.: 2102323168 — 6977180084 
 
ΠΡΟΣ ΤΜΗΜΑ ΠΟΛΕΟ∆ΟΜΙΑΣ ΙΙΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΑΓ. ΚΗΡΥΚΟΥ ΙΚΑΡΙΑΣ 
 
Κοινοποίηση: 
1/ Περιφερ. Βορείου Αιγαίου Γραφ. κ. Γεν. Γραµ. Περιφέρειας (υπ’ οψιν κ. Πρωτούλη) 
Κουντουριώτη 77— Μυτιλήνη 81100 
2/ Περιφερ. Βορείου Αιγαίου ∆/ΝΣΗ ΠΕΧΩ Τµηµα Πολεοδ. Σχεδ. & Εφαρµ. (υπ’ οψη κ. Γ. 
Σιταρα) Ικτινου 2—Μυτιλήνη 81100 (Με την παράκληση να µε ενηµερώσετε στην έρευνα που 
πραγµατοποίησατε σύµφωνα µε το έγγραφο της αρ.πρωτ. 1392/Α.Φ. 5-15-3 την 11-10-04 για τις 
άδειες 10/87,46/94,91/94,39/01 
3/ Νοµ. Αυτ. Σάµου υπ’ οψιν Νοµ. Συµβ. κ.Φώτη Σφαντό Καλοµοίρη Ι Σάµος 83100 
4/ ∆ηµος Ραχών Ικαρίας υπ’ οψη Αντι/ρχου κ. Βατούγιου Στ. Ράχες Ικαρίας 83301 
5/ κ. Πούλο ΛουΙζοΑµαρούσιο - Αθήνα Αυτοκράτορος Ηρακλείου 26 15122 
 
ΘΕΜΑ: ΕΚ∆ΟΣΗ ΟΙΚΟ∆ΟΜΙΚΗΣ Α∆ΕΙΑΣ 

 
Η απάντησή σας µε αριθ. πρωτ. 883/06 της 4-10-06 (δείτε σχ. 1) στο έγγραφό µου της 7-8-

06 µε θέµα την αναθεώρηση της 91/94 οικοδοµικής µου άδειας …µε πείθει σε συνδυασµό µε τις 
µέχρι τώρα ενέργειες της υπηρεσίας σας ότι δεν υπάρχει πρόθεση να εκδοθεί η εν λόγω άδεια 
Επανερχόµενη κάνω µνεία ότι: 

• Η ιδιοκτησία µου κατά τους τίτλους της ήταν 880 τ.µ. τµήµα της διεκδικούσε µε αγωγή της 
η Β. Πούλου που τελικά το απέκτησε µετά από σειρά δικαστικών αγώνων και αποφασεων, 
«15/26-6-00 απόφ. Ειρηνοδ. Ικαρίας, 155/645/482Γ/2000, αποφ. ΙΙολυµ. Πρωτοδ. Σάµου», 
1175/2003/2-7-03 αποφ. Ολοµέλειας Αρείου Πάγου. 
 Η εφαρµογή τηc τελεσίδικης δικαστικής απόφασης είναι σεβαστή και από τον ∆ήµο Ραγών 
και από την υπηρεσίας σας δηλαδή η ιδιοκτησία µου αποτελείται από επιφάνεια (570,00 
τ.µ.) και από δρόµο πλάτους 4 µ. (ο δρόµος που αναφέρεται στην άδεια 9 1/94 είχε 
χαρακτηρισθεί από τον τότε Κοινοτάρχη ∆. Φραδέλο, η δικαστική απόφαση τον τοποθετεί 
από Β.Α. στην Β.∆. πλευρά του οικοπέδου). 

• Η εργασία του Αγρ. Τοπογράφου και Πολιτικού Μηχανικού Γεράσιµου Οικονόµου που 
σας είναι γνωστή έχει τοπογραφηθεί όλη η περιοχή «Ασταχυ» σε κλίµακα σχεδίου 1:500 
καθώς και η τοποθέτηση της γραµµής του οικισµού (Απόφαση Νοµάρχη Σάµου αρ. πρωτ. 
3635/8-10-87) µετά από φωτοερµηνεία των αεροφωτογραφιών των ετών 1983 & 1991... 
Αποδεικνύεται από την επιστηµονική εργασία του µηχανικού µου οτι: 
«Η ιδιοκτησία που εµπίπτει εν µέρει εντός τον ορίου οικισµού και εν µέρει εκτός αυτού, 
θεωρείται ότι εντός του oρίου περιλαµβάνεται τµήµα της ιδιοκτησίας µεγέθους που 
αντιστοιχεί στην αρτιότητα που ισχύει κατά περίπτωση στην περιοχή του οικισµού» Ν. 
1512/1985 ΦΕΚ 181 τεύχος τέταρτο. Η οικία µου για την οποία ζητώ την αναθεώρηση 
είναι τοποθετηµένη στο τµήµα εντός της γραµµής του οικισµού που έχει επιφάνεια 280,00 
τ.µ… 

• Στο τοπογραφικό της Άδειας 10/87 των Αφών Γιαννίκου που έχει εκδώσει η υπηρεσία σας 
και έχει συντάξει ο µηχανικός Γ. Κρητικός (σηµερινός Έπαρχος Ικαρίας) αποτυπώνεται: 1)
 η δικη µου ιδιοκτησία ‚ 2) οι δρόµοι και 3) ο κοινόχρηστος χώρος της όχθης του 
ρέµατος επί του οποίου κατασκεύασε την οικία του ο κ. Α. Πούλος. 
(εξ αυτών προκύπτει ότι η έκδοση της άδειας µου δεν πάσχει από κανένα ουσιαστικό λόγο) 

• Ο τυπικός λόγος που είναι η βεβαίωση από τον δήµο για την µη καταπάτηση κοινοχρήστου 
χώρου για την οποία η υπηρεσία σας µου στερεί την άδεια µε την επιστολή µου σας έκανα 
γνωστό τον λόγο (Η εύνοια που απολαµβάνει από τον ∆ήµο ένεκα του Αντιδηµάρχου Σ. 
Βατούγιου ο κ. Α. ΙΙούλος)… 
Εκτός από την εύνοια λοιπόν που απολαµβάνει από τον ∆ήµο ο κ. Λ. Πούλος την αυτή 
εύνοια απολαµβάνει και από την υπηρεσία σας και συνεχίζει να την απολαµβάνει εις βάρος 
µου. 

Συγκεκριµένα 
• Στην έκθεση του Συνηγόρου του πολίτη 4038/25-2-02 η υπηρεσία σας απαντά µε αριθ. 

πρωτ. 615/03 την 19-6-03 ότι «σχετικά µε την οικοδοµική άδεια 39/01 µε ιδιοκτήτη τον κ. 
Πούλο Λουϊζο σας γνωρίζουµε ότι η υπηρεσία µας έχει προβεί στην ανάκληση της παραπάνω 
οικοδοµικής άδειας (µε τον αριθµό πρωτ. 284/28-3 -83 έγγραφό µας) λόγω καταθέσεως 
ψευδών στοιχείων ότι το οικόπεδο που αφορά την παραπάνω οικοδοµική άδεια βρίσκεται 
εντός ορίων του οικισµού του Καρκιναγρίου διότι µετά από αυτοψία της υπηρεσίας µας 
διαπιστώθηκε ότι είναι εκτός ορίων οικισµού στο σύνολό του» 

•    Στην έρευνα της Περιφέρειας µε αριθ. πρωτ. 1392/Α.Φ. 5-15-3 της11/10/04 της ∆/ΝΣΗΣ 
ΠΕΧΩ τµήµα πολεοδοµικών σχεδίων και εφαρµογών και στο εν συνεχεία έγγραφο της 
αυτής υπηρεσίας µε αριθ. πρωτ. 2075/04/ Α.Φ. 5-15-3 που αφορά τον έλεγχο που 
πραγµατοποιεί στις οικοδοµικές άδειες 10/87 , 46/94, 91/94 και39/01. Στην απάντηση της 
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υπηρεσίας σας µε αριθ. πρωτ. 1268/1-4-05 αναφέρεται «επι της υπ’ αριθ. 39/81 που αφορά 
την οικοδοµή του κ. Πούλου Λοίζου σας γνωρίζουµε ότι η υπηρεσία µας έχει προβεί στην 
ανάκληση της παραπάνω οικοδοµικής άδειας µε το υπ’αριθ. πρωτ. 284/28-3-03 έγγρααφό 
µας και έχουν επιβληθεί οι κατά τον Νόµο κυρώσεις και οι οποίες εξεπληρώθησαν. Για την 
ως άνω οικοδοµή έχει εκδοθεί νοµίµως η υπ ‘αριθ. 69/04 οικοδοµική άδεια. Η οικοδοµή 
απέχει από την κοίτη του ρέµατος περίπου 17 µέτρα» 

Η Θέση όπου ο κ. Λοίζος Πούλος µε τις ευλογίες του τότε Κοινοτάρχη Σ. Βατούγιου και 
σηµερινό Αντιδήµαρχο κατασκεύασε χωρίς οικοδοµική άδεια το 1997-1998 την οικία του, 
είναι αποτυπωµένη στο τοπογραφικό διάγραµµα της οικοδοµικής αδείας10/87… το οποίο 
στην έρευνα του Συνηγόρου του πολίτη το έχει ελέγξει η υπηρεσίας σας και το έχει κρίνει 
σύννοµο, χαρακτηρίζεται σωστά ως κοινόχρηστος χώρος εκτός ότι είναι «εκτός σχεδίου στο 
σύνολό του» και εκτός ότι είναι όχθη ρέµατος. 
Το ότι απέχει η οικοδοµή από την κοίτη 17 µέτρα δεν σηµαίνει ότι πληροί τις προϋποθέσεις 

περί ρεµάτων (Το πλάτος της όχθης δεν έχει οριοθετηθεί παρά την σύσταση προς τον ∆ήµο µε Το 
υπ’ αριθ. πρωτ. Τ.Υ. 1776 (π.ε) της 9-3-04 έγγραφο της Νοµαρχίας Σάµου)… Η διαδικασία 
οριοθέτησης και ρύθµισης θεµάτων για τα υδατορέµατα αναφέρεται στον Ν. 3010/02 ΦΕΚ 91Α 
άρθρο 5 “η οριοθέτηση συνιστάται στον καθορισµό και επικύρωση των πολυγωνικών γραµµών 
εκατέρωθεν της Βαθιάς γραµµής του υδατορέµατος (κοίτης) οι οποίες περιβάλουν τις γραµµές 
πληµµύρας τις όχθες καθώς και τα φυσικά η τεχνητά στοιχεία που αποτελούν αναπόσπαστο µέρος 
του υδατορέµατος». 

Η επιφάνεια του «οικοπέδου» όπου κατασκεύασε χωρίς άδεια την οικία του ο κ. Λ. Πούλος 
είναι σε κλίση εδάφους άνω των 80 % και είναι φυσικό στοιχείο αναπόσπαστο µέρος 
υδατορέµατος (όχθη). 

Η οικοδοµή του κ. Λ. Πούλου για την οποία εκδώσατε την υπ’ αριθ. 39/01 και εν συνεχεία 
των υπ’ αριθ. πρωτ. 1332/24-11-03 69/04 «άδεια  αναθεώρησης  της  39/01  αδείας  για  
µικροαλλαγές αρχιτεκτονικών και διαµόρφωσης περιβάλλοντος χώρου… 

1) Είναι εντός κοινοχρήστου χώρου (τοπογραφικό της 10/97 άδειας των αφων Γιαννίκου) 
2) είναι εκτός σχεδίου στο σύνολό της (έρευνα Συνηγόρου του Πολίτη) 
3) είναι εντός όχθης ρέµατος (αποτύπωση Αγρον. Τοπογρ & Πολιτ. Μηχ/κου Γερ. Οικονόµου) 
4) είναι σε κλίση εδάφους 80 % (αποτύπωση Αγρον. Τοπογρ & Πολιτ. Μηχ/κου Γερ. 

Οικονόµου) 
5) Προσβάλει το φυσικό περιβάλλον (Η περιοχή υποκύπτει σε έλεγχο ΕΠΑΕ) 
6) Καταστρατηγεί όρους ∆όµησης (πιλοτή και 10 µετ. απόσταση από όχθη) 
7) Καταστρατηγεί Γ.Ο.Κ. (στα εδάφη µε κλίση οι στάθµες είναι ανα 1,5 µ.) 
Σύµφωνα µε την δήλωση της υπηρεσίας σας προς τον Συνήγορο του Πολίτη ότι έχει γίνει 
ανάκληση της οικοδοµικής άδειας 39/01 µε το υπ’ αριθ. 284/28-3-03 και το επαναλαµβάνετε στην 
έρευνα της Περιφέρειας Σηµαίνει ότι εφαρµόσατε τον Ν. 133 7/83 άρθρο17 του Π.∆. 267/61/21-8-
98 
Αντί αυτού εκδώσατε την υπ’ αριθ. 69/04 που είναι αναθεώρηση της 39/01 και µάλιστα χωρίς 
βεβαίωση από τον ∆ήµο για την µη καταπάτηση δηµοτικού χώρου… 
Εν αντιθέσει στην δική µου περίπτωση: 
Υποβάλλω φάκελο την 18/2/03 για έκδοση άδειας (αναθεώρηση της υπ’ αριθ. 91/94 άδειας και 
προσθήκης αποθήκης) 
Μου γνωστοποιείτε παρατήρηση στον έλεγχό σας µε αριθ. πρωτ. 239/03 της 13-3-03 και 
παράλληλα την 12/4/03 µου υποβάλλετε µήνυση (εφαρµόζοντας τον Ν. 1337/83 άρθρο 17 παρ. 8) 
την δε ειδοποίηση ότι πιστοποίησατε αυθαίρετη κατασκευή την πραγµατοποιείτε µε το υπ’ αριθ. 
869/03 της 25/8/03 έγγραφο της υπηρεσίας σας καταργώντας µου το δικαίωµα ένστασης (πρώτα 
µε µηνύετε και µετά µε ειδοποιείτε ότι θα µε µηνύσετε)… 
Καταδικάζοµαι την 30/5/05 σε 5 µήνες φυλάκιση, υποβάλλω έφεση αναµένοντας οριστική 
απόφαση και εµπαίζοµαι από εσάς (την υπηρεσία σας) και τον Αντιδήµαρχο Ραχών. 
Με την παρούσα κάνω τελευταία έκκληση στην υπηρεσία σας και όπου αυτήν κοινοποιώ πριν 
υποχρεωθώ να βρω το δίκιο µου µε την δικαστική οδό. 
ΑΣΠΑΣΙΑ ΑΦΙΧΙΑΝΕ-ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ 

 Αυτό που καταλαβαίνουµε εµείς είναι ότι υπάρχουν κανα-δυό οικοδοµές αυθαίρετες, εκτός των ορίων του 

οικισµού του Καρκιναγρίου, στα πρανή ενός ρέµατος, και τελικά την πληρώνει αυτός που βρίσκεται εντός 

οικισµού αλλά …καταγγέλλει την αυθαιρεσία! Μάλιστα, ο καταγγέλων κατηγορεί ευθέως για ευνοιοκρατία 

τόσο την πολεοδοµία Αγ. Κηρύκου όσο και τον αντιδήµαρχο Ραχών. ∆εν ξέρουµε αν αληθεύει ότι στον 

πόλεµο αυτό  για να κατηγορήσουν τον καταγγέλλοντα κάποιοι φύτεψαν φούντα στο (εντός οικισµού) 

οικόπεδό του, αλλά το ακούσαµε και αυτό.  

Μακάρι όµως να ήταν µόνο έτσι. Το ρέµα, όταν κατεβάζει νερό, µπαζώνει τον παραλιακό δρόµο που πηγαίνει 

στο αλιευτικό καταφύγιο. Μπαζώνει  και το ίδιο το λιµανάκι. Μάλιστα, ενώ έχει προταθεί η λύση να ανοίξει 

δρόµος προς το νεκροταφείο από την πάνω µεριά (βορειότερα) ώστε να παρακάµπτει  το ρέµα, οι τοπικοί 

σχεδιάζουν  να ανοίξει δρόµος από την κάτω µεριά και να πηγαίνουν  προς το νεκροταφείο µέσα από την 
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παρόχθια περιοχή. Έτσι, και αυτοί που έχτισαν αυθαίρετα θα έχουν µόνιµο και σίγουρο δρόµο αλλά και γιατί 

αυτή η χάραξη θα κόψει και  µέρος της ιδιοκτησίας του …καταγγέλλοντος. Αν είναι πράγµατι έτσι, τότε 

πρόκειται για εµπάθεια και αυθαιρεσία των τοπικών υπηρεσιών Αντί να οριοθετήσουν το ρέµα, να 

διαφυλάξουν το όριο του οικισµού και να φροντίσουν ώστε να µην µπαζώνεται το αλιευτικό καταφύγιο 

συσσωρεύουν τη µια αυθαιρεσία πάνω στην άλλη. 

Εµείς οφείλαµε να ανοίξουµε το θέµα. Και ξέρουµε κάποιες παλιότερες γνωστές περιπτώσεις αυθαιρεσίας 

(περίπτωση Πατέλας Αγ. Κηρύκου) αλλά και περιπτώσεις που παλιά µονοπάτια γίνονται «ιδιοκτησίες». 

Επίσης, περιπτώσεις που µε την ανοχή των κοινοταρχών οι κτηνοτρόφοι ρίχνουν τους φραγµούς και τα 

κατσίκια βρίσκονται πλέον µέσα στους κήπους και τις αυλές.  Ξέρουµε και πολλές αυθαιρεσίες σε διάφορα 

ρέµατα. Εσείς ξέρετε και άλλες τέτοιες περιπτώσεις στην Ικαρία που εµπίπτουν στην κατηγορία: «δε σε 

χωνεύω-έχω εξουσία-σου κάνω πόλεµο»; Ή περιπτώσεις αυθαιρεσίας µε την ανοχή της αυτοδιοίκησης και 

των υπηρεσιών; Αν ναι, στείλτε µας τις περιπτώσεις σας. Κάπου, κάποιος πρέπει να ασχοληθεί και µε αυτά 

κάποτε. 

Ηλίας Γιαννίρης. 

Επιστροφή 

 

Η παρούσα έκδοση µπορεί να εκτυπωθεί σε 26 σελίδες. Στους προγραµµατισµούς µας είναι να 

υπάρχει και σε µορφή PDF. 

 

Καλή αντάµωση στο επόµενο τεύχος. 

Στείλτε µας τη γνώµη σας για την ηλεκτρονική έκδοση. igiann@tee.gr 

Στείλτε µας ηλεκτρονικές διευθύνσεις ενδιαφεροµένων να λαµβάνουν το ηλεκτρονικό περιοδικό. 

Στείλτε µας άρθρα ή σχόλια δικά σας για δηµοσίευση. 

 


