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µέρος ΙΙ -Ο περίγυρος 
1. Για ποιό µοντέλο τουριστικής ανάπτυξης µιλάµε;   Μια διαδακτική ιστορία, της Μάρως 

Ευαγγελίδου, πολεοδόµου -χωροτάκτη 
2. ΣΧΟΛΙΑ ΣΤΗΝ Στρατηγική Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων του  ΕΙ∆ΙΚΟΥ 

ΧΩΡΟΤΑΞΙΚΟΥ ΠΛΑΙΣΙΟΥ ΓΙΑ ΤΟΝ ΤΟΥΡΙΣΜΟ, της Ελένης Καπετανάκη-
Μπριασούλη 

3. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ Περιβάλλοντος και Πολιτισµού : Απόσυρση του υπό συζήτηση 
χωροταξικού 

4. Αλλαγές στο ν/σ για τους κοινοτικούς πόρους οδηγούν σε µεγαλύτερη διαχειριστική εµπλοκή 
τις Περιφέρειες  

5. «Ενέσεις» σε αποµακρυσµένα νησιά και ορεινές περιοχές 
6. Μελέτη για φορείς διαχείρισης προστατευόµενων περιοχών 
7. Προς παραποµπή για τις Natura  
8α. ΕΡΗΜΟΠΟΙΗΣΗ: Απειλούνται 6 περιοχές  
8β. ΕΡΗΜΟΠΟΙΗΣΗ: Σαχάρα κινδυνεύουν να γίνουν 46 εκατ. Στρέµµατα   
9α. Έως το 2080 αναµένεται η µέση θερµοκρασία να ανεβεί κατά 4 βαθµούς  
9β. «Βράζουν» οι θάλασσες, τους 27,7o C άγγιξε το νερό   ΜΕΤΡΗΣΕΙΣ ΤΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ 

«ΠΟΣΕΙ∆ΩΝ»  
10α. ∆ΙΑΧΕΙΡΙΣΗ Υ∆ΑΤΩΝ: ∆ιπλή ολιγωρία για τα ύδατα  
10β. ∆ΙΑΧΕΙΡΙΣΗ Υ∆ΑΤΩΝ: Η Ελλάδα δεν έχει προχωρήσει στις απαιτούµενες ενέργειες- Στο 

Ευρωδικαστήριο η Ελλάδα 
10γ. ∆ΙΑΧΕΙΡΙΣΗ Υ∆ΑΤΩΝ: Πόσιµο νερό µε ανεµογεννήτρια  
11. Μικρά αιολικά πάρκα προτείνει η Ρυθµιστική Αρχή Ενέργειας  στα νησιά 
12. ΦΟΥΡΝΟΙ: ∆ηµιουργία 26 νέων υδατοδροµίων σε µικρά νησιά  
Τέλος αφιερώµατος 
 
Ιστορίες προστίµων και η ναυαγισµένη κυβερνητική πραγµατικότητα του Γ. Χατζηνικολάου 
ΝΑΥΑΓΙΟ ΣΑΜΙΝΑ: ΌΤΑΝ ΤΟ ΜΑΧΑΙΡΙ ∆ΕΝ ΒΡΙΣΚΕΙ ΤΟ ΚΟΚΚΑΛΟ: ΜΕΙΩΣΗ 

ΠΟΙΝΩΝ στους κατηγορούµενους - διερεύνηση ευθυνών της εταιρείας 
Τέλος τα ψάρια στο Αιγαίο - Επιστηµονική µελέτη του Αριστοτελείου Πανεπιστηµίου 

Θεσσαλονίκης σηµαίνει συναγερµό. 
Μέτρα για περιορισµό των αέριων ρύπων από τα πλοία  
Ο «Αιγίλοπας» και η ηµέρα του παλιού σταριού  
ΕΙ∆ΗΣΕΙΣ ΑΠΟ ΤΗ… ΓΕΙΤΟΝΙΑ ΜΑΣ      



Η Ταυτότητα του Νοµού Σάµου κατά την Περιφέρεια Β. Αιγαίου είναι … το νησί της 
Σάµου- Ένα λάθος που πρέπει να διορθωθεί  
23 Ιουνίου έως 7 Ιουλίου, το Οικολογικό Φεστιβάλ «Γιορτές της Φύσης» στο νησί της 
Σάµου, από τη Νοµαρχιακή Αυτοδιοίκηση Σάµου 
Έκθεση Φωτογραφίας των µαθητών της Αντιπάρου και της Αµοργού 
ΠΑΡΟΣ-Ηµερίδα: «Οικιστική Ανάπτυξη και Προστασία του Περιβάλλοντος» 

∆ιάφορες άλλες µικρές Ειδήσεις 
Αλληλογραφία 
 

το τεύχος αναρτήθηκε 7/7/07 

επιστροφή 
 

Σηµείωµα της σύνταξης 
 
 

Κάπως περίεργο µας βγήκε αυτό το τεύχος.  

Η αλήθεια είναι ότι υπήρχε πίεση χρόνου. Έτσι τα σχόλια ήταν λιγότερα.  

 

Ελπίζουµε ότι οι αναγνώστες θα καταφέρουν να διακρίνουν τη χρησιµότητα αυτών 

των κειµένων για την Ικαρία και τους Φούρνους. Ειδικά τη συλλογή των 12 

κειµένων που επιλέξαµε να περιλάβουµε στο σηµερινό αφιέρωµα, που αποτελεί 

συνέχεια του προηγούµενου. Επίσης, ότι θα κάνουν τις δικές τους διαπιστώσεις 

για το «που βρισκόµαστε» σε σχέση µε τον γειτονικό µας περίγυρο, και τον 

ευρύτερο περίγυρο που µας καθορίζει.  

 

Καλό καλοκαίρι.  

Και µην ξεχνάτε: Προσπαθούµε, αλλά θέλουµε και τη δική σας βοήθεια. 

1. Να συµµετέχετε µε δικά σας κείµενα και παρατηρήσεις. (στο 

igiann@tee.gr ) 

2. Να µας στείλετε και άλλες ηλεκτρονικές διευθύνσεις για να τους 

στέλνουµε ειδοποίηση κάθε φορά που αναρτάται στο διαδίκτυο το νέο 

τεύχος. 

3. Να συστήνετε την διεύθυνση του Περιοδικού µας 

www.asda.gr/ikariaka όπου µπορείτε.  
 

Καλή ανάγνωση! 
 

 
επιστροφή 
 



Φεύγετε για διακοπές; Οδηγίες για πράσινες διακοπές 
 
ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ ΑΦΙΕΡΩΜΑΤΟΣ:ΤΑΝΙΑ ΜΑΡΚΟΥΤΣΑ  taniak@pegasus.gr 
 
Συνηθίζουµε να κατηγορούµε για τη ρύπανση του περιβάλλοντος τη βιοµηχανία, τη γεωργία και 
το εµπόριο. Οχι άδικα! Οµως ταυτόχρονα πρέπει να δεχθεί ο καθένας από εµάς την προσωπική 
του ευθύνη για το πρόβληµα. Πόσο «πράσινη» είναι η καθηµερινή µας συµπεριφορά; Πόσοι από 
εµάς σβήνουµε το φως βγαίνοντας από ένα δωµάτιο; Πόσοι ρωτάµε πόσο οικολογικό είναι το 
νέο γυαλιστερό αυτοκίνητο που αγοράσαµε; Ισως τελικά να µην είναι και τόσο δύσκολο να 
κάνουµε πιο συνειδητές, υπεύθυνες, φιλικές προς το περιβάλλον επιλογές. Ο πλανήτης µάς 
προκαλεί. Είναι στο χέρι µας να διασφαλίσουµε το µέλλον του και µαζί το δικό µας.  
 
Οικονοµία ρεύµατος 
Η τηλεόραση, το βίντεο, ο υπολογιστής κι όλες οι άλλες ηλεκτρικές συσκευές δεν κλείνουν όταν 
βρίσκονται σε κατάσταση αναµονής. Αντιθέτως, συνεχίζουν να καταναλώνουν ενέργεια. Αν αντί 
να πατάτε το κόκκινο κουµπάκι από το τηλεχειριστήριο, κλείνετε τον κεντρικό διακόπτη, η 
τσέπη σας θα είναι ετησίως βαρύτερη κατά 20 ευρώ και το περιβάλλον ελαφρύτερο κατά 212 
κιλά διοξείδιο του άνθρακα. 
 
Αν έχετε σκοπό να αγοράσετε καινούριες ηλεκτρικές συσκευές, επιλέξτε υψηλής ενεργειακής 
κλάσης (Α++, Α+, Α). Αν επιλέξουµε ψυγείο υψηλής ενεργειακής κλάσης, τότε έχουµε ετήσια 
εξοικονόµηση 25 ευρώ και µείωση των εκποµπών διοξειδίου του άνθρακα κατά 25 κιλά. Από τις 
πιο εύκολες αλλαγές στην καθηµερινότητά µας αλλά µε σηµαντικά αποτελέσµατα, είναι να 
αλλάξουµε τις λάµπες πυρακτώσεως µε λάµπες εξοικονόµησης ενέργειας. Οσοι τοποθετήσουν 
στην ταράτσα ένα φωτοβολταϊκό σύστηµα παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας θα έχουν ετήσια 
απόδοση περίπου 500 - 700 ευρώ και µείωση των εκποµπών διοξειδίου του άνθρακα κατά 1,1 - 
1,4 τόνους. Ο ηλιακός θερµοσίφωνας είναι απαραίτητος. Οταν τον χρησιµοποιούµε έχουµε 
κερδίζουµε τουλάχιστον 150 ευρώ το χρόνο και 1,5 τόνου διοξειδίου του άνθρακα. Βάλτε το 
καπάκι στην κατσαρόλα και κλείστε το µάτι δέκα λεπτά πριν ετοιµαστεί το φαγητό. Αν η βάση 
του σκεύους είναι 1-2 εκατοστά µικρότερη από την εστία, σπαταλάµε 20 - 30% περισσότερη 
ενέργεια. Κάθε φορά που ανοίγουµε την πόρτα του φούρνου, χάνεται το 20% της θερµότητας. 
Προτιµήστε φορητούς υπολογιστές που καταναλώνουν έως και 93% λιγότερη ενέργεια από τους 
σταθερούς. ∆εν ξεχνάµε να σβήνουµε την οθόνη και τον κεντρικό διακόπτη στα περιφερειακά 
συστήµατα όταν δεν τα χρησιµοποιούµε. Αν το κάνουµε, θα έχουµε ετήσια εξοικονόµηση 
περίπου 15 - 20 ευρώ από τα περιφερειακά και µείωση των εκποµπών διοξειδίου του άνθρακα 
κατά 150 - 200 κιλά περίπου. Φροντίζουµε ο κάδος στο πλυντήριο ρούχων να είναι πάντα 
γεµάτος, όταν πλένουµε και χαµηλώνουµε τη θερµοκρασία πλύσης. Και µην ξεχνάτε να σβήνετε 
όσα φώτα δεν σας χρειάζονται. 
 
Μείωση απορριµµάτων  
Εχετε υπολογίσει ότι από το σύνολο των προϊόντων που αγοράζονται από το Σούπερ Μάρκετ το 
10 - 20 % πηγαίνει κατ ευθείαν στα σκουπίδια δίχως να χρησιµοποιηθεί; Προσπαθήστε να 
αποφεύγετε τις συσκευασίες µιας χρήσης. Προτιµήστε εκείνες που µπορούν να 
ξαναχρησιµοποιηθούν ή να ανακυκλωθούν. Χρησιµοποιήστε και τις δύο όψεις των χαρτιών που 
γράφετε και να προτείνετε στα παιδιά να πειραµατιστούν, φτιάχνοντας τις δικές τους 
συσκευασίες δώρου από παλιά χαρτιά περιτυλίγµατος και κορδέλες. Ανακυκλώστε χαρτιά και 
παλιά τετράδια. Κάπου κοντά στο σπίτι σας υπάρχει σίγουρα ένας κάδος ανακύκλωσης. Τα 
παιδικά περιοδικά και τα βιβλία που δεν χρειάζεστε, δώστε τα σε κάποιο παιδάκι που δεν τα έχει 
διαβάσει. Επιλέξτε επαναφορτιζόµενες µπαταρίες, για ατελείωτα παιχνίδια ώστε να µη 
µολύνεται το περιβάλλον. Αναζητήστε το λογότυπο της ανακύκλωσης στα προϊόντα που 
αγοράζετε και χρησιµοποιείτε. Εάν αποφασίσετε να φάτε σε εστιατόρια γρήγορου φαγητού (fast 
food), ζητάτε πάντα (επαναχρησιµοποιούµενα) κανονικά πιάτα και ποτήρια και όχι χάρτινα και 
πλαστικά. Αν ανακυκλώναµε όλα τα αλουµινένια κουτάκια που αγοράζουµε σε έναν χρόνο, οι 
εκποµπές διοξειδίου του άνθρακα θα µειώνονταν κατά 250 χιλιάδες τόνους ετησίως. 



 
Οικολογικές επιλογές 
Τα µέσα µαζικής µεταφοράς δεν είναι πάντα η πιο εύκολη, αλλά σίγουρα είναι η οικολογικότερη 
λύση. Ακόµα καλύτερα το ποδήλατο και το περπάτηµα θα βοηθήσει στη διατήρηση της καλής 
φυσικής κατάστασης, συµβάλλοντας ταυτόχρονα στη µείωση της ατµοσφαιρικής ρύπανσης που 
δηµιουργείται από τις εξατµίσεις των οχηµάτων. Ο περισσότερος µόλυβδος που κυκλοφορεί 
στον αέρα προέρχεται από τα Ι.Χ. αυτοκίνητα. Προτιµήστε τα απορρυπαντικά που δεν περιέχουν 
φωσφορικά άλατα. Είναι πιο υγιεινά για τα παιδιά και για το περιβάλλον. Επιλέξτε, όπου είναι 
δυνατόν, υδροχρώµατα (νεροµπογιές) και όχι λαδοµπογιές και αναπνεύστε ελεύθερα. Ξέρετε ότι 
ο κάθε Ελληνας καταναλώνει ηµερησίως κατά µέσο όρο 100-200 λίτρα νερού και µια βρύση που 
στάζει µπορεί να κοστίζει επιπλέον κατανάλωση κάθε µήνα µέχρι 200 λίτρα; Αν έχετε σκοπό να 
ανακαινίσετε το σπίτι σας, οι βιοκλιµατικές παρεµβάσεις µπορούν να επιτύχουν εξοικονόµηση 
ενέργειας µέχρι και 60%. Μειώστε τη θερµοκρασία του λέβητα µόνον κατά έναν βαθµό και θα 
εξοικονοµήσετε το 7-10 % των καυσίµων. Η ιδέα φύτευσης των ταρατσών ώστε να λειτουργούν 
ως φυσικά φίλτρα και ως πνεύµονες πρασίνου µέσα στον αστικό ιστό, κερδίζει συνεχώς έδαφος 
σε πολλές χώρες του κόσµου, σε κάποιες πόλεις µάλιστα οι πράσινες στέγες επιβάλλονται και 
από τη νοµοθεσία. Τα κόστη δεν είναι απαγορευτικά, και τα οφέλη στην καθηµερινότητά σας θα 
είναι τεράστια. 
 
∆ΙΑΚΟΠΕΣ 
Βουτιές φιλικές στο περιβάλλον 
 
∆ιασκέδαση και ξεκούραση δεν σηµαίνει πεταµένα σκουπίδια στην παραλία και σβησµένα 
τσιγάρα στην άµµο. 
 
Η άδεια σακούλα που σας ξέφυγε κι έπιασε τον χορό στον ρυθµό της καλοκαιρινής αύρας σε 
λίγα λεπτά θα βουτήξει στα γαλάζια νερά και θα γίνει ένα πρωτότυπο τελευταίο γεύµα για 
κάποιο ανυποψίαστο θαλάσσιο είδος όπως οι καρέτα-καρέτα που τις περνούν για µέδουσες. 
Πέρσι η Greenpeace µε µια επιτυχηµένη εκδήλωση αφιερωµένη στην Παγκόσµια Ηµέρα 
Περιβάλλοντος µας είχε ενηµέρωσε για το πώς πρέπει να συµπεριφερόµαστε στις διακοπές µας 
ώστε να εξασφαλίσουµε ότι τη φύση που απολαµβάνουµε σήµερα, θα τη χαιρόµαστε και στο 
µέλλον. Λίγο πριν κλείσουµε τα ανάλαφρα καλοκαιρινά µας ρούχα στη βαλίτσα των διακοπών, 
καλό θα ήταν να ξαναθυµηθούµε τους 15 απλούς κανόνες όπως τις έχει χαριτωµένα καταγράψει 
η οργάνωση στη διαδικτυακή της διεύθυνση www.greenpeace.org/greece  
 
Σχεδιάζω διακοπές, προσέχω το περιβάλλον!  
 
1. Θέλεις να ξεφύγεις από την καθηµερινότητα και καταλήγεις κλεισµένος στο αυτοκίνητο. ∆εν 
το αφήνεις καλύτερα στην πόλη, να κάνει κι αυτό διακοπές; Προτίµησε λεωφορείο, τρένο, πλοίο 
για να πας στον παράδεισό σου αυτό το καλοκαίρι. Θέλεις πραγµατικά να χαρείς την περιπέτεια; 
Εκεί δεν χρειάζεσαι αυτοκίνητο ή µηχανάκι. Ενα ποδήλατο ή τα υποτιµηµένα ποδαράκια σου θα 
σε πάνε σε µέρη ακόµα πιο µαγικά!  
 
2. Πρώτη µούρη µε τσάντα πλαστική; Μεταξύ µας, µπορείς και χωρίς τις γνωστές γκλαµουράτες 
τσάντες στην παραλία και στις βόλτες. Προτίµησε τσάντες από σκοινί και ψάθα ή πάνινες - θα 
πρωτοτυπήσεις κιόλας.  
 
3. Η πλαστική η παντοφλίτσα ιδρώνει το πόδι µε ανεπιθύµητες (για όλους) συνέπειες. ∆εν 
δοκιµάζεις υφασµάτινα, ξύλινα ή ψάθινα υποδήµατα για να έχεις το κεφάλι σου ήσυχο (και την 
πατούσα µοσχοβολιστή);  
 
4. Πλαστικά µπουκάλια για νερό στην παραλία; Στο πλαστικό το νερό γίνεται χηµικό τσάι µε τη 
ζέστη, ενώ το θερµός ή το παγούρι µε νερό από το σπίτι εγγυώνται δροσιά για ώρες. Κι αν το 



νερό της βρύσης δεν είναι πόσιµο, το εµφιαλωµένο σε µεγάλες συσκευασίες φυλαγµένο στο 
ψυγείο θα µας ξεδιψάσει περισσότερο από τα γουλιά γουλιά µισόλιτρα µπουκαλάκια.  
 
5. Καφεδάκι, χυµός και κάτι για να τσιµπήσουµε στην παραλία. Ποτήρια, πιάτα και 
µαχαιροπίρουνα µιας χρήσης δεν ταιριάζουν εδώ. Προτίµησε τα επαναχρησιµοποιούµενα σκεύη 
που θα σου µείνουν και για του χρόνου. Και φυσικά προτιµάς τις επιστρεφόµενες γυάλινες 
συσκευασίες για αναψυκτικά και µπίρες.  
 
6. Μια βόλτα µε jet ski σου κεντρίζει το ενδιαφέρον; Μπορεί να νοµίζεις ότι θα εντυπωσιάσεις 
µε τις µοναδικές φιγούρες σου, µάλλον όµως θα θυµίσεις την Αθήνα µε τα καυσαέρια και την 
ηχορύπανση που θα προκαλέσεις. Γιατί δεν δοκιµάζεις σερφ ή θαλάσσιο ποδήλατο; Ετσι θα 
επιδείξεις αντοχή και επιδεξιότητα και θα γυµναστείς κιόλας.  
 
7. Αντηλιακά, κρέµες και λοσιόν για το πρόσωπο και το σώµα. ∆εν χρειάζεται να έχεις το 
Νόµπελ Χηµείας για να ξέρεις τι περιέχουν τα καλλυντικά σου. Μια καλή αρχή είναι αυτά που 
είναι (πραγµατικά) παρασκευασµένα από φυσικές πρώτες ύλες.  
 
8. Μουσικούλα στην παραλία, φακός για νυχτερινές εξορµήσεις. Μήπως ξέχασες τις 
επαναφορτιζόµενες µπαταρίες; Για τους φανατικούς, υπάρχουν και ηλιακοί φορτιστές, για 
µπαταρίες αλλά και κινητά!  
 
9. Εντοµα παντού; Ας αφήσουµε τα τοξικά εντοµοκτόνα, κουνουποκτόνα και λοιπά -κτόνα, κι ας 
προτιµήσουµε φυσικές και ακίνδυνες λύσεις: σιτρονέλα ή φυσική πυρεθρίνη για τα κουνούπια, 
βασιλικός σε γλάστρα για κουνούπια και µύγες (αλλά και για τη µακαρονάδα), καφές (τον καίµε, 
δεν τον κερνάµε) για τις σφήκες.  
 
10. Το βράδυ απόλαυσε τα αστέρια και το φεγγάρι και άσε αυτά να σε φωτίσουν. Τα πολλά 
φώτα στην εξοχή είναι περιττά, άσε που τραβάνε και τα έντοµα. Αντίθετα, ο χαµηλός φωτισµός 
κι ένα κερί -αντικουνουπικό- φτιάχνουν και ατµόσφαιρα.  
 
11. Για να µην πουν το νερό νεράκι τα νησιά µας, µη σπαταλάς το νερό.  
 
Είναι ένα πολύτιµο αγαθό για την επιβίωσή τους, µην το στερείς άσκοπα!  
 
12. Ο ήλιος βασιλεύει και φεύγεις από την παραλία; Κοίτα καλά γύρω σου! Αποτσίγαρα και 
πλαστικές σακούλες µπορεί να γίνουν θανάσιµος µεζές για θαλασσοπούλια, δελφίνια και 
θαλάσσιες χελώνες. ∆ώσε το παράδειγµα µαζεύοντας τα σκουπίδια σου (έτσι κι αλλιώς θα είναι 
λίγα γιατί έχεις ακολουθήσει τις προηγούµενες πράσινες συµβουλές µας). Κι επειδή ξέρουµε ότι 
αγαπάς το περιβάλλον, δεν θα εκπλαγούµε αν σε δούµε να καθαρίζεις την παραλία από όσα 
άφησαν οι προηγούµενοι επισκέπτες.  
 
13. Ζεσταίνεσαι; Πριν πάρει φωτιά το κλιµατιστικό, δροσίσου εναλλακτικά! Στην εξοχή η 
θαλασσινή ή βουνίσια αύρα όχι µόνο δροσίζει αλλά και αναζωογονεί!  
 
14. Ωρα για φαγητό; Γιατί να καταφύγεις σε πρόχειρες λύσεις όταν έχεις την ευκαιρία να 
απολαύσεις εξαιρετικής ποιότητας ντόπια προϊόντα και µεζέδες; Προσοχή όµως! Σε καµία 
περίπτωση µην καταναλώσεις γόνο (τα µικρά ψαράκια που αλιεύθηκαν πριν αναπαραχθούν).  
 
15. Επειδή είσαι ψαγµένος τύπος, φέτος θα κάνεις τις διακοπές σου σε περιοχή µε ευαίσθητα 
οικοσυστήµατα και θέλεις να έρθεις κοντά στην άγρια φύση (ή ό,τι έχει αποµείνει από αυτή). 
Πριν και αφού φτάσεις ενηµερώσου και σεβάσου τους κανόνες. ∆εν είναι περιπέτεια να ψάξεις 
να βρεις τη χελώνα που γεννάει, τη φώκια στη σπηλιά της ή το αρπακτικό που µεγαλώνει τους 
νεοσσούς.  
 



Η πραγµατική περιπέτεια είναι η προσπάθειά τους για επιβίωση, κι εσύ µπορείς να τα 
βοηθήσεις. 

Έθνος 5-6-07 
 
επιστροφή 
 
 

Αφιέρωµα: ΧΩΡΟΤΑΞΙΑ και Επαρχία Ικαρίας µέρος ΙΙ 
 

Στο προηγούµενο τεύχος (Νο 8) αναφερθήκαµε σε χωροταξικά ζητήµατα µε αφορµή το Ειδικό 
Χωροταξικό πλαίσιο για τον τουρισµό που δηµοσιοποίησε το ΥΠΕΧΩ∆Ε. 
Είχαµε 4 σχετικές αναφορές που σχετίζονται µε την Ικαρία:   
 

1. ΧΩΡΟΤΑΞΙΑΚΟΣ ΧΑΡΤΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ∆ΟΜΗΣΗ 
2. ΝΙΚΗΦΟΡΟΣ ΜΠΑΛΑΤΣΙΝΟΣ: Ο µελετητής του Χωροταξικού για τον Τουρισµό 

διαχωρίζει τη θέση του από το τελικό σχέδιο 
3. Ηµερίδα του ΣΕΠΟΧ για τις τρείς µελέτες ΣΧΟΑΠ της Ικαρίας 
4. Η Ικαρία χρειάζεται δύο σωστά λιµάνια 

 
Στο σηµερινό τεύχος δηµοσιοποιούµε νέα σχετικά αφιερώµατα 
 
επιστροφή 
 

1. Για ποιό µοντέλο τουριστικής ανάπτυξης µιλάµε;   Μια διαδακτική ιστορία 

 
της Μάρως Ευαγγελίδου 
 
Κάποιοι φίλοι έχουν την τύχη να κατέχουν ένα ωραίο κτήµα µε οπωροφόρα σε παραλιακή 
περιοχή της Πελοπονήσου, το οποίο περιλαµβάνει και έναν ειδυλλιακό λόφο µε λιόδεντρα και 
κυπαρίσσια. Πριν από 20 χρόνια περίπου, ένα συνδικάτο από σκανδιναυική χώρα ζήτησε να 
αγοράσει τµήµα στην άκρη του λόφου, δίπλα στον οικισµό, µε στόχο να οικοδοµήσει ένα 
συγκρότηµα παραθεριστικής κατοικίας, για τους συνταξιούχους µέλη του. Τα σχέδια που 
υπέβαλλαν οι αρχιτέκτονες έδωσαν έµφαση στην ένταξη στο τοπίο, µε σπάνια ευαισθησία, 
θυσιάζοντας βέβαια την θέα από τα σαλόνια των µελλοντικών σπιτιών, στο όνοµα της θέας που 
θα είχε όλη η περιοχή προς το νέο συγκρότηµα και τον λόφο. Έθεσαν όµως έναν όρο στους 
ιδιοκτήτες: θα προέβαιναν στην αγορά µόνο αν η τοπική κοινωνία αποδέχονταν την επιλογή. 
Είπαν δηλαδή, πολύ απλά, «εµείς θέλουµε να περνάµε εδώ ένα µεγάλο κοµµάτι της ζωής µας, 
επιθυµούµε να συνδεθούµε µε τον τόπο και τους ανθρώπους του, να µην είµαστε πάντα ξένοι». 
Ο όρος δεν ικανοποιήθηκε· στην τοπική κοινωνία επικράτησε µάλλον το σκεπτικό «γιατί να 
γίνει πλούσιος ο µεγαλοκτηµατίας Ταδόπουλος που θα τους πουλήσει το κτήµα» και οι 
σκανδιναυοί αποχώρησαν.  
Πέρασε καιρός, προχώρησε ο «πολεοδοµικός σχεδιασµός» της περιοχής, έβαλε στο σχέδιο 
αρκετά κτήµατα, γίναν αρκετοί πλούσιοι, τα πορτοκαλοπερίβολα έγιναν οικόπεδα και 
µειώθηκαν οι τοπικοί ανταγωνισµοί!1 Εν τω µεταξύ, επειδή στην κορυφή του λόφου υπήρχαν 
αρχαία, εκδόθηκε ένα ∆ιάταγµα «προστασίας» που 'ρυθµίζει' το θέµα ως εξής: επιτρέπει την 
εκτός σχεδίου δόµηση, αλλά µε αρτιότητα «οικοπέδου» τα 20 στρέµµατα αντί για 4. Επιτρέπει 
δηλαδή, να ανοίξουν δρόµοι στον λόφο και να γεµίσει µε διάσπαρτα κτίσµατα, έστω λιγότερα 
απ' αυτά που θα κτιστούν πχ. στους λόφους της Τζιάς, χωρίς όµως να επιτρέπει στον ιδιοκτήτη 
που δεν θέλει να καταστρέψει τον λόφο, να συγκεντρώσει την δόµηση στα ριζά του! Αυτό είναι 
ένα παράδειγµα περιβαλλοντικής πολιτικής του ΥΠΕΧΩ∆Ε, σε συνεργασία µάλιστα µε το 
ΥΠΠΟ, λόγω του αρχαιολογικού ενδιαφέροντος της περιοχής.  
Χωροταξική και τουριστική πολιτική: βίοι ασύµπτωτοι ή παράλληλοι;  



Η επίσηµη χωροταξική πολιτική των αρχών της δεκαετίας '80, που έλεγε ότι επειδή η Χώρα 
διαθέτει 11.000 οικισµούς (σήµερα θα αξιολογούσαµε αυτόν τον πλούτο µε τον όρο «χωρικό 
κεφάλαιο»), θα πρέπει να εντάξει τις υποδοµές τουρισµού - παραθερισµού σ'αυτούς µε στόχο 
την τόνωσή τους, και όχι σε νέες αναπτύξεις, παραµένει υποτυπώδης αφού δεν καταφέρνει να 
µετουσιωθεί σε επιχειρησιακό σχέδιο που να υλοποιεί την ιδέα,2 αλλά περιορίζεται σε 
αντίσταση προς αυτές τις αναπτύξεις. Αντίσταση που φθίνει σταδιακά ή υποκαθίσταται από µια 
άλλη ευρυµατική λύση για την εκτόνωση της ζήτησης: την µαζική οριοθέτηση φανταστικών 
«οικισµών προ του 83» (κατά προτίµηση παραλιακών) από τους Νοµάρχες, µε µια απλή γραµµή 
σε ορθοφωτοχάρτη, χωρίς µελέτη, που θεωρητικά εξασφαλίζει µια οικιστική ποιότητα και χωρίς 
υποχρεώσεις συνεισφοράς της ιδιοκτησίας στην δηµιουργία κοινοχρήστων χώρων. Η πρακτική 
αυτή, που γνώρισε απίστευτη έξαρση στις προεκλογικές περιόδους του τέλους της δεκαετίας του 
80, αναπαρήγαγε εν τέλει την δοκιµασµένη µεταπολεµική συνταγή της συνεχούς αναγνώρισης 
«οικισµών προ του 23», γύρω από ένα πηρύνα αυθαίρετης δόµησης. Για να είµαστε δίκαιοι, ας 
καταγράψουµε και την βελτιωµένη εκδοχή της, δηλαδή την εκ των υστέρων πολεοδόµηση των 
οικισµών αυτών µε το καθεστώς των «χωριών», δηλαδή µε µικρότερες εισφορές γης από την 
'παραθεριστική κατοικία', εφόσον η πολυσχιδής και περιπτωσιολογική πολεοδοµική νοµοθεσία 
επιτρέπει την κατά βούληση επιλογή θεσµικού πλαισίου πολεοδόµησης. Τα ανωτέρω 
συµπληρώνονται µε την έξαρση της εκτός σχεδίου δόµησης και την άρνηση υιοθέτησης 
µεθόδων ελέγχου της παράνοµης ή νοµότυπης κατάτµησης της γης. (πχ παρατεταµένη ισχύς της 
χουντικής νοµοθεσίας 'περί λυοµένων', δυνατότητα σύστασης καθέτου συνιδιοκτησίας, 
διάσπαση όγκων κλπ). Η 'εκτός σχεδίου' προκαλεί διάχυτη αστικοποίηση του αγροτικού χώρου, 
γενικευµένη βεβήλωση του τοπίου, απίστευτη παραγωγή 'αντιπαραγωγικού οικονοµικού 
πλούτου' µέσω της γαιοπροσόδου και οδηγεί τελικά σε αναίρεση κάθε προοπτικής πολεοδοµικής 
οργάνωσης των αστικοποιούµενων εκτάσεων, διότι απλά δεν υπάρχει επισπεύδων: οι ∆ήµοι δεν 
µπορούν να αναλάβουν το κόστος και οι ιδιώτες αρνούνται να θυσιάσουν τµήµα του 'οικοπέδου' 
για να φαρδύνει ο δρόµος. Η πρόβλεψη του ∆ήµου Τσαντίλη στις στήλες του ∆αίµωνα, ότι 'όταν 
όλοι αποκτήσουµε εξοχικό δεν θάχουµε πια εξοχή', δεν φαίνεται να απασχολεί την ελληνική 
κοινωνία....  
Η λεγόµενη «ιδιωτική πολεοδόµηση» εµφανίζεται στο προσκήνιο, στο διάστηµα της εναλλαγής 
στην εξουσία (90-93), ως ιδεολογική αντεπίθεση προς την «σοσιαλιστική» φιλοσοφία του 
προηγούµενου µοντέλου τουριστικής ανάπτυξης και προδιαγράφεται έτσι, ώστε να αφορά 
αποκλειστικά νέες αναπτύξεις παραθεριστικής κατοικίας εκτός οικισµών.3 ∆εν έχει δυστυχώς 
καµία σχέση µε την πολιτική των πρώτων χρόνων της µεταπολίτευσης που πριµοδοτούσε την 
οργανωµένη δόµηση µέσω δοµών ιδιωτικής ή µικτής χρηµατοδότησης (η πρώτη µορφή 
συνεργασίας δηµόσιου/ ιδιωτικού τοµέα στην ελληνική νοµοθεσία) και αποσκοπούσε -
θεωρητικά τουλάχιστον- στην σταδιακή αντικατάσταση του κυρίαρχου µοντέλου αστικοποίησης 
µε οργανωµένες µορφές. Υπ' αυτούς τους όρους η εφαρµογή της ιδιωτικής πολεοδόµησης -όπως 
και της πολεοδόµησης Οικοδοµικών Συναιτερισµών- αναστέλλεται από το Συµβούλιο 
Επικρατείας µε το σκεπτικό ότι πρέπει να προηγηθεί χωροταξικός σχεδιασµός.  
Ως λύση, µε προφανή στόχο την παράκαµψη του ΣτΕ, έρχεται η εφεύρεση της «τουριστικής 
οικίας» µε νόµο του 20034, που αποσκοπεί σε διεύρυνση της εκτός σχεδίου δόµησης, µε 
χρησιµοποίηση του προβλεπόµενου για τα ξενοδοχεία συντελεστή δόµησης (0,2 
υπολογιζοµένου επί του συνόλου της έκτασης συµπεριλαβανοµένου του γηπέδου γκολφ) σε 
προγράµµατα οικιστικής ανάπτυξης (η κατοικία στην εκτός σχεδίου δοµείται µε Σ∆ 0,05).  
Ήδη στην δεκαετία του 80 εδραιώνεται η τουριστική πολιτική που αποσκοπεί στην αναβάθµιση 
του τουρισµού, µέσω βελτίωσης της ποιότητας του προϊόντος, όπερ µεταφράζεται σε 
πριµοδότηση µονάδων υψηλής κατηγορίας και µεγάλου δυναµικού (για να είναι βιώσιµες) µε 
αυστηρές προδιαγραφές ως προς το µέγεθος των δωµατίων και των κοινών χώρων του 
ξενοδοχείου αλλά, µε ελάχιστο ενδιαφέρον ή δυνατότητα επιρροής στο εκτός των πυλών 
περιβάλλον. Έτσι αναπτύσεται και στην Ελλάδα το ξενοδοχειακό πρότυπο που ανταποκρίνεται 
στις απαιτήσεις του µαζικού τουρισµού, µε τα γνωστά σε όλους αποτελέσµατα.  
Ένα παράδειγµα: σε µια τέτοια µονάδα σε νησί του Βορείου Αιγαίου, το µεσαίο προσωπικό 
είναι τσέχοι φοιτητές από σχολή τουριστικών επαγγελµάτων,5 ενώ «ιδίας εισαγωγής» είναι και 
κάθε αναλώσιµο προΙόν της µονάδας. (κρέας Αργεντινής, ψάρι Ινδικού, πετσέτες Αιγύπτου, 



σεντόνια Κίνας κλπ). Μόνο οι βουλγάρες καθαρίστριες και οι αλβανοί οικοδόµοι είναι 
«ντόπιοι», άντε και κάποιοι έλληνες τεχνίτες απασχολούµενοι στην συντήρηση του κτιρίου. 
Ποιες λοιπόν οι πολλαπλασιαστικές επιπτώσεις αυτών των επενδύσεων στην τοπική ανάπτυξη, η 
συµβολή τους στην τόνωση της παραγωγικής ικανότητας της τοπικής οικονοµίας που να 
δικαιολογούν την υψηλή επιδότηση των µονάδων από δηµόσια κονδύλια περιφερειακής 
πολιτικής; Ποιος ασχολείται µε τις χωρικές επιπτώσεις αυτής της τουριστικής ανάπτυξης, µε την 
θεραπεία τους; Ποιος αναρωτιέται για τις στοιχειώδεις αρχές της πρόληψης, της 
περιβαλλοντικής ευθύνης ή της ενσωµάτωσης της περιβαλλοντικής διάστασης στις τοµεακές 
πολιτικές; Ποιος τέλος αναλαµβάνει την διαµεσολάβηση µεταξύ µιας εξωτερικής επένδυσης και 
της ενδογενούς αναπτυξιακής δυναµικής, ώστε να υπάρξει συνέργεια και όχι σύγκρουση; Αν ο 
επενδυτής δεν έχει την ευαισθησία του σκανδιναυικού συνδικάτου να συνδιαλαγεί µε την τοπική 
κοινωνία, το θέµα είναι ποιες δυνατότητες παρέµβασης διαθέτει η ίδια η τοπική κοινωνία, πλην 
της επιβολής του 'τέλους παρεπιδηµούντων' ή της γενικευµένης αντίστασης στην επένδυση;  
Μήπως αυτά είναι καθήκοντα ενός ολοκληρωµένου και επιχειρησιακού χωροταξικού 
σχεδιασµού;  
Αντ' αυτών η επίσηµη πολιτική περιορίζεται στον έλεγχο της χωροθέτησης µέσω της 
αποσπασµατικής εξέτασης κάθε µεµονωµένου επενδυτικού φακέλου, από διάφορες µη 
συνεργαζόµενες Υπηρεσίες, ανάλογα µε το µέγεθος της προς αδειοδότηση µονάδας (Νοµαρχία, 
Περιφέρεια, ΥΠΕΧΩ∆Ε και ΕΟΤ). Τα πολεοδοµικά εργαλεία - µηχανισµοί που έχουν κατά 
καιρούς θεσπιστεί για την χωρική οργάνωση των τουριστικών ζωνών, που προβλέπουν µεταξύ 
άλλων και την προοπτική πολεοδόµησης, παραµένουν ανενεργά.6 Επί χρόνια οι εκπονούµενες 
Ειδικές Χωροταξικές Μελέτες αδυνατούν να εφαρµόσουν µια ενεργό πολιτική ανάπτυξης και 
προσανατολισµού των επενδύσεων, στηρίζονται σε «κατασταλτικού τύπου» πολεοδοµικά 
εργαλεία, (όπως η Ζώνη Οικιστικού Ελέγχου /ΖΟΕ) και σπάνια θεσµοθετούνται αφού οι 
προτάσεις τους δεν συνάδουν µε το όνειρο του νεοέλληνα να κάνει οικόπεδο το αµπέλι του 
παππού του και το συνδεόµενο όνειρο του ντόπιου πολιτικού, να επανεκλεγεί.  
Τουρισµός, περιβάλλον,  
αριστερά και µια φανταστική ιστορία  
Τα πρόσφατα θεσµοθετηµένα Περιφερειακά Χωροταξικά Πλαίσια (ΠΠ) δίνουν κάποιες 
κατευθύνσεις για την τουριστική ανάπτυξη, αλλά σε πολύ γενικό επίπεδο, χωρίς πρόγραµµα και 
εργαλεία εφαρµογής, πλην των τοπικών σχεδίων χρήσεων γης (Γενικά Πολεοδοµικά 
Σχέδια/ΓΠΣ). Η περιφερειακή χωροταξική θεώρηση αναπαράγει συνήθως το στερεότυπο της 
«ήπιας τουριστικής ανάπτυξης» ή των «εναλλακτικών µορφών τουρισµού» ή της «ανάσχεσης σε 
κορεσµένες περιοχές», προτάσεις που αναµένουν µια επιτελική κατεύθυνση για να 
µετουσιωθούν σε συγκεκριµένη στρατηγική, ικανή να προσδιορίσει κριτήρια και όρια «ήπιας 
ανάπτυξης», και φέρουσας ικανότητας κάθε τόπου και να προσανατολίσει τις ιδιωτικές και 
δηµόσιες επενδύσεις στην επιθυµητή κατεύθυνση. Θα περίµενε κανείς από το νέο 'Ειδικο 
Χωρικο Πλαισίο για τον Τουρισµό' (ΕΧΠΤ): να συνθέσει τις «εκ των κάτω» προτάσεις των ΠΠ 
µε την «εκ των άνω» εθνική αναπτυξιακή πολιτική, και να επεξεργαστεί λύσεις σε κατευθύνσεις 
αειφορίας, χωρίς να είναι απλά δέσµιο του στόχου για «βελτίωση του συνολικού οικονοµικού 
αποτελέσµατος της τουριστικής δραστηριότητας και της αποδοτικότητάς της».  
∆υστυχώς το σχεδιο ΚΥΑ που δηµοσιοποιήθηκε δεν αξιολογεί την µέχρι σήµερα 
ακολουθούµενη πολιτική, δεν 'χρεώνεται' το καθήκον της σύνθεσης µεταξύ χωρικής και 
τοµεακής θεώρησης και δεν τροφοδοτείται «εκ των κάτω» από τα ΠΠ. Το βασικό του ζητούµενο 
-όπως καταγράφεται στο προίµιο- είναι να ανταποκριθεί στις «αλλαγές που συντελούνται στην 
παγκόσµια τουριστική αγορά» και να αποτρέψει τον τοπικό σχεδιασµό µέσω της 'εναρµόνησης' 
των ΠΠ και των ΓΠΣ στις κατευθύνσεις του. Τα εργαλεία του είναι αδιακρίτως, οι παντός τύπου 
ζώνες (ΠΟΤΑ κλπ) και φυσικά η εκτός σχεδίου δόµηση, λες και αυτά έχουν δουλέψει ως τώρα 
και λειτουργούν κανόνικά…  
Η εισαγώµενη «σύνθετη και ολοκληρωµένη ανάπτυξη τουριστικών υποδοµών σταθερού 
παραθερισµού» αποτελεί µετεξέλιξη της 'τουριστικής οικίας' και είναι απροκάλυπτα ταγµένη 
στον στόχο της νοµιµοποίησης των αδηφάγων επενδυτικών σχεδίων του διεθνοποιηµένου real 
estate κεφαλαίου. Αν κάτι είναι εξοργιστικό εδώ, είναι ότι δικαιώνει τον λαικίστικο πολιτικό 
λόγο της τελευταίας 20ετίας, του επιτρέπει να δηµαγωγεί κατά του κινδύνου να γίνουµε Ισπανία, 



και τον απαλάσσει από την ευθύνη να αναλογιστεί τα όρια, της µέχρι σήµερα ακολουθούµενης 
τουριστικής πολιτικής. Προτείνω να θεωρήσουµε το ζήτηµα ως ένα ακόµα πεδίο διµέτωπου 
αγώνα, κατά του επιτιθέµενου νεοφιλελευθερισµού και του αντεπιτιθέµενου παραδοσιακού 
λαικισµού. Να αναγνωρίσουµε την ανάγκη ανάπτυξης οργανωµένης παραθεριστικής κατοικίας 
που απευθύνεται στην ελληνική και διεθνή αγορά και να την δούµε σαν ευκαιρία για την 
σταδιακή κατάργηση της εκτός σχεδίου δόµησης, όπως εξ άλλου αιτείται η Νοµαρχιακή µας 
κίνηση Κυκλάδων.  
Και το επιµύθιο: Έστω ότι ο εµπνευσµένος και δραστήριος ηγούµενος της Τοπλού, ο 
αυτοαποκαλούµενος κοσµοκαλόγερος, αναλογίζεται ένα πρωί ότι η απληστία είναι αµάρτηµα 
και αποφασίζει να εγκαταλείψει τους εγγλέζους επενδυτές του και να συνδιαλαγεί µε ένα 
ευρωπαικό συνδικάτο, για να κτίσει δύο ή τρία συγκροτήµατα σε συνέχεια των οικισµών (πχ 
µέχρι 2000 κλίνες συνολικά), όπου θα ξεχειµωνιάζουν τα γερόντια, πιθανόν να νοικιάζει τον 
Αύγουστο τα διαµερίασµατα σε άλλους για να βγαίνουν και τα έξοδα συντήρησης του δηµόσιου 
χώρου που θα προκύψει από την πολεοδόµηση και έστω ότι οργανώνει εκδροµές µε πούλµαν για 
να πηγαίνουν οι συνταξιούχοι του για γκολφ στην Χερσόνησο, (πόσα χιλιόµετρα είναι δα!).  
Το ερώτηµα είναι, θα βρεί συµπαράσταση σ'αυτή την προσπαθεια από την αριστερά και το 
οικολογικό κίνηµα ή θα αντιµετωπίσει την ίδια οργισµένη αντιδραση, λόγω της 
σοσιαλδηµοκρατικού τύπου πολιτικής προσέγγισης;      
1 Αυτό το λέµε µε επιστηµονικούς όρους 'δηµοκρατική κατανοµή της υπεραξίας γης', ή σε απλά 
ελληνικά 'λαϊκός καπιταλισµός' .  
2 Το ανάλογο παλαιότερο πρόγραµµα του ΕΟΤ (Βάθεια, Πάπιγκο, Οία κλπ) θα µπορούσε να 
αποτελέσει υπόδειγµα πολιτικής για την αναβίωση εγκαταλεληµένων ή φθινόντων οικισµών και 
να επεκταθεί µε χρήση ευρωπαικών κονδυλίων, ενεργοποιώντας όµως και ιδιωτικά κεφάλαια.  
3 ∆εν απαγορεύει µεν την γειτνίαση µε οικισµό αλλά η υποχρέωση να αφορά έκταση 
τουλάχιστον 50 (αργότερα 100) στρεµµάτων είναι τελικά απαγορευτική.  
4 Για τη νέα αυτή νοµοθεσία βλέπε πρόσφατο έρθρο της Ελ. Χατζηνικολάου στον ∆αίµωνα..  
5 Προφανώς θεωρείται όφελος γι αυτά τα παιδιά ότι αποκτούν επαγγελµατική εµπειρία 
κάνοντας παράλληλα διακοπές, υποθέτω ότι ο µισθός είναι δευτερεύον ζήτηµα...  
6 Πχ 'Παραγωγικές ζώνες του Ν 1650/86 ή Περιοχές Οργανωµένης Τουριστικής Ανάπτυξης 
(ΠΟΤΑ), ενώ το πιο πρόσφατο Περιοχές Ανάπτυξης Παραγωγικών ∆ραστηριοτήτων (ΠΟΑΠ∆) 
εξελίσσεται σε νέο µηχανισµό αδειοδότησης, έτσι ώστε να µπορεί να ανατρέπει τις τυχόν 
ρυθµίσεις ΖΟΕ....  
Η Μάρω Ευαγγελίδου είναι  Πολεοδόµος-Χωροτάκτης   

δηµοσιεύτηκε στην Αυγή 3-6-07 
 
επιστροφή 
 

2. ΣΧΟΛΙΑ ΣΤΗΝ Στρατηγική Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων του  

ΕΙ∆ΙΚΟΥ ΧΩΡΟΤΑΞΙΚΟΥ ΠΛΑΙΣΙΟΥ ΓΙΑ ΤΟΝ ΤΟΥΡΙΣΜΟ  
 
Ελένη Καπετανάκη-Μπριασούλη   
Τµήµα Γεωγραφίας, Πανεπιστήµιο Αιγαίου Ιούνιος 2007 
 
ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ 

 

1. Η ΣΜΠΕ θα έπρεπε να εκπονηθεί παράλληλα µε την εκπόνηση του Ειδικού 
Χωροταξικού Πλαισίου για τον Τουρισµό (ΕΧΠΤ) και όχι κατόπιν αυτού 

2. Θα έπρεπε να εκπονηθεί µε ευρεία δηµόσια συµµετοχή δηµόσιων και ιδιωτικών 
φορέων και οργανισµών όπως και ιδιωτών σε διάφορες ιδιότητες και από όλα τα 
χωρικά/οργανωτικά επίπεδα (εθνικό έως τοπικό) 

3. Θα έπρεπε να ξεκινά µε σαφή διατύπωση των στρατηγικών στόχων που καλείται να 
εκπληρώσει το ΕΧΠΤ στα πλαίσια του Εθνικού Χωροταξικού και σχέση µε τους 



στρατηγικούς εθνικούς στόχους που έχουν τεθεί (οι οποίοι δεν έχουν ανακοινωθεί πλην της 
ρητής πολιτικής υποστήριξης µόνο του τουρισµού) 

4. Οι εθνικοί στρατηγικοί στόχοι δεν σχετίζονται µε οικονοµικούς τοµείς (τοµεακά 
συµφέροντα) αλλά µε επιδιώξεις που προάγουν την οικονοµική και κοινωνική ευηµερία των 
πολιτών της χώρας και την προστασία του φυσικού και πολιτιστικού κεφαλαίου της. 

5. Από αυτούς τους στόχους προκύπτουν µετά οι στόχοι για τους οικονοµικούς τοµείς 
6. Η ΣΜΠΕ θα έπρεπε να αξιολογεί, και όχι να παίρνει ως δεδοµένη τη συγκεκριµένη 

πολιτική επιλογή για προώθηση του τουρισµού κατ’ αποκλειστικότητα στη χώρα. ∆ιότι δεν 
είναι δεδοµένο εκ των προτέρων ότι αυτή η επιλογή εξυπηρετεί βέλτιστα τις εθνικές 
αναπτυξιακές επιδιώξεις προς την αειφορία 

7. Οι εθνικοί στρατηγικοί στόχοι – που θα έπρεπε να αποτελούν τα βασικά κριτήρια 
αξιολόγησης όλων των Χωροταξικών Πλαισίων – Εθνικού, Ειδικών Περιφερειακών και 
Ειδικών Τοµεακών – είναι δεδοµένοι! Συγκεκριµένα: (α) εξασφάλιση µη-εξάρτησης 
(αυτάρκεια, αυτοδυναµία) της ανάπτυξης από κρίσιµους (στρατηγικούς) πόρους: νερό, 
ενέργεια, γεωργική γη (για εξασφάλιση τροφής), κεφάλαια, (β) ενίσχυση της παραγωγικής 
βάσης της οικονοµίας και όχι των τοµέων κατανάλωσης (όπως οι σχετιζόµενοι µε τον 
τουρισµό) σαν πεµπτουσία της ανάπτυξης, (γ) ενίσχυση/ενθάρρυνση της τοπικής (όχι 
εισαγόµενης) επιχειρηµατικότητας σαν απαράιτητο στοιχείο ανάπτυξης, (δ) θωράκιση (µε 
ευέλικτες λύσεις) έναντι της αβεβαιότητας του µέλλοντος, (ε) θωράκιση έναντι του 
ανταγωνισµού άλλων προορισµών, (στ) εξασφάλιση της περιβαλλοντικής ισορροπίας και 
του φυσικού κεφαλαίου (αρχή της προφύλαξης), (ζ) επίτευξη κοινωνικής ευηµερίας και 
κυρίως άνοδο του µορφωτικού επιπέδου σαν βάση επίτευξης όλων των άλλων στόχων. 

 
ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ ΕΠΙ ΤΟΥ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟΥ ΤΗΣ ΣΜΠΕ 

 
1. Απλοϊκή και απλουστευτική, καθόλου επιστηµονική, προσέγγιση. ∆εν έχει 

συµβουλευθεί την πλουσιότατη διεθνή βιβλιογραφία των τελευταίων 30 χρόνων σε 
πολλούς επιστηµονικούς κλάδους που ασχολούνται µε στρατηγικές εκτιµήσεις ούτε και τα 
ειδικά επιστηµονικά περιοδικά. Στοιχειωδώς δεν έχει αναφέρει το βιβλίο Κοµίλη-Βαγιωνή 
για Αξιολόγηση στον Τουρισµό. 

2. Βρίθει ατεκµηρίωτων ισχυρισµών ακόµα κι εκεί που θα µπορούσαν να 
χρησιµοποιηθούν κάποια ποσοτικά δεδοµένα.  

3. Ως εκ τούτου χαρακτηρίζεται από έναν απόλυτο υποκειµενισµό µε βάση τον οποίο ο 
οποιοσδήποτε θα µπορούσε να κάνει παρόµοιες εκτιµήσεις και αξιολογήσεις. 

4. Οι δείκτες που επελέγησαν για εκτίµηση και αξιολόγηση των επιπτώσεων είναι 
άσχετοι µε το συγκεκριµένο έργο. Εν γένει η χρήση δεικτών έχει περιορισµένη 
χρησιµότητα σε εκτίµηση και αξιολόγηση επιπτώσεων ενός έργου ή σχεδίου 

5. Το µέλλον δεν αντιµετωπίζεται συστηµατικά µε την Τεχνική των Σεναρίων που 
προσφέρουν µια βάση για συστηµατική ανάλυση της αβεβαιότητας. Στοιχειωδώς θα έπρεπε 
να εξετασθεί η αντοχή του ΕΧΠΤ υπό καθεστώς κλιµατικής µεταβολής και των 
ανακατατάξεων στον τουριστικό (και παραθερισιτκό) χάρτη που θα κάνει στο άµεσο 
µέλλον. 

6. Υιοθετεί την ίδια οπτική και στατική προσέγγιση του ίδιου του ΕΧΠΤ (βλ. ΚΥΑ) 
που χαρακτηρίζεται από την ξεπερασµένη έµφαση σε επιλεγµένα φυσικά µεγέθη, την 
αδιαφορία για πλήθος κοινωνικών και οικονοµικών µεγεθών, την αποµόνωση του 
τουρισµού από το υπόλοιπο οικονοµικό και κοινωνικό γίγνεσθαι της χώρας 

7. Αγνοεί τους στόχους των άλλων Ειδικών Χωροταξικών Πλαισίων και παρουσιάζεται 
αυτόνοµο, πλην όµως ακάλυπτο και εν κενώ 

8. Παρουσιάζονται κάποια περιγραφικά στοιχεία για την χώρα που όµως δε 
χρησιµοποιούνται στην «ανάλυση» 

9. Οι εναλλακτικές λύσεις είναι απλοϊκές. Ιδίως η δεύτερη δεν έχει νόηµα. 
10. Οι εναλλακτικές λύσεις δεν αναλύονται µε τα επιλεγµένα κριτήρια όπως η 

επιλεγµένη στο σώµα της µελέτης (γίνετια σύντοµη αναφορά στην αρχή, που έχιε τη µορφή 
σύντοµης περίληψης)  



11. Παραλείπει να σχολιάσει πλήθος δευτερογενών και παράγωγων επιπτώσεων, κάτι 
αναµενόµενο αφού και οι πρωτογενείς επιπτώσεις δεν εκτιµήθηκαν, ούτε αξιολογήθηκαν 
συστηµατικά. 

12. Τα κριτήρια αξιολόγησης είναι απλοϊκά και φυσικά δεν αναφέρεται η κλίµακα τους 
(τι εκλαµβάνεται ως καλό ή κακό, χρήσιµο ή βλαβερό;) 

13. Αγνοούνται βασικά ζητήµατα, στρατηγικού χαρακτήρα για τον τουρισµό, όπως οι 
διαρροές εσόδων και το αρνητικό εθνικό ισοζύγιο λόγω αυξηµένων εισαγωγών και 
µειωµένων εξαγωγών για τη στήριξη του τουρισµού (µε δεδοµένη τη µη καθετοποίηση και 
την ασθενή παραγωγική βάση της Ελληνικής οικονοµίας) (µελέτες ΚΕΠΕ) 

14. Ελλείψει συστηµατικού τρόπου εκτίµησης και αξιολόγησης των επιπτώσεων (που 
παραµένουν ασαφείς και χωρο-χρονικά απροσδιόριστες) η «βαθµολόγηση» των 
επιπτώσεων είναι αυθαίρετη. 

15. Η ΣΜΠΕ έχει πλήθος επαναλήψεων των ίδιων παραγράφων σε διάφορα σηµεία του 
κειµένου. 

16. ΤΕΛΟΣ, η ίδια η ΣΜΠΕ αυτοαναιρείται όταν δηλώνει στο τέλος ότι δεν υπάρχει 
ακόµα σχετική εµπειρία και διάφορες σχετικές δικαιολογίες. Το αυτονόητο συµπέρασµα 
είναι ότι δεν έχει καµιά αξία και άρα δεν τίθεται θέµα χρήσης της για διαβούλευση. 

17. Η λογική απάντηση όµως ακόµα και σ’ αυτό τον ελιγµό είναι ότι, εφόσον υπάρχει 
έλλειψη εµπειρίας, δεδοµένων, κλ.π. θα έπρεπε να ακολουθηθεί η σωστή διαδικασία – 
ευρεία συµµετοχή κατά την εκπόνηση του σχεδίου για να ακουστούν όλες οι απόψεις και 
αν κατανεµηθεί ισότιµα η ευθύνη για τις αποφάσεις .... 

 

Ακολουθεί λεπτοµερής πολυσέλιδη ανάλυση από την Κα Μπριασούλη. Εδώ αναδηµοσιεύουµε ένα 
απόσπασµα που αφορά την Ικαρία και τους Φούρνους 
 

… «Ιδιαίτερη µέριµνα περιλαµβάνει το υπό αξιολόγηση Ε.Π.Χ.Σ.Α.Α. για τις περιβαλλοντικά 
ευαίσθητες περιοχές (π.χ. περιοχές του δικτύου ΦΥΣΗ 2000, αρχαιολογικούς χώρους, µικρά και 
ακατοίκητα νησιά, ορεινό χώρο κ.λπ.) µέσω της παροχής κατευθύνσεων για τη δηµιουργία 
προϋποθέσεων ανάπτυξης του τουρισµού µε ταυτόχρονη προστασία του περιβάλλοντος» 
ΕΛΕΟΣ!!!!!!!! ΠΟΙΟΣ ΕΙΠΕ ΟΤΙ ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΟΝΤΑΙ ΤΑ ΜΙΚΡΑ ΝΗΣΙΑ ΜΕ 
ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΕΞΟΝΤΩΣΗ; 
 

Σελ. 24-26 

ΚΡΙΤΗΡΙΟ  ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ  

Αποτελεσµατική προστασία της 
βιοποικιλότητας και των 
οικοτόπων  

Αξιολόγηση της προστασίας και προαγωγής της 
βιοποικιλότητας και των οικοτόπων σε εθνικό επίπεδο, 
από την εφαρµογή κάθε εναλλακτικής δυνατότητας.  

Αποτελεσµατική προστασία του 
πληθυσµού και της κοινωνικής 
συνοχής  

Αξιολόγηση της προφύλαξης και προαγωγής της 
κοινωνικής συνοχής και της πληθυσµιακής µεταβολής 
από την εφαρµογή κάθε εναλλακτικής δυνατότητας. 
ΠΩΣ ΑΞΙΟΛΟΓΕΙΤΑΙ Η ΠΛΗΘΥΣΜΙΑΚΗ 
ΜΕΤΑΒΟΛΗ; 

Αποτελεσµατική προστασία της 
ανθρώπινης υγείας  

Αξιολόγηση της προστασίας και προαγωγής της 
ανθρώπινης υγείας από την εφαρµογή κάθε 
εναλλακτικής δυνατότητας.  

Αποτελεσµατική προστασία των 
εδαφικών πόρων  

Αξιολόγηση της δυνατότητας προστασίας της εδαφικής 
ποιότητας από την εφαρµογή κάθε εναλλακτικής 
δυνατότητας.  

Αποτελεσµατική διαχείριση και 
προστασία των υδατικών πόρων  

Αξιολόγηση της αποτελεσµατικής προστασίας από την 
υδατική ρύπανση, της προαγωγής της ποιότητας των 
υδάτων και της δυνατότητας ορολογικής διαχείρισης 
των υδατικών πόρων από την εφαρµογή κάθε 



εναλλακτικής δυνατότητας.  

Αποτελεσµατική προστασία της 
ατµόσφαιρας  

Αξιολόγηση της δυνατότητας µείωσης της αέριας 
ρύπανσης και της προστασίας της ποιότητας του αέρα 
από την εφαρµογή κάθε εναλλακτικής δυνατότητας.  

Αποτελεσµατική συνεισφορά στη 
µείωση των παραγόντων που 
ευθύνονται για την κλιµατική 
αλλαγή  

Αξιολόγηση της δυνατότητας µείωσης της 
κατανάλωσης ενέργειας, χρήσης εναλλακτικών µορφών 
ενέργειας και µείωσης εκποµπών C0

2 
από την 

εφαρµογή κάθε εναλλακτικής δυνατότητας.  

Υλικά περιουσιακά στοιχεία  

Αξιολόγηση της δυνατότητας επηρεασµού των υλικών 
περιουσιακών στοιχείων του πληθυσµού και της 
δυνατότητας βιώσιµης οικιστικής ανάπτυξης από την 
εφαρµογή κάθε εναλλακτικής δυνατότητας.  

Αποτελεσµατική προστασία και 
ανάδειξη της πολιτιστικής 
κληρονοµιάς (συµπεριλαµβάνεται 
αρχιτεκτονική και αρχαιολογική 
κληρονοµιά)  

Αξιολόγηση της προστασίας και της ανάδειξης του 
δοµηµένου περιβάλλοντος που µπορεί να προκύψει από 
την εφαρµογή κάθε εναλλακτικής δυνατότητας.  

Αποτελεσµατική προστασία και 
ανάδειξη του τοπίου  

Αξιολόγηση του σεβασµού και της δυνατότητας 
προστασίας του χαρακτήρα, των ιδιαίτερων 
χαρακτηριστικών, της ποικιλίας και της ποιότητας του 
ελληνικού τοπίου από την εφαρµογή κάθε 
εναλλακτικής δυνατότητας.  

Οικονοµική βιωσιµότητα  

Αξιολόγηση του επιλεγµένου µοντέλου ανάπτυξης του 
τουρισµού σε σχέση µε την ανταπόκρισή του στις 
ανάγκες, τις ευκαιρίες και τα χαρακτηριστικά της 
χώρας και του παγκόσµιου ανταγωνισµού.  
ΑΥΤΟ ∆ΕΝ ΕΧΕΙ ΓΙΝΕΙ ΣΤΗΝ ΣΜΠΕ! 

 
 
επιστροφή 

 

3. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ Περιβάλλοντος και Πολιτισµού :  

Η Ελλάδα θα αλλάξει για πάντα; 

απόσυρση του υπό συζήτηση χωροταξικού 

 

Πέµπτη 21 Ιουνίου 2007 
 

Κατά την κρίση των ειδικών, το ζήτηµα του χωροταξικού είναι αυτή την στιγµή από τα πιο 
σοβαρά. Η εφαρµογή του απειλεί να αλλάξει την όψη όλης της χώρας για πάντα. 
 
Αγαπητοί φίλοι,  
 
Θα θέλαµε να σας ενηµερώσουµε για τα αποτελέσµατα της πολύ επιτυχηµένης συνέντευξης 

τύπου που πραγµατοποιήθηκε χθες στα γραφεία της ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ µε θέµα το 
«Υπό συζήτηση Ειδικό Πλαίσιο Χωροταξίας για τον Τουρισµό».  
 
Tη συνέντευξη τύπου που οργάνωσε η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ µε την συµµετοχή της 
Ελληνικής Ορνιθολογικής Εταιρείας, της Ελληνικής Εταιρίας Προστασίας της Φύσης, του 
Συλλόγου για την Προστασία της Θαλάσσιας Χελώνας ΑΡΧΕΛΩΝ, του WWF Ελλάς αλλά και 



του Τεχνικού Επιµελητηρίου Ελλάδας παρακολούθησαν πολλοί εκπρόσωποι τύπου στους 
οποίους έγινε ενηµέρωση σχετικά µε το θέµα.  
 
Περισσότερες πληροφορίες µπορείτε να βρείτε στα σηµερινά δηµοσιεύµατα των 

εφηµερίδων µε εκτενέστερο ίσως αυτό της ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗΣ. Μάλιστα, η εφηµερίδα 
αναφέρει το θέµα στην πρώτη της σελίδα ενώ τα άρθρα των Γιάννη Ελαφρού και Γιώργου 
Λιάλιου στη σελίδα 3 αναπτύσσουν το ζήτηµα σε ολοσέλιδο αφιέρωµα. 
 
Κατά την κρίση των ειδικών, το ζήτηµα του χωροταξικού είναι αυτή την στιγµή από τα πιο 
σοβαρά και η εφαρµογή του απειλεί να αλλάξει την όψη όλης της χώρας για πάντα. 
 

Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ σας καλεί να υπογράψετε  

µαζί µε τους φορείς αλλά και χιλιάδες πολίτες 

το κείµενο για την απόσυρση του υπό συζήτηση χωροταξικού. 
 
Η συλλογή υπογραφών γίνεται ηλεκτρονικά αλλά και χειρόγραφα. Περισσότερες πληροφορίες 
µπορείτε να βρείτε στην ιστοσελίδα της ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ www.ellinikietairia.gr 
 
∆ηµοσιογράφοι που κάλυψαν την συνέντευξη τύπου για το χωροταξικό του Τουρισµού: 
Γιάννης Ελαφρός-ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ, Χαρά Τζαναβάρα-ΕΛΕΥΘΕΡΟΤΥΠΙΑ, Βάσω 
Χαραλαµπίδου-ΤΟ ΒΗΜΑ, Μανίνα Νικολοπούλου-ΕΘΝΟΣ, Λούλη Σταυρογιάννη-ΑΥΓΗ, 
Έστα Σωτηροπούλου-ΝΑΥΤΕΜΠΟΡΙΚΗ, Προκόπης Γιόγιακας-ΝΕΑ, Μαρία Ψαρά-
ΕΛΕΥΘΕΡΟΤΥΠΙΑ, Πέτρος Πουλόπουλος-ENERGY POINΤ, Χριστίνα Νικολοπούλου-
ΤΗΛΕΟΡΑΣΗ ΣΚΑΪ, Γιώργος Φλωράτος-ΡΙΖΟΣΠΑΣΤΗΣ, Αθανασία ∆ηµοπούλου-ΤΡΟΧΙΑ, 
Ιάσωνας Παναγιωτόπουλος-Ρ/Σ Στο Κόκκινο 105,5, Αγγελική Ρίζου-ΤΗΛΕΟΡΑΣΗ ALTER, 
ΡΙΖΟΣΠΑΣΤΗΣ 
 
Σας ενηµερώνουµε ότι η συλλογή υπογραφών για την απόσυρση του «Υπό συζήτηση Ειδικού 

Πλαισίου Χωροταξίας για τον Τουρισµό» γίνεται ηλεκτρονικά στην ιστοσελίδα της 
ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ Περιβάλλοντος και Πολιτισµού: www.ellinikietairia.gr και 
www.diktioaigaiou.gr 
 
Οι υπογραφές συλλέγονται ηλεκτρονικά και χειρόγραφα.  

 

επιστροφή 
 

4. Αλλαγές στο ν/σ για τους κοινοτικούς πόρους οδηγούν σε µεγαλύτερη διαχειριστική 

εµπλοκή τις Περιφέρειες  
 

� Στόχος της κυβέρνησης η άµβλυνση των αντιπαραθέσεων στο εσωτερικό της για τη 
διαχείριση του ∆΄ ΚΠΣ  

Της Ευγενίας Τζωρτζη  

Ενίσχυση της διαχειριστικής εµπλοκής και των αρµοδιοτήτων των υπουργείων ΠΕΧΩ∆Ε, 
Μεταφορών και Ανάπτυξης, όπως επίσης και των 13 Περιφερειών της χώρας, προβλέπει το 
νοµοσχέδιο του υπουργείου Οικονοµίας για τη διαχείριση και τον έλεγχο του Εθνικού 
Στρατηγικού Πλαισίου Αναφοράς (ΕΣΠΑ), γνωστού ως ∆΄ ΚΠΣ. Το νοµοσχέδιο, µετά τον 
πρώτο γύρο διαβούλευσης που προηγήθηκε µε τους συναρµόδιους φορείς, θα συζητηθεί στη 
σηµερινή συνεδρίαση της διυπουργικής επιτροπής, η οποία θα εξετάσει και την πορεία του Γ΄ 
ΚΠΣ εν όψει της συνεδρίασης της Επιτροπής Παρακολούθησης την προσεχή εβδοµάδα. 



Από τις αλλαγές που περιλαµβάνονται στο πολυσυζητηµένο νοµοσχέδιο, γίνεται σαφές ότι η 
κυβέρνηση αποσκοπεί στην άµβλυνση των αντιπαραθέσεων που εκδηλώθηκαν στο εσωτερικό 
της µε αφορµή τη διαχείριση των κοινοτικών πόρων του ΕΣΠΑ. Πρόκειται για τα 3,7 δισ. ευρώ 
του προγράµµατος «Προσπελασιµότητα», τα οποία διεκδικούν τα υπουργεία ΠΕΧΩ∆Ε και 
Μεταφορών, το 1,3 δισ. ευρώ του προγράµµατος «Ανταγωνιστικότητα», ενώ σηµείο τριβής 
αποτέλεσαν και τα 8 δισ. ευρώ που θα κατευθυνθούν προς την περιφέρεια και το ποιος τελικά θα 
αποφασίζει για το ποια έργα θα ενταχθούν στα περιφερειακά προγράµµατα. 

… Στην περίπτωση των περιφερειακών προγραµµάτων, το υπουργείο Οικονοµίας αποποιήθηκε 
το συγκεντρωτικό ρόλο, που είχε αποτελέσει και αντικείµενο έντονης κριτικής, κρατώντας 
σύµφωνα µε το αρχικό κείµενο του νοµοσχεδίου και την αρµοδιότητα ένταξης έργων στις 
περιφέρειες. Στο νέο κείµενο, περιλαµβάνεται ειδικό άρθρο που θεσµοθετεί την αρµοδιότητα 
επιλογής και ένταξης έργων, αναβαθµίζοντας το ρόλο της περιφέρειας, η οποία ενισχύεται 
περαιτέρω µέσα από την προοπτική σύστασης των 13 Αναπτυξιακών Οργανισµών, που θα 
αναλάβουν τον ορθολογικό σχεδιασµό της ανάπτυξης και την υποστήριξη των δικαιούχων. Σε 
κάθε περίπτωση, πάντως, το υπουργείο Οικονοµίας στο πλαίσιο της προσπάθειας να περιορίσει 
τις αστοχίες του τέταρτου πακέτου, επιδιώκει να κρατήσει ένα κεντρικό, εποπτικό ρόλο, µέσω 
κυρίως της εθνικής αρχής συντονισµού, που ειδικά στην περίπτωση των περιφερειακών 
προγραµµάτων έχει διευρυµένες αρµοδιότητες και εξουσίες. Το τελικό κείµενο του νοµοσχεδίου 
προβλέπει επίσης τη σύσταση της «∆ήµος Α.Ε.», σκοπός της οποίας είναι η προετοιµασία των 
ΟΤΑ α΄ βαθµού στα συγχρηµατοδοτούµενα, η εκτέλεση µελετών, η λήψη αδειών και η σύνταξη 
των τευχών δηµοπράτησης της κατασκευής τεχνικών έργων υποδοµής, καθώς και η ανάθεση και 
η ευθύνη εκτέλεσης έργων υποδοµής των ΟΤΑ. 

http://news.kathimerini.gr/4dcgi/_w_articles_economy_1_21/06/2007_231418 
 
επιστροφή 
 

5. «Ενέσεις» σε αποµακρυσµένα νησιά και ορεινές περιοχές  

 

Γ. ΑΓΓΕΛΗΣ 
� Μικρές επιχειρήσεις σε αποµακρυσµένα νησιά και ορεινές περιοχές θα ευνοηθούν 

από τον τέταρτο κύκλο ενισχύσεων του Γ' ΚΠΣ µέσω των περιφερειακών 

προγραµµάτων. 

Η σχετική προκήρυξη θα δηµοσιοποιηθεί την επόµενη εβδοµάδα, θα διατεθούν 403,7 εκατ. ευρώ 
και µπορεί να φτάσουν τα 499 εκ. ευρώ, αναλόγως του ενδιαφέροντος. 
Θα ενισχυθούν επιχειρήσεις εµπορικές και παροχής υπηρεσιών µε δυνατότητα χρηµατοδότησης 
εκτός των βασικών τους υποδοµών, της ενίσχυσης της ανταγωνιστικότηας και καινοτοµίας. 
Η ενίσχυση 50% έως και 60% του εγκεκριµένου προϋπολογισµού της επένδυσης κατανέµεται 
ως εξής: 
- Για τα µεγάλα αστικά κέντρα 50% (ζώνη Α). 
- Για περιοχές της ζώνης Β (Περιφέρειες µε ανεργία πάνω από 10% - Αν. Αττική, Μακεδονία - 
Θράκη, ∆. Μακεδονία, Ηπειρο, Ιόνια Νησιά) αυξάνεται σε 55%. 
Σε 60% φτάνει στις περιοχές της ζώνης Γ (δήµοι µε άνω του 50% της έκτασής τους σε υψόµετρο 
πάνω από τα 800 µέτρα, νησιά µέχρι 5.000 κατοίκους). 
 
Οι προϋποθέσεις είναι: 
- Να απασχολούσαν το 2006 πέραν του επιχειρηµατία έως 49 άτοµα. 
- Να έχουν µέσο ετήσιο κύκλο εργασιών τριετίας από 30.000 έως 5.000.000 ευρώ για τις ζώνες 
Α και Β και από 15.000 έως 5.000.000 ευρώ για τη ζώνη Γ. 
- Να έχουν συµπληρώσει δύο πλήρεις 12µηνες και κλεισµένες διαχειριστικές χρήσεις. 
Το ύψος της επένδυσης που µπορεί να επιχορηγηθεί κυµαίνεται από 30.000 έως 150.000 ευρώ 
για τις ζώνες Α και Β, από 20.000 έως 150.000 ευρώ για τη ζώνη Γ. 



Η ίδια συµµετοχή της επιχείρησης πρέπει να αντιστοιχεί τουλάχιστον στο 25% της 
επιχορηγούµενης επένδυσης. 
http://www.enet.gr/online/online_text/c=114,id=92109780 
 
επιστροφή 
 

6. Μελέτη για φορείς διαχείρισης προστατευόµενων περιοχών  

 
Συντάκτης : Σταυρογιάννη Λελούδα          
Τέσσερα χρόνια µετά την ίδρυσή τους, σε πολλές περιπτώσεις χωρίς να έχει οριοθετηθεί το 
προστατεύον αντικείµενο και µε την επιτροπή Φύση 2000, η οποία θα είχε κεντρικό 
συντονιστικό ρόλο ανενεργό από τον Απρίλιο του 2004, το ΥΠΕΧΩ∆Ε προκηρύσσει 
διαγωνισµό για την "Οργάνωση των φορέων διαχείρισης προστατευόµενων περιοχών και 
σχεδιασµό της λειτουργίας τους", προϋπολογισµού 1,02 εκατ. ευρώ, το οποίο θα 
χρηµατοδοτηθεί από το Επιχειρησιακό Πρόγραµµα "Περιβάλλον" (ΕΠΠΕΡ).  
Κατά τη χθεσινή ανακοίνωση του ΥΠΕΧΩ∆Ε, αντικείµενο του έργου είναι:  
- Η σύνταξη τριετών σχεδίων δράσης που αφορούν την επόπτευση και φύλαξη του φυσικού 
περιβάλλοντος, τη συστηµατική ενηµέρωση και ευαισθητοποίηση του κοινού, καθώς επίσης την 
εκπαίδευση και κατάρτιση του προσωπικού.  
- Η οικονοµικοτεχνική επεξεργασία του πλαισίου λειτουργίας καθενός από τους 27 φορείς 
διαχείρισης των προστατευόµενων περιοχών της χώρας.  
- Η διαµόρφωση ενός εθνικού πλαισίου παρακολούθησης των περιοχών και ο σχεδιασµός 
δράσεων παρακολούθησης τριετούς εφαρµογής µε παράλληλη οργάνωση και εγκατάσταση 
ενιαίας βάσης δεδοµένων.  
- Η υποστήριξη των φορέων διαχείρισης σε ό,τι αφορά την εξειδίκευση των κανονισµών 
λειτουργίας των περιοχών αυτών.  
- Η διατύπωση προτάσεων για τις ανάγκες υποστήριξης και λειτουργίας των φορέων διαχείρισης 
µετά τη λήξη του Γ' ΚΠΣ ή την πιθανή τροποποίηση του θεσµικού πλαισίου τους. Ως χρόνος 
ολοκλήρωσης προσδιορίζονται οι 12 µήνες µετά την υπογραφή της σύµβασης.   
ΑΥΓΗ 20/6/2007 
 
επιστροφή 
 

7. Προς παραποµπή για τις Natura  

Του Γιωργου Λιαλιου 

Ενώπιον µιας νέας παραποµπής στο Ευρωδικαστήριο βρίσκεται η Ελλάδα, αυτήν τη φορά για τις 
περιοχές Natura 2000. Αιτία, µια λανθασµένη διατύπωση στην ελληνική νοµοθεσία, η οποία 
θεωρείται ότι αφήνει «παράθυρο» για µια πιο ελαστική εφαρµογή των περιορισµών που 
συνδέονται µε την οριοθέτηση και τις επιτρεπόµενες χρήσεις στις προστατευόµενες περιοχές. 

Η παραποµπή της Ελλάδας στο Ευρωδικαστήριο για την υπόθεση των Natura πρόκειται να 
προταθεί από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή την επόµενη εβδοµάδα. Η υπόθεση ξεκίνησε το 2004 
(αρ. 2311) και προέκυψε µετά ελέγχους της Επιτροπής για τη µεταφορά της ευρωπαϊκής 
νοµοθεσίας στο δίκαιο των κρατών-µελών. Σύµφωνα µε την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, κατά τη 
µεταφορά των δύο Οδηγιών για τις προστατευόµενες περιοχές Natura 2000 (οδηγίες 1992/43 και 
1999/79) στο ελληνικό δίκαιο δεν αποδόθηκαν σωστά οι λόγοι εξαίρεσης από το καθεστώς 
προστασίας µιας Natura: στις ευρωπαϊκές οδηγίες αναφέρεται ότι εξαίρεση από την οριοθέτηση 
µιας περιοχής ως Natura 2000 ή από τους περιοριστικούς όρους προστασίας της µπορεί να γίνει 
µόνο «για λόγους επιτακτικού και ουσιώδους δηµοσίου συµφέροντος». Κατά την ενσωµάτωση 



της οδηγίας από την Ελλάδα (µε σειρά νόµων και Π.∆., όπως οι ν. 1650/86, ν. 2742/99 και ν. 
3044/02) παραλείφθηκε η λέξη «επιτακτικός». 

Οπως εκτιµάει η Επιτροπή, το ζήτηµα αυτό δεν είναι καθόλου επουσιώδες (όπως υποστήριξε η 
Ελλάδα, απαντώντας προ µηνών στην αιτιολογηµένη γνώµη), καθώς δείχνει µια προσπάθεια πιο 
«ελαστικής» αντιµετώπισης των ζητηµάτων που σχετίζονται µε την προστασία των περιοχών 
Natura 2000. Η θέση αυτή της Ευρωπαϊκής Επιτροπής έρχεται σε µια περίοδο στην οποία τα δύο 
από τα τρία ειδικά χωροταξικά σχέδια που παρουσίασε πρόσφατα το ΥΠΕΧΩ∆Ε επιχειρούν να 
περιορίσουν ουσιαστικά το καθεστώς προστασίας στις Natura µόνο στον πυρήνα αυτών και να 
«ανοίξουν» την υπόλοιπη έκτασή τους σε επιχειρηµατικές δραστηριότητες: Το ειδικό 
χωροταξικό για τον τουρισµό προτείνει να επιτραπεί η δόµηση τουριστικών καταλυµάτων στις 
Natura, ενώ το ειδικό χωροταξικό σχέδιο για τις ανανεώσιµες πηγές ενέργειας εξαιρεί από τη 
χωροθέτηση αιολογικών πάρκων µόνο τους πυρήνες των προστατευόµενων περιοχών. Αντίθετα 
επιτρέπει τη χωροθέτησή τους στις υπόλοιπες ζώνες των Natura, ορίζοντας ότι η απόσταση από 
τον πυρήνα «κρίνεται κατά περίπτωση». 

- Την παραποµπή της Ελλάδας στο Ευρωδικαστήριο πρόκειται να προτείνει η Ευρωπαϊκή 
Επιτροπή και για µια ακόµα υπόθεση: την απουσία ελέγχων και εκθέσεων αξιολόγησης για τις 
λεκάνες απορροής ποταµών, σύµφωνα µε τα όσα ορίζει η οδηγία-πλαίσιο για τα νερά. Η 
διαδικασία ξεκίνησε το Οκτώβριο του 2005 και επανήλθε χθες στη δηµοσιότητα µετά από 
παρέµβαση των ευρωβουλευτών του ΠΑΣΟΚ κ. Στ. Λαµπριανίδη και Ευ. Τσαµπάζη. 

http://news.kathimerini.gr/4dcgi/_w_articles_ell_1_19/06/2007_231200 

 
επιστροφή 
 

8α. ΕΡΗΜΟΠΟΙΗΣΗ: Απειλούνται 6 περιοχές  

 

ΡΕΠΟΡΤΑΖ: ΒΑΣΙΛΗΣ ΙΓΝΑΤΙΑ∆ΗΣ  
Οι Νοµοί Κιλκίς και Αργολίδας, καθώς και τα νησιά Λέσβος, Νάξος και Κρήτη 
συγκαταλέγονται επίσηµα, µαζί µε µεγάλο µέρος της Θεσσαλίας, στις περιοχές που απειλούνται 
µε ερηµοποίηση των εδαφών τους. Οι περιοχές αυτές έχουν συµπεριληφθεί στον σχετικό χάρτη 
της Εθνικής Επιτροπής κατά της Ερηµοποίησης, όπως ανακοινώθηκε χθες σε επιστηµονική 
ηµερίδα στη Θεσσαλονίκη. 

Σηµειώνεται πως η Εθνική Επιτροπή κατά της Ερηµοποίησης, στο πλαίσιο του Εθνικού Σχεδίου 
∆ράσης που υπογράφηκε πριν από 3,5 χρόνια από έξι συναρµόδια υπουργεία, έχει ορίσει 
πιλοτικές περιοχές για τη λήψη µέτρων, όπως ο Θεσσαλικός κάµπος και η Λέσβος, αλλά έως 
σήµερα δεν έχει εφαρµοσθεί κανένα πρόγραµµα. Το µόνο που έχει γίνει µέσα από τις 
επιδοτήσεις της ΕΕ είναι κάποια µεµονωµένα προγράµµατα, όπως η προστασία των αναβαθµών 
(ξερολιθιές στα ελληνικά νησιά που χωρίζουν τα αγροτεµάχια και σήµερα επιδοτούνται ως 
µέτρο σωστής γεωργικής πρακτικής).  

Μείωση καλλιεργειών 

Σύµφωνα µε τους επιστήµονες, η αγροτική παραγωγή στη χώρα µας κινδυνεύει να µειωθεί 
περίπου κατά 25% στα επόµενα 50 χρόνια, αν συνεχιστεί η εντατική χρήση της γης και 
συνδυαστεί µε άνοδο της θερµοκρασίας κατά 2 βαθµούς Κελσίου και µείωση των 
βροχοπτώσεων κατά 20% µε 30%. 

Σε ολόκληρη την Ευρώπη κίνδυνο ερηµοποίησης αντιµετωπίζει µια έκταση περίπου 19 
εκατοµµυρίων στρεµµάτων. 



Στην ηµερίδα παρουσιάστηκε το «Ολοκληρωµένο σύστηµα παρακολούθησης για την εκτίµηση 
του κινδύνου ερηµοποίησης (ΜΟΟΝRΙSΕS)», που υλοποιείται µε την υποστήριξη της 
Κοινοτικής Πρωτοβουλίας Interreg ΙΙΙ Β Archimed.  

Η επιστηµονική οµάδα, µε επικεφαλής τον καθηγητή του ΑΠΘ Ν. Συλαίο, έχει αναλάβει τη 
µελέτη των Περιφερειών Κ. Μακεδονίας, Πελοποννήσου, Βορείου και Νοτίου Αιγαίου, καθώς 
και της επαρχίας Μπασιλικάτα στην Ιταλία µε τη χρήση τριών δορυφόρων. Οπως είπε χθες ο κ. 
Συλαίος, η οµάδα υπέβαλε στην ΕΕ για χρηµατοδότηση ένα νέο πρόγραµµα, που 
συµπεριλαµβάνει Ιταλία, Ισπανία, Κύπρο, Τουρκία, Μαρόκο, Αλγερία, Τυνησία και Αίγυπτο. 

-Τηλεκατευθυνόµενο ελικόπτερο που θα παρακολουθεί την κατάσταση των υγροτόπων θα έχει 
σύντοµα στη διάθεσή της η επιστηµονική οµάδα της Γεωπονικής Σχολής του ΑΠΘ. 

ΕΘΝΟΣ 20/6 
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8β. ΕΡΗΜΟΠΟΙΗΣΗ: Σαχάρα κινδυνεύουν να γίνουν 46 εκατ. Στρέµµατα   

 

Της Μαρίας Γιουρουκέλη 

Στοιχεία-σοκ για τον κίνδυνο να µετατραπεί µεγάλο µέρος της Ελλάδας σε έρηµο, καταγράφει η 
τελευταία έκθεση της Εθνικής Επιτροπής για την Καταπολέµηση της Ερηµοποίησης. Σύµφωνα 
µε αυτή, περίπου 46 εκατοµµύρια στρέµµατα των ελληνικών εδαφών (το 35% από τα 132 εκατ. 
στρέµµατα συνολικά) κινδυνεύουν να µετατραπούν σε... Σαχάρα καθώς αντιµετωπίζουν υψηλό 
κίνδυνο ερηµοποίησης εξαιτίας της µακροχρόνιας υποβάθµισης που προκαλούν µια σειρά από 
δυσµενείς για το περιβάλλον, παράγοντες, όπως η εντατική γεωργία.  

Εντυπωσιακό είναι επίσης το στοιχείο ότι περί τα 9 εκατ. στρέµµατα γης (γεωργικής και 
παραθαλάσσιας) είναι σήµερα «νεκρά» και πρέπει να βγουν εκτός εκµετάλλευσης. Σύµφωνα µε 
την έκθεση, ακόµη ένα 35% απειλείται σε µέτριο βαθµό να µετατραπεί σε έρηµο, ενώ 16% δεν 
απειλείται προς το παρόν.  

Φαινόµενα διάβρωσης των καλλιεργούµενων εδαφών εµφανίζονται σε όλη τη χώρα, ωστόσο 
στις περιοχές «υψηλού κινδύνου» συγκαταλέγονται τµήµα της Θεσσαλίας, η ανατολική Στερεά 
Ελλάδα, η ανατολική Πελοπόννησος, η νοτιο-ανατολική Κρήτη αλλά και τα νησιά του Αιγαίου 
που απειλούνται από την αιολική διάβρωση των εδαφών, δηλαδή τους ισχυρούς ανέµους. 

Στην Ελλάδα υπολογίζεται ότι πρέπει να βγουν εκτός εκµετάλλευσης 3 εκατ. στρέµµατα, 
δηλαδή το 8% της γεωργικής γης, διότι βρίσκονται σε κατάσταση ερηµοποίησης. Το ίδιο ισχύει 
και για το 15% των παραθαλάσσιων πεδινών περιοχών, δηλαδή περίπου 6 εκατ. στρέµµατα που 
καλλιεργούνται υπερεντατικά. 

Μάλιστα, λόγω της µορφολογίας των ελληνικών εδαφών δεν ευνοείται η αντιµετώπιση του 
φαινοµένου καθώς το 50% περίπου του ελλαδικού χώρου αποτελείται από λοφώδεις περιοχές µε 
κλίσεις µεγαλύτερες του 10% µε αποτέλεσµα το έδαφος να συµπαρασύρεται λόγω της 
διάβρωσης προς τις κατώτερες περιοχές και να απογυµνώνεται. Οπως επισηµαίνουν οι ειδικοί, η 
υποβάθµιση των εδαφών αυτών που χρησιµοποιούνται για τον γεωργικό τοµέα, οφείλεται στις 
κακές γεωργικές πρακτικές που εφαρµόζουν οι αγρότες (λ.χ. υπερλιπάνσεις κυρίως των 
καλλιεργειών). 

Επιπλέον, αρνητικός παράγοντας για την εικόνα των εδαφών είναι η µονοκαλλιέργεια µε σιτηρά 
και η εφαρµογή υψηλών δόσεων λιπασµάτων που περιέχουν στη σύνθεση τους αµµωνία. 

Από το 1950  

Στην Ελλάδα, τα µισά από τα καλλιεργούµενα, από το 1950 µε εντατικό ρυθµό, εδάφη 
θεωρούνται υποβαθµισµένα και απαιτούνται δεκάδες ή και εκατοντάδες χρόνια για τον 
επανασχηµατισµό τους, ενώ σε πολλές περιπτώσεις η κατάσταση είναι µη αναστρέψιµη. Οι 
επιστήµονες κρούουν «τον κώδωνα του κινδύνου» ότι µέσα στα επόµενα χρόνια λόγω του 



διπλασιασµού των κατοίκων της Μ. Ανατολής (εκτιµάται ότι θα ανέλθει στα 400 εκατ.), της 
ανόδου της θερµοκρασίας και της αύξησης της ξηρασίας θα επιταχυνθούν ακόµη περισσότερο οι 
ρυθµοί της ερηµοποίησης της γης, η οποία εξαπλώνεται απειλητικά στον πλανήτη. 

• 35% των ελληνικών εδαφών αντιµετωπίζει υψηλό κίνδυνο ερηµοποίησης  
• 35% αντιµετωπίζει µέτριο κίνδυνο ερηµοποίησης  
• 16% αντιµετωπίζει χαµηλό κίνδυνο ερηµοποίησης  
• 3 εκατ. στρέµµατα γεωργικής γης (8% του συνόλου) πρέπει να βγει εκτός 

εκµετάλλευσης  
• 6 εκατ. στρέµµατα επιπλέον παραθαλάσσιων πεδινών περιοχών (το 15% του συνόλου) 

αντιµετωπίζουν τον ίδιο κίνδυνο  
• Θεσσαλία, Ανατολική Στερεά, Ανατολική Πελοπόννησος, Νοτιο-ανατολική Κρήτη και 

τα νησιά του Αιγαίου στις περιοχές υψηλού κινδύνου 

http://www.imerisia.gr/article.asp?catid=4667&subid=2&pubid=311374 
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9α. Έως το 2080 αναµένεται η µέση θερµοκρασία να ανεβεί κατά 4 βαθµούς  

 
Θερµή απειλή 5ºC 

 

Του ΓΙΑΝΝΗ ΛΥΒΙΑΚΗ 
� Εφιαλτικά είναι τα σενάρια του µέλλοντος για τη χώρα µας, καθώς έως το 2080 

αναµένεται η µέση θερµοκρασία να ανεβεί κατά 4 βαθµούς σε όλη την Ελλάδα πλην 

της Κρήτης, όπου τα πράγµατα είναι ακόµη χειρότερα! 

Στο νησί η µέση θερµοκρασία, σύµφωνα µε τις επιστηµονικές προβλέψεις, θα σηµειώσει άνοδο 
τουλάχιστον κατά 5 βαθµούς. Ταυτόχρονα, θα ανυψωθεί η στάθµη της θάλασσας κατά 20-40 
εκατοστά, µε αποτέλεσµα να αρχίσουν να χάνονται παραλίες ή κοµµάτια γης και να κινδυνεύουν 
να καταστραφούν υπόγειοι υδροφορείς. Γι' αυτό πρέπει και σε περιφερειακό επίπεδο να ληφθούν 
µέτρα για να προλάβουµε τα χειρότερα. 
Τα παραπάνω τονίστηκαν χθες στο 6ο εθνικό συνέδριο της Ελληνικής Επιτροπής ∆ιαχείρισης 
Υδατικών Πόρων (ΕΕ∆ΥΠ) το οποίο πραγµατοποιείται στο Κέντρο Αρχιτεκτονικής της 
Μεσογείου (ΚΑΜ) στο παλιό λιµάνι των Χανίων. 
 

Εθνικό συνέδριο 

Το συνέδριο συνδιοργανώνεται από το Εργαστήριο Γεωπεριβαλλοντικής Μηχανικής του 
Τµήµατος Μηχανικών Περιβάλλοντος του Πολυτεχνείου Κρήτης, το Εργαστήριο 
Εγγειοβελτιωτικών Εργων και ∆ιαχείρισης Υδατικών Πόρων της Σχολής Αγρονόµων και 
Τοπογράφων Μηχανικών του Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου (ΕΜΠ) και το Τµήµα 
Μηχανικών Περιβάλλοντος του ∆ηµοκρίτειου Πανεπιστηµίου Θράκης. 
Ο πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Ενωσης Υδατικών Πόρων και της Ελληνικής Επιτροπής 
∆ιαχείρισης Υδατικών Πόρων, καθηγητής στο Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο και διευθυντής 
του Κέντρου Εκτίµησης Φυσικών Κινδύνων του ΕΜΠ, Γιώργος Τσακίρης, µας είπε ότι 
δυστυχώς για την Κρήτη τα σενάρια είναι αρκετά δυσµενή. Οχι τόσο όσον αφορά τη µείωση των 
βροχοπτώσεων η οποία θα είναι της τάξης των 80 µε 100 χιλιοστών λιγότερη το χρόνο µε 
ορίζοντα 60-70 χρόνων, αλλά κυρίως όσον αφορά τη θερµοκρασία. Τα µοντέλα που παίρνουµε 
από τη Βρετανία, τον Καναδά και τις άλλες χώρες προβλέπουν αύξηση της θερµοκρασίας κατά 
5 βαθµούς (έως το 2080). 
Ο κ. Τσακίρης εξήγησε ότι «ένας υδροφορέας που είναι παράκτιος και επικοινωνεί µε τη 
θάλασσα, είναι σε σηµείο ισορροπίας πολύ ευαίσθητο. Αν λοιπόν ανυψωθεί η στάθµη της 



θάλασσας κατά λίγο, αυτοί οι υπόγειοι υδροφορείς κινδυνεύουν να καταστραφούν. Εποµένως, 
µπορεί να έχουµε µια πολύ µεγάλη αλλαγή χωρίς να οφείλεται αυτό στην έλλειψη των 
βροχοπτώσεων». 

Ολη η Ελλάδα 

Ο ίδιος επισήµανε ότι πέρα από την Κρήτη «όλη η Ελλάδα βρίσκεται περίπου στο ίδιο πλαίσιο. 
Στη βόρεια Ελλάδα για παράδειγµα περιµένουµε αύξηση της θερµοκρασίας 4 βαθµούς και όχι 5. 
Εδώ (στην Κρήτη) δεν προβλέπουµε 5 αλλά µεγαλύτερο του 5. Αρα σηµαίνει ότι και εκεί 
υπάρχει µια διάκριση µεταξύ Κρήτης και της βόρειας Ελλάδας. Η Αττική είναι νοµίζω στη ζώνη 
του συν 4». 
Ο κ. Τσακίρης συµπλήρωσε: «Προτείνουµε το λεγόµενο προληπτικό σχεδιασµό. Η χώρα δεν 
είναι οργανωµένη όπως θα θέλαµε. Και επειδή όλο και περισσότερες αρµοδιότητες περνάνε 
στην περιφέρεια, αυτό το συνέδριο έχει και αυτή την έννοια: ότι προσπαθεί να συζητήσει µε 
τους περιφερειακούς παράγοντες, µε τους ανθρώπους που θα πάρουν τις αποφάσεις σε τοπικό 
και περιφερειακό επίπεδο. Πράγµατι να αναλάβουν πρωτοβουλίες, να φτιάξουν προγράµµατα 
προετοιµασίας για δυσµενέστερες συνθήκες ούτως ώστε να µπορούµε πράγµατι να 
αντεπεξέλθουµε σε τέτοιες δυσκολίες». 
Πρόβληµα αποτελεί η υπεράντληση του νερού στην Κρήτη, επισήµανε ο καθηγητής στο Τµήµα 
Μηχανικών Περιβάλλοντος Πολυτεχνείου Κρήτης και διευθυντής του Εργαστηρίου 
Γεωπεριβαλλοντικής Μηχανικής Γιώργος Καρατζάς. Οπως µας είπε, τα τελευταία χρόνια δίδεται 
έµφαση στην έρευνα και στις εφαρµογές για πληµµύρες, ξηρασίες. Στο συνέδριο γίνεται 
παρουσίαση τεχνολογιών για την αντιµετώπιση τέτοιων φαινοµένων σε συνδυασµό πάντοτε µε 
τη διαχείριση των υδατικών πόρων. 
 
http://www.enet.gr/online/online_text/c=112,id=13966132 
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9β. «Βράζουν» οι θάλασσες, τους 27,7o C άγγιξε το νερό   ΜΕΤΡΗΣΕΙΣ ΤΟΥ 

ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ «ΠΟΣΕΙ∆ΩΝ»  

 
Στο «κόκκινο» έχει ανέβει η θερµοκρασία του νερού στις ελληνικές θάλασσες µε τον υδράργυρο 
να δείχνει σε κάποιες περιπτώσεις 27,7 βαθµούς Κελσίου.  
Σύµφωνα µε τις µετρήσεις του συστήµατος προγνώσεων καιρού θαλασσών «Ποσειδώνας», η 
θερµοκρασία του νερού έφτασε στα προαναφερθέντα επίπεδα στις Στροφάδες και το Κρητικό 
Πέλαγος. Θερµοκρασίες µεταξύ 25-26 βαθµών Κελσίου καταγράφηκαν στις θάλασσες της 
Λέσβου, της Μυκόνου, της Σαντορίνης και της Καλαµάτας.  
Οπως εξηγεί η µετεωρολόγος Χρυσούλα Πέτρου, οι θερµοκρασίες αυτές πλησιάζουν αρκετά το 
όριο πάνω από το οποίο γίνεται δύσκολη η κολύµβηση. Επισηµαίνει ωστόσο ότι τέτοιες 
θερµοκρασίες εµφανίζονται κυρίως στην επιφάνεια του νερού και στα ρηχά. «Ο άνθρωπος δεν 
µπορεί να κολυµπήσει εύκολα σε νερά µε θερµοκρασίες πάνω από 28 βαθµούς Κελσίου. Πάνω 
από τους 28 βαθµούς µπορούν να προκληθούν ταχυπαλµίες σε όποιον επιχειρήσει να 
κολυµπήσει µε έντονο ρυθµό. Πρέπει να πούµε, πάντως, ότι αυτές οι θερµοκρασίες 
εµφανίζονται στην επιφάνεια του νερού και πολύ κοντά στις ακτές, καθώς το νερό απορροφά 
µέρος της θερµότητας της στεριάς. Αντίθετα, στα βαθιά και στις περιοχές µε ρεύµατα η 
θερµοκρασία είναι χαµηλότερη».  
Η κ. Πέτρου τονίζει ότι η αύξηση της θερµοκρασίας του νερού δεν είναι τόσο εύκολη όσο η 
αντίστοιχη της ατµόσφαιρας. «Η θερµοκρασία του νερού δεν αλλάζει συνεχώς. Το νερό έχει 
µεγάλη θερµοχωρητικότητα και αγωγιµότητα και αυτό σηµαίνει ότι για να αυξηθεί η 
θερµοκρασία κατά 1 βαθµό χρειάζεται µεγάλη ενέργεια. Για τον λόγο αυτόν η µέγιστη 
θερµοκρασία παρουσιάζεται την ώρα της δύσης του ηλίου και οφείλεται στο γεγονός ότι το νερό 
θερµαινόταν ολόκληρη τη µέρα».  
ΕΘΝΟΣ 27/6/07 
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10α. ∆ΙΑΧΕΙΡΙΣΗ Υ∆ΑΤΩΝ: ∆ιπλή ολιγωρία για τα ύδατα  

 

ΡΕΠΟΡΤΑΖ: ΧΡΙΣΤΟΣ ΤΕΛΙ∆ΗΣ  
Στο Ευρωπαϊκό ∆ικαστήριο έχει παραπεµφθεί η Ελλάδα από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή γιατί δεν 
συµµορφώθηκε µε τις διατάξεις της σχετικής οδηγίας-πλαίσιο για τα ύδατα.  

Την απάντηση αυτή έδωσε σε σχετική ερώτηση των ευρωβουλευτών του ΠΑΣΟΚ, Σταύρου 
Λαµπρινίδη και Ευαγγελίας Τζαµπάζη, ο Ελληνας κοινοτικός επίτροπος Σταύρος ∆ήµας. Από 
την απάντηση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής προκύπτει διπλή ολιγωρία της σηµερινής κυβέρνησης, 
που δεν παίρνει µέτρα για την προστασία του περιβάλλοντος, ενώ εκθέτει διεθνώς τη χώρα µας. 
Οπως προκύπτει, η Ελλάδα µέχρι σήµερα δεν έχει υποβάλει περιβαλλοντική και οικονοµική 
αξιολόγηση, όπως είχε υποχρέωση µε βάση τις διατάξεις της οδηγίας-πλαίσιο για τα ύδατα, η 
προθεσµία της οποίας έληγε τον Μάρτιο του 2005. 

Οπως επισηµαίνεται τα στοιχεία που υποβλήθηκαν από την Ελλάδα αναφέρουν ότι δεν έχουν 
πραγµατοποιηθεί οι εργασίες για τον προσδιορισµό των υδατικών συστηµάτων, τα οποία 
κινδυνεύουν να µην πετύχουν τους στόχους τους, όπως τίθενται από τη συγκεκριµένη οδηγία.  

Ετσι δεν µπορούν να καταρτιστούν προγράµµατα, να παρθούν µέτρα και να γίνουν σχέδια 
διαχείρισης της λεκάνης απορροής των ποταµών.  

Παράλληλα, τα κράτη-µέλη θα έπρεπε το αργότερο µέχρι τις 22 ∆εκεµβρίου 2006 να έχουν 
θέσει σε εφαρµογή προγράµµατα παρακολούθησης της κατάστασης των υδάτων και µέχρι τις 22 
Μαρτίου 2007 να υποβάλουν σχετική έκθεση στην Επιτροπή.  

Οµως µετά τη λήξη και αυτών των προθεσµιών, η Επιτροπή δεν έχει λάβει ακόµη καµία έκθεση 
από την Ελλάδα. 

«Τον Οκτώβριο του 2005 η Επιτροπή κίνησε διαδικασία για παράβαση σε σχέση µε την τήρηση 
διατάξεων της οδηγίας-πλαίσιο για τα ύδατα.  

∆εδοµένου ότι η Ελλάδα δεν έχει ακόµη συµµορφωθεί προς τις απαιτήσεις των άρθρων αυτών, η 
Επιτροπή αποφάσισε στις 21 Μαρτίου 2007 να παραπέµψει την υπόθεση στο ∆ικαστήριο», 
τονίζεται στην απάντηση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, γεγονός που σηµαίνει ότι η χώρα µας 
οδηγείται στο Ευρωπαϊκό ∆ικαστήριο του Στρασβούργου. 

Οπως επισηµαίνεται σε ανακοίνωση της Κοινοβουλευτικής Οµάδας του ΠΑΣΟΚ, στο 
Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο «για άλλη µια φορά η κυβέρνηση ολιγωρεί στην προστασία του 
περιβάλλοντος και εκθέτει διεθνώς τη χώρα», αφού δεν συµµορφώθηκε στις υποχρεώσεις που 
προβλέπει η σχετική κοινοτική οδηγία για τα ύδατα. 

«Να αφυπνιστούν» 

Να αφυπνιστούν εδώ και τώρα η κυβέρνηση και το ΥΠΕΧΩ∆Ε, τους καλεί σε ανακοίνωσή του 
ο υπεύθυνος του τοµέα ΠΕΧΩ∆Ε του ΠΑΣΟΚ Ανδρέας Λοβέρδος, µε αφορµή την παραποµπή 
της χώρας µας στο Ευρωπαϊκό ∆ικαστήριο.  

Οπως επισηµαίνει, το πρόβληµα των υδάτινων πόρων συνδέεται µε το υπαρξιακό για τη χώρα 
µας αλλά και για τον κόσµο όλο φαινόµενο της υπερθέρµανσης του πλανήτη, που οδηγεί στη 
δραµατική µεταβολή του κλίµατος. «Αν δεν πάρουµε µέτρα τώρα, σε λίγα χρόνια θα πούµε το 
νερό νεράκι», αναφέρει χαρακτηριστικά. 

ΕΘΝΟΣ 19/6/2007 
 
επιστροφή 



 

10β. ∆ΙΑΧΕΙΡΙΣΗ Υ∆ΑΤΩΝ: Η Ελλάδα δεν έχει προχωρήσει στις απαιτούµενες 

ενέργειες- Στο Ευρωδικαστήριο η Ελλάδα 

 

� Στο Ευρωπαϊκό ∆ικαστήριο παραπέµπεται η χώρα µας, αυτή τη φορά γιατί 

καθυστέρησε στην εφαρµογή της Οδηγίας για τη διαχείριση του νερού. Αυτό αναφέρει 

ο Ελληνας επίτροπος Περιβάλλοντος Σταύρος ∆ήµας, απαντώντας σε ερώτηση των 

ευρωβουλευτών του ΠΑΣΟΚ Στ. Λαµπρινίδη και Ευαγγελίας Τζαµπάζη.  

Στη γραπτή δήλωσή του σηµειώνει ότι η απόφαση παραποµπής ελήφθη στις 21 Μαρτίου 2007, 
όταν διαπιστώθηκε ότι η Ελλάδα δεν έχει προχωρήσει στις απαιτούµενες ενέργειες, παρ' όλο που 
η προθεσµία έχει λήξει από τον Μάρτιο του 2005. 
Από την πλευρά του υπουργείου ΠΕΧΩ∆Ε δεν φαίνεται να ανησυχούν για ενδεχόµενη καταδίκη 
και σηµειώνουν ότι µε καθυστέρηση θεσµοθετήθηκε πρόσφατα το διάταγµα που αφορά τα 
υδατικά απόθέµατα. Εκτιµούν ότι ώς τον ∆εκέµβριο του 2009, οπότε λήγει η προθεσµία 
συµµόρφωσης στην Οδηγία, θα έχουν ληφθεί τα προβλεπόµενα µέτρα. 
Σε δήλωσή του ο Ανδρέας Λοβέρδος, αρµόδιος του ΠΑΣΟΚ στον τοµέα ΥΠΕΧΩ∆Ε, 
επισηµαίνει ότι η κυβέρνηση αντιµετωπίζει το πρόβληµα µε «παραδοσιακή ελλαδίτικη 
πονηριά». 
Αναφέρεται στην έλλειψη υδατικών πόρων στη χώρα µας, και µάλιστα σε µια περίοδο που 
καταγράφεται δραµατική αλλαγή των κλιµατικών συνθηκών, και καταλήγει: «Αν δεν πάρουµε 
τώρα µέτρα, σε λίγα χρόνια θα πούµε το νερό νεράκι». 
http://www.enet.gr/online/online_text/c=112,id=8895300 
 
επιστροφή 
 

10γ. ∆ΙΑΧΕΙΡΙΣΗ Υ∆ΑΤΩΝ: Πόσιµο νερό µε ανεµογεννήτρια  

 

� Στην Ηρακλειά η πρώτη στον κόσµο µονάδα αφαλάτωσης που θα λειτουργεί στη 

θάλασσα 

«Από σήµερα οι κάτοικοι της Ηρακλειάς θα µπορούν να έχουν περίπου 70 κυβικά µέτρα 
πόσιµου νερού ηµερησίως» λέει στα «ΝΕΑ» ο κ. Νάσος Βατίστας, ηλεκτρολόγος µηχανικός και 
µέλος της Οµάδας ∆ιαχείρισης της πρώτης στον κόσµο µονάδας αφαλάτωσης που λειτουργεί µε 
πλωτή ανεµογεννήτρια. 
«Τώρα αρχίζουµε την κατασκευή άλλων τριών πολύ µεγαλύτερων πλωτών ανεµογεννητριών, 
τριπλής παραγωγικότητας. Θα εγκατασταθούν στη Σύµη, στην Αµοργό και σε κάποιο 
κυκλαδονήσι και θα παράγουν από 200 κυβικά µέτρα νερό, η κάθε µία». Η ελληνική κατασκευή, 
που ονοµάστηκε Υδριάδα, συµβάλλει στην κάλυψη της ζήτησης νερού στα νησιά µε τρόπο 
φιλικό προς το περιβάλλον και µε πολύ χαµηλό κόστος. «Τα έξοδα συντήρησης είναι περίπου 
0,2 ευρώ ανά κυβικό µέτρο και ο έλεγχος λειτουργίας της πλωτής εξέδρας γίνεται εξ 
αποστάσεως µε σύστηµα GΡRS κινητής τηλεφωνίας» αναφέρει ο κ. Βατίστας.  
Εφεδρικά και επικουρικά έχει εγκατασταθεί και φωτοβολταϊκό σύστηµα, ενώ η µονάδα είναι 
αυτόνοµη και δεν είναι απαραίτητη η σύνδεσή της µε δίκτυο της ∆ΕΗ. Επιπλέον, η πλωτή 
ανεµογεννήτρια έχει το πλεονέκτηµα ότι τοποθετείται σε µεγάλη απόσταση από τη στεριά, όπου 
η ταχύτητα του ανέµου είναι πολύ µεγαλύτερη και σταθερή. 
Οι πλωτήρες της εξέδρας είναι ειδικά σχεδιασµένοι ώστε να επιτρέπουν τη λειτουργία της 
ανεµογεννήτριας ακόµη και µε άσχηµες καιρικές συνθήκες, έτσι η παραγωγή πόσιµου νερού 
είναι συνεχής.  
Η Υδριάδα αποτελείται από τέσσερις περιφερειακούς κυλινδρικούς πλωτήρες και έναν κεντρικό, 
συνδεδεµένους µε µεταλλικό δικτύωµα, σε µια γεωµετρία που ελαχιστοποιεί την επίδραση των 
κυµάτων.  



Στους τρεις ορόφους του κεντρικού πλωτήρα βρίσκονται όλα τα συστήµατα. Στον ένα όροφο 
λειτουργεί η µονάδα αφαλάτωσης, που βασίζεται στη µέθοδο αντίστροφης ώσµωσης. Στον 
ενδιάµεσο όροφο βρίσκονται το κέντρο ελέγχου, που παρέχει τη δυνατότητα χειρισµού της 
εξέδρας από απόσταση, ενώ ο κάτω όροφος χρησιµοποιείται ως δεξαµενή αποθήκευσης πόσιµου 
νερού. Η Υδριάδα έχει το ύψος µιας πολυκατοικίας 10 ορόφων, ζυγίζει 150 τόνους και κόστισε 
2.800.000 ευρώ. Ωστόσο οι υπεύθυνοι του έργου εκτιµούν ότι το κόστος των επόµενων πλωτών 
ανεµογεννητριών δεν πρόκειται να ξεπεράσει τα 700.000 ευρώ, κι αυτό επειδή το πρωτότυπο 
είναι πάντοτε ακριβότερο. 
http://www.tanea.gr//Article.aspx?d=20070618&nid=5007468&sn=ΕΛΛΑ∆Α&spid=876 
 
επιστροφή 
 

11. Μικρά αιολικά πάρκα προτείνει η Ρυθµιστική Αρχή Ενέργειας  στα νησιά 

 

Του ΜΙΧΑΛΗ ΚΑΪΤΑΝΤΖΙ∆Η 
� Ηπια ανάπτυξη αιολικών πάρκων στα νησιά, ακόµη και µετά τη διασύνδεσή τους µε 

το ηπειρωτικό σύστηµα της χώρας, συστήνει η Ρυθµιστική Αρχή Ενέργειας. 

Αξιολογώντας τις µέχρι σήµερα µελέτες για την υποβρύχια διασύνδεση των νησιών µε 
ταυτόχρονη κατάργηση των µονάδων ηλεκτροπαραγωγής, η Αρχή καταλήγει σε προτάσεις για 
ανάπτυξη αιολικών σταθµών, η οποία γαι το σύνολο των νησιών δεν θα υπερβαίνει τα 1.255 
µεγαβάτ σήµερα και τα περίπου 2.000 µεγαβάτ σε µία δεκαετία. 
Τα µεγέθη αυτά αντιστοιχούν στη µέγιστη ζήτηση που έχει καταγραφεί, και η οποία αυξάνεται 
σε ποσοστό 5-7% κάθε χρόνο. 
Οπως δε επισηµαίνει στην «Ε» ο πρόεδρος της ΡΑΕ, καθηγητής Μιχάλης Καραµανής, µε τη 
θέση αυτή επιδιώκεται αφ' ενός να µην προκληθούν προβλήµατα ανεξέλεγκτης ανάπτυξης 
αιολικών σταθµών και έτσι να διαφυλαχθεί το ευαίσθητο περιβάλλον και ο χαρακτήρας των 
νησιών. Αφ' ετέρου δε, επιτυγχάνεται η συµβολή των νησιών, κατά το µέρος που τους αναλογεί, 
στην επίτευξη των στόχων της χώρας για µείωση των αερίων του θερµοκηπίου και την αύξηση 
του µεριδίου των ανανεώσιµων πηγών στο ενεργειακό ισοζύγιο. 
Με τα δεδοµένα αυτά και εφόσον η πρόταση της ΡΑΕ αποκτήσει δεσµευτικό χαρακτήρα, σε 
κάθε διασυνδεµένο νησί, θα µπορούν να εγκατασταθούν αιολικά πάρκα, των οποίων η ισχύς 
αντιστοιχεί µε την υψηλότερη ζήτηση που διαµορφώνεται κάθε χρόνο.  
 
Η διασύνδεση 

Σε ό,τι αφορά στο φλέγον θέµα της διασύνδεσης των νησιών, ΡΑΕ και ∆ΕΣΜΗΕ ανέθεσαν 
σχετική µελέτη στο ΕΜΠ, η οποία θα ολοκληρωθεί µέχρι το τέλος του χρόνου. Ωστόσο από τα 
πρώτα στοιχεία που έχουν συγκεντρωθεί, προκύπτει ότι η διασύνδεση όλων των νησιών, ακόµη 
και των µεγάλων, όπως Ρόδος και Κρήτη είναι εφικτή, ενώ το συνολικό κόστος υπολογίζεται σε 
περίπου 1,5 δισ. ευρώ. 
Για τα µικρότερα νησιά, η διασύνδεσή τους θα σηµάνει ότι θα τεθούν σε ψυχρή εφεδρεία οι 
µονάδες που σήµερα τα ηλεκτροδοτούν, ενώ σε Κρήτη και Ρόδο θα µείνουν σε λειτουργία 
ορισµένες από τις µονάδες της ∆ΕΗ. 
Από το όλο πρόγραµµα, σε φάση υλοποίησης βρίσκεται µόνο η διασύνδεση των Κυκλάδων, η 
οποία έχει ανατεθεί στη ∆ΕΗ. Αυτή προβλέπει την πόντιση καλωδίου που θα τροφοδοτήσει µε 
ηλεκτρισµό τα νησιά Σύρο, Μύκονο, Νάξο και Πάρο, καθώς και άλλα µικρότερα νησιά που ήδη 
συνδέονται µε την Πάρο. 
Το συγκεκριµένο έργο, προϋπολογισµού περίπου 250 εκατοµµυρίων ευρώ, εκτελείται από τη 
∆ΕΗ και βρίσκεται στη φάση σύνταξης των περιβαλλοντικών µελετών. Η ΡΑΕ υπολογίζει ότι η 
ολοκλήρωσή του θα γίνει το αργότερο το 2010 
Οσο για το πρόγραµµα σύνδεσης και των υπόλοιπων νησιών, αυτή εντάσσεται σε µία περίοδο 
15-20 χρόνων. 
http://www.enet.gr/online/online_text/c=114,id=69438676 
 



επιστροφή 
 

12. ΦΟΥΡΝΟΙ: ∆ηµιουργία 26 νέων υδατοδροµίων σε µικρά νησιά  

ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ Εµπορικής Ναυτιλίας Μανώλης Κ. Κεφαλογιάννης και Συγκοινωνιών και 
Επικοινωνιών Μιχάλης Λιάπης, υλοποιώντας τις δεσµεύσεις τους για την κάλυψη των 
συγκοινωνιακών αναγκών των µικρών και αποµακρυσµένων νησιών, προχωρούν µε ταχείς 
ρυθµούς στην υπογραφή κοινών υπουργικών αποφάσεων για τη δηµιουργία 26 νέων 
υδατοδιαδρόµων, ανεβάζοντας το συνολικό αριθµό των προορισµών µε υδροπλάνα σε 36. 

Παράλληλα το ΥΕΝ προωθεί τη δυνατότητα παροχής χρηµατοδοτικής ενίσχυσης για την 
εκτέλεση δροµολογίων δηµόσιας υπηρεσίας µε υδροπλάνα για τη δωρεάν µεταφορά των 
κατοίκων, που θα αναβαθµίσει την ποιότητα ζωής και θα δώσει προοπτική στην οικονοµική 
ανάπτυξη των τοπικών κοινωνιών στα µικρά και αποµακρυσµένα νησιά που ο πληθυσµός τους 
δεν ξεπερνά τους 1.000 κατοίκους. 

Με τις προς υπογραφή υπουργικές αποφάσεις, υδατοδρόµια θα δηµιουργηθούν σε Άγιο 
Ευστράτιο, Ανάφη, Αντικύθηρα, ∆ονούσα, Ερεικούσα, Ηρακλειά, Θύµαινα, Κουφονήσι, 
Λειψούς, Μαθράκη, Νίσυρο, Οθωνούς, Οινούσσες, Σίκινο, Σχοινούσα, Τήλο, Φολέγανδρο, 
Φούρνους, Χάλκη και Ψαρά, σύµφωνα µε όλες τις απαιτήσεις ασφαλείας και τις προϋποθέσεις 
που θέτει ο νόµος 3333/05 (κεφ. ∆' άρθρ.10). 

Αξίζει να σηµειωθεί ότι µε κοινές Υπουργικές αποφάσεις των Υπουργών Εµπορικής Ναυτιλίας 
και Μεταφορών & Επικοινωνιών έχουν αδειοδοτηθεί µέχρι σήµερα υδατοδρόµια στους λιµένες 
Πατρών, Λαυρίου, Καλύµνου, Λευκάδας, Κέρκυρας, Παξών, Ιθάκης, Ίου και Ιωαννίνων. Ήδη 
εκτελούνται δροµολόγια υδροπλάνων από την Πάτρα προς την Κέρκυρα και τα Ιωάννινα, καθώς 
και από το λιµένα Λαυρίου προς Κυκλάδες - ∆ωδεκάνησα, δεδοµένου ότι τα συγκεκριµένα 
υδροπλάνα έχουν τη δυνατότητα να εκτελούν πτήσεις και από - προς χερσαία αεροδρόµια, 
εγχείρηµα που έχει στεφθεί µε επιτυχία. 

Ξεκίνησαν ήδη διαδικασίες για την έγκριση υδατιοδροµίων στην περιοχή της Κρήτης, στη 
Σητεία, στον Άγιο Νικόλαο, στην Ιεράπετρα, στο Ρέθυµνο, στα Χανιά και στη Γαύδο. 
∆ύο νέες εταιρείες εκδήλωσαν ήδη το ενδιαφέρον τους να δροµολογήσουν υδροπλάνα από τη 
Θεσσαλονίκη στη Χαλκιδική, στην περιοχή του Αγίου Όρους, στη Λήµνο, στη Μυτιλήνη, στη 
Χίο και στα νησιά του Ανατολικού Αιγαίου και από το Λαύριο προς Πάτρα, Καλαµάτα και 
Γύθειο. 

Επιδίωξη του ΥΕΝ είναι η περαιτέρω αξιοποίηση των δυνατοτήτων που παρέχει η σύγχρονη 
τεχνολογία για την ανάπτυξη δικτύου 30-40 υδροπλάνων που θα καλύπτουν τις συγκοινωνιακές 
ανάγκες όλης της νησιωτικής Ελλάδας.  

Σε συνδυασµό µε τις ακτοπλοϊκές συγκοινωνίες και τη µελέτη για την ανάπτυξη εναλλακτικών 
συγκοινωνιακών µέσων, -όπως πλοίων µεγάλων ταχυτήτων που ίπτανται σε ύψος 10 µέτρων από 
τη θάλασσα- το ΥΕΝ σχεδιάζει να αναµορφώσει ριζικά τις συγκοινωνίες της νησιωτικής 
Ελλάδας και να τονώσει την τουριστική κίνηση, όχι µόνο των νησιωτικών και παράκτιων 
περιοχών, αλλά και της ενδοχώρας. 

http://www.kathimerini.gr/4dcgi/_w_articles_kathremote_3_18/06/2007_194235 
 
Τέλος αφιερώµατος 
 

επιστροφή 
 



Ιστορίες προστίµων και η ναυαγισµένη κυβερνητική πραγµατικότητα 
 

Οι Οικολόγοι Πράσινοι ήδη µε ανακοίνωση τους την 13/4/2007(1) έθεταν κάποια ερωτήµατα 
προς το Υπουργείο Εµπορικής Ναυτιλίας σχετικά µε το συγκεκριµένο περιστατικό του ναυαγίου 
του κρουαζιερόπλοιου SEA DIAMOND. Πιο συγκεκριµένα, ρωτούσαν για τα τεχνικά µέσα, τις 
υποδοµές και το Σχέδιο Αντιµετώπισης Έκτακτων Περιστατικών του ΥΕΝ σε ανάλογες 
περιπτώσεις όπου κινδυνεύουν και ανθρώπινες ζωές και το φυσικό περιβάλλον. Επίσης, 
ρωτούσε για το αν η ηγεσία του Υπουργείου θα παρέµενε απλός θεατής και θα επέβαλε µόνο 
πρόστιµο στην υπόθεση πιθανής ρύπανσης από τη διαρροή των καυσίµων του SEA DIAMOND 
στο θαλάσσιο περιβάλλον της Σαντορίνης ή θα πρόβαινε σε  λήψη µέτρων για την αποτροπή της 
ρύπανσης. Με την ανακοίνωση του ΥΕΝ στις 18/6/07 στα ΜΜΕ της χώρας πληροφορηθήκαµε 
για την επιβολή υψηλού πρόστιµου (1.173.881€) του ΥΕΝ στην πλοιοκτήτρια εταιρία και στην 
διαχειρίστρια του κρουαζιεροπλοίου, ενώ  από τη Λιµενική Αρχή της Σαντορίνης έχει επιπλέον 
επιβληθεί 560.000Є πρόστιµο. Το σκεπτικό επιβολής του προστίµου από το ΥΕΝ είναι ότι ο 
υπαίτιος του ναυαγίου δεν υπέβαλε µέχρι σήµερα τελικό σχέδιο άντλησης καυσίµων και λοιπών 
ρυπογόνων ουσιών από τους χώρους του ναυαγίου, δεν ανέθεσε άµεσα την διενέργεια 
δειγµατοληψιών, την καταγραφή και συνεχή παρακολούθηση των συνεπειών στην θαλάσσια 
χλωρίδα και πανίδα της ευρύτερης περιοχής του ναυαγίου, και τέλος γιατί η ρύπανση 
προκλήθηκε σε οικολογικά ευαίσθητες περιοχές (2).  
 
Μπορεί η επιβολή προστίµου να είναι τουλάχιστον ένα µέτρο σαφώς καλύτερο από την µέχρι 
πρότινος ατιµωρησία, αλλά, η συγκεκριµένη πράξη ανοίγει δύο θέµατα: 
 

1. Που θα πάνε τα χρήµατα από το πρόστιµο; Πόσα θα δοθούν για  προσπάθειες απορρύπανσης 
της περιοχής του ναυαγίου στη Σαντορίνη; Πόσα θα χρησιµοποιηθούν για την πρόληψη 
ανάλογων περιστατικών, για την υλικοτεχνική υποδοµή αντιρρυπαντικής δράσης του ΥΕΝ εκεί 
όπου χρειάζεται -δηλαδή στην περιφέρεια- ή µήπως θα ακολουθήσουν κι αυτά τη µοίρα που 
απορρέει της γενικότερης εισπρακτικής πολιτικής της παρούσας (;) κυβέρνησης;  

2. Με σκεπτικό ανάλογο της επιβολής του προστίµου υποθέτουµε πως το ΥΕΝ προχωρά ήδη µε 
τα λοιπά συναρµόδια υπουργεία σε κατάστρωση σχεδίων άντλησης καυσίµων από πιθανά 
ναυάγια ή διαρροές, υλοποιεί καταγραφές και συνεχείς παρακολουθήσεις στην θαλάσσια 
χλωρίδα και πανίδα των οικολογικά ευαίσθητων περιοχών του Αιγαίου µιας και µε το 
διατυµπανιζόµενο φαραωνικό έργο του αγωγού Αλεξανδρούπολη – Μπουργκάς ο κίνδυνος 
ανάλογων περιστατικών διαρροής πετρελαίου στο Αιγαίο θα είναι πολλαπλά αυξηµένος.  
 
Υπάρχει, βέβαια, και η περίπτωση πάλι η ηγεσία του ΥΕΝ να ακολουθήσει την παραδοσιακή µη 
παρεµβατική δράση της που κοινώς µεταφράζεται σε «κάτσε πρώτα να γίνει κάτι και µετά θα 
τους βάλουµε πρόστιµο».   
 
 
Μέλος του Π.Σ. των Οικολόγων Πράσινων 
1 Εφηµερίδα «Πράσινη Πολιτική» φύλλο 57, Μάιος, 2007. 
2 Εφηµερίδα «Καθηµερινή» 19-06-2007. 
 
επιστροφή 



 
ΝΑΥΑΓΙΟ ΣΑΜΙΝΑ: ΌΤΑΝ ΤΟ ΜΑΧΑΙΡΙ ∆ΕΝ ΒΡΙΣΚΕΙ ΤΟ ΚΟΚΚΑΛΟ: 

ΜΕΙΩΣΗ ΠΟΙΝΩΝ στους κατηγορούµενους - διερεύνηση ευθυνών της εταιρείας 
 

Μένουν στο κελί πλοίαρχος - υποπλοίαρχος 

Φυλακής συνέχεια για τους κατηγορούµενους ως υπαίτιους του ναυαγίου του επιβατηγού 

ΣΑΜΙΝΑ. 

 
Μετά τη χθεσινή τελευταία µέρα εκδίκασης της υπόθεσης σε δεύτερο βαθµό από το Πενταµελές 
Εφετείο Κακουργηµάτων Πειραιά δεν έγινε δεκτό το αίτηµα του εισαγγελέα της έδρας να 
απαλειφθεί η κατηγορία του ενδεχόµενου δόλου για το δυστύχηµα που κόστισε 81 ανθρώπινες 
ζωές, τόσο για τους φυσικούς αυτουργούς, το πλήρωµα του πλοίου, όσο και για τους 
φερόµενους ως ηθικούς, τους εκπροσώπους δηλαδή, της τότε πλοιοκτήτριας εταιρείας.  
 
Η εταιρεία 
Ειδικότερα για τους τελευταίους το δικαστήριο (µε πρόεδρο τον Ιωάννη Κατσαµπάνη και εφέτες 
τις Μαρία Ταγκαλάκη, Μαρία Παπασωτηρίου, Μαρία Βασδέκη και τον Γιώργο Κουνάλη) έκανε 
δεκτό το αίτηµα της πολιτικής αγωγής να διερευνηθεί τυχόν ευθύνη τους για τη διάπραξη του 
κακουργήµατος της διατάραξης υδάτινων συγκοινωνιών και απέστειλε τη δικογραφία στην 
Εισαγγελεία Πειραιά, η οποία και είναι αρµόδια για την άσκηση δίωξης. 
Αναφορικά µε τις ποινές που ανακοινώθηκαν χθες στο κτίριο του Αρείου Πάγου όπου 
εκδικαζόταν η υπόθεση, συµπληρώνοντας ένα εξάµηνο διαδικασίας, αυτές ήταν κατά τι 
µειωµένες συγκριτικά µε τις πρωτόδικες. Ειδικότερα για τους Βασίλη Γιαννακή και Αναστάσιο 
Ψυχογιό, πλοίαρχο και υποπλοίαρχο αντίστοιχα, τα χρόνια έκτισης ποινής κάθειρξης µειώθηκαν 
σε 11 και 14 µήνες για τον πρώτο και σε 12 και 9 µήνες για τον δεύτερο. Πρωτόδικα είχαν 
καταδικαστεί σε 16 και 19 χρόνια αντίστοιχα. 
 
Ηπιότερα 
Οι υπόλοιποι των κατηγορουµένων επίσης έτυχαν ηπιότερης αντιµετώπσης στο επίπεδο 
επιβολής ποινής : 3 χρόνια µειώθηκε (από 8 στα 5) η ποινή του Γιώργου Τριαντάφυλλου, 
υπάρχου, 1 χρόνος (από τα 8 στα 7) για τον Γεράσιµο Σκιαδαρέση , Α' µηχανικό, 5 µήνες 
λιγότεροι για το ∆ηµήτριο Τσούµα, ασυρµατιστή και περίπου 2 χρόνια λιγότερα για τους δύο 
εκπροσώπους της εταιρείας -τότε Μινόαν Φλάιν Ντόλφινς- Κώστα Κληρονόµο και Νικόλαο 
Βικάτο, στους οποίους καταλογίστηκε ευθύνη για το γεγονός του µη κλεισίµατος των 
υδατοστεγών θυρών του πλοίου. Οι Β. Γιαννακής και Α. Ψυχογιός οδηγήθηκαν στη φυλακή και 
οι υπόλοιποι αφέθηκαν ελεύθεροι µε αναστολή ή εξαγορά των ποινών τους. 
 
∆ΗΜΗΤΡΗΣ ΡΟΥΤΣΩΝΗΣ        ΕΛΕΥΘΕΡΟΤΥΠΙΑ - 26/06/2007 
 

επιστροφή 
 

Τέλος τα ψάρια στο Αιγαίο  
 

Επιστηµονική µελέτη του Αριστοτελείου Πανεπιστηµίου Θεσσαλονίκης σηµαίνει συναγερµό. 
  
Στις αγορές πωλούνται κυρίως ιχθύδια τα οποία δεν έχουν φτάσει στο στάδιο της 
αναπαραγωγής  
 
Τα ψάρια τελειώνουν στο Αιγαίο. Ο κίνδυνος να µην υπάρχουν στο άµεσο µέλλον ελληνικά 
θαλασσινά στο τραπέζι µας, είναι σήµερα µεγαλύτερος από ποτέ. Από το 1994 και µετά έχει 
µειωθεί δραµατικά ο αριθµός των αλιευµάτων που πιάνουν στα δίχτυα τους οι ψαράδες στις 
ελληνικές θάλασσες. Είδη όπως τα ροφοειδή, τα µεγάλα πελαγικά (ξιφίας, παλαµίδα), αλλά και 
τα «ψάρια του λαού» - η σαρδέλα, ο γαύρος, η µαρίδα - ήδη σπανίζουν. Μεγαλύτερη πίεση 
δέχονται τα αποθέµατα των βενθοπελαγικών ψαριών (µπακαλιάροι, µπαρµπούνια, γόπες κ.ά). Σε 



αυτό το συµπέρασµα καταλήγει επιστηµονική µελέτη του Αριστοτελείου Πανεπιστηµίου 
Θεσσαλονίκης (ΑΠΘ), η οποία παρουσιάστηκε πρόσφατα στο 38ο συνέδριο της CIESM 
(Επιστηµονική Επιτροπή για τη Μεσόγειο) στην Κωνσταντινούπολη. Με αφορµή την 
προχθεσινή Παγκόσµια Ηµέρα των Ωκεανών, οι επιστήµονες προειδοποιούν ότι η υπεραλίευση 
απειλεί το θαλάσσιο περιβάλλον. Οι αρµόδιοι όµως του υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και 
Τροφίµων κωφεύουν. Τα κλιµάκια ελέγχου αλιευτικών προϊόντων, που προέβλεπε ο νόµος 
2538/1997, δεν έχουν ακόµη συσταθεί µε συνέπεια να µην υπάρχει τρόπος ελέγχου των ψαριών 
που διακινούνται στην ελληνική αγορά. Ετσι, όπως καταγγέλλει η Greenpeace, οι αρµόδιες 
αρχές δεν γνωρίζουν αν ανάµεσα στους χιλιάδες τόνους αλιευµάτων που διακινούνται στις 
µεγάλες ιχθυόσκαλες και στις τοπικές αγορές, διατίθενται ψάρια παρανόµως αλιευµένα αλλά και 
γόνος ψαριών. Τη µοναδική λύση για την προστασία της θαλάσσιας ζωής και των ανθρώπων 
που εξαρτώνται από αυτήν, σύµφωνα µε τους ειδικούς, αποτελεί η δηµιουργία θαλασσίων 
καταφυγίων.  
Σε πολλές περιοχές του Αιγαίου (Σαρωνικός και Θερµαϊκός Κόλπος, Θρακικό Πέλαγος και 
Νότιο Αιγαίο), τα τελευταία δεκατρία χρόνια, τα ψάρια που πιάνονται στα δίχτυα των αλιέων 
είναι µικρότερα σε µέγεθος, σε σύγκριση µε τις ψαριές παλαιότερων δεκαετιών. Επίσης, ολοένα 
και περισσότερο σπανίζουν από τις ελληνικές θάλασσες τα είδη που βρίσκονται στην κορυφή 
της τροφικής αλυσίδας, όπως ο µπακαλιάρος, τα ροφοειδή και τα µεγάλα πελαγικά ψάρια - 
ξιφίας, τόνος, παλαµίδα, χριστόψαρο. Τα ψάρια δηλαδή µε τη µεγαλύτερη εµπορική αξία. Τα 
αποτελέσµατα αυτά προέκυψαν από µελέτη του Τµήµατος Βιολογίας του ΑΠΘ η οποία 
βασίστηκε στις συλλήψεις ψαριών, κεφαλόποδων και καρκινοειδών (από το 1950 ως το 2001), 
µε βάση στοιχεία της Εθνικής Στατιστικής Υπηρεσίας αλλά και του FAO (Food and Agriculture 
Organization).  
Σύµφωνα µε τον επιστηµονικό υπεύθυνο της µελέτης, αναπληρωτή καθηγητή Ιχθυολογίας στο 
Τµήµα Βιολογίας κ. Κ. Στεργίου, τα αποθέµατα των µεγάλων σε µέγεθος ψαριών, εκείνων που 
λέγονται και κορυφαίοι θηρευτές (βρίσκονται στην κορυφή της τροφικής αλυσίδας), έχουν 
µειωθεί µε ταυτόχρονη αύξηση των µικρών σε µέγεθος, χαµηλού τροφικού επιπέδου ειδών. «Η 
διεργασία αυτή είναι γνωστή ως "fishing down" και έχει παρατηρηθεί σε πολλά οικοσυστήµατα 
που υπεραλιεύονται. Η υπεραλίευση των αποθεµάτων των ελληνικών θαλασσών παρά την 
ύπαρξη διαφόρων διαχειριστικών µέτρων δηλώνει ότι τα ισχύοντα µέτρα είναι 
αναποτελεσµατικά και πρέπει να συµπληρωθούν µε µέτρα που θα προστατεύουν όλο το 
οικοσύστηµα. Ενα τέτοιο µέτρο θα αποτελούσε η ίδρυση θαλάσσιων πάρκων».  
Η αλιεία στο Νοτιοανατολικό και στο Κεντροδυτικό Αιγαίο, καθώς και στο Ιόνιο αρχίζει να 
βασίζεται όλο και περισσότερο σε µικρότερα, βραχύβια ψάρια, τα οποία κατατάσσονται στα 
χαµηλότερα επίπεδα της τροφικής αλυσίδας. Στις συγκεκριµένες περιοχές οι πληθυσµοί των 
βενθοπελαγικών (µπακαλιάρος, µπαρµπούνι, γόπα κ.ά.) µειώνονται ενώ των µεγάλων πελαγικών 
ειδών (όπως ο ξιφίας) είτε µειώνονται είτε παραµένουν σταθεροί.  
Είναι χαρακτηριστικό ότι το 62% της µέσης συνολικής ψαριάς, τα τελευταία 50 χρόνια, ήταν 
κυρίως µικρές σαρδέλες, γαύροι, µαρίδα, κολιοί, φρύσες και γλώσσες. Είδη όπως το 
προσφυγάκι, το σκουµπρί, το σαλάχι, ο σκορπιός και τα σαυρίδια αποτελούσαν το 18% των 
αλιευµάτων. Το 10% αποτελούσαν οµάδες ειδών που βρίσκονται στο χαµηλότερο επίπεδο της 
τροφικής αλυσίδας όπως η γόπα, η σάλπα και οι κέφαλοι. Αντίστοιχο ήταν και το ποσοστό των 
ψαριών που βρίσκονται στην κορυφή της τροφικής αλυσίδας όπως οι µπακαλιάροι, τα ροφοειδή, 
η παλαµίδα, οι ξιφίες, οι τόνοι.  
Από τα πρώτα χρόνια της δεκαετίας του 1950, ο όγκος των αλιευµάτων αυξάνονταν µε ιδιαίτερα 
γρήγορους ρυθµούς, µε µια αιχµή το 1994. Εκτοτε και µέχρι σήµερα, παρατηρείται κατακόρυφη 
πτώση στις παγιδεύσεις όλων των ψαριών - κυρίως όµως στα ψάρια θηρευτές (µεγάλα σε 
µέγεθος).  
Ετσι, δεν είναι τυχαίο που τα τελευταία χρόνια παρατηρείται ανεξέλεγκτη εµπορία ελληνικών 
ψαριών, µικρότερου µεγέθους από εκείνο που ορίζει η σχετική νοµοθεσία, όπως έχει κατ' 
επανάληψη καταγγείλει η Greenpeace. Η περιβαλλοντική οργάνωση σε έρευνες που έχει 
πραγµατοποιήσει τα τελευταία χρόνια στις δύο µεγάλες ιχθυόσκαλες της Ελλάδας - του 
Κερατσινίου στην Αττική και της Μηχανιώνας στη Θεσσαλονίκη - διαπίστωσε ότι πωλούνται 
µικρά ψάρια τα οποία δεν έχουν φτάσει στο στάδιο της αναπαραγωγής (γόνος). Η Ευρωπαϊκή 



Ενωση (ΕΕ) έχει ορίσει τα ελάχιστα µεγέθη ψαριών που επιτρέπεται να αλιεύονται, ώστε να 
προστατεύσει τον γόνο και να διασφαλίσει την ανανέωση του πληθυσµού τους.  
 
Μεσόγειος: Οι τέσσερις πληγές  
Η υπεραλίευση, οι παράνοµες µέθοδοι ψαρέµατος, η χρήση παρασυρόµενων αφρόδιχτων και η 
ρύπανση αποτελούν τις τέσσερις πληγές της Μεσογείου. Η Greenpeace, στο πλαίσιο διεθνούς 
εκστρατείας για την προστασία των ωκεανών του πλανήτη, προτείνει τη δηµιουργία ενός 
παγκόσµιου δικτύου θαλάσσιων καταφυγίων, το οποίο θα καλύπτει το 40% της έκστασής τους. 
Σήµερα, οι πλήρως προστατευόµενες περιοχές της Μεσογείου αντιστοιχούν σε λιγότερο από 1% 
της θάλασσας, δηλαδή ποσοστό που απέχει µακράν από το 20% - 50% που συνιστούν οι 
επιστήµονες. Από τις 32 προτεινόµενες περιοχές στη Μεσόγειο, οι έξι βρίσκονται στην Ελλάδα 
και είναι:  
* Ελληνική Τάφρος (Ιόνιο Πέλαγος, βορειοδυτικά της Κρήτης): Σηµαντικός τόπος για τις 
φάλαινες φυσητήρες και τους ζιφιούς.  
* Σαρωνικός Κόλπος: Αποτελεί περιοχή ανάπτυξης για τον µπακαλιάρο, ένα από τα πιο 
εµπορικά είδη της Μεσογείου.  
* Σποράδες: Τόπος µεγάλης σπουδαιότητας για τη µεσογειακή φώκια.  
* Θρακικό Πέλαγος: Σηµαντική περιοχή ανάπτυξης για πολλά είδη όπως ο µπακαλιάρος, η 
γάµπαρη και ο γαύρος. Το Βόρειο Αιγαίο είναι το µοναδικό σηµείο της Μεσογείου όπου έχει 
καταγραφεί η παρουσία φώκαινας.  
* Λήµνος: Σηµαντική περιοχή για το κοινό δελφίνι, αλλά και τη φώκαινα.  
* Περιοχή µεταξύ Κρήτης και Τουρκίας: Σηµαντικός τόπος για την προστασία του κοινού 
δελφινιού και βιότοπος για τις θαλάσσιες χελώνες.  
 
ΜΑΧΗ ΤΡΑΤΣΑ  Το ΒΗΜΑ, 01/07/2007 
 
επιστροφή 
 

Μέτρα για περιορισµό των αέριων ρύπων από τα πλοία  

 
� Aπό το ∆ιεθνή Ναυτιλιακό Οργανισµό 

 
Η ΑΝΑΓΚΗ λήψης µέτρων στο πλαίσιο του ∆ιεθνούς Ναυτιλιακού Οργανισµού, εντός του 
2008, για το θέµα της εκποµπής αέριων ρύπων από τα πλοία, τονίστηκε στις γενικές συνελεύσεις 
του ∆ιεθνούς Ναυτικού Επιµελητηρίου (ICS) και της ∆ιεθνούς Ναυτικής Οµοσπονδίας (ISF) 
που πραγµατοποιήθηκαν στο Χονγκ Κονγκ, υπό την προεδρία του κ. Σπ. Πολέµη.  

Στις συνελεύσεις συµµετείχε και ελληνική εφοπλιστική αντιπροσωπεία, µε επικεφαλής τον 
πρόεδρο της Ένωσης Ελλήνων Εφοπλιστών Νίκο Ευθυµίου. 
Η ελληνική αντιπροσωπεία επισκέφθηκε από τις 7 µέχρι τις 13 Ιουνίου το Χονγκ Κονγκ και το 
Τόκιο, στο πλαίσιο διαρκούς παραγωγικού διαλόγου που η Ένωση Ελλήνων Εφοπλιστών 
πραγµατοποιεί µε τα ανά τον κόσµο κέντρα της διεθνούς ναυτιλιακής βιοµηχανίας, όπου έχει 
την ευκαιρία να συζητήσει θέµατα τα οποία απασχολούν το διεθνές θαλάσσιο µεταφορικό έργο. 
Συγκεκριµένα, ο κ. Ευθυµίου και οι συνάδελφοί του στο διοικητικό συµβούλιο της Ενώσεως 
Ελλήνων Εφοπλιστών (ΕΕΕ) συναντήθηκαν στην ιαπωνική πρωτεύουσα µε τον απερχόµενο 
πρόεδρο της Ένωσης Ιαπώνων Εφοπλιστών κ. Σουζούκι και το διάδοχό του κ. Μπεκάβα, το 
διευθύνοντα σύµβουλο της Ένωσης Ιαπωνικών Ναυπηγείων κ. Ναµπού, τον αντιπρόεδρο του 
Ιαπωνικού Νηογνώµονα κ. Τσούντο, καθώς και το γενικό διευθυντή Ναυτιλίας του υπουργείου 
Μεταφορών κ. Χαρουνάρι. 
Στην ανταλλαγή απόψεων κατά τη διάρκεια των συναντήσεων αυτών, συζητήθηκαν οι 
µελλοντικοί κανόνες του ∆ιεθνούς Ναυτιλιακού Οργανισµού (ΙΜΟ) για τη ναυπήγηση 
εύρωστων πλοίων («πρότυπα βάσει στόχων»), το θέµα της συντήρησης των ναυτιλιακών 
βοηθηµάτων, καθώς και το πρόβληµα ανέλκυσης ναυαγίων στα στενά της Μαλαισίας. 



Ιδιαίτερη έµφαση έδωσε η ελληνική αντιπροσωπεία στην ανάγκη στήριξης των διεθνών 
ρυθµίσεων που υιοθετεί ο ΙΜΟ και στην αποφυγή περιφερειακών ή µονοµερών µέτρων που 
δυσχεραίνουν την οµαλή και απρόσκοπτη ροή του παγκόσµιου εµπορίου από τις θαλάσσιες 
οδούς. 
Της επίσκεψης στο Τόκιο προηγήθηκε η συµµετοχή της ελληνικής εφοπλιστικής 
αντιπροσωπείας στις γενικές συνελεύσεις του ∆ιεθνούς Ναυτικού Επιµελητηρίου (ICS) και της 
∆ιεθνούς Ναυτικής Οµοσπονδίας (ISF) που πραγµατοποιήθηκαν στο Χονγκ Κονγκ, υπό την 
προεδρία του κ. Σπ. Πολέµη.  
Η επιλογή της ασιατικής αυτής χώρας για τις εργασίες των δύο συνελεύσεων έγινε προκειµένου 
να τιµηθεί η επέτειος των 50 χρόνων από την ίδρυση της Ένωσης Εφοπλιστών του Χονγκ 
Κονγκ. 
Στη διάρκεια των συνεδριάσεων και των επαφών που ακολούθησαν, συζητήθηκαν µεταξύ των 
άλλων το θέµα των εκποµπών των πλοίων που επιβαρύνουν την ατµόσφαιρα, ενώ τονίστηκε η 
ανάγκη λήψης κατεπειγόντως, ει δυνατόν εντός του 2008, µέτρων διεθνούς εφαρµογής υπό την 
αιγίδα του ΙΜΟ. Και τούτο, για να αποτραπούν τυχόν µονοµερείς περιφερειακές παρεµβάσεις.  
Επίσης, αντηλλάγησαν απόψεις για το πρόβληµα της πειρατείας, η οποία ενδηµεί σε ορισµένες 
ασιατικές ακτές και τη Σοµαλία, ενώ εκφράστηκε η έντονη ανησυχία του παγκόσµιου 
εφοπλισµού για πρόσφατη νοµοθετική πρόταση στην Ευρωπαϊκή Ένωση που παραβιάζει την 
αρχή του περιορισµού της ευθύνης του πλοιοκτήτη, η οποία κατοχυρώνεται από τις σχετικές 
διεθνείς συµβάσεις του ΙΜΟ. 
http://www.naftemporiki.gr/news/static/07/06/21/1348219.htm 
 
επιστροφή 
 

Ο «Αιγίλοπας» και η ηµέρα του παλιού σταριού  

 
Τι είναι ο Α Ι Γ Ι Λ Ο Π Α Σ; Είναι ένα ∆ΙΚΤΥΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΒΙΟΠΟΙΚΙΛΟΤΗΤΑ ΚΑΙ 

ΤΗΝ ΟΙΚΟΛΟΓΙΑ ΣΤΗ ΓΕΩΡΓΙΑ 

 

 ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ : ΕΣΤΙΑΚΟ ΣΗΜΕΙΟ ΑΙΓΙΛΟΠΑ ΚΙΛΚΙΣ, (ΠΑΡΗΣ ΣΤΑΜΚΟΣ) 

ΑΓΡΟΚΤΗΜΑ ΓΕΩΡΓΙΚΗΣ ΒΙΟΠΟΙΚΙΛΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ 

ΠΑΡΕΜΒΑΣΗΣ  ΜΥΛΟΧΩΡΙ, ΤΗΛ &  FAX: 2341086288 

 

ΓΡΑΦΕΙΟ ΕΣΤΙΑΚΩΝ ΣΗΜΕΙΩΝ ΑΙΓΙΛΟΠΑ (ΚΩΣΤΑΣ ΚΟΥΤΗΣ): ΑΝΩ 

ΛΕΧΩΝΙΑ ΒΟΛΟΥ, ΤΗΛ & FAX  2428094558 

 

∆ικτυακός τόπος: www.aegilops.gr, Ηλεκτρ. ∆ιεύθυνση: info@aegilops.gr   

 
ΤΙ ΕΙΝΑΙ Η ΗΜΕΡΑ ΤΟΥ ΠΑΛΙΟΥ ΣΤΑΡΙΟΥ;  Η Ηµέρα του Παλιού Σταριού είναι  – 

για όλους εµάς – µια  γιορτή. Είναι   µέρα χαράς και θαυµασµού µπροστά στο µεγαλείο  και 

τον πλούτο της γεωργικής ποικιλότητας της πατρίδας µας, που έθρεψε γενιές και που 

παραµένει παρακαταθήκη για το µέλλον.  

Στη σηµερινή εποχή της µονοκαλλιέργειας, της επιδότησης, των διατροφικών σκανδάλων 

και της απαξίωσης του γεωργικού επαγγέλµατος, η παραδοσιακή γεωργία µπορεί  µέσα 

από τις αξίες, τις γνώσεις και το ήθος της -τα οποία συνοδεύουν τον αρχέγονο Σπόρο – να 

παίξει ουσιαστικό κοινωνικό και οικονοµικό ρόλο στον τόπο µας. 

 Επειδή ακόµη υπάρχει ο µύθος της Γεωργίας, η γεύση της, το µυστήριό της. Επειδή 

ακόµη υπάρχει .. ο Σπόρος της. 



Αυτή λοιπόν τη χαρά και µοναδική αίσθηση που έχει κανείς όταν ανακαλύπτει την οµορφιά 

του µύθου και της γεύσης του παλιού σπόρου, και που µας ξεχειλίζει κάθε φορά που 

θερίζουµε το παλιό στάρι και κάνουµε ψωµί, θέλουµε να µοιραστούµε µαζί σας. Σας 

προσκαλούµε όχι σαν θεατές σε µια εκδήλωση που φτιάχτηκε για εσάς, αλλά συµµέτοχοι 

και κοινωνοί σε µια εµπειρία, σε ένα κοινό τραπέζι, µια συν-τροφία. 

Φέρτε µαζί τις δικές σας  εµπειρίες  και ελάτε να µιλήσουµε για το µέλλον που έρχεται. Για 
το σπόρο που χάνεται. Τη γη  και το νερό που µολύνονται. Τις σειρήνες της βιοτεχνολογίας 
και την βιοπειρατεία. Για το δικαίωµά µας στο δικό µας σπόρο!!! 

 
ΗΜΕΡΑ ΤΟΥ ΠΑΛΙΟΥ ΣΤΑΡΙΟΥ 2007  

«Ανακαλύπτοντας  το µύθο και τη γεύση» 
 Αντιγόνεια, Μυλοχώρι Κιλκίς 

7–8 Ιουλίου 2007 

 

Αναλυτικότερα το πρόγραµµα περιλαµβάνει : 
Σάββατο 7/7,  - Ώρα 18.00 µ.µ. Αντιγόνεια ( κεντρική πλατεία)  

� Προβολή  και οµιλία για τις ντόπιες ποικιλίες και την παραδοσιακή γεωργία 
(ΑΙΓΙΛΟΠΑΣ) 

� Λαϊκές αφηγήσεις και ιστορίες για το στάρι, τις γεωργικές συνήθειες και την  
καθηµερινή αγροτική ζωή στις πατρίδες (παλιές και νέες) των προσφύγων από τον 
Πόντο και τη Στρώµνιτσα (κάτοικοι του χωριού) 

� Εργαστήρια γεύσης - Γευσιγνωσία µε τοπικά αρτοποιήµατα  και ποντιακή κουζίνα 
(γυναίκες του χωριού, τοπικές βιοτεχνίες) 

� Παραδοσιακή µουσική και χορός (τοπικά συγκροτήµατα) 
Στον ίδιο χώρο, µπορείτε να βρείτε έντυπο και φωτογραφικό υλικό, εικαστικά και 
πληροφορίες για τις παραδοσιακές ποικιλίες, να προµηθευτείτε βιολογικά  και 
παραδοσιακά προιόντα της περιοχής  και να ανταλλάξετε παραδοσιακούς σπόρους.  
Κυριακή 8/7, Ώρα 9.00 π.µ. 
Μυλοχώρι (Αγρόκτηµα Γεωργικής Βιοποικιλότητας και Περιβαλλοντικής Παρέµβασης, 
Εστιακό Σηµείο ΑΙΓΙΛΟΠΑ Κιλκίς)  

� Ψήσιµο ψωµιού   σε  παραδοσιακό φούρνο  
� Ξενάγηση στις παραδοσιακές ποικιλίες σταριού και θερισµός  
� Πρακτικές γνώσεις για  τη γεωργία, τους σπόρους και τη χρήση τους 
� Περιβαλλοντική εκπαίδευση για παιδιά και σχολεία (κοµπόστ, βιολογικός 

λαχανόκηπος, βιοποικιλότητα)  
� Ανταλλαγή εµπειριών και συζήτηση για τα δικαιώµατα στους σπόρους 
 

Το πρόγραµµα της γιορτής είναι ανοικτό για όσους επιθυµούν να συµµετέχουν και να 
µοιραστούν µαζί µας. τις εµπειρίες, τις γνώσεις, ή απλά το κέφι τους. Για όσους φέρουν 
ψωµί ή κάτι άλλο, µπορούν να συµµετάσχουν σε διαγωνισµό γεύσης!!! 

Κώστας Κουτής 
 
Gia Tis Poikilies Pou Xanontai 
Yorgos Chatzinikolaou 
Environmentalist, MSc Environmental Biology 
1.Laboratory of Zoology, School of Biology, 
  Aristotle University of Thessaloniki 
  Tel: ++302310998357     fax: ++302310998269 

  http://river.bio.auth.gr/labrivers/ 

 
2.Ecological quality assessments and monitoring Section 



  Institute of Inland Waters 
  Hellenic Centre for Marine Research 
  Tel: ++30 22910 76395 
 
επιστροφή 
 
ΕΙ∆ΗΣΕΙΣ ΑΠΟ ΤΗ… ΓΕΙΤΟΝΙΑ ΜΑΣ      

 

Η Ταυτότητα του Νοµού Σάµου κατά την Περιφέρεια Β. Αιγαίου είναι …  

το νησί της Σάµου 

Ένα λάθος που πρέπει να διορθωθεί  

 
Στην περιγραφή του Νοµού Σάµου της ιστοσελίδας της Περιφέρειας Β. Αιγαίου ανακαλύψαµε 
ότι η Ικαρία και οι Φούρνοι απουσιάζουν από το Νοµό µας! Υπάρχει µόνο η περιγραφή της Ν. 
Σάµου, δηλαδή της …νήσου Σάµου. Τα υπόλοιπα νησιά και η περιγραφή τους; Πού είναι; 
Πρόκειται για παράλειψη που πρέπει αµέσως να διορθωθεί. 
Ιδού τι λέει η περιγραφή του Νοµού Σάµου:  
 
«Ταυτότητα - Ν. Σάµου 
Η Σάµος βρίσκεται στο ανατολικό τµήµα του Αιγαίου πελάγους κοντά στα παράλια της Μικράς 
Ασίας, µεταξύ των παραλλήλων 37 µοίρες 49΄ και 37 µοίρες 37΄βορείου πλάτους και των 
µεσηµβρινών 26 µοίρες 33’ και 27 µοίρες 04΄ 30΄΄ ανατολικού µήκους.  

Ανατολικά της βρίσκεται η Μικρά Ασία από την οποία χωρίζεται µε τον επταστάδιο πορθµό, ή 
Ντάρ Μπογάζ, µε ελάχιστο πλάτος 1650 µέτρα περίπου, βόρεια βρίσκεται η χερσόνησος της 
Ερυθραίας, βορειοδυτικά η Χίος, δυτικά και νοτιοδυτικά η Ικαρία και το σύµπλεγµα των 
Φούρνων και νότια τα ∆ωδεκάνησα, από τα οποία τα πλησιέστερα είναι το Αγαθονήσι οι Αρκοί 
και η Πάτµος. 

Η Σάµος έχει 33,814 κατοίκους (απογραφή 2001), αποτελείται από τέσσερις δήµους, Βαθέος, 
Καρλοβασίου, Πυθαγορείου και Μαραθοκάµου, µε πρωτεύουσα την Σάµο. Η Σάµος είναι 
ορεινή και έχει δυο βουνά, τον άγριο και βραχώδη Κέρκη, ύψους 1443 µέτρα και την κατάφυτη 
Αµπελο (ή Καρβούνης) ύψους 1160 µέτρα.Τo κλίµα της Σάµου είναι γλυκό, υγιεινό και 
ευχάριστο. ∆ροσερό το καλοκαίρι και ζεστό τον χειµώνα. Οι άνεµοι που επικρατούν στην Σάµο 
είναι οι βοριάδες που τους θερινούς µήνες πνέουν σχεδόν συνέχεια. Οι νοτιάδες, που φυσούν, 
φέρνουν τις περισσότερες βροχές, και φυσούν κυρίως την χειµερινή περίοδο. Η ηλιοφάνεια στην 
Σάµο είναι από τις µεγαλύτερες στην Ελλάδα, αφού, επί εξαµήνου και πλέον, κατά την θερινή 
περίοδο, σπάνια να φανεί σύννεφο στον ουρανό.» 

http://www.northaegean.gr/isite/page/1303,1,0.asp?mu=100&cmu=123  
 
επιστροφή 
 
ΕΙ∆ΗΣΕΙΣ ΑΠΟ ΤΗ… ΓΕΙΤΟΝΙΑ ΜΑ΅ 

 

23 Ιουνίου έως 7 Ιουλίου, το Οικολογικό Φεστιβάλ «Γιορτές της Φύσης»  

στο νησί της Σάµου,  

από τη Νοµαρχιακή Αυτοδιοίκηση Σάµου 

 
Κίνηση Περιβάλλοντος & Οικολογίας Σάµου 
Εθελοντική µη Κυβερνητική οργάνωση Για την Οικολογία και το Περιβάλλον 
ΜΕΛΟΣ ΤΟΥ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΥ ∆ΙΚΤΥΟΥ ΟΙΚΟΛΟΓΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΣΕΩΝ 
ΜΕΛΟΣ ΤΟΥ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΥ ∆ΙΚΤΥΟΥ ΟΙΚΟΛΟΓΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΣΕΩΝ ΑΙΓΑΙΟΥ 



ΕΤΟΣ Ι∆ΡΥΣΕΩΣ 1992 
 
Σάµος 14.6.2007 
- ∆ιεύθυνση : Θεµιστοκλέους 12 Σάµος 83100 
- Υπεύθυνος επικοινωνίας : Μιχαλιάδης Μιχ. - Tηλέφωνα : 6978905704 - Fax : 22730-28674 - 
e-mail : samos_env@yahoo.gr 
 
Κύριοι  
Ο Σύλλογός µας, «ΚΙΝΗΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ & ΟΙΚΟΛΟΓΙΑΣ ΣΑΜΟΥ» θα ήθελε να 
σας γνωρίσει ότι  διοργανώνεται για δεύτερη συνεχή χρονιά και στο διάστηµα 23 Ιουνίου έως 7 
Ιουλίου, το Οικολογικό Φεστιβάλ «Γιορτές της Φύσης» στο νησί της Σάµου, από τη 
Νοµαρχιακή Αυτοδιοίκηση Σάµου. 

Στα πλαίσια των εκδηλώσεων που διοργανώνει η Νοµαρχιακή Αυτοδιοίκηση Σάµου για 
το Περιβάλλον, η «ΚΙΝΗΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ & ΟΙΚΟΛΟΓΙΑΣ ΣΑΜΟΥ» θα παρουσιάσει 
δράσεις της αλλά και προτάσεις σε οικολογικής φύσεως θέµατα, µέσα από περίπτερο που θα της 
διατεθεί και προτίθεται στα πλαίσια της περιβαλλοντικής ευαισθητοποίησης του κοινού, να 
εκδώσει αφίσες για τα περιβαλλοντικά προβλήµατα του νησιού αλλά και άλλης µορφής έντυπο 
υλικό που θα διανέµεται µε το έντυπο του Συλλόγου µας «ΒΙΓΛΑ» και µε άλλο υλικό που ο 
σύλλογός µας έχει στην διάθεσή του. 

Οι σχεδιαζόµενες δράσεις είναι πολλές -θα ήταν δυνατή για παράδειγµα η διοργάνωση 
ηµερίδας µε περιβαλλοντικά θέµατα και εισηγητές διακεκριµένους επιστήµονες- αλλά όλες 
προσκρούουν στην οικονοµική αδυναµία του Συλλόγου µας. Στα πλαίσια αυτά, θα θέλαµε να 
σας παρακαλέσουµε για την  αποστολή έντυπου υλικού που έχει σχέση µε τις δραστηριότητές 
σας, την συνδροµή σας προς τον Σύλλογό µας µε τον τρόπο που εσείς θα µας υποδείξετε και 
κρίνετε δυνατό ή και την δυνατότητα αποστολής οµιλητών στα πλαίσια των εκδηλώσεων.  

Σηµειωτέον ότι η «ΚΙΝΗΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ & ΟΙΚΟΛΟΓΙΑΣ ΣΑΜΟΥ» είναι ο 
µόνος περιβαλλοντικός σύλλογος του νησιού µας, αποτελεί Μ.Κ.Ο. που δραστηριοποιείται σε 
θέµατα Περιβάλλοντος, µέλος του Πανελληνίου ∆ικτύου Οικολογικών Οργανώσεων και του 
Περιφερειακού ∆ικτύου Οικολογικών Οργανώσεων Αιγαίου και παρουσιάζει έντονη 
δραστηριότητα στα θέµατα που την αφορούν. 
Με τιµή                        
 Για το ∆. Σ.   Ο Πρόεδρος      Νίκος Νόου 
 
επιστροφή 
 
ΕΙ∆ΗΣΕΙΣ ΑΠΟ ΤΗ… ΓΕΙΤΟΝΙΑ ΜΑ΅ 

 

Έκθεση Φωτογραφίας των µαθητών της Αντιπάρου και της Αµοργού  

 

Το Πρόγραµµα για την Αειφόρο Ανάπτυξη στο Αιγαίο της  ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ 
Περιβάλλοντος και Πολιτισµού σας προσκαλεί την Τετάρτη, 20 Ιουνίου, στις 19.00 στο κτήριο 
της οδού Τριπόδων 28  για τα εγκαίνια της Έκθεσης Φωτογραφίας των µαθητών της Αντιπάρου 
και της Αµοργού µε τίτλο: 
 
«Τι µου αρέσει στο νησί µου και θέλω να διατηρηθεί, τι θέλω να αλλάξει».   
 
 Ελάτε να γιορτάσετε µαζί µας τα 2 χρόνια επιτυχούς δράσης  µας  στο Αιγαίο και τα 20 χρόνια 
από την δηµοσιοποίηση της «Έκθεσης Brundtland» , που έφερε για πρώτη φορά στο προσκήνιο 
την έννοια της αειφόρου ανάπτυξης.  
Η έκθεση θα διαρκέσει µέχρι τις 4 Ιουλίου και θα λειτουργεί καθηµερινά 11:00-14.00 και 18.00-
21:00. Περισσότερες πληροφορίες στην ιστοσελίδα µας www.diktioaigaiou.gr και 
www.ellinikietairia.gr. 
 
επιστροφή 



 
ΕΙ∆ΗΣΕΙΣ ΑΠΟ ΤΗ… ΓΕΙΤΟΝΙΑ ΜΑ΅ 

 

ΠΑΡΟΣ-Ηµερίδα 

«Οικιστική Ανάπτυξη και Προστασία του Περιβάλλοντος»  

  
«Οικιστική Ανάπτυξη και Προστασία του Περιβάλλοντος» στην Πάρο 
Σάββατο 16 Ιουνίου 2007 
 
Ηµερίδα µε θέµα «Οικιστική Ανάπτυξη και Προστασία του Περιβάλλοντος και της 
Φυσιογνωσίας της Πάρου» θα πραγµατοποιηθεί το Σάββατο 16 Ιουνίου στην αίθουσα Α.Μ.Ε.Σ. 
ΝΗΡΕΑΣ στη Νάουσα, µε πρωτοβουλία του ∆ήµου Πάρου και της Οµοσπονδίας Παριανών 
Συλλόγων (Ο.ΠΑ.Σ)  
 
Εισηγήσεις:  
-Η υπερδόµηση των νησιών οδηγεί στην οικονοµική, κοινωνική και πολιτιστική υποβάθµιση 
(Νίκος Σηφουνάκης, Ευρωβουλευτής, πρώην Υπουργός Αιγαίου)  
-Η βιωσιµότης των µικρών νησιών (Μιχαήλ ∆εκλερής, Πρόεδρος Επιµελητηρίου 
Περιβάλλοντος και Βιωσιµότητος, Αντιπρόεδρος Συµβουλίου της Επικρατείας ε.τ.) 
-Τουρισµός ή παραθεριστική κατοικία στην Πάρο: Εµπειρίες από τη Μεσόγειο (Κρίτων 
Αρσένης, Υπεύθυνος Προγράµµατος για την Αειφόρο Ανάπτυξη στο Αιγαίο της Ελλ. Εταιρείας 
Προστασίας Περιβάλλοντος και Πολιτιστικής Κληρονοµιάς) 
-Η εξέλιξη της τουριστικής ανάπτυξης στην Πάρο µε όρους αειφορίας (Μ. Μάρακα – Ρωµανού, 
Αρχιτέκτων, Προϊσταµένη Τµήµατος Χωροταξίας και Περιβάλλοντος του ΕΟΤ) 
-Ιστορικοί οικισµοί – Ανάπτυξη και προστασία (Ελένη Μαίστρου, Αναπληρώτρια Καθηγήτρια 
Αρχιτεκτονικής Σχολής Ε.Μ.Π.) 
-Προβλήµατα από την ανεξέλεγκτη ανάπτυξη στο νησιωτικό χώρο και η ανάγκη για µια 
νησιωτική πολιτική βιωσιµότητας (Νίκος Χρυσόγελος, Πρόεδρος ∆ικτύου ΜΕΣΟΓΕΙΟΣ SOS) 
-Η Σύµβαση του Aarhus και η προστασία του περιβάλλοντος (Βασίλης ∆ωροβίνης, ∆ικηγόρος, 
Αντιπρόεδρος ∆.Σ. της Ελλ. Εταιρείας Προστασίας Περιβάλλοντος και Πολιτιστικής 
Κληρονοµιάς). 
Η ηµερίδα αποσκοπεί: 
-Στην ευαισθητοποίηση των πολιτών και φίλων της Πάρου στο εξαιρετικά σηµαντικό για το 
µέλλον του νησιού και των Κυκλάδων γενικότερα πρόβληµα των συνεπειών της υπερδόµησης 
και στην πληροφόρησή τους για το σηµερινό πλαίσιο µέσα στο οποίο εκδηλώνεται. 
-Στη µεταφορά του προβληµατισµού αυτού προς όλα τα κέντρα εισήγησης και λήψης των 
σχετικών αποφάσεων (πολιτική εξουσία, διοίκηση, µελετητές). 
-Στην κινητοποίηση των φορέων των τοπικών κοινωνιών για την αντιµετώπιση του 
προβλήµατος αυτού µέσα από την καλύτερη γνώση των θεσµικών, πολιτικών και 
περιβαλλοντικών παραµέτρων του. 
 
επιστροφή 
 

Ειδήσεις 

1. ΝΕΟ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ ΠΕΡΙΟ∆ΙΚΟ για τη Μεσόγειο 

τεύχος #1 |  Μαϊου 2007 

EDITORIAL 
Το νέο ενηµερωτικό ηλεκτρονικό δελτίο µε θέµατα που αφορούν τις ακτές και τη θάλασσα της 
Μεσογείου είναι γεγονός. Η ελληνική έκδοση του newsletter είναι µια κοινή προσπάθεια του 



∆ικτύου ΜΕΣΟΓΕΙΟΣ SOS και του Μεσογειακού Γραφείου (Mediterranean Centre) του 
ευρωπαϊκού οργανισµού European Union for Coastal Conservation (EUCC), µε στόχο όχι µόνο 
να προβληθούν οι δράσεις και οι συνεργασίες των δύο οργανώσεων αλλά και να µεταφέρει 
πολύτιµες εµπειρίες, τεχνογνωσία και ενδιαφέροντα νέα που αφορούν την βιώσιµη και 
ολοκληρωµένη διαχείριση των ακτών και της θάλασσας σε ευρω-µεσογειακό επίπεδο.  
Το ενηµερωτικό δελτίο θα κυκλοφορεί σε τριµηνιαία βάση και θα είναι διαθέσιµο µέσω email 
και στην ηλεκτρονική διεύθυνση του ∆ικτύου ΜΕΣΟΓΕΙΟΣ SOS: www.medsos.gr 

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 

ΤΑ ΝΕΑ ΜΑΣ  

 

Εκστρατεία ΚΑΘΑΡΙΣΤΕ ΤΗ ΜΕΣΟΓΕΙΟ 2007 
∆ιεθνές Συνέδριο COPRANET για την Ολοκληρωµένη ∆ιαχείριση Παράκτιων Περιοχών 
Ηµερίδα για τον Αιγιαλό και την Παραλία 
Καµπάνια “YEAR OF THE DOLPHIN 2007”  

ΠΡΟΣΦΑΤΑ ΝΕΑ ΤΗΣ ΜΕΣΟΓΕΙΟΥ  

  

Με αφορµή το ατύχηµα στη Σαντορίνη 
Ορίζοντας 2020: Η απορρύπανση της Μεσογείου 
CAMPUS ECOMEDIA, το νέο on-line περιοδικό και η καινούρια ιστοσελίδα COAST DAY 
Νέα προστατευόµενη θαλάσσια περιοχή στην Κροατία 
150 παράνοµα µαροκινά σκάφη µε αφρόδιχτα στη θάλασσα του Αλµποράν και τα Στενά του Γιβραλτάρ  
Ανακαλύφθηκε «παράδεισος» για τους φυσητήρες έξω από τις ακτές της Σικελίας 
Το Πρωτόκολλο για την Ολοκληρωµένη ∆ιαχείριση της Παράκτιας Ζώνης έχει σχεδόν ολοκληρωθεί 
Η Ελλάδα είναι πλέον επίσηµα µέλος της ∆ιεθνούς Επιτροπής Φαλαινοθηρίας!  

ΕΥΡΩΠΑΪΚΕΣ ΠΟΛΙΤΙΚΕΣ  

  

H αµφιλεγόµενη απόφαση του Συµβουλίου για τους περιορισµούς στην αλιεία για το 2007: Βιώσιµη Αλιεία;  
Η Γενική Επιτροπή Αλιείας για τη Μεσόγειο στηρίζεται στην πρόοδο της περσινής χρονιάς για τη βιωσιµότητα 
της περιοχής 
Η Επιτροπή καλωσορίζει τις δράσεις του Συµβουλίου για το REACH, την κλιµατική αλλαγή και την προστασία 
του θαλάσσιου περιβάλλοντος  

ΈΡΕΥΝΑ ΚΑΙ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ  

  

Το πρόγραµµα PLANCOAST για βιώσιµες Ευρωπαϊκές Ακτές 
Η πρόταση του Ιδρύµατος Βιοποικιλότητας και της Oceana για τον τριπλασιασµό των προστατευόµενων 
θαλάσσιων περιοχών 
Η οµάδα του προγράµµατος ENCORA αναπτύσσει το Παράκτιο Wiki 
Ελληνικό ∆ίκτυο Για Την Παράκτια Έρευνα (Ε∆ΙΠΕ) 

 

2. Στο www.archipelago.gr θα βρείτε νέα/άρθρα σχετικά µε  τις δράσεις του Αρχιπελάγους.  

Kαι µην παραλείψετε να πλοηγηθείτε στην ιστοσελίδα που συνεχώς ανανεώνεται 
   

Ø      ∆ραµατική µείωση των ιχθυαποθεµάτων , άρθρο στην Ελευθεροτυπία, 25/06/2007 
Ø      ∆ραµατική οικολογική καταστροφή , άρθρο στην Ελευθεροτυπία, 25/06/2007  
Ø      Πηνελόπη µε µνηστήρα το Αιγαίο , άρθρο στην Ελευθεροτυπία, 04/06/2007 
  

 

3. Βιολογικά τρόφιµα: Νέος κανονισµός για να ενισχυθεί η περαιτέρω ανάπτυξη του τοµέα 

των βιολογικών τροφίµων στην Ευρώπη. Νέος κανονισµός για τη βιολογική παραγωγή και την 
επισήµανση των βιολογικών προϊόντων, που θα είναι απλούστερος τόσο για τους γεωργούς, όσο 
και για τους καταναλωτές. Περισσότερα…  



4. Γήρανση του πληθυσµού της Ευρώπης: Στις 11 Ιουνίου, οµάδα κρατικών 

εµπειρογνωµόνων υψηλού επιπέδου συνεδρίασε για πρώτη φορά στις Βρυξέλλες για να 
µελετήσει τα δηµογραφικά θέµατα. Η οµάδα συστήθηκε από την Επιτροπή µετά από αίτηµα των 
κρατών µελών, ως απάντηση στην Πράσινη Βίβλο του 2005 για τις δηµογραφικές αλλαγές. 
Περισσότερα… 

5.∆ανειοδότηση τοπικών αρχών στην Ελλάδα από την Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων. Η 

Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων δροµολογεί δανειοδότηση τοπικών αρχών στην Ελλάδα 
αρχίζοντας µε δάνειο στον δήµο Κοζάνης ύψους 20 εκατοµµυρίων ευρώ. Περισσότερα…  

6. ∆ηµοσιοποιήθηκαν οι επίσηµες εκποµπές αερίων του θερµοκηπίου της ΕΕ για το 2005. 

Ενηµερωτικά δείτε:  
http://ec.europa.eu/ellada/news/newsletters/representation/email140607dimasklima_el.htm  
Σε σχέση µε το 2004 οι εκποµπές της ΕΕ-15 µειώθηκαν κατά 0,8%, της Ελλάδας αυξήθηκαν 
κατά 1,2%.  Σηµαδιακό είναι πως επίσηµα πλέον, (πριν 18 µήνες δηλαδή) ξεπεράσαµε τον στόχο 
του Κιότο (+25,4% σε σχέση µε το επιτρεπόµενο +25%).  
Και εις ανώτερα..... 
 

7. Λάβαµε την επανέκδοση του Περιοδικού ΚΑΒΟ Πάπας του Συλλόγου Ικαρίας Κάβο 

Πάπας µε τίτλο Εβίρα. Καλαίσθητη έκδοση µε ωραίες φωτογραφίες. 
Μας άρεσε πολύ.  
Μεγειά 
Συνεχίστε 
 

8. 20 Ιουνίου ξεκινά το δροµολόγιο του για Ικαρία και Σάµο το ταχύπλοο Κορσίκα Εξπρές 

http://www.aegeantimes.gr/article.asp?id=15928 
 

9. Τροποποίηση του προϋπολογισµού του έργου «Οδός προσπέλασης στο Λιµάνι Ευδήλου" 

http://www.aegeantimes.gr/article.asp?id=15877 
 

10. [5/6/2007] -Επικίνδυνο για τη δηµόσια υγεία είδος ψαριού εµφανίστηκε στα ελληνικά 

νερά 
http://www.aegeantimes.gr/article.asp?id=15830 
 

11.. ΣΑΝ ΣΗΜΕΡΑ - ΣΥΝΕΒΗ ΠΡΙΝ ΤΡΙΑ ΧΡΟΝΙΑ 

[11/6/2004] -ΟΙ ΜΝΗΜΕΙΩ∆ΕΙΣ ΟΜΙΛΙΕΣ ΤΟΥ ΑΕΙΜΝΗΣΤΟΥ ΞΕΝΟΦΩΝ ΖΟΛΩΤΑ 
http://www.aegeantimes.gr/article.asp?id=8520 
 
επιστροφή 



 
 
Αλληλογραφία 

 

1. From: NIKOS SOULIOS 

 

Περιβαλλοντική Συνείδηση 
Κάλησπερα, Larry απο Καραβόσταµο, Εχτές είχα την Ευκαιρία να ακούσω στο Μέγαρο 
Μουσικής απο κοντά την οµιλία τού Al Gore, για τής περιβαλλοντίκες καταστροφές που 
προκαλούµε στο περιβάλλον και µε µεγάλη χαρά ένας αξιολογος άνθρωπος µε κύρος πήρε θέση 
και ενηµέρωσε αποµένουν δέκα χρόνια να σώσουµε το πλανήτη µας. Εξαρτάτε απο εµάς να 
δώσουµε ενα λαµπρό µέλλον στην επόµενη γένια µάς!!! Και οπως µιλούσε ο κύριος Gore, δεν 
µπορούσα να βγάλω απο το µυαλό µου την παραλία του Καραβοστάµου, η αριστερή παραλία, 
δίπλα απο το λιµανάκι,  έχει αχρηστευθεί επειδή µέρικη δεν πρόβλεψαν να αποµακρύνουν το 
βόθρο, µόλις µερικά µέτρα απο τη παραλία, Υπεύθυνοι τι θα κάνετε να φτιάξετε τη 
κατάσταση??? 
Ναι µπορούµε να προβάλουµε το όµορφο νησί µας σε όλο το πλανήτη, άλλα το µίζον θέµα έιναι 
να κάνουµε πραχτικά και λογικά πράγµατα µε συνείδηση. Αύτο το καλοκαίρι θα ήθελα να δω 
και τα νιάτα µας και οµαδικά να δουλέψουµε για να ξαναφτίαξουµε το µονοπάτι που οδηγεί 
στον Αρη ποταµό. Απο εµάς εξαρτάτε να βελτιώσουµε το νησί µας για αυτό να εργαστούµε 
οµαδικά και να πετύχουµε το στόχο µας. Επειδη τα ελληνικα σας ειναι καλυτερα να γραψουµε 
ενα αρθρο για το βοθρο της παραλιας που δεν µπορουµε να κανουµε µπανιο ευχαριστω 
 
ΑΠΑΝΤΗΣΗ: Ευχαριστώ για το µήνυµά σας. ∆ηµοσιεύω την επιστολή σας, παρ’ όλο που τα 
ελληνικά σας δεν είναι καλά, γιατί σηµασία έχει να εκφραζόµαστε. Ελπίζω το καλοκαίρι να 
συναντηθούµε και να …συγκροτηθούµε ώστε να εργαστούµε οµαδικά. 
 
 

επιστροφή 
 

2. Από: ∆ηµήτρης Μηλιάδης 

4-3-07 

ΚΑΛΗ ΣΑΣ ΗΜΕΡΑ. ΕΥΧΑΡΙΣΤΩ ∆ΙΑ ΤΗΝ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΗΝ ΣΑΣ ΕΠΙΣΤΟΛΗΝ. 
ΕΥΧΟΜΑΙ ΚΑΛΗΝ ΣΥΝΕΧΕΙΑΝ. 
ΦΙΛΙΚΩΣ   ∆.Μ. 

 
Ανάρτηση του τεύχους 8 στις 18-6-07 
 
25-6-07 

ΚΑΛΗ ΣΑΣ ΗΜΕΡΑ. 
ΣΧΕΤΙΚΩΣ ΜΕ ΤΑ ΟΣΑ ΑΝΤΙΠΑΡΑΘΕΤΕ ΣΤΟΝ κ.Χρ. Σιδέρη, ΕΠΙΤΡΕΨΑΤΕ ΜΟΥ 
ΝΑ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΩ ΤΑ ΚΑΤΩΘΙ.  
 ΠΡΩΤΙΣΤΩΣ, Η ΑΝΑΦΟΡΑ ΣΤΟΝ " ΠΡΑΜΝΙΟ ΟΙΝΟ" ΕΝΙΣΧΥΕΙ ΤΑΣ ΑΠΟΨΕΙς 
ΤΗΣ κ. ΚΟΥΡΑΚΟΥ. 
 "ΠΡΑΜΝΕΙΟΣ" ΚΑΛΕΙΤΑΙ Ο ΙΚΑΡΙΑΚΟΣ ΟΙΝΟΣ. Η ∆ΙΑΦΟΡΑ ΕΙΝΑΙ ΧΑΩ∆ΗΣ. 
ΕΙΣ Ο,ΤΙ ΑΦΟΡΑ ΤΟΝ ΤΟΠΟ ΓΕΝΝΗΣΗΣ ΤΟΥ ∆ΙΟΝΥΣΟΥ, ΑΙ ΠΗΓΕΣ ΚΙ'  ΑΙ 
ΑΠΟΨΕΙΣ ΣΑΣ, ΜΑΛΛΟΝ ΕΝΙΣΧΥΟΥΝ ΤΗΝ ΑΝΤΙΠΑΛΟΝ ΠΛΕΥΡΑΝ, ΠΑΡΑ ΤΗΝ 
ΚΑΤΑ∆ΕΙΚΝΥΟΥΝ ΩΣ  ΑΒΑΣΙΜΟΝ. 
ΤΟ ΘΕΜΑ ΤΟ ΕΧΩ, ∆ΙΕΞΟ∆ΙΚΩΣ, ΑΝΑΛΥΣΕΙ ΣΤΟ " Ο ΙΚΑΡΟΣ ΚΑΙ ΤΑ 
ΚΤΕΡΙΣΜΑΤΑ ΤΟΥ ΜΥΘΟΥ". 
ΦΙΛΙΚΩΣ 
∆.Μ. 



 
Η επιστολή αναφέρεται στο προηγούµενο τεύχος Νο 8. ∆υστυχώς δεν πρόλαβα να ανοίξω και να 
ξαναδιαβάσω το σηµαντικό βιβλίο του κ. Μηλιάδη, για να αντιληφθώ τη διαφορά µεταξύ 
ΠΡΑΜΝΙΟΥ που αναφέρει η Κα Κουράκου και του ΠΡΑΜΝΕΙΟΥ που, από ότι φαίνεται είναι 
και το σωστό για το Καριώτικο κρασί. Η ∆ιαφορά µπορεί να είναι πράγµατι …χαώδης, και θα 
βοηθούσε να είχαµε κάποιο κείµενο από τον κ. Μηλιάδη που το έχει ήδη ψάξει. 
Το ίδιο ισχύει και για τις …ακατάλληλες πηγές και τις απόψεις µου για τον ∆ιόνυσο που 
ενισχύουν την ΑΝΤΙΠΑΛΟΝ ΠΛΕΥΡΑΝ!  
 
Κ.  Μηλιάδη, θέλω να πιστεύω ότι δεν µε θεωρείτε ως «πράκτορα του εχθρού». Που µάλιστα 
υπηρετεί τα συµφέροντα της «αντίπαλης πλευράς»  
Με χαρά περιµένω δικά σας κείµενα για δηµοσίευση, ώστε όλοι µας να µαθαίνουµε από την 
εµβρίθειά σας.  
Η.Γ. 
  
επιστροφή 
 
 

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

Στείλτε µας τη γνώµη σας για την ηλεκτρονική έκδοση. igiann@tee.gr 
Στείλτε µας ηλεκτρονικές διευθύνσεις ενδιαφεροµένων να λαµβάνουν το ηλεκτρονικό 

περιοδικό. 


