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ΝΕΑ ∆ΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗ - «ΚΑΛΛΙΚΡΑΤΗΣ»-Εργαλείο για την προώθηση της
αντιλαϊκής πολιτικής
Η υποβάθµιση των εδαφών βλάπτει σοβαρά και το κλίµα!
«Ξεπαγώνουν» την ενεργειακή αναβάθµιση κτιρίων
Παγωµένα τα κονδύλια για τους πυρόπληκτους!
Αναδασώσεις - πυροτεχνήµατα, αντί πολιτικής για τα δάση
Μόνο για ξένες γλώσσες και φροντιστήρια τα νοικοκυριά έδωσαν 1,6 δισ. ευρώ
Αφιέρωµα 1: Οικονοµική κρίση, Ελλάδα και Επαρχία Ικαρίας
Τι τρύπες πρέπει να κλείσουν του Ηλία Γιαννίρη
ΣΥΜΠΥΚΝΩΜΕΝΑ ΚΑΙ ΠΟΛΥΤΙΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΓΙΑ ΤΟΝ ΠΛΟΥΤΟ ΣΤΗΝ
ΕΛΛΑ∆Α του Γιάννη Κυριακάκη
Αύξηση κατά 22% σηµείωσαν οι πωλήσεις όπλων σε παγκόσµιο επίπεδο
Εκτίναξη ανεργίας στο 12%
το ποσοστό ανεργίας εκτινάχθηκε στο 14,6% το Φλεβάρη του 2010
Φταίω εγώ για την οικονοµική κρίση;
Πώς φορολογούσαν οι αρχαίοι
µόνη λύση σήµερα η αναστολή πληρωµών, του Σπύρου Μαρκέτου
Μποϋκοτάζ σε ΟΛΑ τα εισαγόµενα! της ΒΙΟΖΩ
ΕΜΕΙΣ ΝΑ ΠΟΥΛΗΣΟΥΜΕ ΤΑ ΝΗΣΙΑ ΜΑΣ; ΓΙΑ ΠΟΙΟΥΣ ΜΑΣ ΠΕΡΑΣΑΝΕ; της Εύπλοιας
ατµοµηχανή της ελληνικής οικονοµίας δεν είναι η οικοδοµή, αλλά τα τοπία και ο φυσικός πλούτος
τέλος αφιερώµατος 1
Αφιέρωµα 2: Αιολική Ενέργεια-Φωτοβολταϊκά και προστασία του περιβάλλοντος στα νησιά
Θα µπορούσαν 15 µ2 Φωτοβολταϊκά σε κάθε στέγη να ενισχύσουν µε 2,700 euro/χρόνο το
οικογενειακό εισόδηµα
Φωτοβολταϊκά στις στέγες: συµφέρει!
Φτιάχνουν αιολικά πάρκα καταστρέφοντας περιοχές Natura
Με το νέο νόµο για ΑΠΕ το ΥΠΕΚΑ χαρίζει εκατοµµύρια στην ισπανική πολυεθνική
IBERDROLA
ΠΡΟΤΑΣΗ ΓΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΑΠΟ ΤΟΝ ΗΛΙΟ ΣΤΟΝ
(ΠΡΩΤΟΓΕΝΗ) ΑΓΡΟΤΙΚΟ ΤΟΜΕΑ ΜΕ ΑΝΑ∆ΙΑΡΘΡΩΣΗ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΩΝ
1

Πρόωρη ανθοφορία στα δένδρα που ξεγελάστηκαν από τον ήπιο χειµώνα
Σε... επιτήρηση η Ελλάδα και για τα νερά της
22 Μαρτίου Παγκόσµια Ηµέρα Νερού-ΜΙΑ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΗ Υ∆ΑΤΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ
ΠΑΡΑΜΕΝΕΙ ΖΗΤΟΥΜΕΝΟ
Πληµµύρες: Η ανυπαρξία πολιτικής διαχείρισης νερού τις κάνει καταστροφικές
Τα Ελληνικά δάση και η Κλιµατική Αλλαγή
«Ψαλιδισµένο» σε σχέση µε τις εξαγγελίες της προηγούµενης κυβέρνησης, το πρόγραµµα
«Εξοικονοµώ κατ' οίκον»
Η µαύρη τρύπα της διαχείρισης των απορριµµάτων στην Ελλάδα έχει όνοµα: κοµποστοποίηση!
Να παύσει οριστικά η χρήση της βιντζότρατας στις Ελληνικές θάλασσες
τέλος αφιερώµατος 2
Ειδήσεις από τη γειτονιά µας
κυκλοφοριακή συµφόρηση των πλοίων στα στενά Εύβοιας-Ανδρου και Ικαρίας-Μυκόνου
Τέλος Ιουνίου οι αιτήσεις για την ενεργειακή αναβάθµιση των κτιρίων
“∆ρόµοι της ελιάς” σε όλη την Κρήτη-Γιατί όχι και στην Ικαρία;
Αδιαπραγµάτευτοι οι περιορισµοί στην Άνδρο-Οι ∆ήµοι δεν µπορούν να τους τροποποιήσουν
Ενηµερωτικά κείµενα - Χρήσιµες πληροφορίες
Φορµαλδεΰδη: επίσηµη κατηγοριοποίηση στις χηµικές ουσίες αποδεδειγµένες για καρκινογένεση
Για µια βιώσιµη αλιεία
1396 σελίδες µε πληροφορίες σχετικές µε παράκτια και θαλάσσια θέµατα
Η Ευρωπαϊκή Εθελοντική Υπηρεσία (ΕΕΥ ή EVS)
Η πλειοψηφία των νέων (72%), εκφράζει έντονη ανησυχία για τα περιβαλλοντικά θέµατα
159 ρήγµατα υπάρχουν σε όλη την Ελλάδα
0,44 τετραγωνικά χλµ. (108,7 στρέµµατα) είναι το µικρότερο κράτος στον κόσµο
Economic De-Growth For Ecological Sustainability And Social Equity
Γνωριµία µε την οµοιοπαθητική
Οι Μινωίτες ανακάλυψαν την Αµερική 3.700 χρόνια πριν από τον Κολόµβο
θεµατικό πάρκο για τον Ηρακλή ετοιµάζει το υπουργείο Πολιτισµού και Τουρισµού στην Αργολίδα
Πολύ πριν εµφανιστεί ο άνθρωπος, η φύση σµίλευε µε υποµονή τα «γλυπτά» της
Το πρόγραµµα «Άγονη Γραµµή Γόνιµη» -Πολιτιστική κρουαζιέρα στο Αιγαίο θα σε πάω
Κίνηση Ιδεών-Νεολαία
Χιούµορ
Ειδήσεις από την Επαρχία Ικαρίας
Το "ΝΙΚΑΡΙΑ ΜΟΥ" στους Αθηναϊκούς κινηµατογράφους
Υποβλήθηκε Πρόταση για ένα ακαδηµαϊκό ερευνητικό πρόγραµµα για την Ικαρία
Ένας χρόνος Ικαριακή Ραδιοφωνία
πειραµατικό Σεµινάριο Μυθολογίας ακαδηµαϊκού επιπέδου στην Ικαρία
Μαθήµατα Ελληνικής Γλώσσας στην Ικαρία, στη Σάµο και στο … Όσλο
Στήθηκε Μνηµείο Ικάρου για τους πεσόντες αεροπόρους στα Χανιά
(3η δηµοσίευση και όλοι κωφεύουν;) ακούσαµε, αλλά δεν υπήρχε ούτε επιβεβαίωση ούτε
διαψευση. Εσείς, ακούσατε τίποτε;
αλληλογραφία
επιστροφή
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Σηµείωµα της Σύνταξης

Αγαπητοί αναγνώστες,
Όσοι πήγατε στην Επαρχία µας για Πάσχα θα διαπιστώσατε µια θριαµβευτική και
Λαµπρή πρώιµη Άνοιξη. Τα έθιµα καλά κράτησαν όπως:
Το φουρνιστό κατσίκι
Οι Αφανοί και ιδίως του Καραβοστάµου µε τα πολλά βεγγαλικά που ήταν ορατός από τη
µισή Ικαρία.
Το έθιµο του Μνηµόσυνου στις Ράχες, που µάλιστα έγινε και ταινία (Νικαριά µου)
Ενενήντα µία σελίδες έφτασε το σηµερινό δίµηνο 22ο τεύχος µε αναπτυξιακή -κυρίωςπληροφορία.
Στην κεντρική πολιτική σκηνή, αυτοί που µας έφεραν σε αυτά τα οικονοµικά χάλια έχουν
αναλάβει, οι ίδιοι, να µας βγάλουν από την κρίση, και µετά να συνεχίσουν να παράγουν
τα ίδια οικονοµικά χάλια. Ζητούν θυσίες, από εµάς, για εγκλήµατα που έκαναν αυτοί.
Σήµερα εκχωρούν τµήµατα της Εθνικής Ανεξαρτησίας στα όργανα του διεθνούς
νεοφιλελευθερισµού. Μάλιστα, µετά την παράδοση της κυβέρνησης από τη Ν∆ στο
ΠΑΣΟΚ, φτάσαµε στο σηµείο η Ν∆ να καταγγέλει την κυβέρνηση του ΠΑΣΟΚ για
σοσιαλιστικό νεοφιλελευθερισµό!
Γράφαµε στο προηγούµενο τεύχος ότι «τα «οριζόντια» και γενικευµένα µέτρα που
εφαρµόζονται µε πρόσχηµα την αντιµετώπιση της κρίσης είναι αναµενόµενο να πλήξουν
ιδιαίτερα τις αποµακρυσµένες, παραµεθόριες και νησιώτικες περιοχές της χώρας. Τις
«Ικαρίες» της Ελλάδας. ∆εν έχουν ίχνος «χωροταξικής» δικαιοσύνης.». Όσο περνούν οι
µήνες όλο και περισσότερος κόσµος το καταλαβαίνει. αυτό.
Η κρίση ήταν αναµενόµενη για µας- το είχαµε δηµοσιεύσει αρκετά νωρίς, στο Τεύχος
17 (http://www.asda.gr/ikariaka/hlekd17.htm ).
Επίσης, γράφαµε στο σηµείωµα της σύνταξης του προηγούµενου τεύχους ότι «αυτό όµως
που δυσκολεύει την κατάσταση στις τοπικές κοινωνίες είναι ότι υπάρχουν διαµορφωµένες
τοπικές εξουσίες που δρουν κατά εικόνα και οµοίωση της κεντρικής εξουσίας» και ότι στην
Ικαρία τα δεδοµένα είναι πολλά.
Σε αυτό το τεύχος ο αναγνώστης θα βρεί σηµαντικά στοιχεία για τα χάλια µας, για τις
διεξόδους, για να σκεφτεί και να πράττει ανάλογα.
Και σε αυτό το τεύχος υπάρχουν δυο αφιερώµατα. Πλούσια ύλη, στη διάθεσή σας.
Περιµένουµε τη γνώµη σας, και κυρίως τη συµβολή σας µε άρθρα και ειδήσεις.
Καλό και γόνιµο διάβασµα
η σύνταξη
επιστροφή
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Επίκαιρο θέµα: Επίκαιρο θέµα: Το ∆ουβλίνο ΙΙ παγιδεύει τους πρόσφυγες
∆ιεθνής Αµνηστία
Ελαττώµατα στην πολιτική της ΕΕ για το άσυλο αφήνουν πρόσφυγες παγιδευµένους στην
Ελλάδα χωρίς προστασία
∆ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ
(Βρυξέλλες, 22 Μαρτίου)
Η επιστροφή αιτούντων άσυλο προς την Ελλάδα από κράτη µέλη του Κανονισµού του
∆ουβλίνου[i] της ΕΕ πρέπει να σταµατήσει αµέσως. Στην έκθεσή της, µε τίτλο «Η παγίδα ∆ουβλίνο
ΙΙ - Επιστροφές αιτούντων άσυλο προς την Ελλάδα», η ∆ιεθνής Αµνηστία καταδεικνύει ότι τα άτοµα
που επιστρέφονται σύµφωνα µε τον Κανονισµό του ∆ουβλίνου αντιµετωπίζουν πολλαπλές
παραβιάσεις ανθρωπίνων δικαιωµάτων, µεταξύ των οποίων τον κίνδυνο να επιστραφούν
αναγκαστικά σε έναν τόπο όπου κινδυνεύουν να υποστούν διώξεις.
Η έκθεση αναδεικνύει την παράλειψη των ελληνικών αρχών να προσφέρουν µια δίκαιη διαδικασία
ασύλου. Στα συστηµικά ελαττώµατα περιλαµβάνονται η έλλειψη πρόσβασης στη διαδικασία
ασύλου, σε µια δίκαιη ακρόαση του αιτήµατος για άσυλο, καθώς και σε αποτελεσµατική
προσφυγή. Στους αιτούντες άσυλο δεν διατίθεται επαρκής πρόσβαση σε νοµικό παραστάτη, σε
υπηρεσίες διερµηνείας και στην απαραίτητη πληροφόρηση, ενώ οι συνθήκες κράτησης µπορεί να
είναι κάκιστες. Υπάρχουν επίσης στοιχεία για αναγκαστικές απελάσεις προς την Τουρκία.
Επιπλέον, η ανεπαρκής παροχή στέγης και η ανεπαρκής πρόσβαση σε ιατροφαρµακευτική
περίθαλψη πλήττουν τα στοιχειώδη οικονοµικά και κοινωνικά δικαιώµατα των αιτούντων άσυλο.
«Αυτή η έκθεση δείχνει ότι το σύστηµα «∆ουβλίνο ΙΙ» βασίζεται στην προβληµατική πεποίθηση ότι
όλα τα κράτη µέλη της ΕΕ προσφέρουν ισοδύναµα πρότυπα προστασίας των προσφύγων. Αντιθέτως,
οι αιτούντες άσυλο που φτάνουν πρώτα στην Ελλάδα θα αντιµετωπίσουν δυνάµει παραβιάσεις των
ανθρωπίνων δικαιωµάτων τους και απειλές για την ασφάλειά τους. Μόνο µια συντονισµένη
προσπάθεια των κρατών-µελών να επιτύχουν καλύτερα και ισοδύναµα πρότυπα προστασίας σε
ολόκληρη την ΕΕ µπορεί να αντιµετωπίσει αυτό το πρόβληµα, και η ΕΕ χρειάζεται να επιδοθεί
αµέσως σε µια σοβαρή διαδικασία προς αυτόν τον στόχο», δηλώνει ο Νίκολας Μπέγκερ, ο
διευθυντής του γραφείου Ευρωπαϊκής Ένωσης της ∆ιεθνούς Αµνηστίας.
Από τον Απρίλιο του 2008, η Ύπατη Αρµοστεία των Ηνωµένων Εθνών για τους Πρόσφυγες
(UNHCR) συµβουλεύει τα υπόλοιπα κράτη µέλη της ΕΕ να σταµατήσουν τις επιστροφές αιτούντων
άσυλο προς την Ελλάδα, µε βάση τα σοβαρότατα ελλείµµατα στην ελληνική διαδικασία ασύλου,
καθώς και τις συνθήκες υποδοχής, που υπολείπονται των σχετικών προτύπων. Σύµφωνα µε την
έρευνα της ∆ιεθνούς Αµνηστίας, που πραγµατοποιήθηκε από τον Σεπτέµβριο του 2008 έως τον
Φεβρουάριο του 2010, η κατάσταση έχει επιδεινωθεί ακόµη περισσότερο, ιδίως µε την αφαίρεση
του δικαιώµατος σε αποτελεσµατική προσφυγή, µετά την κατάργηση της ∆ευτεροβάθµιας
Επιτροπής µε νοµοθεσία, που τέθηκε σε ισχύ τον Ιούλιο του 2009. Παρά τα στοιχεία για σοβαρές
παραβιάσεις ανθρωπίνων δικαιωµάτων, κατά το πρώτο δεκάµηνο του 2009, επιστράφηκαν στην
Ελλάδα 995 αιτούντες άσυλο από κράτη-µέλη του Κανονισµού του ∆ουβλίνου όπως είναι η
Αυστρία, το Βέλγιο, η ∆ανία, η Ελβετία, η Νορβηγία, η Ολλανδία και η Φινλανδία.
Αν και η ∆ιεθνής Αµνηστία καλωσορίζει τις πρόσφατες κυβερνητικές δηλώσεις και εξελίξεις, που
δείχνουν την επιθυµία να µεταρρυθµιστεί θετικά το σύστηµα ασύλου και µετανάστευσης,
εντούτοις, χωρίς πραγµατικές και αποτελεσµατικές αλλαγές στον νόµο και την πράξη, η Ελλάδα θα
συνεχίσει να αθετεί τις υποχρεώσεις της προς τους πρόσφυγες, τους αιτούντες άσυλο και τους
µετανάστες, και τα υπόλοιπα κράτη-µέλη της ΕΕ πρέπει να διασφαλίσουν ότι δεν παραβιάζουν τις
δικές τους υποχρεώσεις µε το να επιστρέφουν αιτούντες άσυλο στην Ελλάδα.
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«Είναι σαφές ότι η Ελλάδα δεν καλύπτει τις θεµελιώδεις ανάγκες προστασίας και άλλα στοιχειώδη
δικαιώµατα των αιτούντων άσυλο. Κι όµως, τα κράτη που µετέχουν στον Κανονισµό του ∆ουβλίνου
συνεχίζουν να κάνουν τα στραβά µάτια, στέλνοντας εκεί µερικούς από τους πιο ευάλωτους
ανθρώπους. Είναι καιρός να αναγνωριστεί η πραγµατικότητα που υφίσταται στην Ελλάδα, να
τηρηθούν τα διεθνή πρότυπα και να σταµατήσουν όλες οι επιστροφές προς τη χώρα αυτή», κατέληξε
ο Νίκολας Μπέγκερ.
Για να δείτε την έκθεση: http://www.amnesty.org.gr/library/reports/index.htm
[i] Ο Κανονισµός του ∆ουβλίνου προσδιορίζει ποιο κράτος-µέλος της ΕΕ πρέπει να είναι υπεύθυνο να κρίνει
µια αίτηση για άσυλο στην ΕΕ και σε γενικές γραµµές απαιτεί οι αιτούντες άσυλο να επιστρέφονται στην
πρώτη χώρα στην οποία εισήλθαν µε την άφιξή τους στην ΕΕ. Όλα τα κράτηµέλη της ΕΕ, καθώς και η
Ελβετία, η Νορβηγία και η Ισλανδία, δεσµεύονται από αυτόν τον Κανονισµό.

επιστροφή

Αρθογραφία
Ανοίγει ο δρόµος για τη δηµιουργία υδατοδροµίων
Η Ικαρία και οι Φούρνοι έχουν κάθε λόγο να ανακατευτούν στη δηµιουργία υδατοδροµίων στα
νησιά µας. Είναι ευέλικτα και ταιριάζουν για προσθαλάσσωση σε Άγιο Κήρυκο, Εύδηλο,
Αρµενιστή, Καρκινάγρι, Φούρνους. Χρειάζεται βέβαια προσοχή και προδιαγραφές. ΗΓ
∆ροµολογείται η λειτουργία υδατοδροµίων, η δηµιουργία των οποίων θα χρηµατοδοτηθεί και από
το ΕΣΠΑ. Ειδικότερα, όπως αναφέρουν πληροφορίες, σύντοµα ολοκληρώνεται Σχέδιο Προεδρικού
∆ιατάγµατος βάσει του οποίου θα ανοίξει ο δρόµος για την ίδρυση υδατοδροµίων, δίνοντας την
ίδια ώρα τη δυνατότητα ανάπτυξης του δικτύου υδροπλάνων. Το Προεδρικό ∆ιάταγµα, το οποίο
αναµένεται να κατατεθεί τις προσεχείς ηµέρες προς δηµόσια διαβούλευση, έρχεται να «διορθώσει»
όλες εκείνες τις ρυθµίσεις των δύο υπαρχόντων νόµων και της σχετικής ΚΥΑ, που εµπόδιζαν τις
επιχειρήσεις υδροπλάνων να δραστηριοποιηθούν στη χώρα µας. Αξίζει να τονισθεί ότι πολλές
εταιρίες είχαν προσπαθήσει επανειληµµένα στο παρελθόν να ξεκινήσουν δροµολόγια, κυρίως στα
νησιά του Ιονίου, ωστόσο δεν κατάφεραν να επιβιώσουν εξαιτίας της καθυστέρησης εφαρµογής
ενός ολοκληρωµένου θεσµικού πλαισίου.
Στο πλαίσιο αυτό το Υπουργείο Υποδοµών φαίνεται ότι προωθεί την άµεση λειτουργία 3 πιλοτικών
υδατοδροµίων σε Iο, Οθωνούς και Αϊ-Στράτη, ενώ όπως αναφέρουν πηγές προσκείµενες στο
υπουργείο, έχουν κατατεθεί αιτήσεις για την ίδρυση υδατοδροµίων και σε Σαµοθράκη, Θάσο,
Πάρο, Λίµνη Ιωαννίνων, Σποράδες και Πάτµο. Την ίδια στιγµή, ενδέχεται στο νέο θεσµικό πλαίσιο
να ενταχθούν µε προσωρινές άδειες υδατοδρόµια σε Παξούς, Βόλο και Κέρκυρα.
Ιδιαίτερα θετικό για τη γρηγορότερη ανάπτυξη ενός τέτοιου δικτύου είναι το χαµηλό κόστος
δηµιουργίας των µικρών υδατοδροµίων, που εκτιµάται στα 60.000-80.000 ευρώ, καθώς και τη
χρηµατοδότηση µέρους της δηµιουργίας τους από το ΕΣΠΑ. ∆ικαιούχοι ίδρυσης, λειτουργίας και
διαχείρισης υδατοδροµίων θα µπορούν να είναι δηµόσιοι φορείς όπως Λιµενικά Ταµεία,
Οργανισµοί Λιµένων και Οργανισµοί Τοπικής Αυτοδιοίκησης. Επίσης υδατοδρόµια µπορούν να
κατασκευάζονται και από ιδιώτες οι οποίοι µπορούν να έχουν χρήση αιγιαλού για συγκεκριµένο
χρονικό διάστηµα (π.χ. Grand Resort Lagonisi, µαρίνες κ.λπ.).
Με βάση τα προβλεπόµενα για τα µικρά νησιά, τα οποία θα υιοθετούν µικρότερες κατασκευές θα
επιτρέπεται η πραγµατοποίηση µόνο 3 πτήσεων ηµερησίως, ενώ για τα µεγάλα υδατοδρόµια π.χ. σε
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λιµένες θα δίδεται η δυνατότητα για απεριόριστες πτήσεις µε το φως της ηµέρας VFR (πτήσεις εξ
όξεως).
Επίσης σε κάθε υδατοδρόµιο θα απαιτείται υποχρεωτικά η λειτουργία πλωτήρα, χώρου αναµονής
επιβατών και ειδικό σύστηµα πυρασφάλειας µε την ύπαρξη φουσκωτού άνω των 7,5 µέτρων που θα
υποδέχεται το υδροπλάνο.
Επίσης το υδροπλάνο δεν θα προσεγγίζει τον πλωτήρα αν πνέουν άνεµοι πάνω από 5 Mποφόρ, ενώ
αν υπάρχει κυµατισµός έως 6 Mποφόρ το φουσκωτό υποδέχεται τον επιβάτη του αεροσκάφους εν
πλω και τον αποβιβάζει στον πλωτήρα. Με το εν λόγω νοµοθέτηµα θα δίδεται η δυνατότητα για
περισσότερες από 3 πτήσεις ηµερησίως µε το φως της ηµέρας σε κάθε υδατοδρόµιο που θα διαθέτει
σύστηµα WGS (World Geodetic System - 1984). Για τα µικρού µεγέθους αεροδρόµια επιτρέπονται
3 πτήσεις µόνο και µικρότερου µεγέθους πλωτήρες, ενώ για τα µεγάλα, που θα αιτούνται πτήσεις
VFR, θα γίνονται απεριόριστα δροµολόγια αλλά οι βασικές κατασκευές (πλωτήρες, χώρος
υποδοχής) θα είναι µεγαλύτερες.
Σηµειώνεται ότι εποπτεύουσα αρχή δεν θα είναι η ∆ιεύθυνση Λιµενικής Αστυνοµίας (πρώην ΥΕΝ)
αλλά το Υπουργείο Υποδοµών, Μεταφορών και ∆ικτύων.
Φορείς της αγοράς επισηµαίνουν ότι η δηµιουργία ενός κατάλληλου θεσµικού πλαισίου αναµένεται
να προσελκύσει πολλά νησιά αλλά και µαρίνες της χώρας προς την κατάθεση αίτησης για τη
λειτουργία υδατοδροµίου. Μάλιστα, τονίζουν ότι υπάρχει ήδη έντονο ενδιαφέρον επενδυτών από
την Ιταλία, τη Σλοβενία, την Κροατία και την Τουρκία για την ανάπτυξη δικτύων υδροπλάνων
στην Ελλάδα.
http://www.express.gr/news/ellada/269227oz_20100222269227.php3 22-2-2010
επιστροφή
∆ΕΗ: ΒΛΕΠΟΝΤΑΣ ΤΟΥΣ ΠΕΛΑΤΕΣ ΤΗΣ ΝΑ ΦΕΥΓΟΥΝ!...
“…..διεύρυνση του ανταγωνισµού στη λιανική αγορά ηλεκτρικής ενέργειας αναµένεται µέσα στο
2010 και στη ∆EH εκφράζονται ήδη οι πρώτες ανησυχίες, καθώς οι συνολικές απώλειες
υπολογίζονται στα 400 εκατ. € σε ετήσια βάση…” από το energia.gr
Οι ειδήσεις είναι πλέον καθηµερινές. Ιδιωτικές εµπορικές εταιρίες ενέργειας, βασισµένες στην
τωρινή χαµηλή Οριακή Τιµή του Συστήµατος (ΟΤΣ), συνάπτουν συµβόλαια ηλεκτροδότησης
µεγάλων και µεσαίων πελατών της ∆ΕΗ µε χαµηλότερη τιµή στην kwh. Είναι τα περίεργα
παιχνίδια του τρόπου λειτουργίας της απελευθερωµένης µας αγοράς. Όταν είναι υψηλή η ΟΤΣ οι
ίδιες εταιρίες πουλάνε ενέργεια στο σύστηµα θησαυρίζοντας και όταν είναι χαµηλή κερδίζουν τους
πελάτες της µε10%-20% έκπτωση! “Καί ο σκύλος χορτάτος καί η πίττα ολάκερη!”
∆ιαθέτοντας, στην κυριολεξία, ένα γραφείο µε µερικά computers, έχουν την ευελιξία να
προσφέρουν µειωµένες τιµές τις οποίες δυσκολεύεται να παρακολουθήσει η ∆ΕΗ αδύναµη να
αντιδράσει στη µείωση των πελατών της.
Φορτωµένη µε τα βάρη της κατασκευής και λειτουργίας των εγκαταστάσεών της στην παραγωγή,
τη µεταφορά και τη διανοµή, καθώς και µε τις διάφορες υπηρεσίες κοινής ωφέλειας, τις οποίες
προσφέρει χωρίς αντάλλαγµα, δύσκολα θα µειώσει τις τιµές της ώστε να συγκρατήσει τους
πελάτες.
Μία περίπτωση υπάρχει µόνο. Να τους προσφέρει και άλλες υπηρεσίες πέραν της ηλεκτροδότησης.
Χρόνια τώρα, όταν συζητιόταν ακόµη η απελευθέρωση της ενέργειας, κυρίως στα συνδικάτα των
∆ηµόσιων Ηλεκτρικών Εταιριών της Ευρώπης, υπήρχε ο προβληµατισµός του πώς θα αντιδράσουν
αυτές στο άνοιγµα της αγοράς που θα έβαζε στο παιχνίδι της εµπορίας τις µικρές ευέλικτες
επιχειρήσεις.
Τότε διατυπώθηκε για πρώτη φορά πολύ εύστοχα ο όρος “mission: service public”. Να αλλάξει
δηλαδή η αποστολή των µεγάλων ηλεκτρικών επιχειρήσεων και από πωλητές ηλεκτρικής ενέργειας
να γίνουν πωλητές υπηρεσιών. Όταν ο πελάτης δει ότι µπορείς να του προσφέρεις συµβουλές για
την εξοικονόµηση στην κατανάλωσή του, να του προτείνεις µέτρα βελτίωσης της ενεργειακής του
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απόδοσης και να µπορείς αυτά τα µέτρα να τα εφαρµόσεις, µε αποτέλεσµα τη µείωση των εξόδων
του κατά 30-40%, δεν πρόκειται να πάει στον ιδιώτη πάροχο που θα του κάνει 10% ή20% έκπτωση
στο ρεύµα.
Η πώληση εναλλακτικών προϊόντων και υπηρεσιών έχει αναπτυχθεί από τις µεγάλες ηλεκτρικές
εταιρίες στο εξωτερικό µε θεαµατικά στην πλειοψηφία τους αποτελέσµατα. Μια πολύ συγγενική
προς την πώληση ηλ.ενέργειας υπηρεσία είναι η διαχείριση του φωτισµού.
Χαρακτηριστικό παράδειγµα η θυγατρική της Γαλλικής ∆ΕΗ, η CITELUM, που ειδικεύεται στις
υπηρεσίες φωτισµού πόλεων. Ξεκίνησε το 1993 µε 3 άτοµα, σήµερα έχει προσωπικό 1800 ατόµων,
διαχειρίζεται 2 εκατ. φωτιστικά σηµεία σε όλο τον κόσµο και είχε καθαρά κέρδη το 2008 ύψους 11
εκατ.€. Το ίδιο κάνουν και οι ηλεκτρικές ΕΟΝ και RWE στη Γερµανία, η ENEL στην Ιταλία κ.ά.
Η Ελληνική Επιτροπή Φωτισµού (ΕΦΕ) έχει προτείνει 2 πεδία όπου θα µπορούσε η ∆ΕΗ να
αναπτύξει δραστηριότητα µε µεγάλα οφέλη οικονοµικά, περιβαλλοντικά και κοινωνικά. Για τα
πεδία αυτά, που είναι η βελτίωση της ενεργειακής απόδοσης στον υπαίθριο φωτισµό και στις
καταναλώσεις των καταστηµάτων λιανικής, έχει συµµετάσχει η ΕΦΕ στην κατάρτιση Πρότυπων
Καινοτόµων Σχεδίων Ανάπτυξης (ΠΚΣΑ) που αφορούσαν το ένα στο φωτισµό όλης της
Περιφέρειας Θεσσαλίας και το άλλο –“ΜΙΚΡΕΝΕΡΓΕΙΝ”- στα καταστήµατα λιανικής του
ιστορικού κέντρου της Κέρκυρας.
Οι δυνατότητες της ∆ΕΗ στην ανάπτυξη των παραπάνω υπηρεσιών είναι γνωστές σε όλο το
φάσµα των στελεχών της και στους τέως επικεφαλής της, µετά την επιτυχία ενός πιλοτικού
προγράµµατος βελτίωσης ∆ηµοτικού φωτισµού που έγινε στη Λάρισα και τη βράβευση του
“ΜΙΚΡΕΝΕΡΓΕΙΝ” από το ΥΠΟΙΟ.
Τις γνωστοποιούµε και στη σηµερινή ∆ιοίκηση ευελπιστώντας στην άµεση ανταπόκρισή της πριν
εκµεταλλευθούν άλλοι τη µεγάλη ευκαιρία προσφέροντας τις υπηρεσίες βελτίωσης, οπότε σίγουρα
η ∆ΕΗ θα είναι η χαµένη:
1. Oι ∆ήµοι, οι Νοµαρχίες και το Υπουργείο υποδοµών, µέσω των φωτισµών οδών, πλατειών,
αρτηριών, κόµβων, σηράγγων κ.λ.π. είναι από τους µεγαλύτερους πελάτες της ∆ΕΗ, µε
καταναλώσεις που εκτιµώνται στα 2 δις kwh/έτος. Οι ετήσιες εισπράξεις της από αυτές τις
καταναλώσεις ανέρχονται στα 200 και πλέον εκατ.€. Με ένα ποσοστό κέρδους 15% έχει προ
φόρων 30 εκατ.€/έτος.
Η πρόταση είναι να συνάψει η ∆ΕΗ 10ετή συµφωνία µε τους εν λόγω πελάτες χρεώνοντάς τους µε
160 εκατ.€ αντί των 200 κάθε χρόνο και µε όρο να διαχειριστεί τον υπαίθριο φωτισµό τους µε
στόχο τη βελτίωση της απόδοσής του. Στα 10 έτη θα παρακρατήσει 1,6 δις.
Το έργο βελτίωσης θα δώσει µέσο όρο εξοικονόµησης 40%. Εποµένως η ∆ΕΗ θα τροφοδοτήσει
τις συγκεκριµένες εγκαταστάσεις µε 12 δις kwh τη 10ετία, που θα της κοστίσουν 1 δις €. Οι
υπόλοιπες 8 δις kwh που εξοικονοµούνται δε θα τις κοστίσουν τίποτε εφόσον δεν θα παραχθούν.
Θα κερδίσει όµως από το χρηµατιστήριο ρύπων περί τα 200 εκατ. που θα προστεθούν στις
εισπράξεις του 1,6 δις. Θα έχει εποµένως στη 10ετία εισπράξεις 1,8 δις. Το έργο βελτίωσης θα
κοστίσει περί τα 300 εκατ.€. Συνεπώς η ∆ΕΗ θα έχει στη 10ετία συνολικό κέρδος 1,8–1,3=0,50 δις
€ έναντι των 0,30 δις που θα είχε χωρίς το έργο βελτίωσης. Συγχρόνως όµως οι πελάτες της θα
έχουν 40 εκατ.€ όφελος το χρόνο το οποίο µετά τη 10ετία θα ξεπερνά τα 100 εκατ. κάθε χρόνο.
(Βλ. σηµείωση)
Μετά τη 10ετή συµφωνία, µε τις νέες αυξηµένες τιµές της kwh, η ∆ΕΗ, σύµφωνα µε τους
υπολογισµούς µας, θα έχει λίγο περισσότερα έσοδα από το αν δεν έπαιρνε κανένα µέτρο
εξοικονόµησης, οι πελάτες της θα έχουν ετήσιο όφελος πάνω από 100 εκατ.€, ενώ το ηλεκτρικό
σύστηµα της χώρας δε θα χρειαστεί την προσθήκη νέας ισχύος αιχµής ύψους 200 MW και κόστους
περίπου 150 εκατ. €.
Στα µη διασυνδεδεµένα νησιά, όπου η ∆ΕΗ έχει ζηµιές περί τα 300 εκατ.€ το χρόνο, τα κέρδη της
θα είναι πολύ περισσότερα.
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2. Πολλαπλάσια οφέλη θα έχει να πετύχει η ∆ΕΗ αν αναπτύξει, µε βάση το ΜΙΚΡΕΝΕΡΓΕΙΝ, την
υπηρεσία βελτίωσης της ενεργειακής απόδοσης στις εγκαταστάσεις των µικρών καταστηµάτων
όπου τα περιθώρια, λόγω της έλλειψης εξειδικευµένων συµβούλων, είναι πολύ µεγάλα. Αρκεί να
αναλογιστεί κανείς ότι η εξοικονόµηση ενέργειας που υπολογίστηκε για τα 3000 καταστήµατα της
Κέρκυρας αγγίζει τα 20 εκατ. kwh/έτος.
1/3/2010
Χ. Χρηστίδης, τ. ∆/τής ∆ΕΗ, ∆Σ Ελληνικής Επιτροπής Φωτισµού
Σηµ.Το όφελος αυτό αναλογεί, για µια πόλη στο µέγεθος της Λάρισας, σε 200.000 €/έτος κατά τη
10ετία των µέτρων και σε 500.000 €/έτος στη συνέχεια.
επιστροφή
ΝΕΑ ∆ΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗ - «ΚΑΛΛΙΚΡΑΤΗΣ»
Εργαλείο για την προώθηση της αντιλαϊκής πολιτικής
Μεγάλα δεινά θα φέρει ο ΚΑΛΛΙΚΡΑΤΗΣ στην Επαρχία Ικαρίας, και µάλιστα χωρίς να έχει γίνει
κάποια ουσιαστική συζήτηση αν έβλαψε ή οφέλησε την επαρχία Ικαρίας ο ΚΑΠΟ∆ΙΣΤΙΡΑΣ. Οι
∆ήµοι, για άλλη µια φορά θα ρίξουν µερικές τουφεκιές, αλλά τελικά θα συναινέσουν, αφού οι
εργολαβίες και η αδιαφάνεια µεγαλώνουν για τους κρατούντες, όπως και τα λεφτά που βάζουν
στην τσέπη τους. ∆υστυχώς, δεν φταίει η Ικαριακή ραστώνη για την ανυπαρξία διαλόγου και
προβληµατισµού, αλλά η ιδιοτέλεια. Γιαυτό και διαβάλλονται και υποτιµούνται οι υγιείς φωνές του
τόπου, όταν ορθώνουν άποψη. ΗΓ.

Μέσα στο Μάη αναµένεται να ψηφιστεί το νοµοσχέδιο
Βασικό πυλώνα του προγράµµατος σταθερότητας αποτελεί ο «Καλλικράτης», όπως έκανε σαφές
χτες ο υπουργός Εσωτερικών, Γ. Ραγκούσης, παρουσιάζοντας τα σχέδια της κυβέρνησης για τη νέα
διοικητική µεταρρύθµιση.
Στο πλαίσιο της ενηµέρωσης που έκανε χτες ο υπουργός στην Κεντρική Ένωση ∆ήµων και
Κοινοτήτων Ελλάδας, προτάθηκε η νέα µεταρρύθµιση ως «εθνικό εγχείρηµα» που «οδηγεί σε
σηµαντικότατες εξοικονοµήσεις», σηµατοδοτώντας έτσι τη βούληση του αστικού κράτους να
δηµιουργήσει καλύτερες προϋποθέσεις για την κερδοφορία του κεφαλαίου, χτυπώντας εργασιακά
δικαιώµατα και κατακτήσεις.
Στην κατεύθυνση αυτή προβλέπεται η µεταφορά στους δήµους (σ.σ. οι οποίοι δε θα ξεπερνούν τους
370) µιας σειράς αρµοδιοτήτων που ασκούν σήµερα οι Νοµαρχίες καταρχήν και άλλων στη
συνέχεια µε στόχο «ένα κυριολεκτικά επιτελικό κράτος απαλλαγµένο από κάθε αρµοδιότητα που
µπορεί να ασκηθεί αποκεντρωµένα ή από την αυτοδιοίκηση», είπε χαρακτηριστικά ο υπουργός.
Στην πραγµατικότητα, αυτό σηµαίνει ότι η ενίσχυση της συµβολής της τοπικής και περιφερειακής
διοίκησης θα γίνει στην κατεύθυνση εξυπηρέτησης της επιχειρηµατικότητας και µέσω της
µεταφοράς αρµοδιοτήτων όπως η Παιδεία, η Υγεία - Πρόνοια, το Περιβάλλον κ.ά. δηλαδή τοµείς
που την ευθύνη για τη χρηµατοδότηση και υλοποίησή τους θα έπρεπε να την έχει το κράτος.
Σύµφωνα µε τους σχεδιασµούς της κυβέρνησης, οι νέοι δήµοι και περιφέρειες θα λειτουργήσουν
από την 1η Γενάρη 2011.
Στους σχεδιασµούς αυτούς συναινούν οι δυνάµεις στην ΚΕ∆ΚΕ (ΠΑΣΟΚ, Ν∆, ΣΥΝ/ΣΥΡΙΖΑ)
όπως επαναβεβαιώθηκε χτες, µε µόνη τη «∆ηµοτική Αγωνιστική Συσπείρωση» (∆ΑΣ) να εκφέρει
µια άλλη πολιτική που εκφράζει την αντίθεση στη νέα µεταρρύθµιση, καθώς «αυτό που
επιχειρείται είναι οι νέες δοµές να υπηρετήσουν την αντιλαϊκή πολιτική, οι δήµοι να λειτουργήσουν
στη βάση της επιχειρηµατικότητας και ανταποδοτικότητας και µε το εντέλλεσθαι από το επιτελικό
κράτος, σαρώνοντας εργασιακά δικαιώµατα», όπως δήλωσε ο εκπρόσωπός της, Χρ. Τέγος.
Ο υπουργός έκανε λόγο για µετατάξεις προσωπικού, µαζί µε τις νέες αρµοδιότητες που αναµένεται
να µεταφερθούν στους δήµους, ενώ οι µόνες προσλήψεις που ανέφερε ότι θα γίνουν αφορούν αυτές
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επιστηµονικού προσωπικού. Ο ίδιος, σε άλλες δηλώσεις του νωρίτερα σε τηλεοπτικό σταθµό,
έκανε λόγο για ορθολογική αξιοποίηση του ανθρώπινου δυναµικού στο πλαίσιο του «Καλλικράτη»,
σηµατοδοτώντας ανακατανοµή του προσωπικού αρχικά στην Τοπική ∆ιοίκηση.
Νέες αρµοδιότητες
Οι αρµοδιότητες που µεταφέρονται από τις νοµαρχίες στους δήµους είναι:
* Πολιτικές Πρόνοιας και υπηρεσίες Υγείας, όπως καταβολή επιδοµάτων, χορήγηση άδειας
ίδρυσης και λειτουργίας ιδιωτικών παιδικών σταθµών, εµβολιασµοί.
* Παιδεία. Το σχολείο γίνεται αποκλειστικά υπόθεση των δήµων, οι οποίοι αναλαµβάνουν την
ανέγερση, επισκευή και συντήρηση σχολικών κτιρίων, την κατανοµή πιστώσεων στις σχολικές
επιτροπές, τη µεταφορά µαθητών.
* Πολεοδοµίες, όπως έκδοση οικοδοµικών άδειων, έλεγχος µελετών. Εµπόριο, όπως ο έλεγχος
των λαϊκών αγορών και των περιπτέρων. Μεταφορές, όπως οι δηµοτικές και αστικές συγκοινωνίες.
Η µελέτη και εκτέλεση έργων που αφορούν στη γεωργία, την κτηνοτροφία, την αλιεία και την
αγροτική οδοποιία.
Φόροι για τον «Καλλικράτη»
Στο µεταξύ, τη µεταρρύθµιση αναµένεται να πληρώσει ο λαός, καθώς, όπως είπε ο υπουργός,
«δηµιουργείται ένα χρηµατοδοτικό µείγµα που να µπορεί να αντέξει σε επιµέρους διαφοροποιήσεις
της οικονοµικής συγκυρίας», θα µπορεί δηλαδή να διαµορφώνεται κατά το δοκούν από τις
κυβερνήσεις. Αυτό το µείγµα αποτελούν ο Φόρος Εισοδήµατος Φυσικών και Νοµικών Προσώπων,
ο Φόρος Ακίνητης Περιουσίας και ο Φόρος Προστιθέµενης Αξίας. Τα ποσοστά των παραπάνω
φόρων που θα εισπράττουν οι δήµοι δε διευκρινίστηκαν. Σε κάθε περίπτωση, όµως, η φορολογία
αποτελεί τη βάση της νέας χρηµατοδότησης. Προβλέπεται δε η ένταξη στο πρόγραµµα
«ΕΛΛΑ∆Α» ενός ειδικού αναπτυξιακού προγράµµατος, ύψους 4 δισ. ευρώ.
Προσπάθεια να εµφανιστεί ως «εγγυητής» των περιορισµένων οικονοµικών αιτηµάτων που είχε
βάλει η ΚΕ∆ΚΕ στο ετήσιο συνέδριό της, κατέβαλε ο υπουργός, αποφεύγοντας να εξηγήσει γιατί
οι ΚΑΠ του Φλεβάρη είναι µειωµένοι έως και 35%. Ο πρόεδρος της ΚΕ∆ΚΕ, Ν. Κακλαµάνης,
πρότεινε ως ...λύση για τα κόκκινα ταµεία πολλών δήµων τη δανειοδότηση από την Ευρωπαϊκή
Τράπεζα.
Ο Χρ. Τέγος υπογράµµισε ότι αυτό που επιχειρείται, έχει δοκιµαστεί νωρίτερα σε άλλες
ευρωπαϊκές χώρες. Ανέφερε παραδειγµατικά τη Γαλλία, όπου µετά τη µεταφορά αρµοδιοτήτων
στην αυτοδιοίκηση, ανάµεσα σε άλλα, σχολεία έκλεισαν, εκπαιδευτικοί απολύθηκαν. Θύµισε ότι
από το 2003-2008, οι κυβερνήσεις χρωστούν πάνω από 1,5 δισ. ευρώ στους δήµους για τις
µεταφερθείσες αρµοδιότητες.
Εντός των ηµερών ολοκληρώνεται το θεσµικό πλαίσιο του «Καλλικράτη» και ακολούθως θα
γνωστοποιηθεί η πρόταση της κυβέρνησης για το χωροταξικό, µε στόχο το νοµοσχέδιο να ψηφιστεί
µέσα στο Μάη.
http://www2.rizospastis.gr/story.do?id=5553323&publDate=17/3/2010
επιστροφή
Η υποβάθµιση των εδαφών βλάπτει σοβαρά και το κλίµα!
Άλλο ένα επιχείρηµα κατά της υπερβόσκησης που προκαλεί διάβρωση, ερηµοποίηση και
καταστροφή των καλλιεργειών. Συνδέεται και µε το κλίµα. ΗΓ
02/25/2010
Μια από τις λιγότερο γνωστές πτυχές της κλιµατικής αλλαγής, φέρνουν στο ευρωκοινοβούλιο οι
Οικολόγοι Πράσινοι. Πρόκειται για το ισοζύγιο ανάµεσα στην απορρόφηση αερίων του
θερµοκηπίου από το έδαφος και την αντίστοιχη αποδέσµευσή τους στην ατµόσφαιρα, όταν η
διαχείριση των εδαφών δεν είναι ορθή. Πρόσφατη επιστηµονική µελέτη εκπέµπει σήµα κινδύνου
ότι η συνολική επιβάρυνση του κλίµατος από την αποδέσµευση των αερίων, υπερβαίνει σήµερα το
όφελος της απορρόφησης διοξειδίου του άνθρακα από δάση και λιβάδια.
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Για την αντιµετώπιση της απειλής, όλοι συµφωνούν ότι απαιτείται λιγότερο εντατική γεωργία,
εκτατική διαχείριση των βοσκοτόπων και της κτηνοτροφίας, επέκταση της βιολογικής γεωργίας και
προστασία της οργανικής ουσίας των εδαφών, ιδιαίτερα όσων απειλούνται µε διάβρωση ή
ερηµοποίηση.
Η ερώτηση του Μιχάλη Τρεµόπουλου θέτει υπόψη της Κοµισιόν την πρόσφατη επιστηµονική
µελέτη, συνδυάζοντας την µε τις προτάσεις για λύσεις στο πρόβληµα, καθώς και µε το ναυάγιο
προηγούµενης προσπάθειας για σχετική κοινοτική Οδηγία το 2006-7. Κεντρική θέση έχει το
ερώτηµα για επαναφορά της πρότασης για ευρωπαϊκή νοµοθεσία Προστασίας των Εδαφών. Τα
υπόλοιπα ερωτήµατα αφορούν την ύπαρξη πολιτικής βούλησης για ηπιότερη διαχείριση των
γεωργικών εδαφών και βοσκοτόπων, την προστασία της οργανικής τους ουσίας, καθώς και τη
συστηµατική παρακολούθηση της ποιότητας και εξέλιξης τόσο των εδαφών, όσο και της
ατµόσφαιρας.
«Η κλιµατική αλλαγή αποτελεί ένα ακόµη σοβαρό λόγο να προωθήσουµε βιώσιµη και ήπια αγροτική
οικονοµία, µε κορµό τη βιολογική γεωργία και κτηνοτροφία», δήλωσε ο Μιχάλης Τρεµόπουλος. «Τα
εδάφη αντιπροσωπεύουν πολύτιµο φυσικό πόρο, και όχι απλώς πρώτη ύλη για τα κοντόφθαλµα
συµφέροντα της εντατικής γεωργίας. Η Ευρώπη οφείλει αυτή τη φορά να βρει την πολιτική βούληση
για ένα κοινό πλαίσιο αποτελεσµατικής προστασίας των εδαφών και του κλίµατος».
Ακολουθεί το κείµενο της ερώτησης του Μιχ.Τρεµόπουλου
Θέµα: Αέρια του Θερµοκηπίου και διαχείριση εδαφών
Πρόσφατη έρευνα (1) στο πλαίσιο του CarboEurope, διερεύνησε το ισοζύγιο εκποµπών αερίων
θερµοκηπίου (GHG) των εδαφών, όπως αυτό επηρεάζεται από τη διαχείριση της γης. Υπογραµµίζει
τη σηµαντική συµβολή των αερίων πέραν του CO2, όπως το µεθάνιο και τα οξείδια του αζώτου. Η
έρευνα δείχνει ότι οι συνεισφορές του υποξειδίου του αζώτου (N2O), του µεθανίου (CH4) και του
διοξειδίου του άνθρακα (CO2) από τα τυρφώδη εδάφη, κυρίως µέσω των γεωργικών εκποµπών,
ουσιαστικά ακυρώνουν τα οφέλη από την απορρόφηση άνθρακα από δάση και λιβάδια. Για τη
µείωση των εν λόγω εκποµπών έχει προταθεί σειρά µέτρων (2), όπως µείωση των εξωτερικών
εισροών, εκτατική διαχείριση βοσκοτόπων, ανάπτυξη βιολογικής γεωργίας, προστασία της
οργανικής ουσίας του εδάφους, αποκατάσταση αποστραγγισθέντων τυρφώνων, αποκατάσταση του
άνθρακα στα υποβαθµισµένα εδάφη που κινδυνεύουν από διάβρωση ή ερηµοποίηση. Εξάλλου, η
προστασία των εδαφών ώστε να προστατευτεί η δυνατότητα των εδαφών να λειτουργούν ως
δεξαµενές άνθρακα, ήταν ένας από τους στόχους της πρότασης για µια Οδηγία για την Προστασία
των Εδαφών (3), για την οποία δεν είχε επιτευχθεί όµως πολιτική συµφωνία(4).
Ερωτάται λοιπόν η Επιτροπή:
1. Προτίθεται να λάβει επιπλέον µέτρα για µείωση των εξωτερικών εισροών σε γεωργίακτηνοτροφία και προώθηση της βιολογικής γεωργίας και της εκτατικής διαχείρισης βοσκοτόπων;
2. Προτίθεται να λάβει µέτρα για την αποκατάσταση αποστραγγισθέντων τυρφώνων και την
προστασία της οργανικής ουσίας στα πλούσια σε αυτήν εδάφη;
3. Προτίθεται να ακολουθήσει την πρόταση της έρευνας (1) για λεπτοµερή
καταγραφή των εδαφών της ΕΕ, δηλαδή µητρώο ποιότητας εδαφών
και παρακολούθησης της εξέλιξής τους;
4. Προτίθεται να επαναφέρει πρόταση νοµοθετικού πλαισίου για την Προστασία των Εδαφών,
ώστε να προστατευτεί αποτελεσµατικά η λειτουργία των εδαφών ως δεξαµενών άνθρακα;
5. Προτίθεται να ακολουθήσει την πρόταση της έρευνας (1) όσον αφορά την
ανάγκη ύπαρξης επιπλέον σταθµών ατµοσφαιρικής παρακολούθησης στην περιοχή των
Βαλκανίων;
____________________
(1) Schulze, E.D. Luyssaert, S., Ciais, P. et al. (2009). Importance of methane and nitrous oxide for
europe’s terrestrial greenhouse-gas balance. Nature Geosience. 2: 842-850
(2) CEC (2009), The role of European agriculture in climate change mitigation, SEC(2009) 1093
final, COMMISSION STAFF WORKING DOCUMENT, Brussels, 23.7.2009
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(3) CEC (2006), Proposal for a DIRECTIVE OF THE EUROPEAN PARLIAMENT AND OF THE
COUNCIL establishing a framework for the protection of soil and amending Directive 2004/35/EC,
(presented by the Commission), COM(2006) 232 final, Brussels, 22.9.2006
(4) CEC (2007), 2842nd Council meeting – ENVIRONMENT, PRESS RELEASE 16183/07 (Presse
286), Brussels, 20 December 2007
επιστροφή
Ενεργειακό πριµ για 100.000 σπίτια
Ζητείται κάποιος να µας ενηµερώσει. Για την Ικαρία και τους Φούρνους που εξαρτώνται από το
πετρέλαιο, τόσο η εξοικονόµηση ενέργειας όσο και τα φωτοβολταϊκά στις στέγες των σπιτιών
(όπως θα διαβάσετε σε άλλο άρθρο) είναι απόλυτα αναγκαία. Ποιος όµως να µας πληροφορήσει; Οι
∆ήµαρχοί µας φρόντισαν και για αυτό.
Η Αναπτυξιακή Εταιρεία Επαρχίας Ικαρίας είναι ανύπαρκτη. Το κέντρο Πληροφόρησης Νέων στον
Εύδηλο που φτιάχθηκε µε κονδύλια της ΓΓΝΓ ποτέ δεν λειτούργησε. Κι αν τους πείς τίποτε θα σου
απαντήσουν «να ενηµερώνει το κράτος!» χωρίς να βλέπουν ότι µοιάζουν επικίνδυνα µε την
κεντρική εξουσία. Και µετά τον ΚΑΛΛΙΚΡΑΤΗ θα γίνουν ίδιοι. ΗΓ.
Επιδοτήσεις και άτοκα δάνεια για τις παρεµβάσεις
Γιώργος Φιντικάκης
Ευρω-πριµ της τάξεως των 2.000- 3.000 ευρώ ανά δικαιούχο προβλέπει στην τελική µορφή του το
περιβόητο σχέδιο για την εξοικονόµηση ενέργειας στα σπίτια, το οποίο θα ανακοινωθεί εντός των
προσεχών ηµερών από το υπουργείο Περιβάλλοντος µε στόχο να εφαρµοστεί τον Ιούνιο.
Το σχέδιο θα δίνει τη δυνατότητα στον δικαιούχο να αναβαθµίσει ενεργειακά το σπίτι του, είτε
παίρνοντας απευθείας επιδότηση για το κόστος των προτεινόµενων εργασιών (µε µέγιστο ποσοστό
το 30% του κόστους) είτε λαµβάνοντας ένα επισκευαστικό δάνειο από τράπεζες, µε επιδότηση του
επιτοκίου που µπορεί να φθάσει και το 100%. Είτε στη µία είτε στην άλλη περίπτωση, το σπίτι θα
πρέπει πρώτα να έχει ελεγχθεί από ενεργειακό επιθεωρητή, ώστε να είναι γνωστό ποια σηµεία
χρήζουν παρεµβάσεων. Το κόστος της επιθεώρησης δεν έχει οριστικοποιηθεί αλλά, σύµφωνα µε
πληροφορίες, θα αρχίζει από ένα ευρώ το τετραγωνικό µέτρο µε ενδεχόµενη διαβάθµιση αναλόγως
των τετραγωνικών.
Σύµφωνα µε τις ίδιες πηγές, το υπουργείο φιλοδοξεί να επωφεληθούν περίπου 45.000- 50.000
σπίτια από το πρόγραµµα των άτοκων δανείων και άλλα 30.000- 40.000 από τις απευθείας
επιδοτήσεις για ενεργειακές εργασίες. Συνολικά έχει τεθεί ως στόχος να ικανοποιηθούν περίπου
100.000 δικαιούχοι (είτε µεµονωµένα διαµερίσµατα και µονοκατοικίες είτε ολόκληρα κτίρια), αντί
για τους µόλις 15.000 του αρχικού σχεδιασµού. Για τον σκοπό αυτό, η ηγεσία του υπουργείου
Περιβάλλοντος έχει καταφέρει να εξασφαλίσει, πέραν των 100 εκατ. ευρώ του αρχικού
σχεδιασµού, επιπλέον κονδύλια, είτε από άλλα κοινοτικά προγράµµατα του υπουργείου Οικονοµίας
είτε από την Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων.
Εργασίες που θα επιδοτούνται
Αναφορικά µε τις εργασίες που θα επιδοτούνται, θα είναι εκείνες που θα προτείνουν στο κείµενό
τους οι ενεργειακοί επιθεωρητές, όπως θερµοµόνωση κελύφους, αλλαγές κουφωµάτων, τζαµιών,
καυστήρα και λέβητα, καθώς επίσης τοποθέτηση σκιάστρων για την όσο το δυνατόν λιγότερη
χρήση κλιµατιστικών συσκευών και εποµένως την εξοικονόµηση ενέργειας. Έστω, για παράδειγµα,
δικαιούχος που επιλέγει τη λύση του επιδοτούµενου δανείου από τράπεζα για να κάνει τρεις
διαφορετικές παρεµβάσεις στο διαµέρισµά του. Το δάνειο είναι ύψους 15.000 ευρώ και δεδοµένου
ότι το µέσο τραπεζικό επιτόκιο αυτής της κατηγορίας είναι το 6%, αν το κράτος το επιδοτήσει κατά
100%, σηµαίνει ότι ο δικαιούχος θα λάβει στην ουσία ενίσχυση 2.000- 3.000 ευρώ.
Τα κίνητρα θα ανακοινωθούν µαζί µε το τελικό σχέδιο του Κανονισµού Ενεργειακής Απόδοσης
των Κτιρίων (γνωστού ως ΚΕΝΑΚ) που προβλέπει υποχρεωτικές ενεργειακές επιθεωρήσεις για
όλα τα καινούργια κτίρια, αλλά και τα παλαιά εφόσον αυτά πρόκειται να πωληθούν. Το σχέδιο
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οριστικοποιείται αυτές τις ηµέρες, καθώς ενσωµατώνονται κάποιες αλλαγές µετά την ολοκλήρωσηπρο µερικών εβδοµάδων- της δηµόσιας διαβούλευσης. Σύµφωνα µε τις πληροφορίες, τα ενεργειακά
όρια που έχουν τεθεί από τον Κανονισµό είναι ελαστικά, δεδοµένης της δύσκολης οικονοµικής
συγκυρίας που δεν αφήνει πολλά περιθώρια στους ιδιοκτήτες ακινήτων για παρεµβάσεις µεγάλου
κόστους. Έτσι, ένα νεόδµητο, για παράδειγµα, ακίνητο θα µπορεί σχετικά εύκολα να λάβει θετική
αξιολόγηση (να καταταγεί, για παράδειγµα, στην κλάση Β), ώστε εν συνεχεία να µην απαιτούνται
πολύ κοστοβόρες παρεµβάσεις για να ανέβει κατηγορία (Α ή Α+).
Τον Μάιο οι πρώτες επιθεωρήσεις
Εντός του Μαΐου αναµένεται να πραγµατοποιηθούν στην αγορά οι πρώτες επιθεωρήσεις αυτού του
είδους, αφού µαζί µε τον ΚΕΝΑΚ θα ανακοινωθεί και το προεδρικό διάταγµα για τους
Ενεργειακούς Επιθεωρητές, που θα ορίζει τι θα πρέπει να διαθέτουν. Εξαιτίας και της κρίσης στην
οικοδοµή, είναι πολλές χιλιάδες οι µηχανικοί και οι απόφοιτοι ΤΕΙ (από το σύνολο των 300.000
πανελλαδικά) που περιµένουν µε ενδιαφέρον το νέο θεσµικό πλαίσιο, προκειµένου να
δραστηριοποιηθούν στον χώρο.
Το νέο καθεστώς θα έχει µια µεταβατική περίοδο 8 µηνών από την ισχύ του, κατά την οποία
δυνατότητα να κάνουν επιθεωρήσεις θα έχουν µόνο µηχανικοί, εφόσον έχουν εµπειρία 10 ετών και
άνω. Στο µεσοδιάστηµα θα έχουν διεξαχθεί τα σχετικά σεµινάρια που ετοιµάζει το ΤΕΕ, ώστε να
εκπαιδευθούν όσοι θέλουν να δραστηριοποιηθούν στο συγκεκριµένο αντικείµενο (φυσικοί,
µαθηµατικοί και πολλοί άλλοι έχουν εκδηλώσει ενδιαφέρον).
http://www.tanea.gr/default.asp?pid=2&artid=4561660&ct=3
επιστροφή
«Ξεπαγώνουν» την ενεργειακή αναβάθµιση κτιρίων

Ξαναζωντανεύει σύµφωνα µε όλες τις ενδείξεις το πρόγραµµα «Εξοικονοµώ κατ' οίκον»,
µέσω του οποίου θα επιδοτείται η ενεργειακή αναβάθµιση κατοικιών.
ΜΙΧΑΛΗΣ ΚΑΪΤΑΝΤΖΙ∆ΗΣ
Το πρόγραµµα «πάγωσε» αµέσως µετά τις εκλογές του Οκτωβρίου, καθώς σύµφωνα µε τον
αρµόδιο υφυπουργό Γιάννη Μανιάτη, δεν υπήρχε στο ΕΣΠΑ πρόβλεψη δέσµευσης των 400
εκατοµµυρίων, όπως είχε εξαγγείλει η προηγούµενη κυβέρνηση.
Το πρόβληµα αυτό δείχνει να ξεπερνιέται εν τέλει σε συνεργασία µε το υπουργείο Οικονοµίας. Η
διαφορά είναι ότι το κονδύλι της επιδότησης θα είναι µικρότερο και σε αντιστάθµιση, θα
προβλέπεται η επιδότηση επιτοκίου µέχρι και 100% για δάνεια που θα ληφθούν. Επιπλέον, αλλάζει
και ο γενικότερος σχεδιασµός του προγράµµατος, το οποίο θα συνδέεται πλέον µε την εφαρµογή
του Κανονισµού Ενεργειακής Αναβάθµισης Κτιρίων -ΚΕΝΑΚ.
Ειδικότερα και σύµφωνα µε πληροφορίες, το πρόγραµµα θα προβλέπει την ενίσχυση µε περίπου
30% του κόστους προµήθειας υλικών και εργασιών για την αλλαγή καυστήρων, µόνωση κτιρίων,
τοποθέτηση διπλών υαλοπινάκων, ενώ, σύµφωνα µε τις ίδιες πληροφορίες, στις επιδοτούµενες
εργασίες προστίθεται και η σκίαση των κατοικιών.
Επίσης, ο νέος σχεδιασµός του προγράµµατος θα προβλέπει ότι το είδος των εργασιών που θα
γίνουν σε µία κατοικία θα το προσδιορίζει ο ενεργειακός επιθεωρητής. ∆ηλαδή οι εργασίες θα
συνδέονται µε τον ενεργειακό έλεγχο, προκειµένου το κτίριο να καταταγεί σε συγκεκριµένη
κατηγορία.
Συνολικά εκτιµάται ότι στο πρόγραµµα θα µπορέσουν να ενταχθούν περίπου 70.000 κατοικίες, είτε
λαµβάνοντας επιδότηση είτε λαµβάνοντας επιδοτούµενα δάνεια.
Σύµφωνα µε το σχεδιασµό του υπουργείου, η εφαρµογή του θα πρέπει να αναµένεται από τον
Ιούνιο και µετά, καθώς θα πρέπει να προηγηθεί η έκδοση του Προεδρικού ∆ιατάγµατος για τους
ενεργειακούς επιθεωρητές.
Αναφορικά µε το κόστος της ενεργειακής επιθεώρησης, η γ.γ. του ΥΠΕΚΑ Μαργαρίτα
Καραβασίλη, σε δηλώσεις της στο ΑΠΕ, επισηµαίνει ότι ισχύει το ένα ευρώ ανά τετραγωνικό
µέτρο, στο οποίο είχε καταλήξει η προηγούµενη κυβέρνηση. Πρόσθεσε ωστόσο ότι είναι
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ενδεχόµενο να υπάρξει κάποια διαβάθµιση. Όπως δε ανέφερε επιγραµµατικά, «ο επιθεωρητής θα
ελέγχει όλο το σύστηµα και ο ιδιοκτήτης οποιαδήποτε στιγµή θελήσει να βελτιώσει το σπίτι του, θα
ξέρει πόσο στοιχίζει, τι όφελος θα έχει και θα λαµβάνει τεκµηριωµένες οδηγίες για το πώς θα
προχωρήσει στην ανακαίνιση».
http://www.enet.gr/?i=issue.el.home&date=22/02/2010&id=134554
επιστροφή
Παγωµένα τα κονδύλια για τους πυρόπληκτους!
Ποιος θυµάται τις πυρκαγιές του 2007 στην Ηλεία; Εµείς. Τι έγινε; Ελάχιστα! ∆ιαβάστε, για να
καταλάβετε πλήρως την έννοια «κροκοδείλια δάκρυα» ΗΓ
04 Μάρτιος 2010
έγκυρο πρόσωπο, ιδανικότερα καταγόµενο
∆υόµιση χρόνια έχουν συµπληρωθεί από τις
από τις καµένες περιοχές, ώστε να τεθούν
καταστροφικές πυρκαγιές που κατέκαψαν 1
χωρίς καµία άλλη καθυστέρηση οι αναγκαίες
εκατοµµύριο στρέµµατα δασικής και
υπογραφές για την προώθηση των
γεωργικής γης στην Ηλεία και 300.000 στην
εγκεκριµένων έργων. Αυτό θα ανοίξει τον
Αιγιάλεια. Σήµερα, πέντε ολόκληρους µήνες
δρόµο για την σχεδιασµένη απορρόφηση των
µετά την ανάληψη της εξουσίας από την
κονδυλίων - που δεν βαρύνουν τον
κυβέρνηση Γ. Παπανδρέου, η απορρόφηση
προϋπολογισµό - προς όφελος των πληγεισών
των κονδυλίων του Ταµείου Αποκατάστασης
περιοχών, οι οποίες επί δυόµιση χρόνια
Πυροπλήκτων είναι σε τραγική στασιµότητα.
πασχίζουν να ορθοποδήσουν,
Σε ηµερίδα που διοργάνωσε το ΤΕΕ ∆υτικής
αντιµετωπίζοντας τα προβλήµατα των
Ελλάδος στις 3 Μαρτίου για τα προβλήµατα
κατεστραµµένων υποδοµών και προπαντός
των πυρόπληκτων περιοχών, εµβρόντητοι οι
της αποµάκρυνσης του παραγωγικού τους
συµµετέχοντες άκουσαν ∆ήµαρχο
πληθυσµού.
πυρόπληκτης περιοχής να τονίζει ότι κανένα
Επιτέλους φτάνει!
Η γενικότερη - και οφθαλµοφανής πια έργο στήριξης των περιοχών αυτών από τα
έλλειψη προετοιµασίας του κυβερνώντος
χρήµατα του συγκεκριµένου ταµείου δεν
κόµµατος για την αντιµετώπιση της κρίσιµης
προχωρεί διότι, αν και η διοίκηση
κατάστασης της χώρας στην προκειµένη
Μολυβιάτη έχει από µηνών παραιτηθεί, δεν
περίπτωση, λαµβάνει χαρακτηριστικά
έχει ακόµη αντικατασταθεί!
Οι Οικολόγοι Πράσινοι κάνουµε έκκληση για
αναλγησίας.
άµεσο διορισµό διοίκησης µε επικεφαλής
επιστροφή
Αναδασώσεις - πυροτεχνήµατα, αντί πολιτικής για τα δάση
∆ηµοσιεύουµε ένα άκρως διαφωτιστικό κείµενο για µια κριτική στην Κυβέρνηση του ΠΑΣΟΚ και
µάλιστα σε έναν τοµέα, όπως είναι το περιβάλλον, που αποτελεί κεντρικό άξονα της πολιτικής της.
Χρειαζόµαστε πολιτική για τα δάση και όχι ...πυροτεχνήµατα! ΗΓ
Μαρτιος 2010
∆ιαµαρτυρόµαστε για τον τρόπο παρέµβασης στα δασικά οικοσυστήµατα:
Για την καταστροφή των δασοβιοκοινοτήτων και της φυσικής αναγέννησης µε ερπυστριοφόρα
σκαπτικά µηχανήµατα που πραγµατοποιούν "αναδασώσεις", αλλά και για τον αντι-αειφορικό
χαρακτήρα της ίδιας της πρακτικής των δενδροφυτεύσεων στην κλίµακα που προωθούνται.
Επί πλέον, δεν βλέπουµε κάποια επί της ουσίας κίνηση όσον αφορά στην προστασία του ίδιου του
θεσµού του δάσους. Ιδίως στην Αττική, αφήνεται στην εκµετάλλευση από διάφορους
καταστροφικούς µηχανισµούς, όπως είναι οι καταπατήσεις-διεκδικήσεις, οι χωµατερές, τα
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µπάζα, και βέβαια, η παράνοµη βόσκηση, που οδηγούν στη συρρίκνωση, τη φθορά και την πλήρη
απαξίωσή του. Ζητάµε ουσιαστικές λύσεις στα προβλήµατα, όχι αναδασώσεις-πυροτεχνήµατα.
Μπορεί το δάσος να κάηκε, όµως δεν πέθανε, όπως δεν πέθαναν ζώα και φυτά που ενδηµούν σε
αυτό. Οποιαδήποτε επέµβαση πρέπει να λαµβάνει υπόψη της αυτούς τους µόνιµους κατοίκους που
προσπαθούν να επιβιώσουν στο εχθρικό περιβάλλον που δηµιουργούν οι ανθρώπινες παρεµβάσεις
της αποκαλούµενης αποκατάστασής του, µετά από καταστροφικές πυρκαγιές.
Αν έχετε διαφορετικές απόψεις, ας γίνει η παρούσα διαµαρτυρία αρχή ενός γόνιµου διαλόγου.
Στόχος µας είναι η ανάδειξη της εγγενούς αξίας των δασών και της ιδιαιτερότητας της
υπόστασής τους. Τα δάση δεν είναι ούτε εργοτάξια, ούτε αγροτικές γαίες για να έχουν αυτή την
αντιµετώπιση.
Αρκετά πια µε την πολιτική των "χιλιάδων δένδρων", θέλουµε πολιτική για τα δάση.
εθελοντική οµάδα green it up again
(ακολουθεί το κείµενο των τριών οργανώσεων)
Το ΥΠΕΚΑ στις 11/2/2010 εξήγγειλε ένα τετραετές πρόγραµµα αναδάσωσης 100.000
στρεµµάτων, κόστους 45 εκ. ευρώ.
Το πρόγραµµα, αποτελείται από 3 µέρη: τη φύτευση, το πότισµα και τη φύλαξη και στο
µεγαλύτερο µέρος του θα υλοποιηθεί από εργολάβους.
«…µέχρι σήµερα έχουν γίνει πάρα πολλές αναδασώσεις στη χώρα µας, πάρα πολλές αναδασώσεις
στην
Αττική, αλλά δυστυχώς µετά από ένα διάστηµα 2 ή 3 µηνών δεν υπήρχε τίποτα».
Θ. Μωραϊτης, Υφυπουργός ΥΠΕΚΑ, Συνέντευξη Τύπου*, 11/2/2010
Αλήθεια, το πρόγραµµα αναδασώσεων που εξάγγειλε το ΥΠΕΚΑ πρόκειται να αλλάξει αυτή την
κατάσταση;
Είναι σαφές ότι το πρωταρχικό µέτρο που οφείλει να πάρει το ΥΠΕΚΑ είναι να εξασφαλίσει
τις προϋποθέσεις βιωσιµότητας των δασών και των δασικών εκτάσεων. Οι προϋποθέσεις αυτές
είναι οι εξής:
- Εξάλειψη της βασικότερης απειλής, που είναι οι διεκδικήσεις και οι καταπατήσεις δασών
και δασικών εκτάσεων και οι οποίες βέβαια δεν είναι άσχετες µε τις δασικές πυρκαγιές. Είναι
απαράδεκτο µια αποκαλούµενη ελεύθερη δηµοκρατική χώρα να αποδέχεται ιδιοκτησιακές
διεκδικήσεις που στοιχειοθετούνται σε εποχές που ήταν υπόδουλη ή κάτω από απολυταρχικά
καθεστώτα ή ενάντια στο σύνταγµά της. Είναι απαράδεκτο να µην έχει καταρτιστεί ακόµα
δασολόγιο, και πολλά δάση – σύµφωνα και µε το νέο νόµο1 – να πρέπει πρώτα να καούν για να
ενταχθούν στη συνέχεια σε µια κατεπείγουσα διαδικασία κτηµατογράφησης. Aς καταργηθεί
επιτέλους το καθεστώς των «ιδιωτικών δασικών εκτάσεων». Τα δάση αποτελούν στο σύνολό τους
δηµόσιο αγαθό – και ως τέτοιο πρέπει να προστατεύεται από το κράτος, όπως άλλωστε
υποχρεούται βάσει του Συντάγµατος2.
- Αντιµετώπιση της παράνοµης βόσκησης3, η οποία καταστρέφει τη φυσική ή τεχνητή
αναγέννηση των καµένων δασών.
Καθώς τα ∆ασαρχεία, που είναι υπεύθυνα για τον έλεγχο της παράνοµης βόσκησης, είναι
εξαιρετικά υποστελεχωµένα (55% των οργανικών θέσεων των δασοφυλάκων είναι κενές), ακόµα
και οι λιγοστές εκτάσεις που αναδασώνονται ή αναβλασταίνουν µε φυσικό τρόπο, συχνά
απογυµνώνονται ξανά από τις παράνοµες βοσκήσεις.
- Αποµάκρυνση των χωµατερών από τα δάση, που αποτελούν παράγοντες ανάφλεξης κατά τη
διάρκεια του καλοκαιριού και υποβαθµίζουν την εξέλιξη των οικοσυστηµάτων. Παρά τα πολλά
δηµοσιεύµατα που επισηµαίνουν την ύπαρξη παράνοµων χωµατερών µέσα στα δάση (π.χ. «Τα
Νέα», 25-05-2009), αυτές παραµένουν, όπως π.χ. στην περιοχή Αγριλίκι, απέναντι από το χώρο
στάθµευσης των απορριµµατοφόρων του ∆ήµου Ν. Μάκρης! Ακόµα, συµπληρώνονται και µε
νόµιµες χωµατερές! Χαρακτηριστικό παράδειγµα αποτελεί ο νέος ΧΥΤΑ έκτασης 53.000 τ.µ. που
κατασκευάζεται στο Γραµµατικό µέσα στο (καµένο πλέον) δάσος.

14

Οι αναδασώσεις που εξαγγέλλει σήµερα το ΥΠΕΚΑ είναι ένα αποσπασµατικό µέτρο, καθώς
ούτε το ζήτηµα του ιδιοκτησιακού καθεστώτος και των καταπατήσεων των δασών
αντιµετωπίζεται, ούτε το πρόβληµα της ελλιπούς φύλαξης – που εκτός από την παράνοµη
βόσκηση και τις χωµατερές, αφορά βεβαίως και την πυροπροστασία, κοκ.
Αντί το Υπουργείο να άρει τα συµφέροντα εκείνων που διεκδικούν και καταπατούν δάση και
δασικές εκτάσεις για να τα οικοπεδοποιήσουν (µεµονωµένα άτοµα ή συνεταιρισµούς), αντί να
ενισχύσει και να στελεχώσει την απαξιωµένη και διαλυµένη δασική υπηρεσία ώστε να µπορεί να
επιτελέσει τουλάχιστον το έργο της φύλαξης των δασών, διανέµει περί τα 10.000.000 ευρώ το
χρόνο στους εργολάβους για αναδασώσεις. Μάλιστα στους ίδιους εργολάβους µεταθέτει και
την ευθύνη της φύλαξης των εκτάσεων που αναδάσωσαν, δίνοντάς τους ουσιαστικά το δικαίωµα να
δηµιουργήσουν, στα κατά τ’ άλλα δηµόσια δάση, ιδιωτικές δασικές αστυνοµίες (µε τι είδους
δικαιοδοσίες άραγε;). Έτσι «η ανοµία, η αδράνεια, η ανοχή που µέχρι σήµερα κυριαρχούσε πάνω στα
ελληνικά δάση»* παρατείνεται…
Όσον αφορά τις αναδασώσεις καθαυτές, οι επιστήµονες συνιστούν την αναµονή της φυσικής
αναγέννησης –στα ώριµα δάση– και µετά από 2 χρόνια, ήπιες εντοπισµένες επεµβάσεις στην
κατεύθυνση των µικτών δασών, µε βασική µέθοδο τη φύτευση σπόρων πλατύφυλλων.
Η φύτευση σπόρων πλατύφυλλων:
1. Είναι ανέξοδη (απαιτείται µόνο η συλλογή και η προβλάστηση των σπόρων). Η φύτευσή τους
είναι τόσο εύκολη, που η ∆ασική Υπηρεσία µπορεί να αξιοποιήσει πολίτες, εθελοντές ακόµα και
µαθητές, στα πλαίσια της περιβαλλοντικής εκπαίδευσής τους.
2. ∆εν απαιτεί ποτίσµατα 3. ∆εν καταστρέφει τη φυσική αναγέννηση του δάσους (κάτι που κάνουν
τα βαριά σκαπτικά µηχανήµατα που αναλαµβάνουν το µαζικό άνοιγµα λάκων).
Στα πλεονεκτήµατα των σποροφυτεύσεων αξίζει να προστεθούν ενδεικτικά αυτά των διαφόρων
ειδών δρυός (Pubescens-Χνοώδης, Aegilops-Ήµερη, Ilex-Αριά κ.λπ.) που ζουν εκατοντάδες
χρόνια, καίγονται δύσκολα –αλλά και όταν καούν η ρίζα τους πρεµνοβλαστάνει και ξαναγίνεται
δένδρο– συγκρατούν στις ρίζες τους µεγάλες ποσότητες νερού, ενώ µειώνουν την θερµοκρασία της
γύρω περιοχής το καλοκαίρι. Την ίδια στιγµή τα δάση δρυός παρουσιάζουν πολύ µεγαλύτερη
βιοποικιλότητα από τα πευκοδάση.
Παρόλα αυτά, το ΥΠΕΚΑ προκρίνει, για µια ακόµα φορά στην πρόσφατη ελληνική ιστορία,
αναδασώσεις µε κυρίαρχο είδος τα δενδρύλλια πεύκης. Σύµφωνα µε το ΥΠΕΚΑ τα πλατύφυλλα
είναι «πολύ πιο ευαίσθητα ως προς τη διατήρησή τους»* καθώς και «τα πρώτα που … θίγονται από
τη βόσκηση»*. Η πραγµατικότητα όµως είναι διαφορετική.
Η προτίµηση του Υπουργείου για τα δενδρύλλια πεύκης οφείλεται στο γεγονός ότι τα πεύκα
«πιάνουν» ευκολότερα και αναπτύσσονται πιο γρήγορα από τα πλατύφυλλα –έτσι το ΥΠΕΚΑ θα
µπορεί να δείξει έργο– καθώς και στο γεγονός ότι τα πεύκα είναι το βασικό προϊόν των ιδιωτικών
και δηµόσιων φυτωρίων στην Ελλάδα.
Κανείς δεν πρέπει να έχει κέρδος ή να βιοπορίζεται από ένα καµένο δάσος. Αυτός οφείλει να
είναι ο γνώµονας για τη διαχείριση των δασικών οικοσυστηµάτων, ώστε να µην υποθηκεύεται το
µέλλον τους. Ένας γνώµονας που ουσιαστικά συµπεριλαµβάνει την εξάλειψη των οποιωνδήποτε
κινήτρων που µπορούν να θέσουν σε κίνδυνο την ύπαρξη του δάσους, και πρακτικά αντιτίθεται στο
υπάρχον οικονοµικό µοντέλο ανάθεσης των αναδασώσεων των καµένων περιοχών σε ιδιώτες, µε
τη µορφή εργολαβιών.
Όλο και περισσότεροι πολίτες πλέον αντιλαµβανόµαστε ότι η προστασία του δάσους επιτελείται
βασικά µε την αποφυγή της καταπάτησης, της καταστροφής και της απαξίωσής του. Και αυτή η
προσέγγιση αφορά όλα τα δάση, όχι µόνο τα καµένα.
Οµάδες εθελοντών, που µε ουσιαστικό τρόπο έχουµε εντάξει στη ζωή µας την προστασία και τον
εµπλουτισµό των δασών. ∆ουλεύουµε και συνεργαζόµαστε µεταξύ µας στη δασοπροστασία, στην
πυρόσβεση, στη συλλογή σπόρων (κυρίως ποικιλιών βελανιδιάς), στη φύτευση σπόρων, και σε
ήπιες δενδροφυτεύσεις.
• ∆ασαµάρι S.O.S. / dasamarisos.blogspot.com / dasamari.sos@gmail.com
• Εθελοντική ∆ασοπροστασία ∆ήµου Καισαριανής / www.dasoprostasia.gr / eddk@otenet.gr
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• GreenAttack / green-attack.blogspot.com / greenattack2007@gmail.com
• Green it up again / greenitagain.blogspot.com / greenitover@gmail.com
1. Νόµος «για την προστασία των δασών και δασικών εκτάσεων του νοµού Αττικής και λοιπές διατάξεις».
(http://www.minenv.gr/download/2009/november/2009.11.16.shedio.nomou_dasi.doc)
2. Σύνταγµα της Ελλάδας, άρθρα 24 & 117 (http://1grpe.ach.sch.gr/syntagma.doc)
3. Σύµφωνα µε τα άρθρα 105 και 107 του νόµου 86/69 απαγορεύεται η βόσκηση στις αναδασωτέες εκτάσεις, ενώ στη
βάση του άρθρου 110 του ίδιου νόµου έχουν εκδοθεί απαγορευτικές διατάξεις για τη βοσκή των αιγών στην Αττική.
* Συνέντευξη Τύπου Τ. Μπιρµπίλη και Θ. Μωραϊτη, 11/2/2010 (http://www.minenv.gr)__

επιστροφή
Η δωρεάν Παιδεία κόστισε... 2,9 δισ.

Μόνο για ξένες γλώσσες και φροντιστήρια τα νοικοκυριά έδωσαν 1,6 δισ. ευρώ και 492
εκατ. για δίδακτρα
Της Χαράς Καληµέρη
Στο «αστρονοµικό» ποσό των 2,9 δισ. ευρώ έφθασαν το 2008 οι ιδιωτικές δαπάνες για την
πρωτοβάθµια και δευτεροβάθµια εκπαίδευση. Η µερίδα του λέοντος -περίπου 1,6 δισ. ευρώκατευθύνθηκε σε φροντιστήρια µέσης εκπαίδευσης και ξένων γλωσσών, ιδιαίτερα µαθήµατα και
άλλες δραστηριότητες (ωδεία, γυµναστήρια κ.ά.), ενώ 492 εκατοµµύρια ευρώ δαπανήθηκαν για
δίδακτρα σε ιδιωτικά σχολεία.
Τα παραπάνω στοιχεία προκύπτουν από µελέτη που διενήργησε η ICAP για την ιδιωτική
εκπαίδευση, βασιζόµενη, µεταξύ των άλλων, και στα επίσηµα δεδοµένα της έρευνας οικογενειακών
προϋπολογισµών.
Όπως προκύπτει από τη µελέτη της ICAP, κατά το σχολικό έτος 2007-08 στα ιδιωτικά σχολεία
πρωτοβάθµιας και δευτεροβάθµιας εκπαίδευσης φοίτησαν 86.464 µαθητές, ποσοστό 6,4% του
συνολικού µαθητικού πληθυσµού.
Οι κυριότεροι λόγοι που ώθησαν τους γονείς να επιλέξουν τα ιδιωτικά σχολεία για τη φοίτηση των
παιδιών τους είναι: η υλικοτεχνική υποδοµή υψηλού επιπέδου, το επιλεγµένο εκπαιδευτικό
προσωπικό, η καλύτερη οργάνωση του εκπαιδευτικού προγράµµατος, η µη απώλεια διδακτικών
ωρών, η ασφάλεια, η µεταφορά των µαθητών κ.ά. Καθοριστικός παράγοντας για την επιλογή του
κατάλληλου ιδιωτικού σχολείου είναι, βεβαίως, και το ύψος των διδάκτρων.
Από την ανάλυση των στοιχείων του υπουργείου Ανάπτυξης για τα δίδακτρα το σχολικό έτος 200809 φαίνεται ότι τα σχολεία απευθύνονται σε διάφορα «βαλάντια» και χωρίζονται σε τέσσερις
κατηγορίες: η πρώτη περιλαµβάνει σχολεία µε δίδακτρα έως 3.500 ευρώ, η δεύτερη µε δίδακτρα
µεταξύ 3.500-5.500 ευρώ, η τρίτη µε δίδακτρα µεταξύ 5.500- 7.500 ευρώ και η τέταρτη µε
δίδακτρα υψηλότερα των 7.500 ευρώ.
Έρευνα
Παράλληλα, η έρευνα της ICAP κατέληξε στο συµπέρασµα ότι η ίδρυση δηµόσιων ολοήµερων
νηπιαγωγείων και δηµοτικών µείωσε τη ροή µαθητών προς την ιδιωτική εκπαίδευση. Εξάλλου, η
καλύτερη διδασκαλία των ξένων γλωσσών, αλλά και η ενίσχυση της µελέτης των µαθηµάτων που
αφιερώνεται στα δηµόσια και τα ιδιωτικά σχολεία είχε ως αποτέλεσµα να µειωθεί, κατά το σχολικό
έτος 2008-09, ο αριθµός των φροντιστηρίων ξένων γλωσσών και µέσης εκπαίδευσης.
Σε ό,τι αφορά τα συγκριτικά στοιχεία σχετικά µε τις δαπάνες για την εκπαίδευση κατά τα έτη 2007
και 2008, η έρευνα έδειξε ότι:
Οι συνολικές δαπάνες για την εκπαίδευση εκτιµάται ότι το 2007 έφθασαν στα 2,77 δισ. ευρώ σε
τρέχουσες τιµές 2007 (ποσοστό 2,9% επί των συνολικών ιδιωτικών δαπανών). Για το 2008 η
αντίστοιχη δαπάνη εκτιµάται ότι αυξήθηκε σε 2,9 δισ. ευρώ.
Οι δαπάνες για γενική εκπαίδευση (πρωτοβάθµια και δευτεροβάθµια) εκτιµάται ότι έφθασαν σε
2,047 δισ. ευρώ το 2007 (ποσοστό 2,2% επί της συνολικής δαπάνης) και καλύπτουν το 73,9% της
συνολικής δαπάνης για εκπαίδευση. Το 2008, οι αντίστοιχες δαπάνες έφθασαν τα 2,143 δισ. ευρώ.
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Τα περισσότερα (71,9%) δίνουν οι γονείς όταν το παιδί φθάσει στο γυµνάσιο και το λύκειο. Από
αυτά, τα πιο πολλά πηγαίνουν σε φροντιστήρια ξένων γλωσσών, φροντιστήρια προετοιµασίας,
ιδιαίτερα µαθήµατα και άλλες δραστηριότητες (1,577 δισ. ευρώ το 2007 και 1,651 δισ. ευρώ το
2008) και τα υπόλοιπα σε δίδακτρα ιδιωτικών σχολείων (470 εκατ. το 2007 και 492 εκατ. το 2008).
http://www.imerisia.gr/article.asp?catid=12333&subid=2&pubid=26353179
επιστροφή

Αφιέρωµα 1: Οικονοµική κρίση, Ελλάδα και Επαρχία Ικαρίας
Τι τρύπες πρέπει να κλείσουν
Του Ηλία Γιαννίρη
∆ανειζόµαστε ακριβά και µάλιστα σε περίπου τρία χρόνια θα είµαστε σε πραγµατικό αδιέξοδο.
τόσο στο δανεισµό όσο και στην ανάπτυξη. Όλοι συµφωνούν ότι χρειάζεται ένα πρόγραµµα που να
θέτει την «ανάπτυξη» σε άλλες βάσεις. Τα Ικαριακά και Φουρνιώτικα Νέα σας παρουσιάζουν
µερικές τρύπες που πρέπει να κλείσουν για να γίνει εφικτή αυτή η άλλη ανάπτυξη, µε έµφαση στην
Επαρχία Ικαρίας:
1. Η τρύπα των δηµόσιων έργων: ∆ηµοσιεύσαµε στο προηγούµενο τεύχος [Νο 21] ότι κοστίζει
έως και 65 εκατ. ευρώ το χιλιόµετρο ένας ελληνικός αυτοκινητόδροµος, ενώ κοστίζει το πολύ 20
ένας ευρωπαϊκός αυοκινητόδροµος, σύµφωνα µε κοινοτική έκθεση που ολοκληρώθηκε πριν από
λίγες ηµέρες και αξιολογεί την «αποδοτικότητα και το κόστος των µεγάλων έργων» που
χρηµατοδοτήθηκαν από κονδύλια του Γ' ΚΠΣ.
Μάλιστα, για πολλά έργα οι αρµόδιες υπηρεσίες δεν έδωσαν επαρκή στοιχεία για να εξαχθούν
αποτελέσµατα.
Πολλά έργα επίσης (28 από τα 173) έµειναν ηµιτελή (θα ολοκληρωθούν στο ΕΣΠΑ).
Οσο για τις υπερβάσεις κόστους, κι αυτές ήταν µεγάλες σε κάποιες επενδύσεις [Κηφισός από 26-27
εκατ. ευρώ ανά χιλιόµετρο κατέληξε στα 36 εκατ. ευρώ, Αττική Οδός από 9 εκατ. ευρώ ανά χλµ.
έφτασε στα 20 εκατ. ευρώ- 100% του αρχικού προϋπολογισµού].
ΠΗΓΗ: http://www.enet.gr/?i=issue.el.home&date=21/12/2009&id=114147.
Ξέρουµε ότι στην επαρχία Ικαρίας τα έργα κοστίζουν τουλάχιστον 3-5 φορές ακριβότερα από ότι
στη Σάµο. Μήπως ήρθε η ώρα να γίνει µια διαδηµοτική κατασκευαστική εταιρεία;
2. Η τρύπα της διαχρονικής και δικοµµατικής απραξία στην αντιµετώπιση προβληµάτων,
όπως είναι η διαχείριση των πάσης φύσεως αποβλήτων ή η εφαρµογή ελάχιστων κανόνων για
την προστασία του φυσικού περιβάλλοντος. [βλέπε τεύχος µας Νο 21] Συγκεκριµένα, αφορούν
την Επαρχία Ικαρίας:
•
Παράνοµες χωµατερές: Εκτέλεση της απόφασης του ∆ΕΚ της 6ης Οκτωβρίου 2005
(υπόθεση C-502/03). Λειτουργία τουλάχιστον 1.125 παράνοµων ή ανεξέλεγκτων χωµατερών, οι
οποίες δηµιουργούν προβλήµατα για το περιβάλλον και τη δηµόσια υγεία (κατά παράβαση της
Οδηγίας 75/442/ΕΟΚ για τα στερεά απόβλητα, όπως τροποποιήθηκε από την Οδηγία 91/156/ΕΟΚ).
Κλείσιµο έως το τέλος του 2008. Έχει ήδη σταλεί προειδοποιητική επιστολή. Η Επαρχία Ικαρίας θα
πληρώσει ακριβά για αυτό. Η έµφαση στην ανακύλυκλωση [που έστω και αργά το κατάλαβαν οι
∆ήµοι της Ικαρίας] και στην κοµποστοποίηση [που ακόµη είναι ανύπαρκτη] είναι µονόδροµος.
•
Καθορισµός Ζωνών Ειδικής Προστασίας βάσει της Οδηγίας 79/409/ΕΟΚ για τη διατήρηση
των άγριων πτηνών. Τα κράτη - µέλη υποχρεούνται να καθορίζουν Ζώνες Ειδικής Προστασίας
(ΖΕΠ) για τα διάφορα είδη άγριων πτηνών (µέρος του δικτύου Natura 2000). Το ΥΠΕΧΩ∆Ε
όφειλε να έχει χαρακτηρίσει 186 Ζώνες Ειδικής Προστασίας. Μέχρι σήµερα έχουν καθοριστεί
µόνον 151 και η έκτασή τους δεν καλύπτει όλα τα είδη πτηνών. Η πρώτη απόφαση εκδόθηκε στις
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25.10.2007 και έχει αποσταλεί προειδοποιητική επιστολή. Στην Επαρχία Ικαρίας ουδείς (ή
ελάχιστοι) ενδιαφέρεται για αυτές τις ΖΕΠ.
•
Ανεπαρκής προστασία ελλείψει θεσµικού πλαισίου των Ζωνών Ειδικής Προστασίας
δυνάµει της Οδηγίας 79/409/ΕΟΚ και 92/4392/43/ΕΟΚ για τους οικοτόπους. Η πρώτη καµπάνα
χτύπησε στις 11.12.08. Επιστολή συµµόρφωσης.
[ΠΗΓΗ:
http://www.avgi.gr/ArticleActionshow.action?articleID=521085]. Στην Επαρχία Ικαρίας ουδείς
ενδιαφέρθηκε να προχωρήσει ο φορέας διαχείρισης των περιοχών NATURA και τα αντίστοιχα
διαχειριστικά σχέδια.
•
Υπερβόσκηση ως αποτέλεσµα των κοινοτικών επιδοτήσεων µε τεράστιες περιβαλλοντικές
επιπτώσεις. Η καµπάνα για την Ικαρία ωριµάζει.
•
Ανυπαρξία ελέγχου των χρήσεων γης της Επαρχίας Ικασρίας, των κατασκευών και της
οικοδοµικής δραστηριότητας, µε αποτέλεσµα η ποιότητα των ακτών και του χώρου να χειροτερεύει
σε όφελος των ιδιωτών. Η πρόσφατη απόρριψη από την αυτοδιοίκηση του ΣΧΟΟΑΠ δεν είναι
παρά άλλη µια αφορµή για συνέχιση της ιδιωτικής αυθαιρεσίας που επικρατεί στην Επαρχία [βλέπε
τεύχος Νο 21].
3. Η τρύπα της συγκεντρωτικής δοµής που εµποδίζει τη διάχυση των κονδυλίων και την
περιφερειακή ανάπτυξη (Βλέπε τεύχος µας Νο 20]. η Ελλάδα χαρακτηρίζεται ως η πλέον
συγκεντρωτική χώρα-µέλος του οργανισµού ΟΟΣΑ. Εδώ µπαίνει και το ιδιαίτερο χαρακτηριστικό
της νησιωτικότητας που «αποµακρύνει» ακόµη µερισσότερο τα νησιά της Επαρχίας µας. Εδώ
οφείλεται και ο συγκεντρωτισµός µεγάλων έργων και γεγονότων (έµφαση στο οδικό δίκτυο,
Ολεµπιάδα κλπ) που αφαιρούν πόρους από την περιφέρεια και το νησιώτικο χώρο. Τα προβλήµατα
εντοπίζονται:
•
Στην εξαιρετικά χαµηλή συµµετοχή των εθνικών πόρων στις δηµόσιες επενδύσεις [δηλαδή
το Π∆Ε που µειώνεται σε όφελος των Συµπράξεων ∆ηµοσίου-Ιδιωτικού Τοµέα Σ∆ΙΤ].
•
Στην υπερχρέωση της χώρας, καθώς οι δηµόσιες επενδύσεις και οι δαπάνες καλύπτονται
είτε από τον δανεισµό, που αποτελεί µια διαχρονική τάση από τη δεκαετία του 1980, είτε από τα
ευρωπαϊκά κονδύλια.
• Στην έλλειψη διαφάνειας και στη γραφειοκρατική λογική που αποθαρρύνουν τις πρωτοβουλίες
των υπαλλήλων, που δεν διαθέτουν καµία ελευθερία κινήσεων. Έτσι, ο ρυθµός απορρόφησης των
κοινοτικών κονδυλίων κινείται στο 53% έναντι του 68% του µέσου όρου της Ενωσης-τελευταία
θέση σε απορροφητικότητα στην Ευρώπη. Ιδιαίτερα πλήττεται η περιφέρεια.
• Στην πάρα πολύ χαµηλή συµµετοχή της Αυτοδιοίκησης στις δηµόσιες επενδύσεις και στην
υστέρηση της οικονοµικής αυτοτέλειας της αυτοδιοίκησης [προτελευταία στην Ευρώπη όσον
αφορά την απόκτηση ίδιων πόρων]. Μόνο το 15% είναι οι αυτοτελείς πόροι της αυτοδιοίκησης-το
υπόλοιπο αποτελεί επιχορήγηση του κράτους. Εδώ ο αναγνώστης µπορεί να καταλάβει τη σηµασία
που είχαν οι προτάσεις που διατυπώναµε στη εγχείρηµα «Ποιο µέλλον ταιριάζει στην Ικαρία;» στα
τέλη της δεκαετίας του ’90 για παραγωγή αιολικής ενέργειας από την αυτοδιοίκηση [που τελικά το
έκανε ιδιώτης στην Ικαρία], για παραγωγή δοµικών υλικών (σχιστόλιθος) από την αυτοδιοίκηση,
για οργάνωση της εµπορίας τοπικών προϊόντων, για οργάνωση των βοσκοτόπων και του δικτύου
µονοπατιών και προβολής της κληρονοµιάς µας, για οργάνωση του µηχανισµού µελετών για την
αυτοδιοίκηση [µέσω της Αναπτυξιακής Εταιρείας Επαρχίας Ικαρίας]. Οι ευθύνες της Ικαριακής
αυτοδιοίκησης για αυτή την υστέρηση της οικονοµικής αυτοτέλειας είναι τεράστιες, γιατί από την
άλλη, για µπετουδάκια και τσιµεντώµατα, χωρίς σχέδιο και πρόγραµµα, εµφανίζεται ως
εξαρτηµένος «ζήτουλας» στη νοµαρχία, στην περιφέρεια και στις κεντρικές υπηρεσίες για να
εξασφαλίσει κάτι από το υπόλοιπο 85%.
•
Στην αδυναµία της Αυτοδιοίκησης να χαράξει στρατηγικά αναπτυξιακά πλαίσια, που «είναι
άρρηκτα συνδεδεµένη µε την έλλειψη εξειδικευµένου προσωπικού σε τοπικό επίπεδο» (βλέπε την
παραπάνω παράγραφο)
4. Η τρύπα των ίδιων των ΟΤΑ όπου εντοπίζονται, σύµφωνα µε τον Επιθεωρητή ∆ηµόσιας
∆ιοίκησης, τα σοβαρότερα φαινόµενα κακοδιοίκησης και διαφθοράς: πολεοδοµίες, περιβάλλον,
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µεταφορές, δηµόσια έργα, άδειες καταστηµάτων υγειονοµικού ενδιαφέροντος, δηµοτικές
επιχειρήσεις σχεδόν στο σύνολό τους ελλειµµατικές και υπηρεσίες ελλιπείς προς τους πολίτες.
[βλέπε τεύχος Νο 20].
5. Φυσικά οι τρύπες που πρέπει να κλείσουν δεν είναι µόνο αυτές. Οι εξοπλισµοί, η παιδεία, η
εξυπηρέτηση του πολίτη, η υγεία, οι µεταφορές, η ενέργεια, η ασφάλιση, οι συνθήκες εργασίας, η
προστασία του περιβάλλοντος, πρέπει όχι µόνο να λειτουργούν άψογα αλλά και να µην σχετίζονται
µε ρεµούλα, διαφθορά και σπατάλη. ∆υστυχώς, µόνο σε αυτή την κατεύθυνση δεν πρόκειται να
κινηθούν.
Συµπέρασµα: Οπότε... όλα εξαρτώνται από τον πατριωτισµό µας. ∆ηλαδή να απαιτούµε, αλλά να
γινόµαστε και εµείς ... καλύτεροι. Γιατί, για όλα αυτά δεν φταίνε µόνο οι άλλοι και κυρίως η
συγκεντρωτική εξουσία και οι διεθνείς κύκλοι. Φταίνε και οι µικροαπάτες, η µικροφοροδιαφυγή, η
µικροαυθαιρεσία που έχουνµε πλέον εκπαιδευτεί να κάνουµε όλοι µας.
επιστροφή
ΣΥΜΠΥΚΝΩΜΕΝΑ ΚΑΙ ΠΟΛΥΤΙΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΓΙΑ ΤΟΝ ΠΛΟΥΤΟ
ΣΤΗΝ ΕΛΛΑ∆Α
Άρθρο του Γιάννη Κυριακάκη, οικονοµολόγου, µέλους της Πρωτοβουλίας Παρέµβασης Χανίων
(ελήφθη 21 Μαρτίου 2010)
ΑΥΤΟΙ ΠΟΥ ΑΡΠΑΝΕ ΤΟ ΦΑΪ ΑΠ' ΤΟ ΤΡΑΠΕΖΙ
κηρύχνουν τη λιτότητα. Αυτοί που παίρνουν όλα τα δοσίµατα ζητάν θυσίες.
Οι χορτάτοι µιλάν στους πεινασµένους για τις µεγάλες εποχές που θα 'ρθουν.
Μπέρτολτ Μπρεχτ
"Επιτέλους"! Αυτό αναφώνησε ο πρόεδρος του ΣΕΒ, ∆ηµ. ∆ασκαλόπουλος, µετά το πρόσφατο
διάγγελµα του πρωθυπουργού. Ενθουσιάστηκε από τη σκληρότητα των µέτρων που εξαγγέλθηκαν.
Τώρα που µπήκαµε σε επιτήρηση θα πλέει σε πελάγη ευτυχίας. Τον περασµένο Οκτώβριο
βρέθηκε σε µια έκθεση στο Λονδίνο κι αγόρασε ένα πίνακα 1,5 εκατ. $. Όσα θα βγάλει ένας
εκπαιδευτικός δουλεύοντας 60 χρόνια ή ένας εµποροϋπάλληλος δουλεύοντας 80 χρόνια ! Είναι
να µη χαίρεται µε τη σκληρή λιτότητα (των εργαζοµένων) και µε την επιτήρηση; Στην ελληνική
κοινωνία υπάρχει συσσωρευµένος τεράστιος πλούτος κι εµείς πρέπει πάλι να πληρώσουµε για χρέη
που ποτέ δεν δηµιουργήσαµε. Τα ταµεία είναι άδεια αλλά και οι τσέπες µας επίσης. Ποιοι έχουν
τέλος πάντων τα λεφτά; Ας δούµε ορισµένα παραδείγµατα. Τα τελευταία 12 χρόνια το ΑΕΠ της
χώρας αυξήθηκε κατά 60%. Αφού το δικό µας -των εργαζοµένων- εισόδηµα δεν αυξήθηκε
καθόλου, ΠΟΥ ΠΗΓΕ ΟΛΟΣ ΑΥΤΟΣ Ο ΠΛΟΥΤΟΣ;
•
30.000 ελληνικές οικογένειες διαθέτουν στα τµήµατα private banking των τραπεζών
περίπου 50 δισ. €, ενώ άλλα 40 δισ. έχουν καταθέσει έλληνες πολίτες στο εξωτερικό. Μάλλον
δηµόσιοι υπάλληλοι θα 'ναι.
•
Μόνο οι εισηγµένες στο Χρηµατιστήριο εταιρείες είχαν κέρδη 11,8 δισ. € το 2009, 10 δισ.
το 2008 και 11,3 δισ. το 2007. Η Εθνική Τράπεζα την τελευταία πενταετία είχε κέρδη 6,3 δισ. €.
Το 2009 η ∆ΕΗ πραγµατοποίησε κέρδη 1,1 δισ. ενώ προέβλεπε ο προϋπολογισµός της 531 εκατ. €.

Ελληνικές επιχειρήσεις (υπολογίζονται 4.000) έχουν επενδύσει σχεδόν 20 δισ. € στο
εξωτερικό, από τα οποία τα 16 δισ. στα Βαλκάνια.

•

Την τετραετία 2004 - 2008 χαρίστηκαν πάνω από 9 δισ. € σε περίπου 50.000 επιχειρήσεις
(τα 5,1 δισ. από τη µείωση του συντελεστή φορολόγησης των κερδών από 35% σε 25% και 3,5 δισ.
από τις δυο ρυθµίσεις περαίωσης ανέλεγκτων χρήσεων).

•
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Υπάρχουν 10.000 υπεράκτιες (offshore) εταιρείες ελληνικών συµφερόντων που διακινούν
γύρω στα 500 δισ. € και το δηµόσιο χάνει ετησίως από φόρους 6 δισ.
•

Κάθε χρόνο οι καταναλωτές πληρώνουν και οι επιχειρήσεις εισπράττουν, αλλά δεν
αποδίδουν περί τα 6 µε 6,5 δισ. € από ΦΠΑ.

•

•

Η εισφοροδιαφυγή φτάνει τα 8 δισ. € ετησίως.

•

Πάνω από 5.000 επιχειρήσεις οφείλουν 31 δισ. € στο δηµόσιο.

Οι έλληνες εφοπλιστές αγόρασαν το 2009 -χρονιά κρίσης- 164 µεταχειρισµένα πλοία διαθέτοντας
3,16 δισ. $. Μικρό ποσό για τους εφοπλιστές. Ο ελληνικός εφοπλισµός ελέγχει σχεδόν το 20% του
παγκόσµιου στόλου και το 40,9% της κοινοτικής ναυτιλίας. Αν και αποτελεί παγκόσµια δύναµη,
στηρίζεται σηµαντικά από το ελληνικό τραπεζικό σύστηµα. Η Εθνική Τράπεζα τους έχει δανείσει
3,5 δισ. €, η Πειραιώς 2 δισ. € κι ακολουθούν οι υπόλοιπες. Με τις δικές µας, τις λαϊκές
αποταµιεύσεις-καταθέσεις οι τράπεζες χρηµατοδοτούν το «θαύµα» της ελληνικής ναυτιλίας.
Κι επειδή είµαστε παραδοσιακά ναυτική χώρα δεν θα µπορούσε να υστερούµε και σε κότερα,
θαλαµηγούς κ.λπ. Ο Θόδωρος και η Γιάννα Αγγελοπούλου πούλησαν τη θαλαµηγό τους -που ήταν
η καλύτερη στη χώρα- κι αγόρασαν ένα υπερσύγχρονο mega yacht µήκους 85,6 µέτρων κι αξίας
150 εκατ. $. Ο εφοπλιστής Προκοπίου έχει παραγγείλει θαλαµηγό 106 µέτρων και αξίας πάνω από
100 εκατ. $. Ο Π. ∆ράγνης έχει κότερο 82 µέτρα. Έχει γραφτεί ότι η θαλαµηγός του Μελισσανίδη
κοστίζει 65 εκατ., του Κούστα 60 εκατ., του Βαφειά το ίδιο κι ακολουθούν άλλοι µε ακριβότερα κι
άλλοι µε φθηνότερα κότερα, όπως Κοπελούζος, Πατέρας, Τσάκος, Αλαφούζος, ∆ηµ.
Κωστόπουλος, Ρέστης, Βασιλάκης, Κοντοµηνάς, Μαρινόπουλος κ.λπ. Ο Σπ. Λάτσης νοικιάζει την
117 µέτρων «Τurama» σε µη έχοντες κότερο επιχειρηµατίες αντί 90.000 € τη µέρα!
Μη νοµίσετε ότι υστερούµε και στον αέρα. ∆ιακόσια είκοσι (220) ιδιωτικά αεροπλάνα είναι
καταγεγραµµένα στα ελληνικά νηολόγια (χώρια όσα είναι σε νηολόγια του εξωτερικού ). Η Μαρ.
Λάτση έχει 3 ιδιωτικά τζετ (Boeing 757, Boeing 737 και Gulfstream IV), o Βγενόπουλος 2 (Cesna
και Falcon 900), o M. Κυριακού ένα και καλό, αξίας 50 εκατ., ο Ρέστης ένα των 47 εκτα., ο
Κόκκαλης, ο Μελισσανίδης, ο Τσακίρης, ο Μαρινάκης, ο Θοδ. κι η Γ. Αγγελοπούλου και πολλοί
άλλοι. Τα έξοδα συντήρησης ενός τέτοιου αεροσκάφους φτάνουν το χρόνο 1 µε 1,5 εκατ. €!
Ο Λ. Λαυρεντιάδης ξόδεψε το ∆εκέµβρη 70 εκατ. € κι αγόρασε το 31,3% της Proton Bank, αφού
πρωτύτερα είχε δώσει 36 εκατ. για το 50% του γηπέδου Καραϊσκάκη και άλλα 86 εκατ. για να
επαναγοράσει τη «Νεοχηµική» από την πολυεθνική Carlyle. Έδωσε και κάτι «ψιλά» για ν'
αποκτήσει µερτικό σε κάποια από τα µεγαλύτερα ΜΜΕ της χώρας (13,53% στον Πήγασο, που
ελέγχει ΜEGA και Έθνος, 9,62% στην Ελευθεροτυπία, κι ελέγχει Flash 9.61, Espresso, City Press,
Αthens News, Σφήνα, Ισοτιµία κ.λπ.). Ο Β. Ρέστης αγόρασε το πιο αναγνωρίσιµο τουριστικό
αξιοθέατο του Μαυροβουνίου, το νησάκι του Αγ. Στεφάνου, ξοδεύοντας 30 εκατ. € και σχεδιάζει
να επενδύσει 50 εκατ. χτίζοντας βίλες σε αυτό.
Έρευνα του Hotels.com (καλοκαίρι 2009) έδειξε πως η ακριβότερη σουΐτα στον κόσµο
νοικιάζεται 50.000 $ και είναι του Grand Resort στο Λαγονήσι Αττικής!
Σύµφωνα µε στοιχεία του ΕΟΤ, από το Μάρτη του 2005 ως τον Οκτώβρη του 2009, είχαν υπαχθεί
στον αναπτυξιακό νόµο (Ν. 3290/04) 1.790 επενδύσεις ξενοδόχων προϋπολογισµού 5,7 δισ. € και
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επιδοτήθηκαν µε 2,5 δισ. €. ∆ηλαδή το 44% ήταν από δικά µας λεφτά. Τζάµπα επενδυτές µιας και
τα υπόλοιπα είναι δανεικά από τις δικές µας καταθέσεις στις τράπεζες.
Πάνω που πήγαν να µας πείσουν πως «δεν υπάρχει σάλιο» και λίγο µετά την ανακοίνωση της
επιτήρησης, πληροφορηθήκαµε ότι αγοράζουµε 6 γαλλικές φρεγάτες κόστους 2,5 δισ. €, για να
υπερασπίζουν τα «εθνικά µας δίκαια» ανοιχτά της Σοµαλίας και στον Περσικό κόλπο.
επιστροφή
Πολεµικοί εξοπλισµοί
[Ξέρουµε ότι η Ελλάδα είναι πέµπτη αγορά παγκοσµίως σε πολεµικούς εξοπλισµούς, και πρώτη
ανάλογα µε το µέγεθός της. Σε κάθε του ταξίδι ο Πρωθυπουργός Γ. Παπανδρέου για να βρεί
συµµάχους στην οικονοµική κρίση αγόραζε µιράζ (Γαλλία) και γιουροφάΪτερ (Γερµανία)
δεσµεύοντας δισεκατοµµύρια πολύτιµων ευρώ. ∆ηµοσιεύουµε γενικές πληροφορίες για τις
πωλήσεις όπλων σε παγκόσµιο επίπεδο, έτσι για να µην ξεχνάµε, όταν µας λένε για την παγκόσµια
κρίση τους και το µοίρασµά της σε εµάς.] ΗΓ
Αύξηση κατά 22% σηµείωσαν οι πωλήσεις όπλων σε παγκόσµιο επίπεδο κατά την περίοδο 20052009 συγκριτικά µε την προηγούµενη πενταετία, αναφέρει µεταξύ άλλων η νέα έκθεση του
έγκυρου ∆ιεθνούς Ινστιτούτου Έρευνας για την Ειρήνη (SIPRI) της Στοκχόλµης. Σηµειώνεται,
επίσης, ότι τα µαχητικά αεροσκάφη αντιπροσωπεύουν το 27% του συνόλου των όπλων που
αγοράστηκαν.
«Οι παραγγελίες και οι παραδόσεις εν δυνάµει αποσταθεροποιητικών όπλων οδήγησαν σε κούρσα
εξοπλισµών σε περιοχές όπου βασιλεύει η ένταση: στη Μέση Ανατολή, τη Βόρεια Αφρική, τη
Νότια Αµερική, τη Νότια και Νοτιοανατολική Ασία», αναφέρει η έκθεση.
Στη νέα αυτή έκθεση, η οποία περιλαµβάνει δεδοµένα για τις µεταφορές όπλων έως και το 2009,
εξετάζονται οι βασικοί εισαγωγείς και εξαγωγείς για την περίοδο 2005-2009, καθώς και οι τοπικές
τάσεις (regional trends).
Σηµειώνεται ότι η βάση δεδοµένων για τη διακίνηση όπλων παγκοσµίως SIPRI κάνει χρήση ενός
δικού της δείκτη για την απεικόνιση της κατάστασης σε παγκόσµια κλίµακα, ο οποίος δεν δείχνει
µια καταµέτρηση του πραγµατοποιηθέντος εµπορίου αλλά µια εκτίµηση, στη βάση µιας
αξιολόγησης του SIPRI, που επιτρέπει τις συγκρίσεις στο χρόνο και στο χώρο. ∆ηλαδή δεν
πρόκειται για την προσµέτρηση της αξίας των συναλλαγών σε µια συγκεκριµένη στιγµή.
∆εδοµένου, λοιπόν, ότι ο όγκος των αγοροπωλησιών των οπλικών συστηµάτων µπορεί να διαφέρει
αισθητά από τη µια χρονιά στην άλλη, οι ερευνητές του Ινστιτούτου χρησιµοποιούν στις
συγκριτικές τους µελέτες ένα µέσο όρο για κάθε πενταετία, έτσι ώστε να απεικονίζεται στο σύνολό
της η κατάσταση και να είναι δυνατές οι συγκρίσεις µε άλλες χρονικές περιόδους, αλλά και µεταξύ
διαφορετικών χωρών και περιοχών. Το τελευταίο έτος, λοιπόν, κάθε πενταετίας, η έκθεση SIPRI
δηµοσιεύει µια συγκριτική µελέτη για την περίοδο που εξετάζεται.
Οι µεγαλύτεροι προµηθευτές όπλων παγκοσµίως
Για την πενταετία 2005-2009 οι µεγαλύτεροι προµηθευτές όπλων στον κόσµο ήταν οι Ηνωµένες
Πολιτείες, Ρωσία, Γερµανία, Γαλλία και το Ηνωµένο Βασίλειο. Όσον αφορά τις δυο πρώτες, οι
ΗΠΑ και Ρωσία παρέµειναν και την επίµαχη αυτή περίοδο στην κορυφή της λίστας,
αντιπροσωπεύοντας αντίστοιχα το 30% και 23% των εξαγωγών όπλων σε παγκόσµια κλίµακα.
Σηµειώνεται, όµως, ότι ενώ την προηγούµενη πενταετία οι πέντε αυτές χώρες αντιπροσώπευαν το
80% των συνολικών εξαγορών, για την περίοδο 2005-2009 το ποσοστό αυτό έπεσε στο 76%.
Όσον αφορά τους αγοραστές όπλων από τις χώρες αυτές, στην έκθεση αναφέρονται τα εξής: οι
ΗΠΑ εξήγαγαν όπλα (κυρίως µαχητικά αεροσκάφη) σε 70 χώρες του κόσµου, καθώς και στο
ΝΑΤΟ. Συγκεκριµένα, το 39% των όπλων αυτών πωλήθηκε στην Ασία και την Ωκεανία, το 36%
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στη Μέση Ανατολή και το 18% στην Ευρώπη. Οι Ασία και Ωκεανία είναι και οι σηµαντικότεροι
αγοραστές των όπλων από τη Ρωσία (69%), η οποία όµως εξάγει σηµαντικό ποσοστό (14%
συνολικών εξαγωγών) στην Αφρική. Η χώρα ελπίζει επίσης να ανταγωνιστεί τις ΗΠΑ στην
πώληση όπλων στην Ινδία.
Ενδιαφέρουσα περίπτωση είναι η Γερµανία, η οποία είδε τις πωλήσεις της στον συγκεκριµένο
τοµέα να αυξάνονται κατά 100% και το µερίδιο της στην αγορά να εκτοξεύεται από 6% το 20002004 σε 11% για την επόµενη πενταετία. Η Γερµανία εξάγει κυρίως τεθωρακισµένα οχήµατα στην
Ευρώπη, αλλά και σε άλλες χώρες του κόσµου. Οι κυριότεροι πελάτες της είναι η Τουρκία και η
Ελλάδα. Μικρότερη αύξηση σηµειώθηκε και στην περίπτωση της Γαλλίας, της οποίας το µερίδιο
αυξήθηκε κατά 30% και αναµένεται να ανέβει περαιτέρω µετά την αναµενόµενη επίτευξη
συµφωνίας µε τη Βραζιλία. Αντιθέτως, πτώση 13% στις εξαγωγές σηµειώθηκε στην περίπτωση του
Ηνωµένου Βασιλείου.
Οι κύριοι αγοραστές όπλων παγκοσµίως
Όσον αφορά τους αποδέκτες συµβατικών οπλικών συστηµάτων, επισηµαίνεται ότι αν και η λίστα
παρουσιάζει σηµαντικές αλλαγές σε σύγκριση µε τη δεκαετία του 1950, τα πρόσφατα χρόνια τα
δεδοµένα παραµένουν σταθερά. Στην κορυφή της λίστας, συνεπώς, παραµένουν η Κίνα µε 35% του
συνολικού µεριδίου και η Ινδία µε 24%, αν και σηµειώνεται ότι και οι δύο αυτές χώρες σηµείωσαν
σηµαντική πτώση συγκριτικά µε τα προηγούµενα στοιχεία. Όσον αφορά τις υπόλοιπες χώρες της
πεντάδας, αυτές είναι οι Ηνωµένα Αραβικά Εµιράτα, η Νότια Κορέα και η Ελλάδα. Η χώρα µας
είναι, µάλιστα, η πρώτη στις εισαγωγές στην Ευρώπη.
Τάσεις σε τοπικό επίπεδο στις αγοραπωλησίες όπλων την περίοδο 2005-2009
Η έκθεση επισηµαίνει ότι τα στοιχεία αυτά παρέµειναν επίσης σταθερά. Συνεπώς, οι περιοχές οι
οποίες λαµβάνουν τα περισσότερα όπλα παραµένουν η Ασία και η Ωκεανία και ακολουθούν η
Ευρώπη, η Μέση Ανατολή, η αµερικάνικη ήπειρος και η Αφρική.
Συγκεκριµένα, για την περίοδο 2005-2009 41% του συνόλου των συµβατικών οπλικών
συστηµάτων παραδόθηκαν σε Ασία και Ωκεανία, σηµειώνοντας µάλιστα αύξηση 11% στην
περίπτωση της Ασίας. Πέντε από τους δέκα µεγαλύτερους εισαγωγείς στον κόσµο είναι ασιατικές
χώρες: Κίνα, Ινδία, Νότια Κορέα, Σιγκαπούρη και Πακιστάν. Στην περίπτωση της Κίνας το
ποσοστό παρέµεινε σταθερό, ενώ σηµείωσε αύξηση στην περίπτωση της Νοτιοανατολικής Ασίας.
Όσον αφορά την Ευρώπη, το αντίστοιχο ποσοστό παραµένει σταθερά στο 25% (από 24% για 20002004), µε τις χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης να φτάνουν το 17%. «Ο µεγαλύτερος εισαγωγέας
σηµαντικών συµβατικών οπλικών συστηµάτων στην Ευρώπη τα τελευταία χρόνια παραµένει η
Ελλάδα» σηµειώνει η έκθεση. Παρόλα αυτά ιδιαίτερο ενδιαφέρον έχουν οι συµφωνίες που σύνηψε
η Ρωσία µε τη Γαλλία και το Ισραήλ για όπλα και στρατιωτική τεχνολογία.
Η περιοχή της Μέσης Ανατολής λαµβάνει 17% των συνολικών εισαγωγών, σηµειώνοντας επίσης
αύξηση από τις προηγούµενες µετρήσεις. Τα Ηνωµένα Αραβικά Εµιράτα κυριαρχούν στην
κατάταξη αυτή, µε 33% και ακολουθούν Ισραήλ (20%) και Αίγυπτος (13%). Σηµειώνεται ότι το
Ιράν βρίσκεται αρκετά χαµηλά στη λίστα.
Οι Ηνωµένες Πολιτείες και η Χιλή είναι οι µεγαλύτεροι εισαγωγείς όπλων στην αµερικανική
ήπειρο, ενώ οι µεταφορές στη Λατινική Αµερική σηµείωσαν 150% αύξηση για την περίοδο 20052009, αντανακλώντας πρόσφατες εξελίξεις και αγώνες εξοπλισµών στην περιοχή.
Τέλος, τα αφρικανικά κράτη στο σύνολό τους αντιπροσωπεύουν το 7% της παγκόσµιας κίνησης,
παρουσιάζοντας οριακή αύξηση από 6% την προηγούµενη πενταετία. Από τα κράτη αυτά η
Αλγερία και η Νότια Αφρική βρίσκονται στην κορυφή της λίστας µε 43% και 28% αντίστοιχα, και
ακολουθεί το Σουδάν µε 5% του συνόλου των εισαγωγών. Οι ερευνητές υπογραµµίζουν ότι σε
ορισµένες περιπτώσεις ακόµα και µικρή ποσότητα όπλων µπορεί να οδηγήσει σε έκρυθµες
καταστάσεις και τοπικές διαµάχες. Χαρακτηριστική, σηµειώνεται, είναι η περίπτωση του Σουδάν,
το οποίο έλαβε όπλα από τη Ρωσία, την Κίνα και τη Λευκορωσία, αλλά και αυτή του Τσαντ, το
οποίο προµηθεύτηκε οπλικά συστήµατα από την Ουκρανία.
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Εξάλλου, είναι γνωστό ότι από τα δώδεκα σχετικά εµπάργκο του ΟΗΕ το 2009 για τη διακίνηση
όπλων, τα εφτά αφορούσαν αφρικανικές χώρες. Παρόλα αυτά, οι απαγορεύσεις αυτές είναι
ιδιαίτερα δύσκολο να εφαρµοστούν.
Το κείµενο της έκθεσης του SIPRI είναι διαθέσιµο στη
διεύθυνση http://books.sipri.org/product_info?c_product_id=404#
επιστροφή
Εκτίναξη ανεργίας στο 12% το ∆εκέµβρη 2009
∆ηµοσιεύουµε δυό αποκαλυπτικά άρθρα για την ανεργία. Η ανεργία ανεβαίνει ραγδαία. Τα ήδη
λειψά στοιχεία που έχουµε καταγγείλει επανειληµµένα από τις σελίδες αυτούς του περιοδικού
δείχνουν ότι η ανεργία ανεβαίνει από το 7,9% το 2008 σε 10,3% το 2009 και το Φλεβάρη 2010
βρίσκεται στο ...14,6 %. ∆ηλαδή ∆ΙΠΛΑΣΙΑΣΤΗΚΕ µέσα σε δυό χρόνια!
Είναι αναµενόµενο η ανεργία στην Επαρχία Ικαρίας να ξεπερνά το 20% και η ανεργία των νέων και
των γυναικών το 50%.
Αλλά, στην Επαρχία µας, εκτός από γενικές καταγγελίες, ποιος ενδιαφέρεται, να π.χ. κάνει ένα νέο
ειδικό συνέδριο, όπως αυτό που είχαµε κάνει το Γενάρη του 2000 µε τίτλο «Η απασχόληση τις
νησιώτικες παραµεθόριες περιοχές» στον Άγιο Κήρυκο; ΗΓ

Στα τέλη ∆εκεµβρίου 514.401 πολίτες δεν είχαν δουλειά (10,3%). Οι µακροχρόνια άνεργοι
έφτασαν τους 222.735 (43,3%), ενώ οι νέοι άνεργοι στο 25,8%. Ο Αν. Λοβέρδος δεν απέκλεισε να
φθάσει στο 12% τέλη Μαρτίου
Κώστας Τσαχάκης
Καλπάζει η ανεργία. Στο τέταρτο τρίµηνο του 2009 εκτινάχθηκε στο 10,3% από 7,9% πρόπερσι.
Μέσα σε 12 µήνες στις... στρατιές των ανέργων προστέθηκαν 121.733 άτοµα και ο συνολικός
αριθµός του έφθασε στα τέλη ∆εκεµβρίου στις 514.401. Μάλιστα εξ αυτών τα 222.735 άτοµα
αδυνατούν να βρουν δουλειά για πάνω από έναν χρόνο και η Ελληνική Στατιστική Αρχή τούς
συµπεριλαµβάνει στην κατηγορία των µακροχρόνια ανέργων.
Εντός του τρέχοντος έτους εκτιµάται ότι η ανεργία θα εκτιναχθεί και χθες ο υπουργός Εργασίας κ.
Ανδρέας Λοβέρδος δεν απέκλεισε το ενδεχόµενο να φθάσει ακόµη και το 12% µέσα στον Μάρτιο.
Πιο αναλυτικά, σύµφωνα µε τα στοιχεία της ΕΛΣΤΑ, για ολόκληρο το 2009 το ποσοστό ανεργίας
διαµορφώθηκε στο 9,4% έναντι 7,7% που ήταν το 2008.
Ο συνολικός αριθµός των ανέργων ανήλθε σε 514.401 άτοµα από 392.668. Στο τέταρτο τρίµηνο
του 2009 οι περισσότερες θέσεις απασχόλησης χάθηκαν στον κλάδο του χονδρικού και λιανικού
εµπορίου (42.300 θέσεις εργασίας). Ακολούθησε ο κλάδος της µεταποίησης µε απώλειες 39.400
θέσεων εργασίας, των κατασκευών (22.700) και των επαγγελµατικών, επιστηµονικών και τεχνικών
δραστηριοτήτων (18.000). Το ποσοστό των «νέων ανέργων», δηλαδή όσων εισήλθαν για πρώτη
φορά στην αγορά εργασίας, στο 25,8% του συνόλου των ανέργων, ενώ οι µακροχρόνια άνεργοι
(αυτοί που αναζητούν από 12 µήνες και άνω εργασία, ανεξάρτητα αν είναι «νέοι» ή «παλαιοί»
άνεργοι), ανήλθαν στο 43,3% του συνόλου. ∆ηλαδή, σχεδόν ένας στους δύο ανέργους αναζητά
εργασία για περισσότερο από έναν χρόνο.
«Κόκκινο»
«Κόκκινο» χτυπά η ανεργία σε νέους και γυναίκες.
Το ποσοστό ανεργίας στους νέους έως 29 ετών διαµορφώθηκε στο 20,4% (από 16,5%). Στη
συγκεκριµένη κατηγορία και για τις γυναίκες το ποσοστό ανεβαίνει στο 26,2%, όταν το αντίστοιχο
των ανδρών είναι 15,7%. Σε ό,τι αφορά το επίπεδο εκπαίδευσης, το ποσοστό ανεργίας αυτών που
δεν πήγαν καθόλου σχολείο έφθασε στο 14,4%.
Σε επίπεδο περιφερειών «πρωταθλήτρια» αναδεικνύεται η περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου µε 13,2%.
Την ακολουθούν η Ανατολική Μακεδονία - Θράκη µε 12,2% και η ∆υτική Μακεδονία µε 12%.
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Τέλος στο τελευταίο τρίµηνο του 2009 βρήκαν δουλειά 92.614 άτοµα, τα οποία ήταν άνεργα πριν
από ένα έτος, ενώ 66.873 άτοµα µετακινήθηκαν από τον οικονοµικά µη ενεργό πληθυσµό σε θέσεις
απασχόλησης.
Έκρηξη ανεργίας το α’ δίµηνο 2010
Αυξητικές τάσεις παρουσιάζει η ανεργία στη χώρα µας το πρώτο δίµηνο του 2010. Ο Α. Λοβέρδος
µιλώντας χθες στη Βουλή δεν απέκλεισε µάλιστα το ενδεχόµενο το ποσοστό της καταγεγραµµένης
ανεργίας να φτάσει στο τέλος Μαρτίου το 12%.
Ο υπουργός Εργασίας επέκρινε το ΚΚΕ και τον ΣΥΡΙΖΑ που ζητούν την κατάργηση των
ελαστικών µορφών εργασίας, λέγοντας ότι και τα δύο κόµµατα «κινούνται εκτός κοινωνίας» από
τη στιγµή που εκατοντάδες χιλιάδες άνθρωποι επιθυµούν να απασχολούνται σε καθεστώς µερικής
απασχόλησης, απορρίπτοντας τη σχετική πρόταση νόµου του ΚΚΕ.
Έκανε ακόµη γνωστό, ότι αµέσως µετά το Πάσχα θα κατατεθεί στη Βουλή νοµοσχέδιο που θα
ρυθµίζει τις ελαστικές σχέσεις εργασίας.
Εν τω µεταξύ, ο βουλευτής της Ν∆ και πρώην υφυπουργός Εργασίας, Γ. Γιακουµάτος, αναφέρθηκε
σε πρόσφατη απόφαση δικαστηρίου, µε προσωρινή διαταγή, που δικαιώνει γυναίκα υπάλληλο µε
καθεστώς stage του ΙΚΑ και της παρέχει το δικαίωµα να επιστρέψει στην υπηρεσία της. Η
συγκεκριµένη δικαστική απόφαση ισχύει µέχρι τον προσεχή Απρίλιο, οπότε θα κριθεί οριστικά η
υπόθεση της υπαλλήλου. Εκτίµησε, µάλιστα, ότι µετά το Πάσχα θα ακολουθήσουν κι άλλες δίκες.
http://www.ethnos.gr/article.asp?catid=11379&subid=2&pubid=10735035
19-3-2010
επιστροφή
Στον Καιάδα της ανεργίας πάνω από 760.000!
Το ποσοστό ανεργίας εκτινάχθηκε στο 14,6% το Φλεβάρη του 2010

Από αυτούς µόλις το 1/3 παίρνει το πενιχρό επίδοµα που διατηρείται σε εξευτελιστικά
επίπεδα, φτάνοντας σήµερα µόλις τα 454 ευρώ
Σε πραγµατικό εφιάλτη εξελίσσεται η ανεργία στη χώρα καθώς σύµφωνα µε την επίσηµη
καταγραφή του ΟΑΕ∆ το ποσοστό ανεργίας εκτινάχθηκε στο 14,6% το Φλεβάρη του 2010 και οι
άνεργοι έφτασαν τους 766.159! Αντίστοιχος ήταν ο αριθµός των ανέργων και το Γενάρη (767.602)!
Η αλµατώδης αύξηση του αριθµού των ανέργων αποτελεί µια τραγική πραγµατικότητα. Μια
πραγµατικότητα που επιβεβαιώνει ότι στο πλαίσιο του καπιταλιστικού τρόπου ανάπτυξης η ανεργία
δεν µπορεί να λυθεί. Και µάλιστα, ιδιαίτερα σε περιόδους κρίσης, αυτή διογκώνεται, όπως άλλωστε
φανερώνουν και τα επίσηµα στοιχεία.
Σύµφωνα λοιπόν µε τα στοιχεία του ΟΑΕ∆, από το σύνολο των ανέργων επιδοτείται µε το επίδοµα
της πείνας (454 ευρώ) µόλις το 1/3 (271.297 το Φλεβάρη). Από το σύνολο των ανέργων το
Φλεβάρη οι µακροχρόνια άνεργοι (πάνω από 12 µήνες) φτάνουν τα 573.985 άτοµα. Η κυβέρνηση,
και ενώ η ανεργία παίρνει εκρηκτικές διαστάσεις, στο όνοµα της κρίσης διατηρεί το επίδοµα
ανεργίας σε εξευτελιστικά επίπεδα και µάλιστα να το λαµβάνει µόλις το 1/3 από το σύνολο των
ανέργων. Την ίδια στιγµή η κυβέρνηση σχεδιάζει και αυτή µε τη σειρά της - όπως έκαναν όλες οι
µέχρι σήµερα γαλαζοπράσινες κυβερνήσεις - να ενισχύσει τους µεγαλοεπιχειρηµατίες µε ζεστό
χρήµα από τα Ταµεία του ΟΑΕ∆ δήθεν και τάχα για την προστασία της απασχόλησης. Στην
πραγµατικότητα όµως για να ενισχύσει την κερδοφορία του κεφαλαίου.
Η αντιµετώπιση της ανεργίας και η οριστική της εξαφάνιση απαιτεί έναν άλλο τρόπο ανάπτυξης
της οικονοµίας και οργάνωσης της κοινωνίας όπου τα µέσα παραγωγής θα αποτελούν κοινωνική
ιδιοκτησία. Σήµερα ωστόσο και µπροστά στην οξύτητα του προβλήµατος απαιτείται - όπως έχει
καταθέσει το ΚΚΕ και µε πρόταση νόµου στη Βουλή - να ληφθούν εδώ και τώρα µέτρα
ουσιαστικής προστασίας των ανέργων, όπως η επιδότηση όλων των ανέργων για όσο διάστηµα
παραµένουν άνεργοι. Το ύψος του επιδόµατος ανεργίας να είναι στα 1.120 ευρώ. Να υπάρχει
πλήρης και δωρεάν ιατροφαρµακευτική περίθαλψη για όσο διάστηµα διαρκεί η ανεργία κλπ. Πίσω
από αυτά τα αιτήµατα οι εργαζόµενοι δεν µπορούν να κάνουν ούτε βήµα. Αντίθετα η οργάνωση και
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η µαζικοποίηση του ταξικού αγώνα αποτελεί το σίγουρο οδηγό για την υπεράσπιση των
δικαιωµάτων τους και την αλλαγή της κατάστασης προς όφελος της ζωής των εργαζοµένων.
http://www2.rizospastis.gr/story.do?id=5566683&publDate=24/3/2010
επιστροφή
Φταίω εγώ;
Λάβαµε ένα οργισµένο κείµενο από το διαδίκτυο που δείχνει την αγανάκτηση των πολιτών για τα
µέτρα που λαµβάνονται σε βάρος µας µε πρόσχηµα την κρίση, προσθέτοντας και ένα δυό σηµεία.
Πέρα από το αν συµφωνεί η διαφωνεί κανείς µε όλα τα σηµεία του κειµένου, εµείς το
αναδηµοσιεύουµε για να σκεφτούµε όλοι µας ότι ΜΑΣ ΚΟΡΟΪ∆ΕΥΟΥΝ. ΗΓ
Φταίω εγώ που δεν µπορώ να καταλάβω το µεγαλείο της δηµοκρατίας που ζω, η οποία ρίχνει το
φταίξιµο σε µένα τον δηµόσιο υπάλληλο και εκπαιδευτικό που µετά από 12 χρόνια παίρνω 1300
ευρώ και πρέπει να πληρώσω εγώ.
Φταίω εγώ που δεν είµαι πατριώτης όπως ο κ. Παπανδρέου και οι υπόλοιποι βουλευτές που οι
περισσότεροι δεν έχουν δουλέψει ποτέ, δεν έχουν υπηρετήσει ποτέ στο στρατό, αλλά όµως
...νοιάζονται.
Φταίω εγώ που δεν µπορώ να καταλάβω ότι δηµοκρατία είναι το πολίτευµα όπου βουλευτές,
υπάλληλοι της βουλής, φοροφυγάδες, ιδιοκτήτες νυχτερινών κέντρων, πρόεδροι ποδοσφαιρικών
οµάδων, ιδιοκτήτες εφηµερίδων και τηλεοπτικών µέσων, είναι όλοι πιο ίσοι στα προνόµια από τους
υπόλοπους και ίσως και πιο πατριώτες και για αυτό δεν θίγονται από τα µέτρα.
Φταίω εγώ που δεν λέω να κατανοήσω τους εθνικούς λόγους για τους οποίους οι δικηγόροι δεν
καταβάλλουν ΦΠΑ, οι γιατροί δεν πληρώνουν φόρους, οι υπάλληλοι της βουλής παίρνουν 16
µισθούς.
Φταίω εγώ που εκατοµµύρια ευρώ δίνονται σε θνησιγενείς και µεταθανάτιες εφηµερίδες µέσω
κρατικών χρηµάτων και σε ποδοσφαιρικές οµάδες.
Φταίω εγώ ο εκπαιδευτικός γιατί αντί να κάνω ιδιαίτερα και να µην έχω οικονοµικό πρόβληµα
περιµένω να µου δώσει µισθό το κράτος.
Φταίω εγώ γιατί δεν µπορώ να αντιληφτώ ότι πρέπει να δώσω ως πατριώτης και το 13 µισθό για
να µπορούν οι εργολάβοι να φτιάχνουν δρόµους µε τριπλάσιο κόστος από ότι στην υπόλοιπη
Ευρώπη. Για να µπορούν οι ίδιοι εργολάβοι να εισπράττουν υπέρογκα ποσά από τα διόδια και µετά
µέσα από τις εφηµερίδες τους και τους σταθµούς τους να στοχοποιούν τους δηµόσιους υπαλλήλους
για το χάλι της οικονοµίας. Για να µπορούν να προβάλλουν και να προωθούν τους πολιτικούς της
αρεσκείας τους. Αλήθεια πόσοι Έλληνες εργάστηκαν στα µεγάλα έργα;
Φταίω εγώ που δεν νοιώθω πατριώτης για να δώσω και το 12ο µισθό στο κράτος για να µην
αποδίδει κανένας καναλάρχης ασφαλιστικές εισφορές αγγελιόσηµα και κάθε ιδιοκτήτης
εφηµερίδας να µπορεί να έχει αφορολόγητο ποσό από τον τζίρο του και να µπορούν συγκεκριµένοι
δηµοσιογράφοι να είναι στη µισθοδοσία υπουργείων.
Φταίω εγώ που δεν έχω Πόρσε καγιεν και offshore εταιρεία όπως όλοι οι καλοί πατριώτες και που
πιστεύω ότι νόµιµο είναι µόνο ότι είναι και ηθικο.
Φταίω εγώ ο προδότης της πατρίδας που δεν δίνω και τον 11ο µισθό µου για να µπορούν οι
τράπεζες να δηλώνουν πριν λίγα χρόνια αστρονοµικά κέρδη τετραπλάσια σε σχέση µε τις
ευρωπαικές και µόλις τα στελέχη τους έπεσαν έξω να τους δίνει το κράτος 22 δις ?.
Φταίω εγώ ο τεµπέλης δηµόσιος υπάλληλος που το κράτος χαρίζει δις σε φαρµακευτικές
εταιρείες για εθνικούς λόγους και δεν συλλαµβάνει λαθρέµπορους καυσίµων όταν είναι πρόεδροι
ΠΑΕ.
Φταίω εγώ που δεν είµαι τόσο πατριώτης για να βοηθήσω µε το µισθό µου τους εργατικούς
επιχειρηµατίες του ιδιωτικού τοµέα που έχουν τη χαµηλότερη φορολογία στην Ευρωζώνη και δεν
φορολογούνται τα µερίσµατά τους.
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Φταίω εγώ λοιπόν που λόγω έλλειψης πατριωτισµού δεν µπορώ να αντέξω το γεγονός ότι για το
κράτος εγώ ο εκπαιδευτικός των 1400 ευρώ θεωρούµαι δαπάνη περικοπτέα και ίσως και σπατάλη.
Για όλους αυτούς τους λόγους προχωρώ κι εγώ στα δικά µου επώδυνα πλην όµως αναγκαία µέτρα
για την ανόρθωση της οικονοµίας µας και παροτρύνω και όλους όσους νοιώθουν το ίδιο να τα
ακολουθήσουν για το δύσκολο χρονικό διάστηµα που έρχεται.
Προτείνω λοιπόν σε όλους τους δηµόσιους παράγοντες µέχρι να µας δώσουν πίσω τα χρήµατα
που µας παίρνουν τώρα ή µέχρι να φυλακιστούν κάποιοι πολιτικοί ή να δηµευτούν περιουσίες
φοροφυγάδων να θυµούνται τα εξής.
1. ∆εν αγοράζω τίποτα πέρα από τα πολύτως αναγκαία. Για τα υπόλοιπα εάν δεν µου κάνουν επί
τόπου έκπτωση 20% όσο και η απώλεια του εισοδήµατός µου δεν τα αγοράζω. Ας κινηθεί η αγορά
από τα παραπάνω λαµόγια!!!
2. ∆εν βγαίνω έξω για καφέ εάν δεν µειώσουν κατά 20% την τιµή του. Το ίδιο και για το σινεµά
θέατρο και λοιπά. (Προτιµώ τον Γαλλικό καφέ που είναι σε διατίµηση).
3. ∆εν αγοράζω εφηµερίδα για λόγους τάξης καθώς όλες µας θεωρούν την αιτία του κακού αλλά
και γιατί επιδοτούνται από το κράτος. (ενηµερώνοµαι από το διαδίκτυο και από το ραδιόφωνο-ΟΧΙ
την τηλεόραση).
4.
∆εν επιβραβεύω µε τηλεθέαση δηµοσιογράφους που επιχαίρουν ως είναι φυσικό σε µίσθαρνα
γλοιώδη υποκείµενα οικονοµικών συµφερόντων.
5. ∆εν πιστεύω κανένα δηµοσιογράφο αν δεν αποκαλύψουν ποιοι και πώς καταχράστηκαν δις
την περίοδο των Ολυµπιακών αγώνων; Αν δεν µας πούν πόσοι Έλληνες εργάτες επωφελήθηκαν
των µεγάλων έργων και εάν καταβλήθηκαν οι εργατικές εισφορές; Εάν δεν µας πουν πόσα διόδια
έπρεπε να πληρώνουµε και τι είδους κοµπίνα γίνεται µε τους εργολάβους που παίρνουν διόδια πριν
κατασκευάσουν τους δρόµους. Εάν δεν µας αποκαλύψουν ποιοι δηµοσιογράφοι πληρώνονται από
υπουργεία.
Παρόλο δε που δεν είµαι και τόσο πατριώτης προτείνω στην κυβέρνηση που σίγουρα όλοι είναι
πατριώτες τα εξής µέτρα περιµένοντας να µας πει και κάποιος πόσα δις θα απέφεραν:
1. Φορολόγηση 1% των χρηµατιστηριακών συναλλαγών.
2. Φορολόγηση 40 % των επιχειρήσεων.
3. Φυλάκιση για όσους δεν αποδίδουν ΦΠΑ .
4. Φόρος 5% επί των στρατιωτικών δαπανών.
5. Παύση χρηµατοδότησης ΠΑΕ και ΚΑΕ.
6. Παύση χρηµατοδότησης ιδρυµάτων πρωθυπουργών.
7. Παύση χρηµατοδότης εφηµερίδων και ιδιωτικών καναλιών µε κρατκή διαφήµιση .
8. Οι πλούσιοι που φυλάσσονται από αστυνοµικούς να καλύπτουν και τη µισθοδοσία τους .
9. Οι επιχειρηµατίες να συµβάλλουν και αυτοί επώνυµα αν όχι µε 20% τουλάχιστον µε 10%
έκτακτη εισφορά ως καλοί πατριώτες που δεν είµαστε εµείς οι δηµόσιοι υπάλληλοι.
10. Φόρος 10% στα έσοδα από τα διόδια χωρίς να αυξηθεί η τιµή γιατί οι εργολάβοι είναι και οι
περισσότερο πατριώτες από όλους.
(ελήφθη 10-3-2010)
επιστροφή
Πώς φορολογούσαν οι αρχαίοι
Σηµειώστε: «Πλήρωναν οι έχοντες και κατέχοντες, πλήρωναν όµως και οι µέτοικοι, οι ξένοι δηλαδή,
πλήρωναν και οι πόρνες!», για µας το χρηµατιστήριο δηλαδή! «Όσο για τη διαφάνεια, τα ονόµατα
όσων πλήρωναν αναγράφονταν στους φορολογικούς καταλόγους της εποχής, που βρίσκονταν σε
κοινή θέα». Σε εµάς, δεν τολµούν να δηµοσιοποιήσουν ούτε καν τα ονόµατα όσων διαπιστωµένα
φοροδιαφεύγουν. Κατά τα άλλα, είµαστε ... η συνέχεια των αρχαίων. Ας διδαχτούµε. ΗΓ
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Εάν οι αρχαίοι Αθηναίοι δεν ήταν µάστορες στην επιβολή και την είσπραξη φόρων,
σήµερα ίσως να µην υπήρχε ο Παρθενώνας. Υπερβολή; Κι όµως, χάρη στο χαράτσι που
πλήρωναν οι άλλες πόλεις κατά την Α' Αθηναϊκή Συµµαχία -ειδικότερα από το 454 π.Χ., το ένα
εξηκοστό του ετήσιου φόρου πήγαινε υπέρ της... θεάς Αθηνάς- ο Περικλής εξοικονόµησε τα
χρήµατα για να χτιστεί ο περίφηµος ναός.
Της ΠΑΡΗΣ ΣΠΙΝΟΥ
Πριν από 2.500 χρόνια τα κρατικά ταµεία της Αθήνας ήταν γεµάτα, χωρίς τη βοήθεια των
οικονοµολόγων του Χάρβαρντ. Η οικονοµική κρίση ήταν άγνωστη λέξη και το πλεόνασµα έφτανε
σε τέτοιο ύψος που αν το είχε σήµερα ο Γ. Παπακωνσταντίνου θα έκλαιγε από χαρά. Και τότε
όµως, χωρίς την πίεση των ευρωπαίων εταίρων, έµπαιναν φόροι µε διάφορες ονοµασίες, τακτικοί
και έκτακτοι, άµεσοι και έµµεσοι, για δηµόσια έργα, για στρατιωτικό εξοπλισµό, κ.λπ. Ουδείς
διέφευγε. Πλήρωναν οι έχοντες και κατέχοντες, πλήρωναν όµως και οι µέτοικοι, οι ξένοι δηλαδή,
πλήρωναν και οι πόρνες!
Οι αρχαίοι φόροι έµπαιναν µε την έγκριση της Βουλής. Όσο για τη διαφάνεια, τα ονόµατα όσων
πλήρωναν αναγράφονταν στους φορολογικούς καταλόγους της εποχής, που βρίσκονταν σε κοινή
θέα. Πάνω σε πέτρινες πλάκες και στήλες δηλαδή, σαν αυτές που υπάρχουν στο Επιγραφικό
Μουσείο, ένα γνωστό-άγνωστο αλλά πολύ ενδιαφέρον µουσείο στην οδό Τοσίτσα 1, που
αναδεικνύει και τεκµηριώνει κοµµάτια της Ιστορίας.
Εκεί βρήκαµε τη µνηµειώδη «Στήλη της εξηκοστής», έναν λίθινο φορολογικό κατάλογο ύψους 3,5
µέτρων όπου είναι καταγεγραµµένες κατά γεωγραφικές ενότητες οι καταβολές των συµµάχων της
Α' Αθηναϊκής Συµµαχίας την περίοδο 454/3-440/39 π.Χ., προκειµένου να υπάρχει µια «καβάντζα»
για να αντιµετωπιστούν οι Πέρσες. Οι εισφορές ήταν ανάλογες µε την οικονοµική κατάσταση των
265 συµµάχων. Βλέπουµε δηλαδή από τους Ίωνες οι Κυµαίοι να πληρώνουν 12 τάλαντα (6.000
δραχµές) και οι Νισύριοι µόλις ένα, ενώ από τη Θράκη οι Μενδαίοι έδιναν εννέα τάλαντα και οι
Θάσιοι 30!
«Εκτός από αυτόν τον τακτικό φόρο, από το 440 π.Χ. η Αθήνα επέβαλλε στους συµµάχους της και
έκτακτη εφάπαξ εισφορά, τη λεγόµενη επιφορά», µας πληροφορεί η διευθύντρια του Επιγραφικού
Μουσείου Μαρία Λαγογιάννη. «Η δε είσπραξη είχε ανατεθεί σε ειδικούς άρχοντες, τους
Ελληνοταµίες».
Όπως αποδεικνύεται, οι αρχαίοι Αθηναίοι είχαν πολλά κόλπα για την είσπραξη των φόρων. Όταν οι
άλλες πόλεις άρχισαν να διαµαρτύρονται ενόψει της Β' Αθηναϊκής Συµµαχίας, οι Αθηναίοι τους
υποσχέθηκαν ότι θα καταργήσουν τον συµµαχικό φόρο. Αυτό που έκαναν τελικά ήταν να του
αλλάξουν όνοµα και να τον πουν «σύνταξη».
Η κυρίαρχη αθηναϊκή πολιτεία είχε διάφορες πηγές για να γεµίζει το δηµόσιο ταµείο. Υπήρχαν οι
καταβολές για εκµίσθωση δηµόσιας περιουσίας (κτήµατα, οικοδοµήµατα ή τα µεταλλεία του
Λαυρίου), υπήρχαν και οι δικαστικές καταβολές.
Κι άλλα τακτικά τέλη γέµιζαν τον κρατικό κορβανά: για να εισαχθούν και να εξαχθούν προϊόντα
από τα αττικά λιµάνια (πεντηκοστή), ή για να εισαχθούν εµπορεύµατα από τις πύλες της πόλης
(διαπύλιον). Καµία εξαίρεση. Οι µέτοικοι έπρεπε να ανανεώνουν επί πληρωµή µία φορά το χρόνο
την άδεια παραµονής τους στην Αθήνα (µετοίκιον), ενώ κατέβαλλαν και επιπρόσθετο τέλος για να
έχουν το δικαίωµα να εργασθούν (ξενικόν). Οι δε οίκοι έδιναν τον... πορνικό φόρο.
Οι αµυντικές δαπάνες
Μέρος των κρατικών εσόδων πήγαινε για δηµόσια έργα. Σε µια στήλη του µουσείου (432/1 π.Χ.)
σώζονται δύο τροπολογίες σε ψήφισµα που σχετίζονται πιθανότατα µε τη βελτίωση του
συστήµατος ύδρευσης της Αθήνας ή την κατασκευή και επισκευή των κρηνών. «Το έργο είχε
προγραµµατιστεί να γίνει "από ολιγίστων χρηµάτων", αλλά κατά προτεραιότητα», εξηγεί η Μ.
Λαγογιάννη. «Η οικογένεια του Περικλή µάλλον προσφέρθηκε να καλύψει τη δαπάνη, αλλά η
πόλη αποφάσισε τα χρήµατα να δοθούν από τον φόρο των συµµαχικών πόλεων».
Οι αρχαίοι ηµών πρόγονοι φρόντιζαν, επίσης, να εξασφαλίσουν κονδύλια για την άµυνα. «Οι πιο
εύποροι ήταν υποχρεωµένοι να αναλαµβάνουν την "τριηραρχία", την ετήσια δαπάνη για εξοπλισµό
ενός πολεµικού πλοίου και τη σίτιση των ναυτών, που καθορίζονταν σε µια δραχµή ανά ναύτη
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ηµερησίως», συνεχίζει η διευθύντρια του µουσείου, το οποίο εκθέτει µια σχετική στήλη του 481/0
π.Χ.
Χρειαζόταν τόλµη για να αρνηθεί κάποιος αυτό το σηµαντικό έξοδο. Σε αυτή την περίπτωση
έπρεπε να υποδείξει κάποιον άλλον, που θεωρούσε πιο πλούσιο, και να προτείνει αντίδοση. Να
ανταλλάξει, δηλαδή, την περιουσία του µε την περιουσία του πλουσιότερου. Αν ο άλλος πολίτης
αρνιόταν, τότε η ανάθεση γινόταν από τα αρµόδια δικαστήρια.
Υποχρεωτική, αλλά ιδιαίτερα τιµητική ήταν και η χορηγία, η ανάληψη της δαπάνης για την
προετοιµασία του χορού, τις θρησκευτικές εκδηλώσεις, τις παραστάσεις των δραµατικών αγώνων.
«Η χορηγία στοίχιζε 300-5.000 δρχ., όταν τον 5ο αιώνα ο ετήσιος µισθός της ιέρειας της Αθηνάς
Νίκης ήταν 50 δρχ.», τονίζει η Μ. Λαγογιάννη, καθώς µας δείχνει µια στήλη του 313/2 π.Χ.
Πρόκειται για τιµητικό ψήφισµα του ∆ήµου Αιξωνής (η σηµερινή Γλυφάδα) για δύο χορηγούς, τον
Αυτέα και τον Φιλοξενίδη, οι οποίοι «καλώς και φιλοτίµως εχορήγησαν».
Σαν να µην έφταναν και τότε τα τακτικά µέτρα, υπήρχαν και έκτακτα. Όπως η «επίδοσις» (σε
χρήµατα ή για την εκτέλεση συγκεκριµένου δηµόσιου έργου) την οποία κατέβαλλαν οι πλούσιοι
αλλά και οι µέτοικοι για την ενίσχυση της πόλης σε περίπτωση έκτακτης ανάγκης. Κι ακόµα η
«εισφορά» σε περίοδο πολέµου για στρατιωτικές δαπάνες.
Κι αν κάποιος πιανόταν να φοροδιαφεύγει, ο νόµος ήταν αυστηρός, ακόµα και για τον
φοροεισπράκτορα. Για του λόγου το αληθές, υπάρχει ένα ψήφισµα του 510 π.Χ. για τους αθηναίους
κληρούχους στη Σαλαµίνα, οι οποίοι ήταν υποχρεωµένοι να καταβάλλουν φόρο, να εκτελούν τη
στρατιωτική τους θητεία, ενώ δεν επιτρέπονταν να εκµισθώσουν τη γη που τους είχε παραχωρηθεί.
Εάν τα παραβίαζαν, πλήρωναν πρόστιµο, το τριπλάσιο του µισθώµατος, στο ∆ηµόσιο.
Όχι µόνον αυτές τις επιγραφές, αλλά και πολλές άλλες, πάνω από 13.400 διαθέτει το Επιγραφικό
Μουσείο, που χρονολογούνται από το 8ο αι. π.Χ. έως και τους παλαιοχριστιανικούς χρόνους.
Ανάµεσά τους ο άβαξ από τη Σαλαµίνα µε αριθµητικά σύµβολα, η αρχαιότερη επιγραφή σε λίθο
από την Ακρόπολη, ο Ιερός Νόµος του Εκατόµπεδου, κ.ά.
Προσιτό, στο κέντρο της Αθήνας και πάντα µε δωρεάν είσοδο, το µουσείο οργάνωσε πριν από
λίγες ηµέρες ένα επιτυχηµένο τριήµερο εκδηλώσεων µε εκθέσεις δηµιουργών της Σχολής Καλών
Τεχνών και του Πολυτεχνείου, προβολές ταινιών, µουσική µε αρχαία όργανα, αφήγηση
παραµυθιών. Στόχος του να φέρει πιο κοντά όσους κατοικούν ή εργάζονται στα Εξάρχεια.
Παράλληλα συνεχίζονται τα εκπαιδευτικά προγράµµατά για τη γένεση της γραφής και της
δηµοκρατίας, ενώ κυκλοφόρησε και το ηµερολόγιό του που είναι αφιερωµένο στους αττικούς
µήνες.
http://www.enet.gr/?i=issue.el.home&date=21/02/2010&id=133446
επιστροφή
µόνη λύση σήµερα η αναστολή πληρωµών
∆ηµοσιεύουµε αυτό το κείµενο γιατί όλο και περισσότερο µαθαίνουµε ότι εξετάζεται και αυτή η
εναλλακτική. Το έκαναν οι Φιλανδοί, και µάλιστα µε δηµοψήφισµα. Το έκανε και το Ντουµπάι για
ένα εξάµηνο. Το είχε κάνει και ο Βενιζέλος!
∆ιαβάστε µε προσοχή, για να µην λέτε ότι δεν έχετε ενηµέρωση και µάλιστα από πρώτο χέρι, από
τα Ικαριακά και Φουρνιώτικα Νέα. ΗΓ
του Σπύρου Μαρκέτου
Είναι αδύνατο να ανακάµψει η οικονοµία στο πλαίσιο της νεοφιλελεύθερης πολιτικής που υιοθετεί
πλέον η κυβέρνηση, πιεσµένη από τις «αγορές», οι οποίες επιβάλλουν τις επιλογές τους και στην
ΕΕ. Πρiν από καιρό, κι ενώ περί άλλα τύρβαζαν πολλοί που σήµερα κινδυνολογούν, είχα
υποστηρίξει ότι πρέπει να κηρυχθεί στάση πληρωµών του δηµόσιου χρέους (ξεπέρασαν τα 41 δις
το 2009) και να γίνει αναδιαπραγµάτευσή του. Ειδάλλως θα χρειαζόταν «να περικοπούν όλες οι
κοινωνικές δαπάνες και να µπει φυτίλι στη δηµοκρατία και την κοινωνική συνοχή για να
πληρωθούν κατά προτεραιότητα οι δανειστές [...] Κάτι τέτοιο, βέβαια, σηµαίνει καταστροφική και
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βίαιη υποβάθµιση του βιοτικού επιπέδου και υπόσχεται, οδηγώντας τη χώρα δεκαετίες πίσω,
εντάσεις τέτοιες που δεν έχουµε ξαναδεί από τον καιρό του Εµφυλίου». [1]
Οι εξελίξεις που µεσολάβησαν δυστυχώς επικυρώνουν αυτή την εκτίµηση. Απλώς το δηµόσιο
χρέος βάρυνε στο µεταξύ άλλα 40 δις, τα οποία φυσικά δεν έγιναν µισθοί και συντάξεις, αλλά και
πάλι γλίστρησαν προς τους ισχυρούς. Πολιτική µε τραγική κατάληξη: υπογράφοντας η Ελλάδα το
σύµφωνο οµαδικής αυτοκτονίας που της ζητούν οι «αγορές» γίνεται προτεκτοράτο, µας εξηγεί
ένας στρατηγικός αναλυτής παγκόσµιων επενδύσεων χαρτοφυλακίου. [2] Ο πλούτος της χώρας
κλείνεται στα θησαυροφυλάκια των τραπεζών και µερικών µεγάλων επιχειρήσεων, ενώ τα
νοικοκυριά ρίχνονται στη φτώχεια. Kάθε νεογέννητο βρίσκεται φορτωµένο µε τριάντα χιλιάδες
δηµόσιο χρέος, που δεν δαπανήθηκε για χάρη του, και καλείται να δουλεύει ισόβια για να το
ξεπληρώσει. Σε τι διαφέρει άραγε από τα παιδιά των µαύρων σκλάβων που γεννιούνταν δούλοι
κι έπρεπε έπειτα, τα πιο τυχερά, να εξαγοράσουν την ελευθερία τους; [3]
Οι οικονοµικές θυσίες τα ερχόµενα χρόνια είναι αναπόφευκτες, το ζήτηµα είναι αν θα µοιραστούν
δίκαια. Θα είναι τέτοιες που µας κάνουν δουλοπάροικους των τραπεζιτών ή, αντίθετα, θα
επιβαρύνουν κυρίως αυτούς που ωφελήθηκαν από τις πολιτικές επιλογές των τελευταίων δεκαετιών
και θα συνοδευτούν από αντισταθµιστικές θεσµικές αλλαγές, ευρύτατες και ριζικές, τέτοιες που ν’
αντιστρέφουν την κοινωνική πόλωση; Η έκβαση της µάχης, που δεν αφορά µόνο την Ελλάδα, είναι
αβέβαιη, όπως παραστατικά µας εξηγεί ο µεγάλος κοινωνιολόγος Ιµµάνουελ Βαλλερστάιν σ’ ένα
βιβλιαράκι απαραίτητο για να γνωρίσουµε την εποχή µας. [4] Αυτό σηµαίνει πως µπορεί να χαθεί,
αλλά έχει και πολύ περισσότερες πιθανότητες απ’ όσες φανταζόµαστε να κερδηθεί.
Βασική πολιτική πραγµατικότητα είναι ότι ο ελληνικός λαός είδε το κράτος να δίνει δεκάδες
δις για να σώσει τις τράπεζες, ψήφισε την κυβέρνηση επειδή πληροφορήθηκε ότι «λεφτά
υπάρχουν», και όµως καλείται τώρα σε θυσίες χωρίς ηµεροµηνία λήξης. Σ’ αυτές τις συνθήκες
αποτελεί πράξη ύψιστης πολιτικής ανευθυνότητας να δοκιµαστούν ακόµη περισσότερο οι αντοχές
του. Οι θεσµικά ισχυροί αλλά διανοητικά µετέωροι και πολιτικά ευάλωτοι γκουρού του
νεοφιλελευθερισµού ζητούν αναδιανοµή του εθνικού προϊόντος υπέρ των πλούσιων. Αυτή όµως θα
εξαερώσει άµεσα τη νοµιµοποίηση της κυβέρνησης, και µεσοπρόθεσµα δεν απειλεί απλώς µε
εξάρθρωση το κυβερνών κόµµα, αλλά και υπονοµεύει την πραγµατική οικονοµία και την ίδια τη
δηµοκρατία µας. Λύση εποµένως ηθικά, πολιτικά και οικονοµικά απαράδεκτη. Επιλέγοντάς την το
Πασόκ, για να κερδίσει µερικούς βασανιστικούς µήνες φυγής από την πραγµατικότητα, δυναµιτίζει
το κύρος του στους οπαδούς του κι εµπεδώνει το µήνυµα ότι στις σηµερινές συνθήκες του
τερµατικά αρτηριοσκληρωτικού καπιταλισµού δικαιώµατα δηµοκρατικής επιλογής έχουµε µόνο σε
διακοσµητικούς τοµείς.
Η ιστορία µας δίνει εδώ ένα διδακτικό παράδειγµα. Το 1932 ο ελληνικός λαός ήταν πολύ πιο
αµόρφωτος και ανοργάνωτος, και λιγότερο απαιτητικός από σήµερα. Ωστόσο ο χαρισµατικός
πρωθυπουργός Ελευθέριος Βενιζέλος, που είχε πρόσφατα επανεκλεγεί σαρώνοντας τους
αντιπάλους του, εξανέµισε τη δηµοτικότητά του ακολουθώντας µια πολιτική σαν κι αυτήν που
σχεδιάζει τώρα ο Γιώργος Παπανδρέου. Αφαίµαξε την οικονοµία στη λεγόµενη Μάχη της
∆ραχµής και όταν τελικά κήρυξε στάση πληρωµών, έπειτα από µερικούς µήνες αντίστασης
δηλαδή, ήταν πια πολύ αργά. Το κόµµα του είχε στο µεταξύ διαλυθεί και η δηµοκρατία
εκτροχιαστεί,µε τελικούς ωφεληµένους τους Γλύξµπουργκ και τον Μεταξά. Η ειρωνεία είναι
ότι µετά την πτώση του Βενιζέλου οι ακροδεξιές κυβερνήσεις σταθεροποιήθηκαν ακριβώς επειδή η
ελληνική οικονοµία, διαψεύδοντας τους τότε γκουρού των αγορών, σηµείωσε πρωτοφανείς
ρυθµούς ανόδου. Η πτώχευση ξαναζωντάνεψε την αγορά,µεταφέροντας πόρους από τα
θησαυροφυλάκια των τραπεζών στην πραγµατική οικονοµία, από το εξωτερικό στο εσωτερικό. Τα
καθέκαστα αφηγείται ωραία ο Μαρκ Μαζάουερ, σ’ ένα βιβλίο που αξίζει να διαβάσουν όσοι
εκπλήσσονται µε τη σηµερινή κρίση. [5]
Είναι σήµερα εφικτό αυτό που έκανε τότε ο Βενιζέλος; Ναι, είναι, και πρέπει το ταχύτερο δυνατό
να το κάνουµε. Παραπάνω από σαράντα «πτωχεύσεις» σηµειώθηκαν παγκόσµια µετά το 1970,
και γενικά ωφέλησαν τις χειµαζόµενες οικονοµίες. Η Ρωσία και η Αργεντινή σε τέτοιες
«χρεωκοπίες» στήριξαν την υγιή οικονοµική τους µεγέθυνση,µε εξαιρετικούς ρυθµούς, τα
τελευταία χρόνια. Σύµφωνα µε τη σχετική βιβλιογραφία οι κίνδυνοι είναι, στη δική µας
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περίπτωση,µάλλον θεωρητικοί. [6] Κυρίως ο πρόσκαιρος αποκλεισµός από τις διεθνείς
χρηµαταγορές, οι οποίες ωστόσο έτσι κι αλλιώς δεν µάς δανείζουν πλέον µε λογικούς όρους.
Επίσης η διαταραχή στις συναλλαγές που φέρνει στις χώρες µε αδύνατο νόµισµα η αναστολή
πληρωµών, αλλά από αυτήν το ευρώ σήµερα µάς προστατεύει. Άλλα σηµαντικά ρίσκα δεν
αναφέρονται. Στην πραγµατικότητα, οι τραπεζίτες που απειλούσαν θεούς και δαίµονες πριν από τη
χρεωκοπία δεν άργησαν να επιστρέψουν στηΜόσχα και στο Μπουένος Άιρες µε το καπέλο στο
χέρι, προτείνοντας δελεαστικά νέα δάνεια.
Είναι συµβατή η αναστολή πληρωµών του δηµόσιου χρέους µε την παραµονή στο ευρώ; Ναι,
είναι. Το Σύµφωνο Σταθερότητας και Ανάπτυξης περιορίζει τα επιτρεπόµενα ελλείµµατα κάθε
χώρας, αλλά αφήνει τις εθνικές κυβερνήσεις να βρούν µόνες τους το πώς θα ισοσκελίσουν τον
προϋπολογισµό. Η Αθήνα αποφασίζει αν θα ρίξει το έλλειµµα κλείνοντας νοσοκοµεία και σχολεία
(προϋπολογισµός 2010 για την παιδεία: 7,6 δις• υγεία και πρόνοια, 6 δις) ή αναστέλλοντας τις
πληρωµές στους τραπεζίτες (προϋπολογισµός 2010 για τοκοχρεωλύσια: 45 δις). ∆εν γράφει
πουθενά το σύνταγµα ότι οι υποχρεώσεις του κράτους προς τους πιστωτές υπερτερούν έναντι των
ευθυνών του προς τους πολίτες. Το ποιός παίρνει τι ψηφίζεται κάθε χρόνο από την εθνική
αντιπροσωπεία, λέγεται προϋπολογισµός. Είναι θέµα πολιτικής απόφασης, της Αθήνας και όχι της
Φραγκφούρτης ή των Βρυξελλών, το αν ο προϋπολογισµός θα σώσει το κοινωνικό κράτος ή τις
τράπεζες που έχουν ξεχάσει τον αναπτυξιακό τους ρόλο. Όπως και το αν θα φορολογηθεί ο λαός ή
οι λίγες µεγάλες επιχειρήσεις που άρµεξαν τις παχειές αγελάδες τα χρόνια της πλασµατικής
ευµάρειας.
Συµφέρει άραγε τους ισχυρούς της ΕΕ να µας διώξουν από το ευρώ; Αφενός δεν µπορούν να
κάνουν κάτι τέτοιο αν ισοσκελίσουµε τον προϋπολογισµό, έστω και µην πληρώνοντας τους
τραπεζίτες και φορολογώντας τους πλούσιους. Αφετέρου δεν τις συµφέρει. Θα υπονόµευαν έτσι
ισχύ και βιωσιµότητα του ευρώ, χωρίς διόλου ν’ αντιµετωπίσουν τις κερδοσκοπικές επιθέσεις των
τραπεζών, οι οποίες αµέσως µετά θα στόχευαν Ισπανία, Πορτογαλία, Ιταλία, το Βέλγιο και
ακόµη και τη Γαλλία –χώρες όλες τους µε συνολικές δανειακές ανάγκες επαχθέστερες των δικών
µας. Λύση στο πρόβληµα της υπερχρέωσης του ευρωπαϊκού νότου συµβατή µε τα συµφέροντα
των τραπεζών δεν βλέπω, και µάλλον δεν βλέπουν ούτε και οι τράπεζες.
Ειδικά η Γερµανία θα έχει βαρύ γεωπολιτικό κόστος αν διαλυθεί το ευρώ, χάνοντας το όραµα
της ισχυρής και γερµανοκεντρικής Ευρώπης. Μάλλον δέχεται να πληρώσει για να διατηρήσει
την ηγεµονία της -να βάλει το χέρι στην τσέπη "βαθειά, συχνά, και πολύ πολύ σύντοµα", προτού
χτυπηθούν οι χώρες που πραγµατικά µετράνε. [7] Ζητά όµως σ’ αντάλλαγµα τον άµεσο έλεγχο των
οικονοµικών µας, και είναι αβέβαιο ως πότε θα µπορεί να δίνει• οι δανειακές ανάγκες της
ευρωζώνης είναι 2.200 δις µόνο για το 2010. Κηρύσσοντας τώρα στάση πληρωµών διατηρούµε
εµείς τον έλεγχο της οικονοµίας, προφυλάσσουµε το στοιχειώδες κοινωνικό κράτος και σώζουµε
την, ατελή έστω, δηµοκρατία. Σκεφτείτε µόνο τις συνέπειες αν εκχωρήσουµε στη Φραγκφούρτη τα
ηνία µιας βυθισµένης σε κρίση οικονοµίας, αποσταθεροποιώντας στο µεταξύ και το πολιτικό µας
σύστηµα,µόνο και µόνο για ν’ ακούσουµεσ’ ένα ή δυο χρόνια ότι η ΕΕ δεν έχει άλλα περιθώρια
στήριξής µας.
Έχει προοπτικές επιτυχίας η νεοφιλελεύθερη λύση, την οποία προαναγγέλλουν τα
κυβερνητικά µέτρα; Όχι, σε καµιά περίπτωση. Πρώτα πρώτα, από αυστηρά οικονοµική σκοπιά,
όπως και οι κεϋνσιανοί µεταρρυθµιστές τονίζουν, τα µέτρα καταφέρουν βαρύ πλήγµα στην
εσωτερική ζήτηση, η οποία δεν εξηγείται µε ποιόν τρόπο θ’ ανακάµψει έπειτα, ιδίως όσο καιρό το
ευρώ κρατά την τωρινή υπερτίµησή του. Το αποτέλεσµα θα είναι να συρρικνωθεί ακόµη
περισσότερο η αγορά, κι ελλείµµατα και χρέη να γίνουν ακόµη πιο δυσβάσταχτα. Το κόστος στην
πραγµατική οικονοµία, για να µη µιλήσουµε για την καθηµερινότητα των απλών ανθρώπων, θα
είναι ασύγκριτα µεγαλύτερο από την εξοικονόµηση µερικών δις, τα οποία άλλωστε δεν πρόκειται ν
α διατεθούν για ανάπτυξη, αλλά αµέσως θα ριχτούν στις µαύρες τρύπες των τραπεζών.
Όπως η παγκόσµια οικονοµική κρίση, που ξέσπασε τον Ιούλη του 2007, βρήκε εντελώς
απροετοίµαστους τους ∆υτικούς ιθύνοντες, έτσι και η έλευσή της στη χώρα µας βρίσκει χωρίς
σχέδιο και ιδέες το δικό µας οικονοµικό και πολιτικό επιτελείο. Ενδεικτικό της αφωνίας, της
σύγχυσης και της αναισθησίας που επικρατεί στους τραπεζίτες είναι το πρόσφατο άρθρο ενός
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συµβούλου της Γιούροµπανκ, από τοοποίο απουσιάζει κάθε αναφορά στην κοινωνική κατάσταση
και ακόµη και στην πολιτική λυσιτέλεια. [8]
Αρχικά, κατά το άρθρο, το πρόβληµα ήταν οικονοµικό:µεγάλα ελλείµµατα, υψηλό ποσοστό
χρέους, χαµηλή ανταγωνιστικότητα. Σε συνδυασµό µε απειλητικές κινήσεις της Ευρωπαϊκής
Κεντρικής Τράπεζας, έβαλε τη χώρα στα «ραντάρ των αγορών» (ενδιαφέρουσα τούτη η
παροµοίωση των «αγορών»µε βοµβαρδιστικά). Οι «αγορές», απόλυτοι κριτές του σωστού και
του καλού στις κατά τα άλλα δηµοκρατικές κοινωνίες µας (και ας µας οδήγησαν στην παγκόσµια
κρίση), απαίτησαν περικοπές δαπανών µεγαλύτερες από αυτές που υπόσχεται ο πρωθυπουργός. Τη
σκυτάλη πήραν έπειτα πολιτικοί παράγοντες, και στην τελευταία Σύνοδο Κορυφής της ΕΕ
επικράτησαν σκληροπυρηνικές απόψεις,«ότι η Ελλάδα πρέπει να πληρώσει για τα λάθη του
παρελθόντος και να πονέσει ώστε να παραδειγµατιστούν και άλλες µεγαλύτερες χώρες». Τον
βοµβαρδισµό ακολούθησε παραδειγµατική µαστίγωση.
Τώρα πια µοιάζουµε µε κείνους τους βασανισµένους του Αµπού Γκραϊµπ, που µόλις κάνουν να
κινήσουν χέρια ή πόδια παθαίνουν ηλεκτροσόκ. Αν πάµε να κηρύξουµε στάση πληρωµών,
αναγκαστικά θα βγούµε από το ευρώ (χωρίς να εξηγείται το γιατί) και «θα αποκλειστεί η Ελλάδα
από τις διεθνείς κεφαλαιαγορές, θα περιοριστούν και οι εµπορικές µας σχέσεις µε τον υπόλοιπο
κόσµο, θα µαραζώσει η οικονοµία». Εποµένως για να τ’ αποφύγουµε όλα αυτά, και προς τέρψη
και ξεκούραση των βασανιστών µας, πρέπει ν’ αρχίσουµε ευσυνείδητα να αυτοµαστιγωνόµαστε
ώστε το µαρτύριο να τελειώσει πιο γρήγορα:«Η µόνη λύση είναι η Ελλάδα να επισπεύσει και
πιθανόν να πολλαπλασιάσει τα περιοριστικά µέτρα [...] ∆εν χάνει κάτι µε την πιο αυστηρή επιλογή,
διότι περισσότερα µέτρα σήµερα συνεπάγονται λιγότερα µέτρα αύριο για το ίδιο αποτέλεσµα».
Αλλά γιατί πρέπει να υποστούµε επιτέλους αυτό τον σαδοµονεταρισµό; για λόγους που έχουν να
κάνουν µε την ψυχολογία των εκβιαστών µας, ώστε δηλαδή να τους «πείσουµε» ότι «τα µέτρα
υπερεπαρκούν για να φέρουν τη µείωση των ελλειµµάτων και τη µελλοντική ανάπτυξη». Και αν
δεν πειστούν;
Αυτές οι απόψεις κινδυνεύουµε να γίνουν επίσηµη πολιτική. ∆υστυχώς και η αριστερά δεν
είναι περισσότερο προετοιµασµένη ν’ αντιµετωπίσει την κατάσταση. Τις τελευταίες δεκαετίες ο
καπιταλισµός, ενώ στην πραγµατικότητα ζούσε µε δανεικά, στο νου των αριστερών ηγεσιών ιδίως
έγινε αιώνιος και ακατανίκητος, και η πολιτική τους στρατηγική προσαρµόστηκε ανάλογα. Χωρίς
να βλέπουν πως το σύστηµα ολόκληρο κατέρρεε, εστίασαν την προσοχή τους σε
µικροµεταρρυθµίσεις κι έχασαν τους βασικούς µηχανισµούς της εκµετάλλευσης από τα µάτια
τους. Έχοντας µείνει χωρίς οργανικούς διανοούµενους, ο λαός νόµιζε ότι υπερασπιζόταν τα
δικαιώµατά του διεκδικώντας αυξήσεις µερικών ευρώ, την ώρα που η δηµόσια περιουσία του
εκποιούνταν ή υποθηκευόταν και,µέσα από κρατικό και ιδιωτικό δανεισµό, οι τράπεζες
αποµυζούσαν τους καρπούς της εργασίας του.
Σήµερα η βάση της αριστεράς,µε τις µαχητικές κινητοποιήσεις της, αντιµάχεται στο µέτρο
που της αναλογεί την πορεία που χαράζουν οι «αγορές», αλλά πολλοί διανοούµενοίτης
κοιµούνται αµέριµνοι και οι ηγεσίες της αποδεικνύονται κατώτερες των περιστάσεων. Ο Σύριζα
και ο Συν αρνούνται να τοποθετηθούν στο ζήτηµα, σχεδόν δεν αναγνωρίζουν καν την ύπαρξή του,
ενώ το ίδιο κάνει και το ΚΚΕ. Για να σταθούµε σ’ ένα µόνο παράδειγµα, που διερµηνεύει τις
θέσεις του τελευταίου. Σ’ ένα πρόσφατο άρθρο του Σταύρου Μαυρουδέα δεν υπάρχει «τίποτα
ψευδέστερο» από το ενδεχόµενο (τον «κίνδυνο», όπως το ονοµάζει) της χρεωκοπίας. Οι σχετικές
συζητήσεις είναι «άθλιο θέατρο» σκηνοθετηµένο από τους πολυεθνικούς χρηµατοπιστωτικούς
οργανισµούς, τους «ηγεµονικούς ευρωπαϊκούς ιµπεριαλισµούς» και την ελληνική αστική τάξη. [9]
Με τέτοια οξυδερκή στρατηγική το ΚΚΕ τροµάζει τους τραπεζίτες όσο τρόµαξε και τον
Καραµανλή τον ∆εκέµβρη. Το Πασόκ, τέλος, παρακαλά τον θεό των αγορών ν’ αποδειχθούν οι
οπαδοί του τόσο µαζοχιστές όσο τους θέλει το σαδιστικό του σενάριο, και τρέµει µην τυχόν
ξυπνήσουν πρόωρα. Θα διαψευστεί, νοµίζω. Το ερώτηµα είναι αν η αριστερά θα έχει αποκτήσει
στο µεταξύ επίγνωση της κατάστασης, ώστε να πάρει την πρωτοβουλία των κινήσεων η ίδια.
[1] Σπύρος Μαρκέτος,«Ευτυχώς... επτωχεύσαµεν;», Αυγή, 19 Απριλίου 2009 (
http://avgi.unweb.me/NavigateActiongo.action?articleID=450214 )
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[2] Marshall Auerback, «Greece Signs Its National Suicide Pact», Counterpunch, 12 Φεβρουαρίου
2010 ( http://www.counterpunch.org/auerback02122010.html ).
[3] Για το πώς δηµιουργείται αυτό το χρέος βλ. ένα εύληπτο και κατατοπιστικό βίντεο στο
http://www.kepik.gr/?p=805 .
[4] Immanuel Wallerstein, Για να καταλάβουµε τον κόσµο µας. Εισαγωγή στην ανάλυση
κοσµοσυστηµάτων, Θύραθεν 2009.
[5] Mark Mazower, Η Ελλάδα και η οικονοµική κρίση του Μεσοπολέµου, ΜΙΕΤ 2002. Στο Έβδοµο
Κεφάλαιο περιγράφονται η στάση πληρωµών του 1932 και τα ευεργετικά για τη χώρα αποτελέσµατά
της.
[6] Ενδεικτικά, Β. De Paoli, G. Hoggarth, V. Saporta, “Costs of sovereign default”, Βank of
England Financial Stability Paper no.1, Λονδίνο 2006• C. Reinhart, K. Rogoff, This Time is
Different: A Panoramic View of Eight Centuries of Financial Crises, University of Connecticut,
Department of Economics, http://ideas.repec.org/
[7] Marko Papic, Peter Zeihan, “Germany's Choice”,
http://www.stratfor.com/weekly/20100208_germanys_choice?utm_source=GWeek...
mail&utm_campaign=100208&utm_content=readmore&elq=93649c27d72442f698015521d8e799
c5 Παρεµπιπτόντως, οι ίδιοι συντηρητικοί αναλυτές εκτιµούν ότι οι απεργίες και οι άλλες µορφές
ανυπακοής µπορούν πράγµατι να εµποδίσουν την εφαρµογή των σχεδίων λιτότητας.
[8] Γκίκας Α. Χαρδούβελης,« Η χειρότερη επιλογή», Το Βήµα, Κυριακή 21 Φεβρουαρίου 2010,
http://www.tovima.gr/default.asp?pid=2&ct=114&artId=316472&dt=21/02/2010
[9] Σταύρος ∆. Μαυρουδέας,«Το εξωτερικό χρέος, οι ιµπεριαλιστικοί ανταγωνισµοί και ο ‘κλέψας
του κλέψαντος’», άρθρο κοινοποιηµένο από τον συγγραφέα στο διαδίκτυο.
∆ηµοσιεύτηκε στο tvxs. Μας το έστειλε ο φίλος Γιάννης Πάνου
επιστροφή
Για τον «Αγώνα Εθνικής Επιβίωσης» επιβάλλεται «Να Βυθίσετε το Χόρα»
Των τοκογλύφων, των κερδοσκόπων και των µαστροπών της παγκοσµιοποίησης
Απόφαση της Γενικής Συνέλευσης της ΒΙΟΖΩ
Οι καταναλωτές έκπληκτοι βλέπουν να κυριαρχεί στις σηµερινές προοπτικές της πατρίδας µας, η
προσπάθεια του παγκοσµιοποιηµένου τοκογλυφικού συστήµατος…
Να καταστρέψει ό,τι έχει µείνει ελληνικό!
Οι πολυεθνικοί τοκογλύφοι, οι κερδοσκόποι και οι µαστροποί θέλουν να καταστρέψουν την Εθνική
µας οικονοµία και να µας επιβάλλουν τις παγκόσµιες εταιρείες - βρικόλακες των µεταλλαγµένων
και της κλιµατικής καταστροφής!
Είναι ηλίου φαεινότερο ότι αν µειωθεί η αγοραστική δύναµη των καταναλωτών…
√
Θα καταστραφούν οι ευαίσθητες οµάδες της ελληνικής οικονοµίας, δηλαδή οι
µικροµεσαίοι παραγωγοί (αγρότες, βιοτέχνες κλπ) και θα παραµείνουν οι έµποροι οι συνδεδεµένοι
µε τις παγκόσµιες εταιρείες.
√
Αυτό θα οδηγήσει σε ακόµη µεγαλύτερο έλλειµµα ισοζυγίου πληρωµών και σε
υπερβολική ανεργία.
√
Θα µειωθούν ακόµη περισσότερο τα έσοδα του κράτους, λόγω µείωσης των πωλήσεων και
του ΦΠΑ.
√
Η Ελληνική οικονοµία θα µπει σε βαθιά ύφεση.
Άρα οι παγκόσµιοι κερδοσκόποι απαιτούν στην πραγµατικότητα την καταστροφή της Εθνικής µας
Επιβίωσης… και την ακόµα πιο βαθιά υποδούλωσή µας. Θέλουν να κυριαρχήσουν στην ελληνική
αγορά οι µεγάλες παγκόσµιες ανώνυµες εταιρείες και να καταστρέψουν τους µικρούς επώνυµους
έλληνες παραγωγούς!
Γι’ αυτό απευθύνουµε έκκληση στην Κυβέρνηση και στους Βουλευτές µας:
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Σταµατήστε να πληρώνετε τους τοκογλύφους! Πάρτε ως παράδειγµα χώρες της Λατινικής
Αµερικής, και ενισχύστε την Εθνική µας Οικονοµία.
Να Βυθίσετε το «Χόρα» των κερδοσκόπων.
√
Αυξήστε την αγοραστική δύναµη των καταναλωτών!
√
Περιορίστε τις εισαγωγές πολυτελών εµπορευµάτων και όπλων.
√
Ενισχύστε τα ελληνικά προϊόντα.
√
Αναπτύξτε την ελληνική παραγωγή.
√
Βοηθείστε τους Έλληνες βιοτέχνες και αγρότες να δηµιουργήσουν αγορές παραγωγών, για
απ’ ευθείας πωλήσεις στους καταναλωτές µε καλύτερες τιµές.
√
Μειώστε γενναιόδωρα το ΦΠΑ των βασικών ελληνικών ειδών διατροφής, των ελληνικών
βιολογικών προϊόντων και των Ανανεώσιµων Πηγών Ενέργειας.
√
Αυξήστε πολύ το ΦΠΑ όλων των εισαγόµενων ειδών, µετατάσσοντας τα σε είδη
πολυτελείας.
√
Φορολογείστε τα κέρδη των εταιριών σε διπλάσιο ποσοστό από αυτό των εργαζοµένων
καταναλωτών.
√
Απαγορέψτε εντελώς την εισαγωγή των µεταλλαγµένων.
Μποϋκοτάζ σε ΟΛΑ τα εισαγόµενα! (εκτός από τα εργαλεία)
Η Γενική Συνέλευση της ΒΙΟΖΩ καλεί τους καταναλωτές:
√
Να µην συµµορφωθούν µε τις απαιτήσεις των τοκογλύφων και των κερδοσκόπων.
√
Να αντισταθούν στην λαίλαπα της παγκοσµιοποίησης, µποϋκοτάροντας ΟΛΑ τα
εισαγόµενα είδη, εκτός από τα εργαλεία. Ας αγοράζουµε µόνο ελληνικά ποιοτικά προϊόντα.
Μπορούµε να ζήσουµε µόνο µε την ελληνική παραγωγή.
√
Να επιλέγουν ελληνικά βιολογικά και φυσικά αγαθά.
√
Να βρουν και να αξιολογήσουν απ’ ευθείας τους Έλληνες παραγωγούς επιλέγοντας τους
καλύτερους.
√
Να δηµιουργήσουν άµεση σχέση µε τους παραγωγούς. Μόνο αν γνωρίσεις τον παραγωγό
µπορείς να αγοράσεις επώνυµο προϊόν.
√
Να πάψουν, όσο µπορούν, να εξαρτώνται από την αγορά και να κάνουν ιδιοπαραγωγή
αγαθών και υπηρεσιών.
Να πληρώσουν οι κερδοσκόποι Όχι οι καταναλωτές !
Αθήνα, 28 Φεβρουαρίου 2010
Η Γενική Συνέλευση της ΒΙΟΖΩ
Για περισσότερες πληροφορίες και ολοκληρωµένη ενηµέρωση:
www.biozo.gr
Συν ΒΙΟΖΩ και χείρα κίνει!
«ΒΙΟΖΩ» - Πανελλήνια Ένωση Καταναλωτών "ΒΙΟ-ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΕΣ ΓΙΑ ΠΟΙΟΤΙΚΗ ΖΩΗ",
ΜακΜίλλαν 10, Πατήσια, 11144 Αθήνα. Τηλ/Φαξ: 210-522 23 23, 697-9734591, Ηλ.Ταχ:
email@biozo.org Ιστοσελίδες: www.biozo.gr
επιστροφή
ΕΜΕΙΣ ΝΑ ΠΟΥΛΗΣΟΥΜΕ ΤΑ ΝΗΣΙΑ ΜΑΣ; ΓΙΑ ΠΟΙΟΥΣ ΜΑΣ ΠΕΡΑΣΑΝΕ;
Πλάκα είχαν οι Γερµανοί και η Άγγελα Μέρκελ που είπαν να πουλήσουµε ένα από τα νησία µας
για να ξελασπώσουµε από την κρίση τους. Εµείς πουλάµε νησιά, αλλά δυστυχώς δεν το ξέρουµε!
Το ξε΄ρει όµως καλά το διεθνές και το εγχώριο Real Estate. ΗΓ
Αγαπητοί φίλοι του ∆ικτύου Αιγαίου, επειδή τούτες τις χαλεπές ηµέρες που διανύουµε σαν λαός
και έθνος αισθανθήκαµε ότι οι ξένοι µάς έχουν πάρει στο ψιλό
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-µιας και µέσα σε άλλες αθλιότητες ακούστηκε και η προτροπή να πουλήσουµε τα νησιά µας για
να ξεχρεώσουµε- σας ενηµερώνουµε ότι µετά από σχετική έρευνα για µελλοντικό τεύχος της
Εύπλοιας διαπιστώσαµε ότι η Ελλάδα πωλείται επισήµως τουλάχιστον εδώ και 20 χρόνια. Τι να
πρωτοθυµηθούµε, τον πολιτικό άνδρα Μητσοτάκη, που επί πρωθυπουργίας του έβγαλε στο σφυρί
αρκετά µικρά νησιά ή την ανοχή του ελληνικού κράτους απέναντι σε δεκάδες ιδιώτες, φερόµενους
ως ιδιοκτήτες νησιών επειδή έχουν στην κατοχή τους κάποια κουρελόχαρτα που τα ονοµάζουν
τίτλους ιδιοκτησίας (τούρκικα φιρµάνια κλπ) και οι οποίοι πουλάνε τα νησιά; Μάλλον άχρηστη µας
είναι λοιπόν η συµβουλή των ξένων.
Εµείς, όµως, πονάµε το ίδιο όταν η αγροτική γη αλλάζει χρήση και οικοπεδοποιείται ή όταν οι
δασικές εκτάσεις αποχαρακτηρίζονται µε παράνοµες µεθόδους για να χτιστούν. Το ∆ίκτυο Αιγαίου
έχει αγωνιστεί και αγωνίζεται για να αποτραπεί η παράνοµη δηµιουργία οικισµών στα νησιά. Στη
Σύρο, για παράδειγµα, θέλησαν να χτίσουν εκατοντάδες διώροφα σπίτια µε πισίνες, στον
Χαρασσώνα, στο Ατσιγγανόκαστρο, στην Πάνω Μεριά (πλατύ Βουνί και, Κάµπος).
∆είτε παρακάτω σε πόσες περιοχές συµβαίνει αυτό στις µέρες µας, σε όλα τα παράλια και ειδικά
στα νησιά µας.
∆είτε στην Εύπλοια:
Πωλούνται Ελληνικά Νησιά
http://old.eyploia.gr/modules.php?name=News&file=article&sid=848
και στο διαδίκτυο:
Νησιά προς πώληση για Ροβινσώνες και Κροίσους
Σαράντα ιδιωτικά νησάκια διαθέτει η Χαλκιδική, µε µέση τιµή πώλησης τα 10 εκατ. ευρώ
Ελληνικά νησιά για πώληση
Ελληνικά νησιά σε τιµή ευκαιρίας
∆ρυµός και Κύθρο, Παραπόλα, Μακρή, Βελοπούλα,
Το σύµπλεγµα των Εχινάδων, Ασπρονήσι, Καρδιότισσα,
Σκυροπούλα, Πάτροκλος, Αρκούδι, Αλατάς, ∆οκός
http://www.makthes.gr/index.php?name=News&file=article&sid=6841
http://anatakti.wordpress.com/2009/12/04/greek-islands/
http://www.aiare.gr/InteratticaGRpages/interattica-gr.html.
http://www.ithacanews.gr/index.php?
http://pili-space.com/content/view/149/2/lang,greek/
επιστροφή
Θύµατα της κρίσης τα χωροταξικά σχέδια
Ας ακούσουµε καλά τις λένε οι πολεοδόµοι και οι χωροτάκτες:
• ατµοµηχανή της ελληνικής οικονοµίας δεν είναι η οικοδοµή, αλλά τα τοπία και ο φυσικός
πλούτος, που πρέπει να διατηρηθούν ως ανταγωνιστικό πλεονέκτηµα
• να αποδυναµωθεί η Αθήνα και η Θεσσαλονίκη και να ενισχυθεί η Περιφέρεια
• το τελευταίο διάστηµα έχουν µειωθεί οι αγοραπωλησίες κατά 60% και οι τιµές έχουν πέσει
µόλις 3%!
• σε εποχές οικονοµικής κρίσης ο χωροταξικός σχεδιασµός... πηγαίνει περίπατο. Να ένας
άλλος λόγος που οι τοπικοί δήµοι της Ικαρίας ΑΠΕΡΡΙΨΑΝ το Σχέδιο Χωρικής Οικιστικής
Οργάνωσης Ανοιχτής Πόλης, αντί να στηριχθούν σε αυτό και να το βελτιώσουν.
Ακούει κανείς από την Ικαρία; Η αυτοδιοίκηση; Οι πολίτες; ΗΓ
Γιωργος Λιαλιος
Τον φόβο, ότι σε εποχές οικονοµικής κρίσης ο χωροταξικός σχεδιασµός... πηγαίνει περίπατο,
προκειµένου να προωθηθούν επενδύσεις µε «κατεπείγουσες» διαδικασίες εκφράζουν οι
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πολεοδόµοι. Οπως εκτιµούν, ατµοµηχανή της ελληνικής οικονοµίας δεν είναι η οικοδοµή, αλλά τα
τοπία και ο φυσικός πλούτος, που πρέπει να διατηρηθούν ως ανταγωνιστικό πλεονέκτηµα. Και
επισηµαίνουν πως αν θέλει η Πολιτεία την πραγµατική ανάσχεση της πληθυσµιακής αύξησης της
Αθήνας και της Θεσσαλονίκης, θα πρέπει να αποδυναµώσει τον ρόλο τους µε σταθερές επιλογές.
Αφορµή για να εκφραστούν οι επιστηµονικές ανησυχίες για την επίδραση της κρίσης στον
σχεδιασµό του χώρου ήταν ηµερίδα µε θέµα «Χωρική Ανάπτυξη - Χωρικές Πολιτικές» που
διοργάνωσε χθες ο τοµέας Πολεοδοµίας και Χωροταξίας της Σχολής Αρχιτεκτόνων του ΕΜΠ. «Η
κρίση µπορεί να οδηγήσει σε αυταρχικά σχήµατα σχεδιασµού», εκτιµά η καθηγήτρια του τοµέα, κ.
Ελίζα Παναγιωτάτου. «Η λύση θα ήταν να επιστρέψει µε κάποιο τρόπο ο σχεδιασµός στους
πολίτες. Ωστόσο, η Τοπική Αυτοδιοίκηση είναι ακόµα πολύ συντηρητική». «Ακόµα και πριν
ξεκινήσει η οικονοµική κρίση, η Πολιτεία παρέκαµπτε τον σχεδιασµό κατά το δοκούν. Για
παράδειγµα, αν δεν παρενέβαινε το ΣτΕ, στην Τοπλού σήµερα θα είχαµε το νέο Βατοπέδι. Πιστεύω
ότι ανάλογα φαινόµενα θα πολλαπλασιαστούν», εκτίµησε ο κ. Ηλίας Μπεριάτος, καθηγητής
Χωροταξίας στο Πανεπιστήµιο Θεσσαλίας.
Αποδοκιµασία
Οι πολεοδόµοι αποδοκίµασαν εµµέσως πλην σαφώς τις επανειληµµένες τοποθετήσεις του Τεχνικού
Επιµελητηρίου, υπέρ της ενίσχυσης της οικοδοµής. «Είναι µύθος ότι κινητήριος δύναµη της
οικονοµίας είναι η οικοδοµή, όταν όλα τα υλικά εισάγονται», εκτίµησε ο κ. Μπεριάτος. Το
κατασκευαστικό λόµπι απλώς κερδοσκοπεί. Για παράδειγµα, στις τιµές της γης: το τελευταίο
διάστηµα έχουν µειωθεί οι αγοραπωλησίες κατά 60% και οι τιµές έχουν πέσει µόλις 3%!
Φανταστείτε τι υπερκέρδη έχουν δηµιουργήσει και αντέχουν».
Οι επιστήµονες αναφέρθηκαν και στον τρόπο ανάπτυξης της χώρας. «Το γνωστό σχήµα ανάπτυξης
“Αθήνα- Θεσσαλονίκη- Πάτρα- Αλεξανδρούπολη” έχει ήδη ανατραπεί από την Εγνατία.
Ταυτόχρονα όµως η αποκέντρωση είναι στα αζήτητα, η Αθήνα γερνά ηλικιακά και οι αστικές
περιοχές των µεσαίων στρωµάτων υποβαθµίζονται. Η Πατησίων ως εµπορικός άξονας βρίσκεται
πλέον σε πλήρη κατάρρευση», ανέφερε ο κ. Γιάννης Πολύζος, πρόεδρος του Οργανισµού
Ρυθµιστικού Σχεδίου Αθήνας. «Αν θέλουµε να ενισχύσουµε την περιφέρεια, πρέπει να
αποδυναµώσουµε συνειδητά την Αθήνα και τη Θεσσαλονίκη: να αποκεντρώσουµε τον σχεδιασµό,
τη ∆ηµόσια ∆ιοίκηση, τις υπηρεσίες. Ο ιδιωτικός τοµέας θα ακολουθήσει», προσέθεσε ο κ. Παύλος
Λουκάκης, οµότιµος καθηγητής του Παντείου.
http://news.kathimerini.gr/4dcgi/_w_articles_ell_1_23/03/2010_395190
Τέλος αφιερώµατος
επιστροφή

Αφιέρωµα 2:
Αιολική Ενέργεια-Φωτοβολταϊκά και προστασία του περιβάλλοντος
στα νησιά
Θα µπορούσαν 15 µ2 Φωτοβολταϊκά σε κάθε στέγη να ενισχύσουν µε 2,700 euro/χρόνο το
οικογενειακό εισόδηµα
Του ∆. Σ. ∆ΑΜΑΣΚΟΥ ∆ιπλ. Μηχαν. Μηχ.
ο καθένας µας είναι αρκετά ‘’ειδικός’’ αρκεί να ξέρει και να καταλάβει τα εξής.
1. Στον 38ο παράλληλο 1µ2 φωτοβολταικού σηµερινής τεχνολογίας µπορεί να αποδώσει περ.
1 kwh/day (κατά µέσο όρο ετησίως)
2. ∆ηλαδή η µέση ελληνική οικογένεια θα χρειαζόταν περίπου 15 µ2 για να καλύψει τις
ανάγκες της (δηλ.περ.15kwh/day).
3. 15 µ2 Φ/Β στοιχίζουν σήµερα, εγκατεστηµένα, περίπου 10.000 euro.
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4. Θα µπορούσαν δηλαδή ,τα 15 µ2 Φ/Β, να ενισχύσουν µε 2,700 euro/χρόνο το οικογενειακό
εισόδηµα AN το απαράδεκτο νοµοσχέδιο του ΥΠΕΚΑ , αντιγράφοντας τον νόµο που
υποτίθεται ότι ‘’βελτιώνει’’ , δεν πλήρωνε ΣΥΜΨΗΦΙΣΤΙΚΑ .
Και τι σηµαίνει συµψηφιστικά?.......σηµαίνει ότι ο πολίτης-µικροπαραγωγός πληρώνεται µε την
τιµή των περ. 0,55 euro/kwh τις kwh που παράγει ΜΕΙΟΝ τις kwh που καταναλώνει.
Αυτό στην πράξη σηµαίνει ότι για τα θεωρούµενα 15 µ2 Φ/Β είναι ‘’ισα βάρκα ίσα νερά’’ και
έτσι το µόνο που κερδίζει ηµερησίως από την επένδυση των 10.000 euro είναι τα περίπου 1,5
euro (15 kwh x 0,1 euro/kwh = 1,5 euro) που θα πλήρωνε ηµερησίως σαν
καταναλωτής…….δηλαδή εξοικονοµεί (κερδίζει) λιγότερο από 600 euro τον χρόνο
…….δηλαδή το 1/17 της επένδυσης (δανείου) ……συνθήκη απόλυτα απαγορευτική.
Αντίθετα, σύµφωνα µε το νοµοσχέδιο, ο επαγγελµατίας ‘’επενδυτής’’ πληρώνεται µεν µε λίγο
χαµηλότερη τιµή (για ξεκάρφωµα ….γύρω στα 0,44 euro/kwh) αλλά πληρώνεται όσο παράγει
……και έτσι πάει και κατασκευάζει ‘’φωτοβολταικά πάρκα’’ στο πουθενά , τραβώντας
γραµµές µεταφοράς (+ µετασχηµατιστές…), καταστρέφοντας γεωργική γη και φύση σε
κάµπους πεδιάδες και νότιες πλαγιές ….επιδοτούµενος ,αν θέλει, από το κράτος.
5. Πολλές µικρές εφαρµογές στις πόλεις από µικροκαταναλωτές-παραγωγούς στα υπάρχονταδιαθέσιµα κτίρια σηµαίνει, κατά κανόνα, και την µη αναγκαιότητα κατασκευής προσθέτων
δικτύων µεταφοράς (τα ίδια καλώδια λειτουργούν αµφίδροµα).
6. Οι οικιακοί καταναλωτές είναι περ. 35 % της συνολικής παραγωγής της ∆ΕΗ.
7. ∆ηλαδή το ζητούµενο και η βάση του εθνικού σχεδιασµού είναι η µη αποτροπή (που
επιτυγχάνει το νοµοσχέδιο) του πολίτη από την συµµετοχή στην παραγωγή αλλά η
προτροπή του ώστε να µπορέσουν να εγκατασταθούν, από απλούς ιδιώτες, άµεσα και κατά
προτεραιότητα ,στα υπάρχοντα κτίρια, όσο δυνατόν περισσότερα Φ/Β.
Για παράδειγµα, αν θεωρήσουµε εφικτό στόχο την, κατά µέσο όρο, εγκατάσταση 3 τ.µ. ανά
πολίτη µε δική του επένδυση (1.800(-) euro για αγορά – 550 euro/έτος έσοδο αν πληρώνεται
όπως και ο επενδυτής των Φ/Β πάρκων ….και όχι ΣΥΜΨΗΦΙΣΤΙΚΑ) ,το αποτέλεσµα θα ήταν
30.000.000 τετραγωνικά µέτρα Φ/Β των οποίων η ετήσια παραγωγή θα ήταν περ. 11.000
Gwh/year που πλησιάζει το 22% της ετήσιας ηλεκτρικής κατανάλωσης της χώρας µας.
8. Το αποµένον πρόβληµα του συνολικού σχεδιασµού, σε εθνικό επίπεδο, είναι η χρονική
διαθεσιµότητα και εκεί θα έπρεπε να κατευθυνθεί η επιστηµονική διερεύνηση.
Οι βασικοί τρόποι επίλυσης είναι:
• Η καταστροφική που ακολουθείται , µε έµφαση σε συµβατικές -ρυπογόνες µονάδες
βάσης (λιθάνθρακας, λιγνίτης, Φ.Α., …?) και
• Η σωστή , µε έµφαση σε διαφ. Συστήµατα αποθήκευση ενέργειας των Α.Π.Ε. όπως
π.χ. µε υδατοπτώσεις από τεχνητούς ταµιευτήρες κ.α. που υπάρχουν ή (και)
εξελίσσονται. (Σε ευρωπαικό επίπεδο οι διασυνδέσεις µπορούν να απλοποιήσουν
δραστικά το πρόβληµα)
Για όλα αυτά δεν χρειάζεται να είναι κανείς ‘’ειδικός’’ .
Αν πάλι είναι µηχανικός και έτσι κατά τεκµήριο ‘’ειδικός’’ αλλά δεν φαίνεται να τα
‘’καταλαβαίνει’’ και να ‘’διαφωνεί’’ (ειδικά µε τα 4/ , 5/ και 7/) τότε δεν έχει καµία θέση ούτε στο
ΤΕΕ ούτε , πολύ περισσότερο, στην δηµόσια διοίκηση και στα κέντρα λήψης αποφάσεων.
(ελήφθη 26 Μαρτίου 2010)
επιστροφή
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Φωτοβολταϊκά στις στέγες: συµφέρει!
Πρόκειται για καθαρή ενέργεια που µπορεί να παραχθεί ακόµη και σε κατοικίες και ευνοεί
τα µικρά νοικοκυριά
ΑΝ∆ΡΕΑΣ Γ. ΧΡΙΣΤΟ∆ΟΥΛΑΚΗΣ
Ελκυστική παραµένει για τα µικρά νοικοκυριά η εγκατάσταση φωτοβολταϊκών συστηµάτων στις
στέγες των σπιτιών για την παραγωγή καθαρής ενέργειας και ήδη έστω και δειλά δεκάδες ιδιώτες
ψάχνουν στην αγορά τις πιο συµφέρουσες λύσεις. Οι προτάσεις του υπουργείου Περιβάλλοντος,
Ενέργειας και Κλιµατικής Αλλαγής µπορεί να οδηγούν σε µείωση των τιµών µε τις οποίες θα
αγοράζεται η ηλεκτρική ενέργεια από τα φωτοβολταϊκά σε ό,τι αφορά βιοµηχανικές εγκαταστάσεις
και µεγάλες µονάδες, αλλά η τιµή αγοράς ρεύµατος από το σύστηµα για τα φωτοβολταϊκά ισχύος
ως 10 κιλοβάτ σε στέγες κατοικιών και µικρών επιχειρήσεων θα διατηρηθεί στα 55 λεπτά ανά
κιλοβατώρα.
Το πρόγραµµα αφορά συστήµατα ως 10 κιλοβάτ, στο δώµα ή στη στέγη (συµπεριλαµβα- νοµένων
των στεγάστρων βεραντών) κτιρίου που χρησιµοποιείται για κατοικία ή στέγαση πολύ µικρών
επιχειρήσεων, σε όλη την επικράτεια, µε εξαίρεση τα νησιά. ∆ικαίωµα ένταξης στο πρόγραµµα
έχουν φυσικά ή νοµικά πρόσωπα-επιτηδευµατίες που κατατάσσονται στις πολύ µικρές
επιχειρήσεις, τα οποία έχουν στην κατοχή τους τον χώρο στον οποίο εγκαθίσταται το
φωτοβολταϊκό σύστηµα.
Οσον αφορά τις αλλαγές στην τιµολόγηση του ρεύµατος από φωτοβολταϊκά εκτός αυτών στις
στέγες, έναντι της κλιµάκωσης της τιµής που ισχύει από τον Φεβρουάριο του 2009 και ως τον
Αύγουστο του 2010, το σχέδιο απόφασης της υπουργού κυρίας Τίνας Μπιρµπίλη που δόθηκε για
δηµόσια διαβούλευση προτείνει οριζόντια τιµολόγηση 400 ευρώ ανά µεγαβατώρα (1.000
κιλοβατώρες) για φωτοβολταϊκά µε ισχύ µικρότερη ή ίση µε 100 κιλοβατώρες και 320 ευρώ για
φωτοβολταϊκά µε ισχύ µεγαλύτερη από 100 κιλοβατώρες.
Η τιµολόγηση της ενέργειας από έργα που ήδη λειτουργούν ή έχουν υπογράψει σύµβαση θα γίνεται
σύµφωνα µε την ισχύουσα νοµοθεσία. Ετσι η µείωση των τιµών αφορά µόνο τα έργα για τα οποία
πρόκειται να υπογραφούν συµβάσεις αγοράς. Το σκεπτικό της υπουργικής πρότασης στηρίζεται
στο ότι η τεχνολογία των φωτοβολταϊκών έχει ωριµάσει αρκετά και παρατηρείται συνεχής µείωση
του κόστους εγκατάστασης, το οποίο από 6.000 ευρώ το εγκατεστηµένο κιλοβάτ, πριν από µερικά
χρόνια, σήµερα κινείται σε επίπεδα λίγο υψηλότερα των 3.000 ευρώ.
«Απόσβεση σε 5 χρόνια»
O 29χρονος µηχανολόγος µηχανικός κ. Ι.Κοτάκης αποφάσισε πριν από λίγα χρόνια να κάνει κάτι
που ελάχιστοι συµπολίτες µας είχαν πραγµατοποιήσει. Πήρε τη µεγάλη απόφαση να εγκαταστήσει
φωτοβολταϊκά πάνελ στην οροφή του σπιτιού του. Ως άνθρωπος µε περιβαλλοντικές ανησυχίες και
ευαισθησίες, αλλά και ως στρατευµένος επαγγελµατίας- καθώς εργάζεται σε εταιρεία του κλάδου
των φωτοβολταϊκών- ήταν ένας ο πρώτος στον Νοµό Αττικής που εντάχθηκε στο πρόγραµµα
«Φωτοβολταϊκά στις Στέγες» και «έντυσε» την κατοικία του µε φωτοβολταϊκές γεννήτριες.
«Η εγκατάσταση φωτοβολταϊκών σίγουρα εξοικονοµεί πόρους και έχει σηµαντικό οικονοµικό
κίνητρο και άρα όφελος για τον οικιακό πάροχο» σηµειώνει ο κ. Κοτάκης.
«Η ∆ΕΗ µάς πουλά ρεύµα έναντι 0,12 ευρώ ανά κιλοβατώρα. Ενας οικιακός παραγωγός πουλά στη
∆ΕΗ µε 0,55.Οταν έρχεται ο λογαριασµός, γίνεται λογιστικός συµψηφισµός και ο παραγωγός
εισπράττει τη διαφορά» αναφέρει ο κ. Κοτάκης και συµπληρώνει ότι «η απόσβεση της επένδυσης
έρχεται ύστερα από περίπου µία πενταετία». Είναι ενδεικτικό ότι το τιµολόγιο πώλησης µεταξύ των
οικιακών και των επιχειρηµατικών παραγωγών είναι αισθητά υψηλότερο υπέρ των πρώτων, ενώ η
όλη επένδυση και τα έσοδά της είναι αφορολόγητα. Ενα από τα πλεονεκτήµατα των
φωτοβολταϊκών είναι η εγγύτητα της κατανάλωσης µε την παραγωγή, γεγονός το οποίο
συνεπάγεται αφενός χαµηλότερο κόστος µεταφοράς και αφετέρου ότι ειδικά τις θερµές ώρες του
καλοκαιριού η παραγωγή ακολουθεί την κατανάλωση.
6 ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ - ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ
Ποιους αφορά το πρόγραµµα εγκατάστασης φωτοβολταϊκών σε κτίρια;
Οικιακούς καταναλωτές και πολύ µικρές επιχειρήσεις που επιθυµούν να εγκαταστήσουν
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φωτοβολταϊκά ισχύος ως 10 κιλοβάτ (ΚWp) στο δώµα ή στη στέγη κτιρίου, συµπεριλαµβανοµένων
των στεγάστρων βεραντών. - Πόσα χρήµατα θα χρειαστώ; Το κόστος εγκατάστασης µειώνεται
διαρκώς, σήµερα κινείται σε επίπεδα λίγο υψηλότερα των 3.000 ευρώ ανά εγκατεστηµένο κιλοβάτ,
δηλαδή 30.000 ευρώ για τη µεγαλύτερη εγκατάσταση που είναι 10 κιλοβάτ. Πριν από µερικά
χρόνια ήταν 6.000 ευρώ ανά κιλοβάτ.
Γενικά ένα φωτοβολταϊκό κοστίζει όσο και ένα αυτοκίνητο (π.χ. ένα φωτοβολταϊκό ισχύος 2
κιλοβάτ κοστίζει όσο και ένα φθηνό αυτοκίνητο µικρού κυβισµού, περί τις 6.000 ευρώ, ενώ ένα
µεγαλύτερο σύστηµα των 10 κιλοβάτ όσο ένα αυτοκίνητο µεσαίου- µεγάλου κυβισµού, περί τις
30.000 ευρώ). Μόνο που ενώ το αυτοκίνητο έχει συνεχώς έξοδα για τα επόµενα χρόνια, το
φωτοβολταϊκό, αντίθετα, έχει έσοδα και σας αποφέρει και κέρδη για περισσότερα από 25 χρόνια.
Σε πολυκατοικία µπορώ να εγκαταστήσω φωτοβολταϊκό;
Ναι. Στην περίπτωση φωτοβολταϊκού συστήµατος σε κοινόχρηστο ή κοινόκτητο χώρο κτιρίου
(ταράτσα), επιτρέπεται η εγκατάσταση ενός και µόνο συστήµατος.
Θα πουλάω όλο το ηλιακό ρεύµα που παράγω στη ∆ΕΗ ή µόνο την περίσσεια;
Ολη η παραγόµενη από το φωτοβολταϊκό ηλεκτρική ενέργεια διοχετεύεται στο δίκτυο της ∆ΕΗ και
πληρώνεστε γι΄ αυτή µε 55 λεπτά την κιλοβατώρα (0,55 ευρώ/kWh), τιµή που είναι εγγυηµένη για
25 χρόνια. Εσείς συνεχίζετε να αγοράζετε ρεύµα από τη ∆ΕΗ και να το πληρώνετε στην τιµή που
το πληρώνετε και σήµερα (περίπου 10-12 λεπτά την κιλοβατώρα). Στην πράξη αυτό σηµαίνει ότι η
∆ΕΗ θα εγκαταστήσει έναν νέο µετρητή για να καταγράφει την παραγόµενη ενέργεια. Αν, για
παράδειγµα, στο δίµηνο το φωτοβολταϊκό σας παράγει ηλεκτρική ενέργεια αξίας 250 ευρώ και
καταναλώνετε ενέργεια αξίας 150 ευρώ, θα σας έρθει πιστωτικός λογαριασµός 100 ευρώ, ποσό το
οποίο θα καταθέσει η ∆ΕΗ στον τραπεζικό σας λογαριασµό.
Αν είµαι οικιακός καταναλωτής, πρέπει να ανοίξω βιβλία στην Εφορία;
Οχι. ∆ικαιούστε επιπλέον και έκπτωση δαπανών από το εισόδηµα (εκπίπτει 20% της δαπάνης για
εγκατάσταση φωτοβολταϊκού και ως 700 ευρώ ανά σύστηµα).
Υπάρχουν πολεοδοµικοί όροι που πρέπει να τηρούνται;
Χρειάζεται έγκριση εκτέλεσης εργασιών µικρής κλίµακας από την Πολεοδοµία. ∆εν επιτρέπεται η
τοποθέτηση των φωτοβολταϊκών πάνω από την απόληξη του κλιµακοστασίου, του φρεατίου
ανελκυστήρα και οποιασδήποτε άλλης κατασκευής.
http://www.tovima.gr/default.asp?pid=2&ct=1&artId=315947&dt=19/02/2010
επιστροφή
Φτιάχνουν αιολικά πάρκα καταστρέφοντας περιοχές Natura
Τη συνταγή της απόλυτης δυσφήµησης των ΑΠΕ περιέχει η υποταγή στο επενδυτικό ενδιαφέρον
για τη χωροθέτηση, εκτός κάθε κλίµακας, 10 αιολικών πάρκων µε 111 ανεµογεννήτριες συνολικής
ισχύος 333 MW στο όρος Κόχυλα της νότιας Σκύρου, όπου, για τη λειτουργία τους, απαιτούνται
13,5 χλµ. νέου δρόµου πρόσβασης, στα οποία προστίθενται κι άλλα 43,5 χλµ. εσωτερικής
οδοποιίας. Όσο για τους εκ του νόµου θεµατοφύλακες του φυσικού περιβάλλοντος, εργάζονται
πυρετωδώς για να αποδείξουν την όχι και σπουδαία οικολογική αξία του βουνού, αν και άλλη
υπηρεσία τεκµηριώνει την ιδιαίτερη οικολογική αξία του Κόχυλα βάσει και των κοινοτικών
Οδηγιών 79/409 και 92/43 για την προστασία των φυσικών οικοτόπων.
Σε 20.000 στρέµµατα τα επτά από τα δέκα αιολικά πάρκα!
Στην περίπτωσή µας η Ειδική Υπηρεσία Περιβάλλοντος (ΕΥΠΕ) τον Ιούνιο του 2009 γνωµοδότησε
θετικά επί της προκαταρκτικής περιβαλλοντικής εκτίµησης του έργου Αιολικός Σταθµός
Παραγωγής Ηλεκτρικής Ενέργειας και ∆ίκτυο ∆ιασύνδεσης Σκύρος - Λάρυµνα. Στις 10.4.2009,
όµως το τµήµα διαχείρισης φυσικού περιβάλλοντος επί του ιδίου αντικειµένου εξέφραζε πλήθος
παρατηρήσεων και ενστάσεων. Κατ' αρχάς πιστοποιούσε ότι τα επτά από τα δέκα επί µέρους
αιολικά πάρκα
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καταλαµβάνουν το 49%, ήτοι 20.230 στρέµµατα από τα 40.000 στρέµµατα του ∆ικτύου Natura!
Έχει χαρακτηρισθεί ως Ζώνη Ειδικής Προστασίας Ορνιθοπανίδας, που βασίστηκε στην παρουσία
κυρίως του Μαυροπετρίτη, είδος το οποίο είναι παγκοσµίως απειλούµενο και απαντά στην περιοχή
σε πληθυσµούς σηµαντικούς σε εθνικό, ευρωπαϊκό αλλά και διεθνές επίπεδο. Καταγράφει και άλλα
πέντε είδη αρπακτικών µε τον χαρακτηρισµό "σηµαντικά και προστατευόµενα", τα οποία
χρησιµοποιούν τις κορυφογραµµές και τους βραχώδεις σχηµατισµούς για τροφοληψία και
αναπαραγωγή. Η περιοχή βρίσκεται σε σηµαντικό διάδροµο µετανάστευσης για ένα ακόµη πολύ
µεγάλο αριθµό ειδών πουλιών, καθώς και ορισµένων σπάνιων και απειλούµενων µεγαλόσωµων
ειδών που τελούν υπό καθεστώς προστασίας. Αναφέρει και τοπικά ενδηµικά είδη χλωρίδας, "µε
ιδιαίτερη οικολογική αξία", όπως και το σκυριανό αλογάκι, µία από τις έξι ελληνικές φυλές αλόγων
µε αριθµό 100-130 ζώων, µε τον µεγαλύτερο πληθυσµό να διαβιεί ελεύθερος στην περιοχή.
Προχωρά δε και σε σειρά διαπιστώσεων. Μεταξύ αυτών:
- Το υπό εξέταση έργο υλοποιείται σε µια περιοχή µε µοναδικό χαρακτήρα τοπίου, λόγω της
ποικιλίας του φυσικού ανάγλυφου που παρουσιάζει, και µεγάλη αισθητική αξία, καθώς παραµένει
σε αξιόλογο βαθµό φυσικό. Η διατήρηση του τοπίου αποτελεί σηµαντικό παράγοντα για την
προστασία της φύσης, διότι µέσω αυτής εξασφαλίζεται η διατήρηση και ακεραιότητα των
οικοσυστηµάτων και των ειδών που τα συνθέτουν, ενώ αποτελεί εγγύηση για τη διατήρηση της
φυσιογνωµίας της περιοχής.
- Η περιοχή του όρους Κόχυλας αξιολογήθηκε ως περιοχή προτεραιότητας για την προστασία του
φυσικού περιβάλλοντος και εντάχθηκε στο δίκτυο Natura λόγω της ποικιλίας του ανάγλυφου, των
τύπων οικοτόπων που εµφανίζονται και των φυτοκοινωνιών που απαντώνται (σπάνια ενδηµικά και
προστατευόµενα είδη χλωρίδας). Λόγω αυτών των χαρακτηριστικών διαδραµατίζει σηµαντικό
ρόλο στην υποστήριξη της πανίδας.
Η σηµασία της περιοχής για την ορνιθοπανίδα είναι εξαιρετική, επειδή αποτελεί ενδιαίτηµα για
µεγάλο αριθµό ειδών που κινδυνεύουν ή και έχουν µειωθεί σε πληθυσµούς στην Ευρώπη και στην
Ελλάδα. Αποτελεί τόπο τροφοληψίας κατά τη µετανάστευση, τόπο αναπαραγωγής και τόπο
διαχείµασης για σηµαντικό αριθµό πουλιών. Και το συµπέρασµα: "Από την εγκατάσταση και
λειτουργία του έργου καταλαµβάνεται µόνιµα σχεδόν η µισή έκταση της περιοχής του ∆ικτύου
Natura 2000. Αυτό θα έχει ως αποτέλεσµα: να θέτει σε σοβαρό κίνδυνο τα οικολογικά
χαρακτηριστικά του Τόπου Κοινοτικής Σηµασίας και της ΖΕΠ να ελαττώνει σηµαντικά την ένταση
του ΤΚΣ και της ΖΕΠ, την υποβάθµιση του Τόπου Κοινοτικής Σηµασίας και την εξάλειψη
αντιπροσωπευτικών χαρακτηριστικών του, να θέτει σε κίνδυνο την ακεραιότητα και συνεκτικότητα
του ΤΚΑ και ως εκ τούτου τους σκοπούς διατήρησής του"!
ΑΥΓΗ Ηµεροµηνία δηµοσίευσης: 21/02/2010
επιστροφή
Σκάνδαλο στο Υπουργείο Περιβάλλοντος
Με το νέο νόµο για ΑΠΕ χαρίζει εκατοµµύρια στην ισπανική πολυεθνική IBERDROLA , από
τις τσέπες του Ελληνικού λαού.
∆εν οφελεί να εγκρίνεις ανεµογεννήτριες αν δεν οργανώσεις και την παραγωγή τους, σε κάποιες
από τις σχολάζουσες βιοµηχανίες που έχει πάρει ή λειτουργεί το κράτος (Ναυπηγεία, ΕΒΟ, ΕΛΒΟ,
διάφορες προβληµατικές κλπ).
∆ιαφορετικά στηρίζεις την πράσινη ανάπτυξη σε ...εισαγωγές, δηλαδή σε εξαγωγή τεράστιων
κεφαλαίων σε ∆ανία, Γερµανία ή Ισπανία, και µάλιστα εν µέσω οικονοµικής κρίσης. Ασε που
ανοίγει ο δρόµος για διαπλοκές τύπου ζήµενς, µε τις πράσινες βιοµηχανίες. Με αυτές τις σκέψεις
αναδηµοσιεύουµε το κείµενο που ακολουθεί. ΗΓ
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Τρίτη, 30 Μαρτίου 2010

Στο νοµοσχέδιο Μπιρµπίλη για τις ΑΠΕ εµφανίστηκε την τελευταία στιγµή, περίεργη διάταξη για
αιολικά πάρκα, που ήταν παντελώς εκτός δηµόσιας διαβούλευσης και παντελώς εκτός προτάσεων
φορέων και πολιτών.
Συγκεκριµένα στο άρθρο 5.2, προστέθηκε την τελευταία στιγµή µια παράγραφος δ) (βλ. ρύθµιση)
που πριµοδοτεί 25% την τιµή πώλησης ρεύµατος από ιδιωτικά αιολικά πάρκα σε νησιά που
διασυνδέονται µε την ηπειρωτική Ελλάδα µε πρωτοβουλία επενδυτή, αναλόγως της απόστασης!!!
Και ενώ δεν είχαµε αντιληφθεί τι σήµαιναν αυτά, ή ποιους ωφελούσαν, µάθαµε πως η ισπανική
πολυεθνική Iberdrola σε παρουσίαση προς τραπεζίτες πριν λίγο καιρό ανέφερε χωρίς καµία ντροπή
πως….. περιµένει την οριστικοποίηση του τρόπου χρηµατοδότησης της από την Ελληνική
Κυβέρνηση και την πολιτική εντολή προς τη ΡΑΕ για την έκδοση των αδειών, των µεγάλων
αιολικών πάρκων της σε νησιά αιγαίου µε διασύνδεση!!! (βλ. Slides παρουσίασης)

Ερευνώντας λοιπόν στη ΡΑΕ, διαπιστώσαµε πως ο µόνος επενδυτής που ωφελείται από αυτή τη
φωτογραφική ρύθµιση και παίρνει δώρο επιπλέον αύξηση 25%, είναι η Ισπανική Iberdrola που
… γνώριζε τη ρύθµιση από πριν, αφού την παρουσίαζε σε τραπεζίτες!!!
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Και σαν να µην έφτανε αυτό, ταυτόχρονα η κυρία Μπιρµπίλη µε ένα νέο άρθρο 6 στο νόµο της,
ανέστειλε όλες τις προτάσεις Ελληνικών εταιρειών για θαλάσσια αιολικά πάρκα{που µάλιστα
ήταν προγενέστερες της πρότασης της Iberdrola (η οποία παρεµπιπτόντως δεν έχει υποβάλλει
καµία αίτηση για θαλάσσιο αιολικό-οπότε δεν θίγεται!)}, προκειµένου να εξασφαλίσει στην
Iberdrola ανεµπόδιστη διασύνδεση των αιολικών πάρκων της στο ηλεκτρικό σύστηµα
(http://www.capital.gr/news.asp?id=934579).
Κυρία Μπιρµπίλη, δεν γνωρίζουµε εάν οι φωτογραφικές διατάξεις της ισπανικής πολυεθνικής
Iberdrola οφείλονται στην επαγγελµατική σχέση των συµβούλων σας κυρίων Λάλα & Κάραλη µε
την εταιρεία αυτή µέσω των εταιρειών τους Facets & Inflow (ο κόσµος το ‘χει
τούµπανο…οσονούπω κι άλλα στοιχεία..), ή αν είναι κατ’ εντολή του κυρίου Παπανδρέου σε
συνεννόηση µε τον κύριο Θαπατέρο.

Αυτό που γνωρίζουµε µε βεβαιότητα είναι ότι τα εκατοµµύρια που δωρίζετε στους Ισπανούς, δεν
είναι δικά σας αλλά των Ελλήνων φορολογούµενων που θα τα πληρώνουν επί 20 χρόνια! Όταν
λοιπόν κόβετε 25% από το εισόδηµα του ελληνικού λαού για να το προσθέσετε –δήθεν για την
πράσινη ανάπτυξη- στο εισόδηµα ισπανών πλουτοκρατών που ζουν σε κότερα στη Μαγιόρκα,
δίκαια θα αναρωτηθούµε:
Λίγο ντροπή δεν υπάρχει;
Αναρτήθηκε από kafeneio
Πηγή: http://kafeneio-gr.blogspot.com/2010/03/blog-post_1370.html
επιστροφή
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ΠΡΟΤΑΣΗ ΓΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΑΠΟ ΤΟΝ ΗΛΙΟ ΣΤΟΝ
(ΠΡΩΤΟΓΕΝΗ) ΑΓΡΟΤΙΚΟ ΤΟΜΕΑ ΜΕ ΑΝΑ∆ΙΑΡΘΡΩΣΗ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΩΝ
Έχει κλείσει χρόνο το κείµενο που δηµοσιεύουµε. ∆εν χρειάζεται να δεσµεύεται γεωργική γη για
φωτοβολταϊκά. Μπορεί και ενέργεια να παράγεται και από κάτω η γη να καλλιεργείται ή να
βόσκεται. Είναι θέµα προδιαγραφών. Αλλά, φαίνεται ότι ούτε η προηγούµενη κυβέρνηση αλλά
ούτε και η σηµερινή ακούνε. Έχουν πρεµούρα να υπηρετήσουν τους µεγαλοεπενδυτές που δεν
σκέφτονται το απλό. ΗΓ
ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ ΕΝΩΣΗ ΕΡΓΟΛΗΠΤΩΝ ΓΕΩΠΟΝΩΝ ΕΡΓΩΝ ΠΡΑΣΙΝΟΥ
http://www.peegep.gr
ΑΘΗΝΑ 20/1/2009
ΠΡΟΣ : 1. τον ΥΠΟΥΡΓΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ
κ. Σ. ΧΑΤΖΗΓΑΚΗ
2. τον ΥΠΟΥΡΓΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ
κ. Κ ΧΑΤΖΗ∆ΑΚΗ
ΚΟΙΝ : όπως ο συνηµµένος πίνακας
κ.κ. Υπουργοί,
Η πιο κάτω πρόταση της Πανελλήνιας Ένωσης Γεωπόνων Εργοληπτών Εργων Πρασίνου,
την οποια συνοπτικά σας υποβάλλουµε, αφορά στην αναδιάρθρωση υφισταµένων και µη
Αγροτικών εκµεταλλεύσεων, ώστε να συµπεριλάβουν - υπό µορφή παράλληλης εκµετάλλευσης
και συµπληρωµατικού αγροτικού εισοδήµατος - την παραγωγή ενέργειας από ανανεώσιµες πηγές
και ειδικότερα από τον ήλιο.
Ως Γεωπόνοι, ως ελεύθεροι επαγγελµατίες και µε την εξειδίκευση που έχουµε αποκτήσει
στον τοµέα της κατασκευής εργων, εκτιµούµε ότι η πρόταση αυτή είναι απολύτως εφικτή, άµεσα
υλοποιήσιµη και είναι σε θέση να προάγει την επιχειρηµατικότητα του αγροτικού τοµέα, να δώσει
βιώσιµες λύσεις στον ενεργειακό τοµέα, να βοηθήσει στην αναζωογόνηση της Ελληνικής
υπαίθρου και να παράγει καθαρό όφελος για την οικονοµία.
Σήµερα η παραγωγή ενέργειας από τον ήλιο – σε µια ιδιαιτερα προνοµιούχο χώρα όπως
είναι η Ελλαδα - αντιµετωπίζεται, από το ∆ηµόσιο, ως επενδυτική δυνατότητα (ευκαιρία)
µεµονωµένων ιδιωτικών φορέων, στους οποίους επιδοτείται η παραγωγή ηλεκτρικού ρεύµατος το
οποιο θα αγοράζει η ∆ΕΗ (σε υψηλότερη φυσικά τιµη από αυτή που το πουλάει) µε σκοπό την
απόσβεση του αρχικά υψηλού κόστους επένδυσης ώστε να καταστεί, τελικά, ελκυστική η
επένδυση αυτή.
Συνεπώς, το έδαφος, αντιµετωπίζεται, απλώς ως η επιφάνεια επί της οποίας θα εδράζονται
τα «πάνελ» των φωτοβολταϊκών. Αγνοείται, εποµένως, η αυτονόητη παραγωγική ικανότητα
που έχει το έδαφος, ο δε «επενδυτής» καλείται να επενδύσει µε µοναδικό κριτήριο την
αποσβεσιµότητα της επένδυσης. Η δε επένδυση αντιµετωπίζεται µε µονοχρηστική διάσταση και
για τον λόγο αυτό το µόνο ζητούµενο είναι το πόσο ακριβά θα αγοράσει το παραγόµενο ηλ. ρεύµα
η ∆ΕΗ.
Η αντίληψη κατασταση αυτή, δεν προάγει την ζητούµενη απεξάρτηση από τα προϊόντα
άνθρακα, ούτε βεβαίως µπορεί να θεωρηθεί αειφορική, αφού στηρίζεται αποκλειστικά στην
επιβάρυνση της ∆ΕΗ (κατ επεκταση του ∆ηµοσίου). ∆εν δηµιουργεί θέσεις εργασίας (µετά την
αρχική εγκατασταση) και εν τελει δεν παράγει καθαρό όφελος για την ιδία την οικονοµία.
Σε αντιδιαστολή, λοιπόν, µε την πιο πάνω αντιµετώπιση, η Ενωσή µας θεώρει, ότι θα
µπορούσε η παραγωγή ηλεκτρικού ρεύµατος από τον ήλιο, να θεωρηθεί ως προϊόν το οποιο
µπορεί να παράγει ο πρωτογενής (αγροτικός) τοµέας και συνεπώς να χαρακτηρισθεί ως
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«αγροτικό προϊόν». Στην περίπτωση αυτή, η απαιτούµενη αρχική επένδυση για την παραγωγή
ηλεκτρικής ενέργειας από τον ήλιο, είναι αγροτική δραστηριότητα και άρα µπορεί να επιδοτείται
η αρχική της εγκατασταση. Αυτό σηµαίνει ότι αφού θα εχει επιδοτηθεί η αρχική επένδυση ( και
δεδοµένου ότι το κόστος συντήρησης και λειτουργίας είναι µηδαµινό) δεν απαιτείται επιδότηση
για την παραγωγή, άρα η ∆ΕΗ (και κατ επέκταση, το Ελληνικό ∆ηµόσιο) δεν θα υποχρεούται να
αγοράζει σε υψηλή τιµη το ηλ. ρεύµα που παράγεται µε την διαδικασία αυτή ( µε όλα τα προφανή,
άµεσα αλλά και µακροπρόθεσµα οφέλη). Το δε ποσοστό επιδότησης για την εγκατασταση των
ηλιακών συλλεκτών, θα µπορούσε να καθορισθεί και µέσω της ΚΑΠ, εφ όσον αυτή
ενεργοποιηθεί προς τον τοµέα αυτό.
Συνεπώς, µε την πρόταση αυτή, η αναγκαία επιδότηση περιορίζεται στην εφ άπαξ
επιδότηση της αρχικής εγκατάστασης και όχι στην διαρκή επιδότηση της παραγωγής.
∆εδοµένου δε ότι τα «πάνελ» των φωτοβολταϊών δεν είναι απαραίτητο να εφάπτονται
στην γη, αλλά µπορούν να βρίσκονται πιο ψηλά, στην ουσία να επιτρέπουν σε κάθε αγροτική
εκµετάλλευση, σε κάθε χωράφι που θα παράγει ηλ. ενέργεια, να διατηρεί την παραγωγική του
δυνατότητα και άρα η παραγωγή ηλ. ρεύµατος να λειτουργεί ως συµπληρωµατικό εισόδηµα στον
«επενδυτή – αγρότη». Οι δυνατότητες αξιοποίησης του «σκελετού» πάνω στο οποιο θα
στηρίζονται τα «πάνελ» των φωτοβολταικών, δίνουν σηµαντικές δυνατότητες πολυχρηστικής
λειτουργίας (π.χ. θερµοκήπια, αποθήκες, στάβλοι, κλπ) µε ιδιαιτερα χαµηλό κόστος, για τον
αγρότη (και όχι µόνο) – επενδυτή, οι οποίες συµβάλλουν στην µείωση του κόστους παραγωγής
τόσο λόγω της αξιοποίησης της εγκατάστασης παραγωγής ρεύµατος για παραγωγή αγροτικών
προϊόντων (υψηλής µάλιστα προστιθέµενης αξίας) , οσο και γιατί η απαιτούµενη ενέργεια για την
παραγωγή του υπό τα «πάνελ» παραγόµενου αγροτικού προϊόντος, µπορεί να διατίθεται αδάπανα.
Έτσι η επένδυση για την παραγωγή ηλ. ρεύµατος από τον ήλιο, ως αγροτικό προϊόν
µπορεί να συνδυάσει πλήθος παράλληλων δραστηριοτήτων, οι οποίες θα παράγουν εισόδηµα και
άρα η συνολική απόσβεση (µετά την επιδότηση κατασκευής – υλοποίησης της επενδυτικής
πρότασης) δεν θα προέρχεται µόνο από την παραγωγή ηλ. ρεύµατος. Συνεπώς, το κόστος
παραγωγής) µειώνεται (αφού µειώνεται το κόστος απόσβεσης, η ∆ΕΗ (το ∆ηµόσιο) δεν
επιβαρύνεται, ο αγρότης – επενδυτής έχει µια επί πλέον ευκαιρία απασχόλησης και η όλη
διαδικασία καθίσταται αειφορική.
Η εγκατάσταση δε, των «πάνελ» αφ ενός αυξάνει την σκίαση της γης και άρα µειώνει την
εξάτµιση του νερού του εδαφους αφ ετέρου παρέχει παράλληλα την δυνατότητα συλλογής του
νερού της βροχής που πέφτει (στα «πάνελ») και την αποθήκευση αυτού (κάτι που δεν µπορεί να
γίνει υπό άλλες συνθήκες). Τέλος είναι αυτονόητο ότι υπάρχει πάντοτε η δυνατότητα χρήσης της
ενέργειας που παράγεται, από τον ίδιο τον αγρότη, µε µηδενικό κόστος.
Συνεπώς, τα πιο πάνω καθιστούν την όλη διαδικασία – επένδυση, απόλυτα φιλική στο
περιβάλλον.
κ.κ. Υπουργοί
Επειδή η παραγωγή ηλεκτρικού ρεύµατος από τον ήλιο, ανήκει από την φύση της στον
πρωτογενή (αγροτικό) τοµέα,
Επειδή η αγροτική γη (που σήµερα εγκαταλείπεται) και που µπορεί να χρησιµοποιηθεί για
την παραγωγή ηλεκτρικού ρεύµατος, είναι πολλαπλάσια αυτής που απαιτείται για την κάλυψη των
ενεργειακών αναγκών της χώρας,
Επειδή οι επενδυτικές ευκαιρίες που µπορεί να προσφέρει η πολυχρηστική αξιοποίηση των
συστηµάτων παραγωγής ηλεκτρικού ρεύµατος, από την ήλιο, µπορούν να αναζωογονήσουν την
περιφέρεια,
Επειδή η πιο πάνω πρόταση επιτρέπει την βιώσιµη, διαρκή και χωρίς κόστος για την ∆ΕΗ
αλλά και το Ελληνικό ∆ηµόσιο, επεκταση της παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από τον ήλιο,
Επειδή η πρόταση αυτή είναι απόλυτα φιλική στο περιβάλλον
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Επειδή µπορεί να συµβάλλει στην αντιµετώπιση της ερηµοποίησης της υπαίθρου,
Επειδή µπορεί να βοηθήσει στην αύξηση της προστιθέµενης αξίας των αγροτικών
προϊόντων,
Επειδή µπορεί να βελτίωση την απόδοση της αγροτικής γης,
ΠΡΟΤΕΙΝΟΥΜΕ
Την αποδοχη της πιο πάνω πρότασης
Την υλοποίηση αυτής τοσο µέσω Ευρωπαϊκών χρηµατοδοτικών προγραµµάτων, οσο και
µέσω αµιγώς Ελληνικών
Την διαρκή, µέσω πιλοτικών εφαρµογών – π.χ. σε αγροτικές εκτάσεις που ανήκουν στο
δηµόσιο - επεξεργασία της, ώστε να επιτευχθεί η καλύτερη δυνατή αξιοποίησή της – ανα
γεωγραφική περιφερεια. Η αξιοποιηση αυτή µπορεί να συµπεριλαβει τοσο τους συνδυασµούς
προϊόντων που δυνητικά µπορούν να παραχθούν (κηπευτικά, ανθοκοµία, βιολογικά προϊόντα κλπ)
οσο και τους συνδυασµούς αξιοποίησης των κατασκευών (π.χ. θερµοκήπια, αποθήκες, στάβλοι
κλπ).
Είµαστε στην διάθεση σας , για οποιαδήποτε διευκρίνηση η πληροφορία η συνεργασία
απαιτηθεί .
Με τιµή
ο Πρόεδρος ΜΙΧΑΛΗΣ Ν. ΣΤΟΓΙΑΝΝΟΣ
ο Γεν. Γραµµατέας ΓΙΩΡΓΟΣ Ι. ΚΑΦΡΙΤΣΑΣ
ΚΟΙΝ :

1. τον Πρωθυπουργό κ. Κ. Καραµανλή
2. τον Αρχηγό της Αξιωµατικής Αντιπολίτευσης κ. Γ. Παπανδρέου
3. την Γ. Γραµµατέα του Κ.Κ.Ε. κ. Α. Παπαρήγα
4. τον πρόεδρο του ΣΥΡΙΖΑ κ. Α. Αλαβάνο
5. τον πρόεδρο του ΣΥΝΑΣΠΙΣΜΟΥ κ. Α. Τσίπρα
6. τον Υφυπουργό ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ κ. Μ. Παπαδόπουλο
7. τον Υφυπουργό Ανάπτυξης κ. Γ. Βλάχο
8. τους κ.κ. ΒΟΥΛΕΥΤΕΣ
9. τους κ.κ. ΕΥΡΩΒΟΥΛΕΥΤΕΣ
10. τον ΠΡΟΕ∆ΡΟ ΓΕΩΤ.Ε.Ε κ. Θ. Μαρκόπουλο
11. τον ΠΡΟΕ∆ΡΟ ΠΟΣΓ κ. Ν. Ζιούβα

επιστροφή
Η ζέστη τρέλανε τη φύση
Πρόωρη ανθοφορία στα δένδρα που ξεγελάστηκαν από τον ήπιο χειµώνα
ΡΕΠΟΡΤΑΖ: Χάρης Καρανίκας- Γιώργος Κώνστας TA NEA Τρίτη 23 Φεβρουαρίου 2010
Ελιές ανθίζουν µήνες πριν από την ώρα τους, κάµπιες κάνουν σειρές στα πεύκα πριν καλά
καλά µπει η άνοιξη, διπλάσιος από τον συνηθισµένο πληθυσµός πελαργών παραµένει στην
Ελλάδα και δεν µεταναστεύει στην Αφρική για να ξεχειµωνιάσει. Κι αυτές είναι µόνο µερικές
από τις αρρυθµίες της φύσης λόγω της ζέστης φέτος τον χειµώνα, σύµφωνα µε τους ειδικούς.
«Από παρατηρήσεις εδώ στην Αττική προκύπτει ότι η ανθοφορία σε µερικά κυπαρίσσια έλαβε
χώρα 2 έως 4 εβδοµάδες νωρίτερα, ενώ κανονικά αναµενόταν από τις 21 Μαρτίου, δηλαδή µετά
τον ερχοµό της άνοιξης. Πρόκειται για τοπικό φαινόµενο καθώς οι παρατηρήσεις αυτές έγιναν
µόνο στην Πεντέλη, όµως είναι αντιπροσωπευτικό της κατάστασης. Ακόµα βλέπουµε ότι στην
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Αττική και στην Εύβοια αρκετά αγριολούλουδα, βολβώδη και µη, έχουν ήδη ανθίσει ενώ και αυτά
τα περιµέναµε µετά την έναρξη της άνοιξης. Επιπλέον βλέπουµε ότι οι κάµπιες έχουν έντονη
παρουσία στα πεύκα τρεις εβδοµάδες µε έναν µήνα νωρίτερα απ΄ ό,τι συνήθως. Όλες αυτές οι
περιπτώσεις συνδέονται µε το γεγονός ότι ο χειµώνας ήταν ιδιαίτερα ήπιος- τόσο που η φύση
µπερδεύτηκε», εξηγεί στα «ΝΕΑ» η υπεύθυνη ∆ασικών Προγραµµάτων του WWF Ελλάς ∆ρ Εύη
Κορακάκη.
Οι αυξηµένες θερµοκρασίες των τελευταίων ηµερών προκάλεσαν την πρόωρη ανθοφορία
ελαιοδέντρων σε διάφορα σηµεία της Κρήτης, γεγονός που όπως εκτιµάται, µπορεί να προκαλέσει
τελικά προβλήµατα στην παραγωγή. Τα δέντρα ξεγελάστηκαν από την υψηλή θερµοκρασία και
άνθισαν πρόωρα. Υπάρχει κίνδυνος σοβαρός τα τµήµατα των δέντρων που άνθισαν πρόωρα να µη
δέσουν τελικά καρπούς, και έτσι η παραγωγή να µειωθεί », λέει ο κ. Σταύρος Σταρουλάκης
παραγωγός από τα Πλακάλωνα Χανίων. Ο γεωπόνος κ. Μιχάλης Σκουντριδάκης τονίζει από την
πλευρά του πως «εάν θα έχουµε ζηµιά ή όχι, εξαρτάται από την έκταση της πρόωρης ανθοφορίας».
Ξέµειναν και οι πελαργοί
Οι «αρρυθµίες» της φύσης δεν περιορίζονται στις ελιές της Κρήτης, στα κυπαρίσσια, στις κάµπιες
και τα αγριολούλουδα της Αττικής. Όπως επισηµαίνει στα «ΝΕΑ» ο κ. Θάνος Καστρίτης,
υπεύθυνος της Ελληνικής Ορνιθολογικής Εταιρείας για τις σηµαντικές περιοχές για τα πτηνά και τα
προστατευόµενα είδη, φέτος παρατηρήθηκε ότι πολλοί περισσότεροι πελαργοί και µαυροπελαργοί
διαχείµασαν στη χώρα απ΄ ό,τι συνήθως. Και αυτό σχετίζεται µε τον ήπιο χειµώνα: «Ενώ τα
προηγούµενα χρόνια βρίσκαµε το πολύ έναν στην Κεντρική Ελλάδα και ελάχιστους στην
Πελοπόννησο, φέτος τον χειµώνα καταγράφηκε η παρουσία 27 πελαργών στην Λίµνη Κάρλα. Τα
ίδια ισχύουν και για τους µαυροπελαργούς που θεωρούνται σπανιότεροι».
Ο ΚΙΝ∆ΥΝΟΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΕΛΙΕΣ
Υπάρχει κίνδυνος σοβαρός τα τµήµατα των δέντρων που άνθισαν πρόωρα να µη δέσουν
τελικά καρπούς και να µειωθεί η παραγωγή
Πέταγαν πεταλούδες χειµωνιάτικα
«ΕΙΝΑΙ ιδιαίτερα πιθανό φέτος λόγω του ήπιου χειµώνα και των λίγων χιονοπτώσεων να µην
παρατηρήθηκαν µεγάλες µετακινήσεις στα είδη εκείνα που µεταβαίνουν από µεγαλύτερα υψόµετρα
σε χαµηλότερα για να διαχειµάσουν.
Σε αυτά περιλαµβάνονται ζαρκάδια, αγριόγιδα, λαγοί και άλλα», λέει ο καθηγητής ∆ιαχείρισης
Οικοσυστηµάτων και Βιοποικιλότητας της Γεωπονικής Σχολής του Πανεπιστηµίου Θεσσαλίας κ.
Θανάσης Σφουγγάρης. Σύµφωνα µε τον κ. Λάζαρο Γεωργιάδη από τον Αρκτούρο, µέχρι τα µέσα
Ιανουαρίου οι αρκούδες είχαν χάσει τον... ύπνο τους λόγω έλλειψης κρύου: «Χαρακτηριστικό των
κινδύνων που διατρέχουν οι αρκούδες επειδή δεν είχαν πέσει σε χειµέριο λήθαργο ήταν το τροχαίο
στην Ελάτη στις 9 Ιανουαρίου. Όταν ο χειµώνας είναι ζεστός, αυξάνει και η έκθεση των αρκούδων
σε κινδύνους. Από τα µέσα Γενάρη η σχετική επιδείνωση του καιρού οδήγησε τις περισσότερες να
µπουν στη διαδικασία του χειµέριου λήθαργου», παρατηρεί ο κ. Γεωργιάδης.
Όπως θυµάται ο κ. Καλούστ Παραγκαµιάν, υπεύθυνος της WWF στην Κρήτη, «πέρυσι µας είχε
κάνει εντύπωση που πέταγαν πεταλούδες χειµωνιάτικα.
Προφανώς, έκαναν διπλό κύκλο». Ακόµα παλαιότερα, το 2007 και το 2008, παρατηρήθηκε στον
Γράµµο η τάση να µετακινούνται πληθυσµοί πεταλούδας από χαµηλά υψόµετρα στα 500-600.
Μάλιστα, σε µελέτη που πραγµατοποιήθηκε για το συγκεκριµένο φαινόµενο επισηµαίνεται ότι οι
αυξηµένες θερµοκρασίες και τα µικρά ποσοστά υγρασίας «ωθούν τους πληθυσµούς σε µεγαλύτερα
υψόµετρα για την εύρεση πόρων και καλύτερου ενδιαιτήµατος».
επιστροφή
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Σε... επιτήρηση η Ελλάδα και για τα νερά της

Η ύδρευση της πρωτεύουσας, παρά τις πλούσιες σε όγκο βροχές φέτος, αποτελεί τον
µόνιµο εφιάλτη των επιστηµόνων
Του Γιάννη Ελαφρού
Σε ικανοποιητικά επίπεδα, στον µέσο όρο της τελευταίας δεκαετίας, βρίσκονται τα αποθέµατα
νερού στους ταµιευτήρες της ΕΥ∆ΑΠ, καθώς οι πρώτοι τεσσερισήµισι µήνες του υδρολογικού
έτους 2009 - 10 ήταν πλούσιοι σε βροχές. Ωστόσο, οι ποσότητες που θα συγκεντρωθούν τελικά
φέτος στους ταµιευτήρες, πριν από τον ερχοµό του καλοκαιριού, παραµένουν ακόµα «αβέβαιες»,
καθώς το χιόνι που έπεσε στα βουνά είναι σχετικά λίγο. Σε κάθε περίπτωση, η ύδρευση της...
υδροκέφαλης Αθήνας παραµένει ένα ετήσιο στοίχηµα, καθώς το σύστηµα υδροδότησης πάσχει.
«Στην πραγµατικότητα, τα όρια αντοχής του είναι µία ή δύο χρονιές», λέει στην «Κ» η κ. Μαρία Α.
Μιµίκου, καθηγήτρια Υδρολογίας στο Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο. Η ανάγκη ενός
ολοκληρωµένου σχεδίου για την προστασία και τη σωστή αξιοποίηση του υγρού κοινωνικού
πλούτου, του νερού, αναδεικνύεται εξαιρετικά επιτακτική.
Στους ταµιευτήρες
Σύµφωνα µε τα στοιχεία από τους τέσσερις ταµιευτήρες της ΕΥ∆ΑΠ (Μαραθώνα, Υλίκης, Μόρνου
και Ευήνου) τα απολήψιµα αποθέµατα νερού είχαν φτάσει στις 15 Φεβρουαρίου του 2010 τα 928
εκατοµµύρια κυβικά, αρκετά περισσότερα από πέρυσι και πρόπερσι, αλλά υπό τις επιδόσεις της
βροχερής τετραετίας 2004 - 2007. Πάντως, οι φετινές ποσότητες (έως την 15η Φεβρουαρίου),
«ισοφαρίζουν» ακριβώς τον µέσο όρο της προηγούµενης δεκαετίας. Παρ’ όλ’ αυτά, το υδρολογικό
έτος (το οποίο ξεκινά κάθε χρόνο την 1η Οκτωβρίου) έχει ακόµα δρόµο εµπρός του και δεν είναι
σίγουρο ότι η χρονιά θα βρει τους ταµιευτήρες της ΕΥ∆ΑΠ µε περισσότερο νερό.
«Η υδροδότηση της Αθήνας και της Αττικής, των τεσσεράµισι εκατοµµυρίων κατοίκων, αποτελεί
ένα πολύ δύσκολο πρόβληµα», τονίζει στην «Κ» η κ. Μιµίκου. Ας σηµειωθεί ότι η Αττική έχει
πολύ χαµηλά επίπεδα βροχόπτωσης, µόλις 400 χιλιοστά κατά µέσον όρο το έτος, όταν ο
αντίστοιχος µέσος όρος στην Ελλάδα υπολογίζεται σε 849 χιλιοστά/έτος. «∆ιαµορφώνεται µια
εκρηκτική κατάσταση. Έχουµε δηµιουργήσει ένα σύστηµα µε πολύ µεγάλα ρίσκα. Εάν µάλιστα
συνυπολογίσουµε τις συνέπειες της κλιµατικής αλλαγής, η οποία θα επηρεάσει αρνητικά τα
υδατικά αποθέµατα, τότε µπορεί να βρεθούµε ενώπιον πολύ δύσκολων καταστάσεων»,
υπογραµµίζει η καθηγήτρια του ΕΜΠ. «Για να υδροδοτήσουµε την Αθήνα, έχουµε στηριχθεί
αποκλειστικά σε επιφανειακό νερό, στους ποταµούς Μόρνο και Εύηνο, οι οποίοι όµως δεν
διακρίνονται για τη σταθερή παροχή τους. Επίσης, η Υλίκη παρουσιάζει σοβαρές απώλειες νερού,
λόγω των καρστικών διαπερατών πετρωµάτων του πυθµένα της. Το όλο σύστηµα είναι επικίνδυνα
ευµετάβλητο», λέει η κ. Μιµίκου.
∆ίκτυο ΕΥ∆ΑΠ
Σαν να µην έφταναν όλα αυτά, υπάρχουν και οι απώλειες που παρουσιάζει το δίκτυο της ΕΥ∆ΑΠ
και οι οποίες φτάνουν, σύµφωνα µε την ίδια, στα ανησυχητικά επίπεδα του 20%, εάν
συνυπολογίσουµε και τις εξωτερικές και τις εσωτερικές απώλειες.
«Πρέπει να διαµορφώσουµε σχέδιο παρέµβασης. Η σιγουριά µας δεν υπερβαίνει τα ένα - δύο
χρόνια. ∆ύο ξηρές χρονιές µπορεί να οδηγήσουν σε µεγάλα προβλήµατα. Ειδικά, υπό συνθήκες
κλιµατικής αλλαγής», προειδοποιεί η υδρολόγος.
Για να ξεδιψάσει η αθηναϊκή µητρόπολη πρέπει να µεταφερθεί νερό από πολύ µακριά. Το
πρόβληµα γίνεται ακόµα πιο έντονο, καθώς η Ελλάδα εµφανίζει µια ιδιαίτερη ανισοµέρεια στο
υδρολογικό της δυναµικό. Η ∆υτική Ελλάδα (κυρίως Ήπειρος και ∆υτική Στερεά) είναι πολύ πιο
βροχερή από την Ανατολική, αλλά είναι οι ανατολικές περιοχές που παρουσιάζουν τις πιο µεγάλες
ανάγκες. Εκεί συγκεντρώνονται τα µεγάλα αστικά κέντρα, οι αγροτικές εκµεταλλεύσεις, η όποια
βιοµηχανία, αλλά και τα περισσότερα υδροηλεκτρικά ενεργειακά έργα. «Η οροσειρά της Πίνδου
λειτουργεί σαν ένα όριο, µε τη δυτική πλευρά να έχει πολύ υψηλότερα επίπεδα βροχοπτώσεων.
Στην Ανατολική Ελλάδα η ζήτηση είναι πάντα µεγαλύτερη από την προσφορά νερού και η έλλειψη
είναι ενδηµικό φαινόµενο», τονίζει η κ. Μιµίκου.
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Τεράστιες απώλειες
«∆εν υπάρχει αγροτική και αστική υδατική πολιτική, η οποία θα αποσκοπεί στη διαχείριση των
υδατικών αποθεµάτων, δηλαδή στη µείωση της ζήτησης, κυρίως όσον αφορά την ύδρευση και
κυρίως την άρδευση», σηµειώνει η καθηγήτρια του Πολυτεχνείου. «∆εν είναι ορθολογική η
κατανάλωση του 86% στον αγροτικό τοµέα, από το οποίο το 96% πάει στην άρδευση, όπου χάνεται
το 80% σε απώλειες. Η αγροτική κατανάλωση πρέπει να φτάσει στο 60%, όπως είναι σε άλλες
µεσογειακές χώρες. Για τον σκοπό αυτόν πρέπει να βρεθούν οι κατάλληλες καλλιέργειες, οι
κατάλληλοι τρόποι άρδευσης», συµπληρώνει. Ρωτάµε για την περιβόητη εκτροπή του Αχελώου.
«Εάν δεν γνωρίσουµε τα υδατικά διαθέσιµα, εάν δεν εξετάσουµε πως µπορούµε να καλύψουµε τις
ανάγκες µε τις βέλτιστες, τις πιο αποδοτικές τεχνικές, εάν δεν δούµε πώς µπορεί να περιοριστεί η
ζήτηση, για παράδειγµα µε αναδιάρθρωση των καλλιεργειών, πώς να απαντήσουµε εάν η εκτροπή
είναι αναγκαία ή όχι;». Για µία ακόµα φορά πάµε να δώσουµε απαντήσεις, µερικές και όχι στη
βάση των συνολικών αναγκών.
∆εν υπάρχει σχέδιο διαχείρισης
«Είµαστε τελευταίοι στην Ευρώπη των «27», όσον αφορά τη διαχείριση του νερού!».
Κατηγορηµατική η καθηγήτρια του ΕΜΠ, κ. Μιµίκου, αναδεικνύει τα τεράστια κενά στην πολιτική
για το νερό, ειδικά σε µια χώρα όπως η Ελλάδα που αντιµετωπίζει ήδη ελλείψεις και µπορεί να
δοκιµαστεί σκληρά από την κλιµατική αλλαγή. «∆υστυχώς, παρά την ενσωµάτωση της οδηγίας
2000/60/ΕΚ για την Προστασία και διαχείριση των υδάτων στο εθνικό δίκαιο, µε το νόµο 3199/03,
η όποια εφαρµογή είναι µόνο τυπική. Κι αυτό γιατί καταρχήν στην Ελλάδα δεν υπάρχει καν το
βασικό, το οποίο στις άλλες χώρες της Ε. Ε. είναι λυµένο: Ενα δίκτυο µετρήσεων της ποσότητας
των υδάτων, των παροχών των ποταµών, πάνω στο οποίο θα βασιστεί ο έλεγχος της ποιότητας και
ο σχεδιασµός».
Στο παρελθόν αναπτύχθηκαν κάποια συστήµατα µέτρησης, τα οποία όµως δεν συνδέονταν –ούτε
συνδέονται– µεταξύ τους. Η ∆ΕΗ έχει αναπτύξει ένα δίκτυο για τα ποτάµια, για να δει τις
δυνατότητες για φράγµατα. Η µετεωρολογική υπηρεσία µετράει τις βροχοπτώσεις αλλά κυρίως στα
πεδινά, το ΥΠΕΧΩ∆Ε έχει κι αυτό ένα δίκτυο, το ΙΓΜΕ καταγράφει τα υπόγεια ύδατα... «Σήµερα,
η ιδιωτικοποιηµένη ∆ΕΗ εγκαταλείπει το δίκτυο και σε κάθε περίπτωση δεν υπολογίζει παροχές
που απαιτούν πολύ σύνθετο και µακρόχρονο (30 έτη) υπολογισµό. Χωρίς στοιχεία, όλες οι
συζητήσεις γίνονται στον αέρα. Για παράδειγµα, υπάρχει τόσο έντονη αντιπαράθεση για τον
Θεσσαλικό Κάµπο, αλλά δεν γνωρίζουµε τις παροχές του Πηνειού». Επιπλέον, δεν έχουν
καταρτιστεί τα σχέδια διαχείρισης ανά υδατικό διαµέρισµα, άρα οτιδήποτε κάνουµε είναι απλώς
πρόσκαιρο, µη επαρκές και αβέβαιο ως προς τα αποτελέσµατά του.
«Ποια είναι τα άµεσα µέτρα που πρέπει να ληφθούν;», ρωτάµε την κ. Μιµίκου. «Κατ αρχάς, να
δηµιουργηθεί ένα εθνικό δίκτυο µετρήσεων (monitor networking), µε ενοποίηση και όλων όσα
υπάρχουν µέχρι τώρα. ∆εύτερο, να ενισχυθεί η Κεντρική Υπηρεσία Υδάτων, η οποία
συγκροτήθηκε µε το νόµο 3199. Τρίτο, χρειαζόµαστε ένα Ινστιτούτο Υδάτινων Πόρων, το οποίο θα
συντάσσει τις εθνικές µελέτες και θα υποστηρίζει την εφαρµογή της Οδηγίας Πλαίσιο 2000/60.
Ένα Ινστιτούτο µε ευρεία επιστηµονική στελέχωση. Το αντίστοιχο στη Φινλανδία έχει 650 άτοµα
προσωπικό».
Θα πει κανείς σε µια εποχή σκληρής λιτότητας, πού να βρεθούν χρήµατα για παρόµοιες κινήσεις
πολυτελείας για το νερό. Αλήθεια, πιστεύει κανείς ότι το νερό είναι είδος πολυτελείας;
http://news.kathimerini.gr/4dcgi/_w_articles_ell_1_21/02/2010_391634
επιστροφή
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22 Μαρτίου Παγκόσµια Ηµέρα Νερού
ΜΙΑ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΗ Υ∆ΑΤΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΠΑΡΑΜΕΝΕΙ ΖΗΤΟΥΜΕΝΟ
ΟΙΚΟΛΟΓΟΙ ΠΡΑΣΙΝΟΙ
µέλος του ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΠΡΑΣΙΝΟΥ ΚΟΜΜΑΤΟΣ
www.ecogreens.gr - email: ecogreen@otenet.gr, ecogreens@nath.gr
Αθήνα: Κολοκοτρώνη 31, 10562, τηλ. 210.3241001, fax 210 3241825
Θεσσαλονίκη: Φιλίππου 51, 54631, τηλ. 2310.222503, fax 2310.421196
Για τους Οικολόγους Πράσινους η Παγκόσµια Ηµέρα Νερού (22 Μαρτίου) δεν είναι η µόνη ηµέρα
δράσης και αγώνα για το νερό. Είναι όµως µια σηµαντική ευκαιρία να στοχαστούµε, να
αναδείξουµε προβλήµατα, να προτείνουµε αναγκαίες πολιτικές όσον αφορά τη στρατηγική
διαχείριση και τις πολιτικές του πολύτιµου αυτού πόρου της ανθρώπινης και κάθε άλλης µορφής
ζωής.
Είναι σαφές ότι η χώρα µας, αν και διαθέτει σηµαντικά πλεονεκτήµατα, τόσο από πλευράς
ποσότητας όσο και από πλευράς ποιότητας υδατικών πόρων µακράν απέχει από του να τους
διαχειρίζεται βιώσιµα, δηλαδή µε βάση τις αρχές της διαφύλαξης της ποιότητάς τους και της
βιοποικιλότητας που στηρίζουν, της υγιεινής και της διαγενεακής δικαιοσύνης.
Τα κυριότερα προβλήµατα είναι η υπερεκµετάλλευση επιφανειακών υδάτων, που φτάνει ως την
εξαφάνιση λιµνών (χαρακτηριστικό παράδειγµα η Κορώνεια), η υπεράντληση, ταπείνωση,
νιτρορρύπανση και υφαλµύρωση υπόγειων υδροφορέων. Συναφής µε τα φαινόµενα αυτά είναι η
αλόγιστη χρήση στον αστικό και ιδίως το γεωργικό τοµέα. Η βαριά χηµική ρύπανση είναι επίσης
παρούσα µε γνωστότερη την περίπτωση του Βοιωτικού Ασωπού.
Στο νοµοθετικό και διοικητικό επίπεδο προβλήµατα προκαλεί η πολυδιάσπαση των αρµοδιοτήτων
και φορέων όσον αφορά τη διαχείριση των υδατικών πόρων, η ανεπαρκής συγκρότηση, στελέχωση,
και εξοπλισµός των Περιφερειακών Υπηρεσιών και επιτροπών παρακολούθησης Υδάτινων πόρων,
η έλλειψη µακροχρονίου προγραµµατισµού, η ανεπαρκής εφαρµογή της οδηγίας για τα νερά
(2000/60/ΕΚ), µε χαρακτηριστικότερο µειονέκτηµα την διαχείριση όχι κατά λεκάνες απορροής
αλλά κατά διοικητική περιφέρεια.
Θεωρούµε απαραίτητη µια στροφή πολιτικής για τα νερά που να περιλαµβάνει:
• Αναθεώρηση του νόµου 3199/03, ώστε να εναρµονιστεί πλήρως µε την ευρωπαϊκή οδηγία για
τα νερά.
• Στο πλαίσιο αυτό παύση κάθε σχεδίου εκτροπής υδάτων ποταµών σε διαφορετική από τη δική
τους υδατική λεκάνη
• Απόρριψη κάθε σχεδίου ιδιωτικοποίησης του πόσιµου νερού, µε δεδοµένη την αρνητική
σχετική διεθνή εµπειρία.
• Αντιµετώπιση της υποβάθµισης των επιφανειακών, υπόγειων και θαλάσσιων υδάτινων
σωµάτων µε προτεραιότητα στην απαλλαγή ποταµών και λιµνών από την επιβάρυνση µε βαρέα
µέταλλα, χηµικά και νιτρικά. Υπογραµµίζουµε την άµεση ανάγκη αποκατάστασης της ποιότητας
των νερών του βοιωτικού Ασωπού και της ίδιας της ύπαρξης της λίµνης Κορώνειας.
• Στρατηγικό σχέδιο αναδιάρθρωσης των καλλιεργειών της χώρας, αλλά και εκσυγχρονισµού των
συστηµάτων άρδευσης, µε έµφαση στις περιοχές µε ήδη ορατά προβλήµατα υφαλµύρωσης υδάτων
και ερηµοποίησης εδαφών και µε έµφαση στην εναρµόνιση γεωργίας - κτηνοτροφίας και
περιβαλλοντικής προστασίας.
• Αναβάθµιση των υπηρεσιών ελέγχου και διαχείρισης των υδάτων (στελέχωση, εξοπλισµός)
• Ευαισθητοποίηση του κοινού σε πρακτικές εξοικονόµησης και υπεύθυνης χρήσης του νερού
ώστε να οδηγηθούµε σε «µηδενικό υδατικό αποτύπωµα».
Οι υδατικοί πόροι µας είναι το πολυτιµότερο θεµέλιο της ζωής, της υγείας, της οικονοµίας µας, και
της ιδιαίτερα σηµαντικής βιοποικιλότητας της χώρας µας. Ο αγώνας για την βιώσιµη διαχείρισή
τους είναι για µας απόλυτη προτεραιότητα.
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Οφείλουµε, πάση θυσία, να παραδώσουµε στις επόµενες γενιές καθαρούς, δηµόσιους, ακέραιους
και υψηλής ποιότητας υδατικούς πόρους.
Η Εκτελεστική Γραµµατεία των Οικολόγων Πράσινων
Για περισσότερες πληροφορίες, Γιώργος Κανέλλης, τηλ. 6972902750
επιστροφή
Πληµµύρες: Η ανυπαρξία πολιτικής διαχείρισης νερού τις κάνει καταστροφικές
Απαιτείται η επεξεργασία και εφαρµογή µιας ολοκληρωµένης υδατικής πολιτικής, που θα αφορά
στην έρευνα, την προστασία, τις χρήσεις και την ορθολογική αξιοποίηση των υδάτινων πόρων
συνολικά στη χώρα και κατά υδατικό διαµέρισµα. Να δηµιουργηθεί θεσµικό πλαίσιο, που θα
αντιµετωπίζει το νερό ως φυσικό πόρο ζωτικής σηµασίας για τον άνθρωπο, τη φύση και την
ανάπτυξη της κοινωνίας, που σηµαίνει ότι το νερό αποτελεί κοινωνική ιδιοκτησία και είναι υπό
κρατικό έλεγχο και διαχείριση προς όφελος της εργατικής τάξης, όλων των λαϊκών στρωµάτων».
Αυτό τονίζει σε συνέντευξή του στον «Ρ» ο Μπάµπης Ζιώγας, πολιτικός µηχανικός - υγιεινολόγος,
µέλος της Οµάδας Περιβάλλοντος του Τµήµατος Οικονοµίας της ΚΕ του ΚΚΕ, µε αφορµή την
ανύπαρκτη ουσιαστικά αντιπληµµυρική θωράκιση της Αττικής, αλλά και συνολικότερα της χώρας.
Η λέξη «πληµµύρα» είναι βαθιά ριζωµένη στο καθηµερινό µας λεξιλόγιο. Πώς περιγράφεται το
φαινόµενο αυτό µε απλούς τεχνικούς όρους;
Εδώ και εκατοµµύρια χρόνια τα νερά της βροχής και του χιονιού που λιώνει έχουν χαράξει πάνω
στη γη ένα σταθερό δρόµο προς το φυσικό τελικό τους αποδέκτη, τη θάλασσα και τις λίµνες. Απλή
επιφανειακή απορροή, ρυάκια, χείµαρροι ή µικρά ρέµατα, παραπόταµοι, ποτάµια είναι η κλασική
διαδροµή τους. Μια διαδροµή χαραγµένη ως ανοιχτοί φυσικοί αγωγοί πάνω στη γη µε βάση τους
νόµους της φύσης. Συµβαίνει κάποιες φορές, στη χώρα µας δυστυχώς πιο συχνά, οι φυσικοί αυτοί
αγωγοί (τα «ρέµατα») να µην µπορούν να χωρέσουν τις ποσότητες του νερού που καλούνται να
παροχετεύσουν και η στάθµη του νερού να υπερβαίνει την όχθη τους. Σ' αυτή την περίπτωση
αρχίζει να εκδηλώνεται το πληµµυρικό φαινόµενο, η πληµµύρα.
Ποια είναι τα γενεσιουργά στοιχεία εκδήλωσης του πληµµυρικού φαινοµένου;
Η εκδήλωση µιας πληµµυρικής κατάστασης συναρτάται από το συνδυασµό πέντε, κυρίως, φυσικών
και τεχνικών παραµέτρων, χωρίς να είναι απαραίτητη η συνέργεια όλων µαζί. Αυτοί είναι:
Η ένταση και διάρκεια της βροχόπτωσης, σε συνδυασµό πιθανά και µε το λιώσιµο του χιονιού.
Η έκταση της λεκάνης απορροής του ρέµατος, µέχρι τον ενδιάµεσο (π.χ. µεγαλύτερο υδατόρρευµα)
ή τον τελικό αποδέκτη (θάλασσα, λίµνη).
Ο συντελεστής της επιφανειακής απορροής της λεκάνης που τροφοδοτεί το υπόψη ρέµα. Ο δείκτης
αυτός εκφράζει το ποσοστό του βρόχινου νερού που ρέει επιφανειακά. Ένα άλλο µέρος κατεισδύει
προς τον υπόγειο ορίζοντα και ένα πολύ µικρότερο µέρος επανέρχεται στην ατµόσφαιρα µε το
µηχανισµό της «εξατµισοδιαπνοής».
Η ταχύτητα της επιφανειακής απορροής, που εξαρτάται κύρια από εδαφολογικούς παράγοντες,
όπως η κλίση και το είδος του εδάφους και φυσικές µικρές ανωµαλίες και εµπόδια στη ροή του
νερού. Μεγάλη ταχύτητα επιφανειακής απορροής σηµαίνει ταχύτερη συγκέντρωση των βρόχινων
νερών στο ρέµα, εποµένως αύξηση της πιθανότητας, εφόσον συντρέχουν και άλλα αίτια, να
εκδηλωθεί πληµµύρα.
Η παροχετευτικότητα του ρέµατος, δηλαδή η µέγιστη ποσότητα νερού που µπορεί να παροχετεύσει
χωρίς να υπερχειλίσουν οι όχθες του. Με δεδοµένες τις κλίσεις ενός ρέµατος, καθοριστικό στοιχείο
είναι η διατοµή του και ιδιαίτερα το εύρος του.
Ποιες είναι οι συνέπειες του πληµµυρικού προβλήµατος, τόσο στο περιβάλλον όσο και στους
κατοίκους;
α. Σε ό,τι αφορά στο περιβάλλον διαπιστώνουµε τις παρακάτω, κυρίως, επιπτώσεις:
∆ιατάραξη, ακόµη και µερική τοπική καταστροφή, ευτυχώς προσωρινή, των οικοσυστηµάτων.
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Παροδική διατάραξη του ευρύτερου παράλιου οικοσυστήµατος του βυθού της θάλασσας, στην
ευρύτερη περιοχή εκβολής του ρέµατος και σηµαντική τοπική βλάβη του στη θέση εκβολής λόγω
φερτών υλών.
Απώλεια υδάτινων, εν δυνάµει, αποθεµάτων.
Αλλοίωση εδαφικού και υποθαλάσσιου ανάγλυφου.
β. Σε ό,τι αφορά τον άνθρωπο σηµειώνονται:
Απώλεια ζωής - τραυµατισµοί, που υφίστανται κύρια τα λαϊκά στρώµατα, ως πλέον ευάλωτα, λόγω
της συνολικότερης αντιλαϊκής πολιτικής της άρχουσας τάξης.
Απώλεια σε τεχνικές υποδοµές, κινητή και ακίνητη περιουσία, παραγωγική γη.
Αντίστοιχα, αλλά πολύ σοβαρότερα, προβλήµατα σε περιπτώσεις κατολισθήσεων εξαιτίας
πληµµυρικών φαινοµένων.
Η εµπορευµατοποίηση ...πνίγει
Ποιες είναι οι βασικές αιτίες του πληµµυρικού προβλήµατος; Είναι µόνο φυσικού και τεχνικού
χαρακτήρα ή υπάρχουν και άλλες παράµετροι;
Οι αποκλειστικά φυσικές παράµετροι, που υπεισέρχονται σήµερα στο φαινόµενο της πληµµύρας
(ένταση και διάρκεια βροχόπτωσης, έκταση και κλίσεις λεκάνης απορροής), δεν αρκούν από µόνες
τους, παρά µόνο σε εξαιρετικά σπάνιες περιπτώσεις, για την εκδήλωση µιας πληµµύρας. Το
πρόβληµα, όπως ειδικότερα εκδηλώνεται στη χώρα µας τόσο στις πόλεις όσο και στην ύπαιθρο,
δηµιουργείται εξαιτίας της εξαιρετικά επιβαρυντικής συνέργειας των άλλων παραµέτρων που
σηµειώσαµε απαντώντας στην πρώτη ερώτηση, καθώς αυτές έχουν «στρεβλωθεί» υπό την
επίδραση της καπιταλιστικής ανάπτυξης στη χώρα µας. Πιο συγκεκριµένα:
Ο συντελεστής επιφανειακής απορροής στην ύπαιθρο αυξάνεται δραµατικά µε την αποψίλωση (π.χ.
πυρκαγιές, οικοπεδοποιήσεις) σηµαντικών εκτάσεων της λεκάνης απορροής, αποτέλεσµα της
εµπορευµατοποίησης της γης και άλλων πολιτικών επιλογών των κυβερνήσεων του ΠΑΣΟΚ και
Ν∆ υπέρ των συµφερόντων της οικονοµικής ολιγαρχίας. Αντίστοιχα και στις πόλεις µε τις συνεχείς
τσιµεντοποιήσεις και επεκτάσεις.
Η ταχύτητα απορροής, που επιδρά κυρίως στις αστικές περιοχές, πολλαπλασιάζεται µε την
οικιστική επέκταση µε τον τρόπο που αυτή γίνεται (π.χ. τσιµεντοποίηση, επιστρώσεις εδαφών µε
αδιαπέρατα υλικά, εξάλειψη ελεύθερων χώρων).
Η παροχετευτική ικανότητα των ρεµάτων έχει µειωθεί δραµατικά κύρια εξαιτίας έργων στο πλαίσιο
της εµπορευµατοποίησης της γης. Σηµειώνουµε ιδιαίτερα:
Μείωση της φυσικής διατοµής των ρεµάτων λόγω «νόµιµων» και παράνοµων οικιστικών
επεκτάσεων.
Τοπικές «στενώσεις» εξαιτίας παράνοµης δόµησης και πολλών αυθαίρετων παρεµβάσεων από
καταπατητές ή και πλήρης ανακοπή της φυσικής ροής εξαιτίας επιχωµατώσεων.
Επικαλύψεις ρεµάτων στον αστικό χώρο, µετατροπή τους σε κλειστούς οχετούς.
Η µήτρα του προβλήµατος
Υπάρχουν ωστόσο και αιτίες που γεννιούνται κατ' ευθείαν από τη µήτρα του καπιταλιστικού
συστήµατος και αναφέρονται σε πολιτικές και µέτρα άµεσης εξυπηρέτησης του µεγάλου
κεφαλαίου, σε πελατειακές σχέσεις µε ειδικές κοινωνικές οµάδες και συµφέροντα. Μνηµονεύουµε,
για παράδειγµα, τη διοχέτευση ελάχιστων οικονοµικών πόρων σε έργα τεχνικών υποδοµών υπέρ
των λαϊκών στρωµάτων, µαζί και αντιπληµµυρικής προστασίας, καθώς το συντριπτικά µεγαλύτερο
µέρος τους πηγαίνει σε έργα που µεγιστοποιούν τα κέρδη του κεφαλαίου. Αλλά και στα έργα αυτά
η παράµετρος της αντιπληµµυρικής, ως όφειλε, συµπεριφοράς τους είναι υποβαθµισµένη.
Χαρακτηριστικές π.χ. για την Αττική είναι οι περιπτώσεις του Κηφισού, της Αττικής Οδού
(επιβάρυνε την περιοχή των Μεσογείων) και του Αεροδροµίου των Σπάτων (οµοίως).
Ειδικότερο και εξαιρετικά σηµαντικό αίτιο είναι η συνολικότερη φιλοµονοπωλιακή πολιτική στο
µείζον ζήτηµα της διαχείρισης των νερών, που συναποφασίζεται στα όργανα της ΕΕ. Σηµειώνονται
ιδιαίτερα:
Η έλλειψη πρόνοιας για τη βελτίωση της σχέσης «φυσικά αποθέµατα νερού/βροχοπτώσεις», αφού
το βάρος ρίχνεται αποκλειστικά στη «ζήτηση», δηλαδή στην κατανάλωσή του από τα λαϊκά
στρώµατα. Η βελτίωση της σχέσης αυτής µε συγκεκριµένα έργα και παρεµβάσεις θα οδηγούσε
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αυτοµάτως στον περιορισµό του ελεύθερα απορρέοντος νερού που δηµιουργεί, συντρεχουσών και
των άλλων αιτίων, το φαινόµενο της πληµµύρας. Και, φυσικά, καθόλου τυχαίο δεν είναι ότι η
έλλειψη αυτών των έργων υπηρετεί απόλυτα την ευρωενωσιακή πολιτική για την εξαφάνιση της
µικρής και µεσαίας αγροτιάς µε χαρακτηριστικότερη, µεταξύ πολλών άλλων, την περίπτωση του
θεσσαλικού κάµπου.
Η εχθρική στάση απέναντι στη δηµιουργία φραγµάτων µε σύνθετη αποστολή, όπως: Παραγωγή
ηλεκτρικής ενέργειας, προγραµµατισµένος εµπλουτισµός παρακείµενων (εκτός της λεκάνης
απορροής) επιφανειακών και υπόγειων υδροφορέων, δηµιουργία τεχνητών ζωνών ανάσχεσης των
πληµµυρικών παροχών και επιβράδυνσης, εποµένως, της ροής προς τα κατάντη, µε σηµαντική
συµβολή στην αποτροπή πληµµυρών (π.χ. περίπτωση εκτροπής του άνω ρου του Αχελώου).
Πώς µπορεί τελικά να αντιµετωπιστεί το πρόβληµα, όταν το µπαλάκι των ευθυνών, όλα αυτά τα
χρόνια, πηγαινοέρχεται από τις αρµόδιες κυβερνητικές υπηρεσίες στην Τοπική ∆ιοίκηση και το
αντίστροφο;
Είναι φανερό ότι η ουσιαστική αντιµετώπιση του πληµµυρικού προβλήµατος περνάει µέσα από την
άρση των αιτίων που αναφέραµε. Το ίδιο όµως φανερό είναι ότι τα αίτια αυτά, όπως συγκεκριµένα
τα περιγράψαµε πριν, είναι συνυφασµένα µε την ίδια τη φύση του καπιταλιστικού συστήµατος,
ταγµένου να υπηρετεί τα κέρδη της πλουτοκρατίας.
Ιδιαίτερα στις εδαφοµορφολογικές συνθήκες της χώρας µας ακόµα και τα πιο προφανή και ζωτικά
µέτρα ουσιαστικής µακρόχρονης προστασίας από τις πληµµύρες (όπως π.χ. προστασία και
παραπέρα ανάπτυξη των δασών σε συνδυασµό µε την αποτελεσµατική αντιµετώπιση των
πυρκαγιών), βρίσκονται στον αντίποδα των συµφερόντων του κεφαλαίου που θέλει να επεκτείνει
τις κερδοφόρες δραστηριότητές του και το κάνει σε βάρος του φυσικού περιβάλλοντος.
Σε αυτή του τη δράση τα όργανα της Τοπικής ∆ιοίκησης, στην τεράστια πλειοψηφία τους τοπικά
στελέχη των κοµµάτων εξουσίας, ΠΑΣΟΚ και Ν∆, µε τη συναίνεση ή την ανοχή κατά περίπτωση
των αιρετών του ΣΥΝ/ΣΥΡΙΖΑ, όχι µόνο δεν προβάλλουν αντίσταση, αλλά τη διευκολύνουν.
Μόνο για λόγους εντυπώσεων, στην προσπάθεια να µειώσουν το όποιο πολιτικό κόστος, επιχειρούν
να αποσείσουν τις δικές τους ευθύνες, όταν τους ξεσκεπάζουν οι αγωνιστικές ριζοσπαστικές
δυνάµεις στην ΤΑ και το τοπικό µαζικό κίνηµα, παίζοντας αυτό το πολιτικό «πινγκ πονγκ» µε την
κεντρική εξουσία, όπως εύστοχα σηµειώνετε.
Σε κάθε περίπτωση, η ουσιαστική αντιµετώπιση του πληµµυρικού προβλήµατος, η άρση των αιτίων
που το προκαλούν, θέτει ως προϋπόθεση την ανατροπή της αντιλαϊκής πολιτικής της άρχουσας
τάξης στη χώρα µας, θέτει δηλαδή επί τάπητος το ζήτηµα της λαϊκής εξουσίας και οικονοµίας.
http://www2.rizospastis.gr/story.do?id=5512807&publDate=21/2/2010
επιστροφή
«Τα Ελληνικά δάση και η Κλιµατική Αλλαγή»
Με µεγάλη επιτυχία έγινε την Πέµπτη 18 Μαρτίου 2010 η µεγάλη εκδήλωση που οργάνωσε η
Φιλοδασική Ένωση Αθηνών σε συνεργασία µε την Ευώνυµο Οικολογική Βιβλιοθήκη και την
«ΥΛΗ-∆ιαχείριση και Προστασία Περιβάλλοντος» στην Αίθουσα του ∆ικηγορικού Συλλόγου
Αθηνών.
Την εκδήλωση χαιρέτησαν ο κ. ∆ηµήτρης Παξινός, Πρόεδρος ∆ικηγορικού Συλλόγου
Αθηνών, ο ποίος αναφέρθηκε στην αυτονόητη εµπλοκή του ∆ΣΑ σε όλα τα θέµατα που
αφορούν την ποιότητα της ζωής µας και ιδιαίτερα στην ανάγκη προστασίας του
περιβάλλοντος και δήλωσε ότι προσφέρεται για ηθική και οικονοµική υποστήριξη σε
συγκεκριµένες δράσεις για το αττικό δάσος.
Ο κ. Μιχαήλ Μελάς, Πρόεδρος Φιλοδασικής Ένωσης Αθηνών, αναφέρθηκε στο πλούσιο
έργο της Φιλοδασικής από το 1899, έτος ίδρυσής της και ιδιαίτερα στις αναδασώσεις στους
λόφους της Αθήνας και στο δάσος της Καισαριανής.
Ο Ειδικός Εµπειρογνώµονας Χαράλαµπος Πέτσικος αναφέρθηκε στο ρόλο των δασών
στον κύκλο του άνθρακα, όπως και στις διεθνείς πολιτικές και την
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ελληνική απογραφή αερίων του θερµοκηπίου. Παρουσίασε τις λειτουργίες του δάσους στην
κατακράτηση-αποθήκευση άνθρακα και γενικότερα στο θέµα της κλιµατικής αλλαγής, στις
µεθοδολογίες ποσοτικής αποτύπωσης αυτών των λειτουργιών, όπως και στο ρόλο του
δάσους τόσο στα θέµατα προσαρµογής (adaptation) ,όσο και αποτροπής (mitigation) της
κλιµατικής αλλαγής. Αυτή τη στιγµή τα δάση του πλανήτη απορροφούν µέσω της
φωτοσύνθεσης 120 Gtn CO2, το 1/2 του οποίου εκπέµπεται ξανά. Μόνο µέσω της
αποδάσωσης και των καύσεων εκπέµπονται παγκοσµίως σχεδόν 10 Gtn άνθρακα.
Ο Θέµης Αδαµόπουλος, από την ΥΛΗ, στάθηκε ειδικά στη σχέση της κλιµατικής αλλαγής
µε τα ελληνικά δάση, τα οποία απορροφούν το 5% των εκποµπών από άλλες πηγές.
Αναφέρθηκε στα βασικά είδη των ελληνικών δασών, στο ξυλαπόθεµά τους και τον τρόπο
που συγκρατούν και αποθηκεύουν άνθρακα. Αναφέρθηκε σε αναβαθµισµένο Εθνικό Σύστηµα
Μετρήσεων ∆ασών και στάθηκε ειδικά στα δεδοµένα της πυρκαγιάς της Πάρνηθας το 2007.
Στην πυρκαγιά αυτή απελευθερώθηκαν 441.000 tn CO2 µέσα σε 2-3 µέρες, ενώ θα
χρειαστούν 43 χρόνια για να δεσµευτεί η ποσότητα αυτή του CO2 από το νέο δάσος.
Ο Παναγιώτης Μιχόπουλος, Ερευνητής ΙΜ∆Ο/ΕΘΙΑΓΕ, Παρουσίασε τα αποτελέσµατα
της έρευνας για την εκτίµηση της ποσότητας του οργανικού άνθρακα στα Ελληνικά ∆ασικά
Εδάφη». Έκανε αναφορές σχετικά µε την κατανοµή της αποθήκευσης στα διάφορα
οικοσυστήµατα και στις ζώνες βλάστησης.
Στην παρέµβασή του ο ∆ηµήτρης Ιµπραήµ, υπεύθυνος ενέργειας και κλιµατικών αλλαγών
του Ελληνικού Γραφείου Greenpeace, αναφέρθηκε στην πολύ κρίσιµη στιγµή που ανοίγει
αυτή η συζήτηση, σε σχέση και µε τις µεγάλες απειλές που δέχονται τα δάση, µε την
προοπτική και του στόχου των µηδενικών εκποµπών έως το 2050.
Παρεµβάσεις έκαναν επίσης, η κα. Ειρήνη Νικολάου από τη Γενική ∆ιεύθυνση ∆ασών του
ΥΠΕΚΑ, ο κ. Ν. Σιφάκις, ερευνητής από το Αστεροσκοπείο Αθηνών, ο κ. Γιάννης Περρής,
δασολόγος και η Τάνια Γεωργοπούλου, δηµοσιογράφος.
Στα συµπεράσµατα της εκδήλωσης αναφέρθηκε ο Σάκης Κουρουζίδης, διευθυντής της
Ευωνύµου Οικολογικής
Βιβλιοθήκης:
- Ανάγκη να γίνει η νέα Απογραφή δασών µε χρήση νέων τεχνολογιών και δηµιουργία
δικτύου δειγµατοληπτικών επιφανειών µε λήψη των απαραίτητων δεδοµένων για τον
άνθρακα που είναι δεσµευµένος στα διάφορα είδη δασών και τις ζώνες βλάστησης.
- Σε όλες τις διαχειριστικές ενέργειες, πλέον, να λαµβάνεται υπόψη το ισοζύγιο CO2
στα δάση
- Να γίνουν µελέτες για τη συµπεριφορά των Ελληνικών δασικών ειδών στην Αλλαγή
του κλίµατος. Προτεραιότητα να δοθεί στην ελάτη.
- Μετά από κάθε µεγάλη πυρκαγιά να γίνεται ειδική αποκατάσταση του
οικοσυστήµατος. ∆εν βοηθά η αναδάσωση µε αποσπασµατικά και βεβιασµένα έργα.
- Η αποκατάσταση θα έχει ως οδηγό τους κανόνες της φυσικής διαδοχής των
οικοσυστηµάτων
- Η ελληνική πολιτεία και ειδικά το ΥΠΕΚΑ, οφείλουν να αναδείξουν την µεγάλη
σηµασία που έχει το δάσος και στο θέµα της κλιµατικής αλλαγής, µέσα από τις µελέτες,
τις απογραφές αλλά και τις αντίστοιχες πολιτικές αειφορικής διαχείρισης των
Οι εισηγήσεις της εκδήλωσης έχουν αναρτηθεί στο: http://www.forest.gr/portal/index.php?opt
ion=com_content&task=view&id=641
Αθήνα 18.3.2010__
Υποστήριξη: ΥΛΗ Ε.Ε. ∆ιαχείριση και προστασία περιβάλλοντος
Τα Ελληνικά δάση και η Κλιµατική Αλλαγή
Ως κλιµατική αλλαγή αναφέρεται η υπερθέρµανση του πλανήτη που προκαλείται από την αύξηση
της ποσότητας των αερίων του θερµοκηπίου στην ατµόσφαιρα. Το σηµαντικότερο από αυτά είναι
το διοξείδιο του άνθρακα (CO2) χωρίς να παραγνωρίζεται και η συνεισφορά και άλλων αερίων
όπως του µεθανίου ή των οξειδίων του αζώτου. Η ποσότητα του φυσικά παραγόµενου CO2
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εξισορροπείται σχεδόν απόλυτα από την ποσότητα που δεσµεύεται µε φυσικό τρόπο. Οι
ανθρωπογενείς δραστηριότητες και κυρίως η καύση ορυκτών καυσίµων, έχουν επίδραση σε αυτό
το ισοζύγιο, και είναι αυτές που σε µεγάλο βαθµό ευθύνονται για την υπερθέρµανση του
πλανήτη. Η αύξηση της συγκέντρωσης του διοξειδίου του άνθρακα (CO2) στην ατµόσφαιρα είναι
η κυριότερη αιτία της κλιµατικής αλλαγής. …
Τα δάση στην Ελλάδα χαρακτηρίζονται από την κυριαρχία των θάµνων ( πουρνάρι, κουµαριά,
σχίνο, φυλλίκι, αγριόκεδρα). Τα δενδρώδη είδη ωστόσο (∆ρυς, είδη Πεύκης, Ελάτη, Οξυά,
Πλάτανος, Καστανιά) είναι πολύ σηµαντικά γιατί καταλαµβάνουν σηµαντικές εκτάσεις του ορεινού
χώρου και των επικλινών εδαφών, διατηρώντας έναν πολύτιµο φυσικό µανδύα που προστατεύει
τα εδάφη, δίνει πολύτιµα προϊόντα και αξία στο τοπίο….
Ο άνθρακας αποθηκεύεται στην υπέργεια βιοµάζα των φυτών (κορµοί, φλοιός, φύλλα, κλαδιά,
υπόροφος), στην υπόγεια (ρίζες, πρέµνα), στο δασικό έδαφος αλλά και ως φυλλάδα και νεκρό
ξύλο. Στο έδαφος αποθηκεύεται πολύ µεγαλύτερο ποσό από ότι στη βιοµάζα. …
Συγκρίνοντας τους διάφορους δασικούς τύπους παρατηρούµε την πολυτιµότητα των δασών
δρυός, ελάτης, οξιάς ως προς την ικανότητα αποθήκευσης άνθρακα. Τα δρυοδάση που
περιλαµβάνουν όλα τα δενδρώδη είδη δρυός (ακόµη και πουρνάρια και αριές µε δενδρώδη
µορφή) παρουσιάζουν µεγάλη τιµή λόγω υψηλού συντελεστή BCEF (Biomass Conversion and
Expansion Factors κατά IPCC 2006) όπως και τα αείφυλλα που έχουν µεγάλο συντελεστή και
έχουν κατά πολύ µεγαλύτερη τιµή σε σχέση µε το ξυλαπόθεµά τους.
Λαµβάνοντας υπόψη την απορρόφηση του CO2 ανά έκταση που καταλαµβάνουν οι δασικοί τύποι,
την µεγαλύτερη δυνατότητα συγκράτησης έχει η Ερυθρελάτη που όµως καταλαµβάνει µια πολύ
µικρή έκταση των δασών µας (27.540 στρ.). Αµέσως µετά σε δυναµικότητα κατατάσσεται η
Λευκόδερµη πεύκη µε µεγάλες δυνατότητες, αλλά επίσης µικρή έκταση (0,1 % των δασών) και
ακολουθούν η Οξιά, η ∆ασική πεύκη, και η Ελάτη. Την µικρότερη δυνατότητα την έχουν τα
αείφυλλα πλατύφυλλα, τα οποία όµως µε ανάλογη διαχείριση µπορούν να µετατραπούν σε υψηλά
δάση, µε πολύ µεγαλύτερες ικανότητες δέσµευσης CO2.

∆ηµοσιεύουµε ρεπορτάζ από το ΕΘΝΟΣ για την εκδήλωση
Αφανίζονται οι «φύλακες» της φύσης

Το 5% των εκποµπών διοξειδίου του άνθρακα απορροφούν τα δάση της χώρας µας, τα
οποία έχουν λιγοστέψει σηµαντικά λόγω των πυρκαγιών
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MAPIA ΛIΛIOΠOYΛOY
Ρόλο-κλειδί, που θα µπορούσε να φρενάρει σηµαντικά την κλιµατική αλλαγή λόγω της
υπερθέρµανσης του πλανήτη, έχουν τα δάση, τα οποία στην περίπτωση της Ελλάδας έχουν
λιγοστέψει σηµαντικά τα τελευταία χρόνια.
Τα δάση της χώρας µας απορροφούν το 5% των εκποµπών διοξειδίου του άνθρακα από άλλες
πηγές. Ερυθρελάτη, λευκόδερµη πεύκη, οξιά, δασική πεύκη και ελάτη αποτελούν τους «φύλακες»
του οικοσυστήµατος, δεδοµένου ότι έχουν τη µεγαλύτερη δυνατότητα συγκράτησης διοξειδίου του
άνθρακα, όπως καταδεικνύουν σχετικές µελέτες.
Ωστόσο το δίχτυ προστασίας που παρέχουν, µειώνεται χρόνο µε τον χρόνο εξαιτίας των πυρκαγιών,
καθώς µόνο στην πυρκαγιά της Πάρνηθας το 2007 απελευθερώθηκαν 441.000 τόνοι διοξειδίου του
άνθρακα µέσα σε 2-3 µέρες, ποσότητα η οποία για να δεσµευτεί από το νέο δάσος, θα χρειαστούν
43 χρόνια!
Τα παραπάνω επισηµάνθηκαν κατά τη διάρκεια χθεσινής εκδήλωσης για τη σχέση των δασών µε
την κλιµατική αλλαγή, την οποία συνδιοργάνωσαν η Φιλοδασική Ένωση Αθηνών και η Ευώνυµος
Οικολογική Βιβλιοθήκη, µε αφορµή τον εορτασµό της Παγκόσµιας Ηµέρας ∆ασοπονίας στις 21
Μαρτίου.
Ηµερίδα
Κατά τη διάρκεια της ηµερίδας παρουσιάστηκαν και τα αποτελέσµατα µελέτης για τα δάση στην
Ελλάδα, τα οποία χαρακτηρίζονται από την κυριαρχία των θάµνων (πουρνάρι, κουµαριά, σχίνο,
φυλλίκι και αγριόκεδρα).
Τα δενδρώδη είδη ωστόσο (δρυς, είδη πεύκης, ελάτη, οξιά, πλάτανος και καστανιά) θεωρούνται
σηµαντικότερα, καθώς καταλαµβάνουν σηµαντικές εκτάσεις του ορεινού όγκου και των επικλινών
εδαφών, διατηρώντας έναν φυσικό µανδύα προστασίας τους.
Ο ρόλος των δασών στη µετρίαση της κλιµατικής αλλαγής στηρίζεται εν πολλοίς στο ξυλαπόθεµά
τους, δηλαδή τον συνολικό ξυλώδη όγκο που βρίσκεται στα δάση.
Ωστόσο στη χώρα µας το απόθεµα αυτό, το οποίο, βάσει της τελευταίας απογραφής του 1992,
ισοδυναµούσε µε την αποθήκευση 390.495.423 τόνων διοξειδίου του άνθρακα, βαίνει µειούµενο
και εξαιτίας των µεγάλων πυρκαγιών της τελευταίας τριετίας σε Πελοπόννησο, Εύβοια, Πεντέλη,
Υµηττό, Πήλιο και άλλες περιοχές της Ελλάδας.
Συγκρίνοντας τους διάφορους δασικούς τύπους σε σχέση µε την απορρόφηση του διοξειδίου του
άνθρακα, οι µελετητές σηµειώνουν ότι τη µεγαλύτερη δυνατότητα συγκράτησης έχει η ερυθρελάτη,
η οποία όµως καταλαµβάνει πολύ µικρή έκταση των ελληνικών δασών, δηλαδή 27.540 στρέµµατα.
Στην επόµενη σειρά κατατάσσεται η λευκόδερµη πεύκη, που απαντάται µόνο στο 0,1% των δασών,
και ακολουθούν η οξιά, η δασική πεύκη και η ελάτη.
Τη µικρότερη δυνατότητα έχουν τα αείφυλλα πλατύφυλλα που καταλαµβάνουν το 50% των δασών
µας και µε την κατάλληλη διαχείριση µπορούν να µετατραπούν σε υψηλά δάση.
Η συµβολή τους οφείλεται στο ξυλαπόθεµα, το οποίο στην περίπτωση της ελάτης και της οξιάς
που, αν και καταλαµβάνουν το 8,3% και 5,2% της έκτασης αντίστοιχα, συµµετέχουν µε 32,2% και
20,7% στο ξυλαπόθεµα, το οποίο συνδέεται ευθέως µε τον αποθηκευµένο άνθρακα.
http://www.ethnos.gr/article.asp?catid=11900&subid=2&pubid=10735025 19-3-2010
επιστροφή
«ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΩ ΚΑΤ' ΟΙΚΟΝ»- Προτροπή στους φτωχούς να αλλάξουν ... κουφώµατα
Σε µια περίοδο που τα φτωχότερα λαϊκά στρώµατα δυσκολεύονται να εξασφαλίσουν τον
καθηµερινό επιούσιο, η κυβέρνηση επιλέγει τη θέσπιση κινήτρων για να αλλάξουν κουφώµατα,
ώστε να προωθηθεί ο στόχος της εξοικονόµησης ενέργειας. «Ψαλιδισµένο» σε σχέση µε τις
εξαγγελίες της προηγούµενης κυβέρνησης, το πρόγραµµα «Εξοικονοµώ κατ' οίκον» έχει
προϋπολογισµό 200 εκατ. ευρώ και εκτιµάται ότι θα καλυφθούν 100 χιλ. κατοικίες, σύµφωνα µε
όσα ανακοίνωσε χτες η υπουργός Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιµατικής Αλλαγής, που το
παρουσίασε.
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Η έναρξη του προγράµµατος αναµένεται στα τέλη του Ιούνη. Αφορά αποκλειστικά κύριες
κατοικίες µε οικοδοµική άδεια πριν από την 1.1.1980 και σε περιοχές µε τιµή ζώνης έως και 1.500
ευρώ. Το συνολικό κόστος των παρεµβάσεων δε θα πρέπει να ξεπερνά τις 15.000 ευρώ. Οι
παρεµβάσεις θα αφορούν τζάµια, κουφώµατα, παντζούρια, ρολά, καυστήρες και λέβητες
πετρελαίου, ή φυσικού αερίου, σκίαστρα, µονώσεις σωληνώσεων κλπ.
Το πρόγραµµα εισάγει και εισοδηµατικά κριτήρια για τους δικαιούχους, σε συνάρτηση µε τον
τρόπο χρηµατοδότησης. Για δανεισµό µε επιδότηση επιτοκίου, το εισοδηµατικό όριο είναι ατοµικό
30.000 ευρώ και οικογενειακό 50.000 ευρώ. Για απευθείας χρηµατοδότηση του 30% της δαπάνης,
το ατοµικό εισόδηµα δεν πρέπει να ξεπερνά τις 15.000 ευρώ και το οικογενειακό τις 25.000 ευρώ.
Θα ισχύει επιπρόσθετα φορολογική ελάφρυνση για το 30% της δαπάνης µε όριο τις 2.500 ευρώ, για
παρεµβάσεις εξοικονόµησης ενέργειας.
Στις περιπτώσεις των πολυκατοικιών η κατάσταση περιπλέκεται. Για συνολική παρέµβαση η
απευθείας χρηµατοδότηση θα ισχύει και για µεγαλύτερα εισοδηµατικά όρια. Προϋπόθεση είναι να
πληρούν τα εισοδηµατικά κριτήρια τουλάχιστον οι µισοί ιδιοκτήτες. Εξαιρούνται από τις προτάσεις
τα τµήµατα της πολυκατοικίας που δε χρησιµοποιούνται ως κατοικία.
Η ενεργειακή επιθεώρηση θα είναι υποχρεωτική για την υποβολή της πρότασης, καθώς και µετά
την αποπεράτωση των εργασιών. Η δαπάνη της θα καλύπτεται πλήρως από το πρόγραµµα, εφόσον
γίνει δεκτή η αίτηση.
Το πρόγραµµα ενδέχεται να επεκταθεί εάν προκύψει µεγάλο ενδιαφέρον.
http://www1.rizospastis.gr/story.do?id=5555611&publDate=18/3/2010
επιστροφή
Κοµποστοποίηση, η λύση για οικιακά απορρίµµατα
Η Ικαρία πρέπει να προχωρήσει γρήγορα στην κοµποστοποίηση των υπολειµάτων, µετά την
ανακύκλωση. Για να παράγει χούµο για τις αναδασώσεις που πρέπιε να γίνουν στα βουνά µας.
Αλλά και για να µειώσει αποτελεσµατικά τον όγκο των απορριµµάτων. ΗΓ
Του Γιάννη Ελαφρού
Η µαύρη τρύπα της διαχείρισης των απορριµµάτων στην Ελλάδα έχει όνοµα: κοµποστοποίηση!
Την ώρα που σε ευρωπαϊκό επίπεδο το 17% των οικιακών απορριµµάτων κοµποστοποιείται, στην
Ελλάδα µόλις το 2% των σκουπιδιών των νοικοκυριών µας γίνεται κοµπόστ. Αποτέλεσµα;
Ξεχειλίζουν ΧΥΤΑ και χωµατερές µε όγκους οργανικών απορριµµάτων. Και αυτό όταν σύµφωνα
µε την εθνική νοµοθεσία (και τις ευρωπαϊκές υποχρεώσεις) πρέπει µέχρι το φετινό καλοκαίρι το
25% των βιοαποδοµήσιµων απορριµµάτων να κοµποστοποιείται! Κοµπόστ, κοµποστοποίηση,
άγνωστες λέξεις ίσως για τους περισσότερους, παρότι δεν είναι τίποτα άλλο από µια φυσική
διαδικασία, κατά την οποία τα οργανικά απόβλητα του σπιτιού µας (φρούτα, λαχανικά, αποφάγια,
φύλλα κ.ά.) µετατρέπονται σ’ ένα πλούσιο οργανικό µείγµα που λειτουργεί ως εδαφοβελτιωτικό
και λίπασµα. Με αυτόν τον τρόπο µπορούµε να επιτύχουµε και πολύ µεγάλη µείωση του βάρους
των απορριµµάτων. Το 35% - 60% των οικιακών σκουπιδιών είναι οργανικά και πάνω από το 70%
από αυτά είναι κοµποστοποιήσιµα. ∆ηλαδή, µε την κοµποστοποίηση µπορούµε να µειώσουµε τα
σκουπίδια που πρέπει να διαχειριστούµε µέχρι και 35%!
Πώς θα µπορούσε όµως να προχωρήσει η κοµποστοποίηση; Με δύο τρόπους: καταρχήν σε οικιακό
επίπεδο, δηλαδή το κάθε νοικοκυριό να κοµποστοποιεί τα δικά του οργανικά και δεύτερο σε
δηµοτικό επίπεδο.
Η δηµοτική διαχείριση απαιτεί την τοποθέτηση ξεχωριστών κάδων κοµποστοποίησης, µε µεγάλη
διασπορά, στους οποίους θα ρίχνουµε µόνο τα οργανικά και βιοαποδοµήσιµα υλικά. Αυτά στη
συνέχεια θα οδηγούνται σε µικρές ή µεγαλύτερες µονάδες κοµποστοποίησης, όπου εκτός από το
κοµπόστ θα µπορούσαµε να παίρνουµε και ηλεκτρική ενέργεια, αξιοποιώντας το µεθάνιο που
παράγεται. Το κοµπόστ θα µπορούσε να χρησιµοποιηθεί για την ίαση διαβρωµένων εκτάσεων, τη
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συντήρηση πάρκων, την ανάπλαση παλιών λατοµείων και βέβαια τον εµπλουτισµό γεωργικών
εδαφών.
Και εµπορική αξιοποίηση
Η ξεχωριστή συλλογή και επεξεργασία των βιοαποδοµήσιµων απορριµµάτων θα µπορούσε να
οδηγήσει σε κοµπόστ καλής ποιότητας (το οποίο θα µπορεί να αξιοποιηθεί και εµπορικά), και όχι
σαν αυτό που παρήχθη στην Ελλάδα από τις µονάδες µηχανικής επεξεργασίας του συνόλου των
αποβλήτων (π.χ. ΕΜΑΚ Νέα Λιόσια) και εµφάνισε προβλήµατα προσµείξεων, µε αποτέλεσµα να
µην µπορεί να διατεθεί.
Αν και µε µεγάλη καθυστέρηση µια σειρά δήµοι ξεκινούν πιλοτικά ή ευρύτερα προγράµµατα
κοµποστοποίησης. Πώς όµως εξηγείται η κραυγαλέα αδιαφορία της κεντρικής και τοπικής
εξουσίας; Ίσως γιατί πρόκειται για µια λύση σχετικά φθηνή, που δεν έχει µεγάλο περιθώριο
κέρδους για τους εργολάβους των σκουπιδιών και στηρίζεται στη συµµετοχή του κόσµου.
http://news.kathimerini.gr/4dcgi/_w_articles_ell_1_24/03/2010_395303
επιστροφή
Συµµαχία περιβαλλοντικών οργανώσεων και ψαράδων κατά της βιτζότρατας
Όλοι µαζί κατά της βιτζότρατας για να πιάσει τόπος από την απαγόρευση των δικτυών των
παράκτιων αλιέων. ∆εν µπορεί να τριγυρίζουν στα 500 µέτρα από τις ακτές της Επαρχίας οι τράτες
και να ξεκληρίζουν το βυθό. ΗΓ
Τις τελευταίες εβδοµάδες η MOm µαζί µε το WWF Ελλάς, τη Greenpeace, τον Αρχέλωνα, το
Μεσόγειος SOS, το Ινστιτούτο Κητολογικών Ερευνών Πέλαγος, αλλά και τη Συνοµοσπονδία
Αλιέων Ελλάδος ένωσαν τις δυνάµεις τους για να πετύχουν τον περιορισµό των καταστρεπτικών
συνεπειών της βιντζότρατας. Η µέθοδος αυτή στηρίζεται στη χρήση ενός συρόµενου αλιευτικού
εργαλείου, ένα σάκο τράτας που σύρεται µε βίντσι από σκάφος δεµένο στην ακτή. Η βιντζότρατα
ψαρεύει πάνω από τα λιβάδια της Ποσειδωνίας, απειλώντας τα άµεσα. Συνήθως έχει µεγάλες
απορρίψεις νεαρών θαλάσσιων ειδών (γόνους), µε σοβαρές επιπτώσεις στους ιχθυοπληθυσµούς, οι
οποίοι δεν µπορούν έτσι να ανανεωθούν.
Οι περιβαλλοντικές οργανώσεις µαζί µε τους παράκτιους αλιείς ζητούν από την Πολιτεία να
εφαρµόσει χωρίς παρεκκλίσεις τον Ευρωπαϊκό Κανονισµό Αλιείας στη χώρα µας. Η πάγια
απαίτησή µας θα έπρεπε να έχει εφαρµοστεί ήδη από το 2006, αλλά έκτοτε η Ελλάδα ζητάει από
την Ε.Ε. συνεχείς παρατάσεις στη χρήση βιντζότρατας, εξυπηρετώντας µόνο 330 περίπου σκάφη
που τη χρησιµοποιούν. Όντας στο 2010, έτος αφιερωµένο στη προστασία της βιοποικιλότητας, οι
αρµόδιες αρχές οφείλουν να αντιληφθούν το µέγεθος της ζηµιάς που συντελείται και να παύσουν
οριστικά τη χρήση της βιντζότρατας στις Ελληνικές θάλασσες.
Βαγγέλης Παράβας
Υπεύθυνος Τοµέα Προστασίας και Πολιτικής MOm
Φώκιες και Ψαράδες µέσα στα χρόνια..
Όταν ξεκίνησα να δουλεύω για τη φώκια, ήρθα αντιµέτωπη µε έναν παλιό “εχθρό” του είδους, τους
ψαράδες. ∆ειλά στην αρχή προσπαθούσα να βρω τον καλύτερο τρόπο για να τους προσεγγίσω,
περνώντας ώρες µπροστά στα καΐκια τους, στήνοντας ψιλοκουβεντούλες για το αν υπάρχουν
φώκιες στην περιοχή τους. Μόλις αγρίευαν, ξεχνούσα ποιόν εκπροσωπούσα και έλεγα ότι είµαι από
το Πανεπιστήµιο και κάνω µια έρευνα.
Τα χρόνια πέρασαν και η εµπειρία µε απάλλαξε από το άγχος αυτό και µε έκανε να δω και να
γνωρίσω σε βάθος τους ανθρώπους αυτούς που κάνουν µια από τις πιο δύσκολες δουλειές και
στηρίζουν µικρές και αποµονωµένες κοινωνίες της χώρας µας. Πίσω από την αγριάδα στο βλέµµα
τους όταν µιλάν για φώκιες, τώρα µπορώ να διακρίνω έναν απέραντο θαυµασµό γι' αυτό το
πανέξυπνο “ψάρι” όπως το αποκαλούν που τους κάνει ζηµιές αλλά και τους συντροφεύει στη
µοναξιά του πελάγους. Οι ιστορίες πολλές, θα µπορούσαν να γεµίσουν ένα ολόκληρο βιβλίο.
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Φώκιες που παλεύουν µε χταπόδια, φώκιες που “ντανιάζουν” ψάρια για να τα βρουν και την
επόµενη µέρα, φώκιες που αναποδογυρίζουν βάρκες και άλλα πολλά...
Αν σήµερα κάποιος µε ρωτούσε από ποιόν κινδυνεύουν οι φώκιες θα του απαντούσα µε σιγουριά
“όχι από τους αληθινούς επαγγελµατίες ψαράδες”.
Στέλλα Αδαµαντοπούλου,
Βιολόγος MOm
MOm newsletter, Ιανουάριος - Φεβρουάριος 2010
επιστροφή
τέλος αφιερώµατος 2
επιστροφή

Ειδήσεις από τη γειτονιά µας
Ζητείται... τροχονόµος και για το Αιγαίο
Να χαρακτηριστεί το Αιγαίο ως "Ιδιαιτέρως Ευαίσθητη Θαλάσσια Περιοχή"
Του ΓΙΩΡΓΟΥ ΚΙΟΥΣΗ
«Ανησυχητική και επικίνδυνη» χαρακτηρίζουν την κυκλοφοριακή συµφόρηση των πλοίων στα
στενά Εύβοιας-Ανδρου και Ικαρίας-Μυκόνου οι επιστήµονες του αρχιπελάγους, του Ινστιτούτου
Θαλάσσιας & Περιβαλλοντικής Ερευνας Αιγαίου, που πραγµατοποιούν έρευνα σε συνεργασία µε
την IMIS Hellas, µε τη χρήση του συστήµατος Mariweb για την καταγραφή της πραγµατικής
εικόνας της κίνησης των πλοίων στο Αιγαίο.
Με την επεξεργασία δεδοµένων σε συνεχή ροή, καταγράφουν σε 24ωρη βάση τα χαρακτηριστικά
κάθε πλοίου, όπως τύπος, σηµαία, φορτίο, µέγεθος, προορισµός κ.ά. Στόχος της έρευνας είναι να
γίνει µια πραγµατική εκτίµηση τόσο της κίνησης των πλοίων στο Αιγαίο όσο και του πραγµατικού
ρίσκου θαλάσσιου ατυχήµατος από την «ελεύθερη και χωρίς έλεγχο ναυσιπλοΐα πλοίων» όλων των
τύπων, σε κάθε σηµείο των ελληνικών θαλασσών.
Σύµφωνα µε τα πρώτα συµπεράσµατα της έρευνας κατά τον µήνα Νοέµβριο σε δύο από τα
βασικότερα περάσµατα του Αιγαίου, 370 πλοία διαπέρασαν το στενό Εύβοιας -Ανδρου και 316 το
στενό Μυκόνου- Ικαρίας, εκ των οποίων περίπου 12% είχαν επικίνδυνο φορτίο (π.χ. χηµικά ή
τοξικά απόβλητα). Από το σύνολο των πλοίων, το 71% ήταν φορτηγά, ενώ 26% δεξαµενόπλοια.
Αξίζει να σηµειώσουµε ότι περισσότερα από τα µισά πλοία που διαπλέουν το Αιγαίο φέρουν τις
λεγόµενες «σηµαίες ευκαιρίας», δηλαδή είναι νηολογηµένα σε χώρες όπως ο Παναµάς, η Λιβερία
κ.ά., που ως γνωστόν χαρακτηρίζονται από ελαστική εφαρµογή της διεθνούς ναυτιλιακής
νοµοθεσίας και µεταξύ άλλων επιτρέπουν στα πλοία να ταξιδεύουν συχνά µε ανεπαρκείς υποδοµές
αποτροπής ρύπανσης, χαµηλόµισθα πληρώµατα -συνήθως όχι κατάλληλα εκπαιδευµένα- και
µετρίως συντηρηµένα πλοία.
«Η σηµαία ευκαιρίας προσφέρει µια "ασπίδα προστασίας" σε πλοία που έχουν προκαλέσει
ρύπανση, µε αποτέλεσµα να είναι δύσκολο να ληφθούν µέτρα εναντίον τους», σηµειώνει ο
Θοδωρής Τσιµπίδης, διευθυντής του Ινστιτούτου Αρχιπέλαγος. «Για παράδειγµα στη Βαλτική, στη
θάλασσα ανάµεσα σε ∆ανία, Εσθονία, Φινλανδία, Γερµανία, Λετονία, Λιθουανία, Πολωνία και
Σουηδία, στη θαλάσσια περιοχή του Ατλαντικού δυτικά της Ισπανίας, στην Αδριατική, στη
θαλάσσια περιοχή των Κανάριων Νήσων και αλλού, εφαρµόζονται µέτρα προστασίας (είτε εθνικά
ή στο πλαίσιο του ∆ιεθνούς Ναυτιλιακού Οργανισµού ΙΜΟ), όπως ο καθορισµός ελεγχόµενων
διαδρόµων υποχρεωτικής πορείας (separation lanes), ο 24ωρος έλεγχος της κίνησης των πλοίων
(traffic control), η λειτουργία µηχανισµού έγκαιρης αντίδρασης και αντιµετώπισης µικρού ή
µεγάλου ατυχήµατος κ.ά.».
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«∆εδοµένης της υφιστάµενης κατάστασης -µε τα διεθνή ύδατα να διαπερνούν τα νησιά του
Αιγαίου- η συνεργασία µε τον ΙΜΟ θα µπορούσε να αποτελέσει ένα αποτελεσµατικό εργαλείο για
τον χαρακτηρισµό του Αιγαίου ως "Ιδιαιτέρως Ευαίσθητης Θαλάσσιας Περιοχής", όπου θα
µπορούν να εφαρµοστούν µέτρα προστασίας και διαχείρισης όπως τα παραπάνω», προσθέτει η
Αναστασία Μήλιου, συντονίστρια επιστηµονικής ερευνας του Αρχιπελάγους, πρέσβειρα της
Ελλάδας στην Ε.Ε. για την Αειφόρο Θαλάσσια Πολιτική. Σε περιοχές όµως εθνικών υδάτων,
όπως είναι οι δίαυλοι Εύβοιας-Ανδρου, Πελοποννήσου-Κυθήρων, Ικαρίας-Σάµου κ.ά., τα
µέτρα προστασίας και διαχείρισης της κίνησης των πλοίων θα µπορούσαν να καθοριστούν
αµεσότερα µέσα από την εθνική νοµοθεσία. Τα δεδοµένα που έχουµε ήδη συλλέξει
παρουσιάζουν µια κατάσταση ιδιαίτερα ανησυχητική, η οποία έχει δηµιουργηθεί και συντηρείται
από την ανευθυνότητα όσων τη διαχειρίστηκαν µέχρι σήµερα. Επεξεργαζόµαστε καθηµερινά τα
στοιχεία γύρω από την κίνηση των πλοίων στο Αιγαίο, τα οποία βρίσκονται ανά πάσα στιγµή στη
διάθεση της πολιτικής ηγεσίας και των αρµόδιων αρχών. Το διαρκώς αυξανόµενο περιβαλλοντικό
ρίσκο στο Αιγαίο απαιτεί άµεσες πρωτοβουλίες, ώστε να καλυφθεί σύντοµα το τεράστιο κενό που
υπάρχει στη διαχείριση της συγκεκριµένης κατάστασης».
Να σηµειωθεί ότι το Αιγαίο εξακολουθεί να χαρακτηρίζεται ως µία από τις πιο βιοποικίλες
θάλασσες τόσο στην Ευρώπη, όσο και παγκοσµίως, στηρίζοντας σηµαντικούς πληθυσµούς από
σπάνια και προστατευόµενα είδη. Για παράδειγµα στο Αιγαίο σήµερα επιβιώνουν µερικοί από τους
σηµαντικότερους πληθυσµούς θαλάσσιων θηλαστικών στη Μεσόγειο, µε 4 είδη δελφινιών, 2 είδη
φαλαινών και τον µεγαλύτερο εναποµείναντα στον κόσµο πληθυσµό µεσογειακής φώκιας, ένα
είδος που απειλείται µε άµεση εξαφάνιση.
http://www.enet.gr/?i=issue.el.home&date=24/02/2010&id=135365
επιστροφή
Τέλος Ιουνίου οι αιτήσεις για την ενεργειακή αναβάθµιση των κτιρίων

Στα τέλη Ιουνίου αναµένεται η έναρξη και η υποβολή αιτήσεων για το πρόγραµµα
«Εξοικονόµηση κατ' Οίκον», ύψους 200 εκατ. ευρώ, όπως δήλωσε σήµερα, Τετάρτη, σε
συνέντευξη Τύπου, η υπουργός Περιβάλλοντος, Τίνα Μπιρµπίλη.
Το πρόγραµµα έχει προϋπολογισµό 200 εκατ. ευρώ και θα χρηµατοδοθηθεί από το Επιχειρησιακό
Πρόγραµµα Ανταγωνιστικότητα ΙΙ και πόρους από τα Περιφερειακά Επιχειρησιακά Προγράµµατα.
Το σύνολο του προγράµµατος θα διαχειριστούν οι συµβαλλόµενες τράπεζες, οι οποίες και
επωµίζονται το κόστος διαχείρισης, ενώ συντονιστικό ρόλο θα έχει το ΤΕΜΠΜΕ.
Ειδικότερα, προβλέπονται επιδοτήσεις για παρεµβάσεις εξοικονόµησης ενέργειας σε κατοικίες, µε
επιδότηση του επιτοκίου των δανείων, την απευθείας επιχορήγηση 30% του επιλέξιµου
προϋπολογισµού και την 100% επιχορήγηση του κόστους ενεργειακής επιθεώρησης και έκπτωση
από το φορολογητέο εισόδηµα έως 2.500 ευρώ (διπλασιάζεται η µείωση του φόρου).
Προϋπόθεση για τη συµµετοχή είναι η διενέργεια ενεργειακής επιθεώρησης, ενώ ο ανώτατος
επιλέξιµος προϋπολογισµός δεν θα ξεπερνά τα 15.000 ευρώ.
Επιλέξιµες κατοικίες είναι οι µονοκατοικίες, οι πολυκατοικίες (εφόσον αποτελούν κύρια κατοικία
για το 50% των ιδιοκτητών) και µεµονωµένα διαµερίσµατα υπό προϋποθέσεις που αφορούν το
σύστηµα θέρµανσης, τα οποία χρησιµοποιούνται ως κύρια κατοικία.
Όλες οι κατοικίες πρέπει να φέρουν οικοδοµική άδεια πριν την 1/1/1980 και να βρίσκονται σε
περιοχή µε τιµή ζώνης µέχρι 1.500 το τετραγωνικό µέτρο.
Η επιχορήγηση κατά 100% του κόστους της ενεργειακής επιθεώρησης (1 ευρώ/τ.µ.) αφορά τις
προτάσεις που θα ενταχθούν στο πρόγραµµα, ενώ το ύψος των επιτοκίων θα προκύψει από τις
διαπραγµατεύσεις µε τις τράπεζες.
Η επιδότηση του επιτοκίου από το υπουργείο ανέρχεται στο 5%, µε αποτέλεσµα το τελικό επιτόκιο
να πλησιάζει το 1%. Επίσης, δεν θα υπάρχουν «έξοδα φακέλου», ενώ όποιες αιτήσεις απορριφθούν
οι ιδιοκτήτες δεν θα πληρώσουν τίποτα στις τράπεζες.
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Παράλληλα, µετά από συνεννόηση µε το υπουργείο Οικονοµικών, αποφασίστηκε η διεύρυνση του
πεδίου εφαρµογής υφιστάµενης ρύθµισης και προβλέπει έκπτωση στο 30% της δαπάνης και ύψος
µέχρι 2.500 ευρώ για δαπάνες που αφορούν σε παρεµβάσεις εξοικονόµησης ενέργειας, έναντι
έκπτωσης 20% της δαπάνης και ύψος µέχρι 700 ευρώ που ισχύει σήµερα.
Σύµφωνα µε την κυρία Μπιρµπίλη, µε το «Εξοικονόµηση κατ' Οίκον» το όφελος για τον
καταναλωτή υπολογίζεται στα 1.500 ευρώ ετησίως, ενώ µε την ολοκλήρωση των παρεµβάσεων
εκτιµάται ότι η κατανάλωση ενέργειας θα είναι µειωµένη έως και 60%.
Η προκήρυξη του Προγράµµατος θα γίνει µόλις ολοκληρωθούν κάποιες νοµικές διαδικασίες.
∆άνεια µε επιδότηση ή απευθείας επιδότηση
Το «Εξοικονόµηση κατ' Οίκον» περιλαµβάνει δύο υποπρογράµµατα:
Υποπρόγραµµα Α: ∆άνεια µε επιδότηση επιτοκίου Θα µπορούν να υποβάλλουν πρόταση οι
ιδιοκτήτες κατοικιών, εφόσον το ατοµικό δηλωθέν εισόδηµά τους δεν ξεπερνά τα 30.000 ευρώ ή το
οικογενειακό δηλωθέν εισόδηµά τους δεν ξεπερνά τα 50.000 ευρώ.
Υποπρόγραµµα Β: Απευθείας επιχορήγηση 30% επί του επιλέξιµου προϋπολογισµού Θα µπορούν
να υποβάλλουν πρόταση οι ιδιοκτήτες κατοικιών εφόσον το ατοµικό δηλωθέν εισόδηµά τους δεν
ξεπερνά τα 15.000 ευρώ ή το οικογενειακό δηλωθέν εισόδηµά τους δεν ξεπερνά τα 25.000 ευρώ.
Στην περίπτωση συµµετοχής των ιδιοκτητών µιας πολυκατοικίας ως ενιαίο κτήριο, θα ισχύουν οι
περιορισµοί εισοδήµατος του Υποπρογράµµατος Α. Το ποσοστό ενίσχυσης ανέρχεται στο 30% επί
του επιλέξιµου προϋπολογισµού.
Επιλέξιµες παρεµβάσεις
Το πρόγραµµα στοχεύει στην ενεργειακή αναβάθµιση περίπου 100.000 κατοικιών σε όλη τη χώρα.
Οι επιλέξιµες παρεµβάσεις θα προκύπτουν βάσει των συστάσεων του Ενεργειακού Επιθεωρητή.
Ενδεικτικά, αναφέρονται οι παρακάτω:
1) Τοποθέτηση διπλών θερµοµονωτικών υαλοπινάκων και θερµοµονωτικών πλαισίων/κουφωµάτων
(µπορεί να συµπεριλαµβάνονται εξωτερικά καλύµµατα παντζούρια, ρολά).
2) Τοποθέτηση θερµοµόνωσης δώµατος/στέγης-κελύφους.
3) Εγκατάσταση νέου ή αντικατάσταση συστήµατος καυστήρα/λέβητα µε καινούργιο πετρελαίου ή
φυσικού αερίου ή συστήµατος που κάνει χρήση Ανανεώσιµων Πηγών Ενέργειας.
4) Λοιπές προτεινόµενες παρεµβάσεις που αφορούν σε σύστηµα αντιστάθµισης στον
καυστήρα/λέβητα σε συνδυασµό µε αυτονοµία θέρµανσης, µόνωση σωληνώσεων, σκίαστρα,
ηλιακούς συλλέκτες κ.λπ.
Σηµειώνεται ότι δεν µπορούν να είναι επιλέξιµες παρεµβάσεις σε τµήµατα του κτηρίου που δεν
χρησιµοποιούνται για κατοικία (κατάστηµα στο ισόγειο κτιρίου ή διαµέρισµα που χρησιµοποιείται
ως επαγγελµατική στέγη). Επίσης, οι παρεµβάσεις αφορούν τη χρήση της κύριας και όχι της
εξοχικής κατοικίας.
http://www.tovima.gr/default.asp?pid=2&ct=1&artId=320673&dt=17/03/2010
επιστροφή
“∆ρόµοι της ελιάς” σε όλη την Κρήτη-Γιατί όχι και στην Ικαρία;
24.02.2010
Με περιήγηση εκπαιδευτικών σε µνηµειακά ελαιόδεντρα και διαγωνισµό παραδοσιακών φαγητών
από το Σέλινο ξεκινά το Σάββατο 27 Φεβρουαρίου, από τα Χανιά, η υλοποίηση σχεδίου
συνεργασίας των φορέων της αυτοδιοίκησης και της εκπαίδευσης στην Κρήτη που αποσκοπεί στην
ευαισθητοποίηση του κοινού για τις πολύπλευρες αξίες της ελαιοκοµίας.
Η εκδήλωση του Σαββάτου διοργανώνεται από τον Σύνδεσµο Ελαιοκοµικών ∆ήµων Κρήτης
(ΣΕ∆ΗΚ) σε συνεργασία µε τους Υπεύθυνους Περιβαλλοντικής, Πολιτιστικών και Αγωγής Υγείας
και των δυο βαθµίδων Εκπαίδευσης του Νοµού Χανίων και τελεί υπό την αιγίδα της Νοµαρχίας,
της Τοπικής Ένωσης ∆ήµων και Κοινοτήτων Χανίων (ΤΕ∆Κ) και των ∆ήµων Καντάνου,
Κολυµπαρίου, Βουκολιών, Πελεκάνου και Αν. Σελίνου.
Στο πρόγραµµα της εκδήλωσης, που περιλαµβάνονται επισκέψεις των εκπαιδευτικών σε χώρους 59

στάσεις των «∆ρόµων της Ελιάς» που µε δράσεις και προγράµµατα του ΣΕ∆ΗΚ αρχίζουν να
χαράσσονται και υλοποιούνται σε όλη την Κρήτη, καθώς και ηµερίδα µε παρουσίαση εισηγήσεων
που θα γίνει στο τέλος της διαδροµής στο αµφιθέατρο του ∆ήµου Καντάνου.
Ειδικότερα, από τις 9 το πρωί έως τις 1 το µεσηµέρι θα πραγµατοποιηθούν ξεναγήσεις σε
εκπαιδευτικούς στη Μνηµειακή Ελιά και το Μουσείο Ελιάς στις Βούβες, τη Μνηµειακή Ελιά στα
Παλαιά Ρούµατα και τη Μνηµειακή Ελιά και το Μνηµειακό Ελαιώνα της Καντάνου που θα γίνουν
από τους δηµάρχους κ.κ. Πολυχρονίδη, Μποµπολάκη και ∆ασκαλάκη, ενώ θα πραγµατοποιηθεί και
ξενάγηση στην έκθεση «Ελαίας Γη» στο ∆ροµόνερο από τον Επιµελητή της έκθεσης Ιωάννη
Αρχοντάκη.
ΗΜΕΡΙ∆Α ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΛΙΑ
Μετά τις επισκέψεις στη 1 περίπου το µεσηµέρι θα ακολουθήσει ηµερίδα στην αίθουσα διαλέξεων
του ∆ήµου Καντάνου όπου θα παρουσιαστούν εισηγήσεις µε θέµα:
-Κρητική και Μεσογειακή ∆ιατροφή. Οµοιότητες και ∆ιαφορές και ο ρόλος του ελαιολάδου σε
αυτές (Γιώργος Αγοραστάκης, πρώην αντινοµάρχης Χανίων).
- Η Ελαιοκοµία στο Κοινωνικό και Φυσικό Περιβάλλον της Κρήτης. Θετικές και αρνητικές
επιδράσεις. Μνηµειακά ελαιόδεντρα (∆ρ Νίκος Μιχελάκης - επιστ. σύµβουλος ΣΕ∆ΗΚ).
- Ο πολιτιστικός ρόλος της Ελιάς και του Ελαιολάδου στην Κρήτη (Φωτεινή Σεγρεδάκη –
λογοτέχνης, δηµοσιογράφος)
- Σχεδιασµός ενεργειών για ανάδειξη του ρόλου της Ελιάς και του Ελαιόλαδου στα Σχολεία (Βούλα
Αντωνιάδου, υπεύθυνη Περιβαλλοντικής ∆/θµιας Εκπ/σης και Φώτης Ποντικάκης, υπεύθυνος
Περιβαλλοντικής Π/θµιας Εκπ/σης).
- Προτάσεις ανάδειξης του περιβαλλοντικού και πολιτιστικού ρόλου της Ελιάς στην περιοχή
Σελίνου (Βασίλης Κουκουβιτάκης - µέλος ∆.Σ. ∆ήµου Καντάνου).
∆ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΦΑΓΗΤΩΝ
Οι εκδηλώσεις θα κορυφωθούν µε διαγωνισµό φαγητών. Συγκεκριµένα παράλληλα µε την ηµερίδα
-και από τις 10 το πρωί- θα πραγµατοποιηθεί ∆ιαγωνισµός Παραδοσιακής Κρητικής ∆ιατροφής
«Σελινιώτικες Γεύσεις» στον οποίο θα κληθούν να συµµετάσχουν ενδιαφερόµενοι από όλο τον
Νοµό, παρουσιάζοντας πιάτα µε αυθεντικές παραδοσιακές συνταγές της περιοχής Σελίνου, τα
οποία θα αξιολογηθούν από κριτική επιτροπή και θα φωτογραφηθούν για να περιληφθούν στην
επανέκδοση του Βιβλίου «Παραδοσιακή Κρητική ∆ιατροφή» του ΣΕ∆ΗΚ, ενώ τα καλύτερα από
αυτά θα βραβευτούν σε παγκρήτια εκδήλωση που θα οργανωθεί αργότερα.
Κατά τις 3 το µεσηµέρι, οπότε εκτιµάται ότι θα έχουν ολοκληρωθεί οι διαδικασίες του διαγωνισµού
και της ηµερίδας, θα γίνει παρουσίαση των διαγωνιζόµενων φαγητών στους συνέδρους
εκπαιδευτικούς.
Να σηµειώσουµε ότι η µετακίνηση των συµµετεχόντων στα σηµεία της περιήγησης (Βούβες, Π.
Ρούµατα - ∆ροµόνερο - Κάντανο) θα γίνει µε πούλµαν που θα διατεθεί από τους οργανωτές και θα
αναχωρήσει ακριβώς στις 8.30 το πρωί από το ΚΤΕΛ Χανίων και θα επιστρέψει στις 6 περίπου το
απόγευµα.
Στην περιηγητική εκδήλωση µπορούν να συµµετάσχουν εκπαιδευτικοί που επιθυµούν και των δυο
βαθµίδων, οι οποίοι ελπίζεται ότι στην συνέχεια θα συνεργαστούν µε τους Υπεύθυνους
Εκπαίδευσης και τον ΣΕ∆ΗΚ για την ανάπτυξη συγκεκριµένων δράσεων στα σχολεία. Για την
συµµετοχή απαιτείται δήλωση στους Υπεύθυνους Β/θµιας Εκπ/σης τηλ. 28210 - 27556 ή Α/θµιας
28210 - 28405 που πρέπει να γίνει το συντοµότερο γιατί θα κρατηθεί σειρά προτεραιότητας.
“Συναγερµός για το ελαιόλαδο”
Η εκδήλωση του Σαββάτου εντάσσεται στο πλαίσιο ενός σχεδίου, που αποφασίστηκε µετά από
συναντήσεις του ΣΕ∆ΗΚ µε τους Υπεύθυνους Πολιτισµού, Περιβάλλοντος και Αγωγής Υγείας της
Α/θµιας και Β/θµιας Εκπαίδευσης που έγιναν πρόσφατα στα Χανιά και Ηράκλειο, και στοχεύει
στην ευαισθητοποίηση και ενεργοποίηση του κοινού και ιδιαίτερα της νεολαίας σε ότι αφορά τις
πολυσήµαντες και πολύπλευρες αξίες της ελαιοκοµίας της Κρήτης.
Όπως επεσήµανε χθες ο επιστ. σύµβουλος του ΣΕ∆ΗΚ Νίκος Μιχελάκης στο πλαίσιο συνέντευξης
Τύπου "η ευαισθητοποίηση αυτή κρίνεται όχι µόνο σκόπιµη αλλά και επιβεβληµένη κάτω από τις
συνθήκες της σηµερινής οικονοµικής κρίσης που πλήττουν ιδιαιτέρα την ελαιοκοµία η οποία
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αποτελεί βασικό πυλώνα της οικονοµίας της Κρήτης και αφορά το σύνολο σχεδόν των κατοίκων
της".
Ο κ. Μιχελάκης ανέφερε ότι "επιβάλλεται σήµανση συναγερµού για την ευαισθητοποίηση όλων
και την συστράτευση τους σε µια εκστρατεία υπεράσπισης των αξιών της ελιάς και του ελαιόλαδου
έναντι της εισβολής ξένων νοοτροπιών και προτύπων που απειλούν την κοινωνική και ιστορική
υπόσταση του τόπου" και πρόσθεσε ότι δυστυχώς τελευταία παρατηρείται µια µείωση του
ενδιαφέροντος των κατοίκων του νησιού και µια σοβαρή χαλάρωση των παραδοσιακών δεσµών
τους µε το ελαιόλαδο: "Τα σπορέλαια και ξενόφερτα υποβαθµισµένα ελαιόλαδα έχουν εισβάλει στα
σούπερ µάρκετ, και τις ταβέρνες αλλά και τα νοικοκυριά ακόµη στην Κρήτη εξοστρακίζοντας το
εξαιρετικό παρθένο ελαιόλαδο της Κρήτης".
Ο κ. Μιχελάκης τόνισε ακόµα ότι η εκστρατεία ευαισθητοποίησης της νεολαίας της Κρήτης για την
ελιά και το λάδι, που ξεκινάει µε την εκδήλωση του Σαββάτου στα Χανιά, θα συνεχιστεί σύντοµα
µε ανάλογες δράσεις σε άλλους Νοµούς της Κρήτης, ενώ θα διοργανωθούν συγκεκριµένες δράσεις
στα σχολεία µε την συνεργασία των Υπεύθυνων Εκπαίδευσης και των Εκπαιδευτικών.
Η υπεύθυνη Αγωγής Υγείας στη Β/θµια Εκπαίδευση Ν. Χανίων Αρετή Μαρµατάκη επεσήµανε,
µεταξύ άλλων, ότι για τη Β/θµια Εκπαίδευση αποτελεί βασικό στόχο των εκδηλώσεων - δράσεων
να κατανοήσουν τα παιδιά την αξία του ελαιολάδου στη διατροφή και την υγεία και - από την
πλευρά του πολιτισµού - να έρθουν σε επαφή µε τα έθιµα που σχετίζονται µε την ελιά και το
ελαιόλαδο και να δουν ιστορικά πως απεικονίζονται οι ελαιοκοµικές δραστηριότητες στην τέχνη.
Επίσης, από την πλευρά της περιβαλλοντικής εκπαίδευσης τόνισε ότι είναι σηµαντικό να
αναδειχθεί η αξία του ιδιαίτερου οικοσυστήµατος της ελιάς στην Κρήτη. "Θεωρούµε ότι έχει
σηµασία µέσα από αυτές τις δράσεις να εµπλακούν τα παιδιά της πόλης µε εκείνα της επαρχίας και
να ανταλλάξουν τις εµπειρίες τους. Επίσης, σκοπεύουµε, στη διάρκεια της επόµενης σχολικής
χρονιάς, να προωθήσουµε µια εβδοµάδα δράσεων στην οποία θα αναδειχθούν όλα αυτά τα
στοιχεία".
Ο αντινοµάρχης Χανίων Χαράλαµπος Κουκιανάκης τόνισε ότι η Νοµαρχία στηρίζει όλες αυτές τις
δράσεις ιδιαίτερα την περίοδο αυτή που η συγκυρία για την αγροτική παραγωγή της Κρήτης είναι
πολύ κακή: "Ως Νοµαρχική Αυτοδιοίκηση στηρίζουµε προσπάθειες που έχουν να κάνουν µε την
προβολή και προώθηση των αγροτικών µας προϊόντων, πόσο µάλλον όταν αυτή η προβολή
απευθύνεται στη νεολαία µας... Αν όµως και εµείς οι ίδιοι οι Χανιώτες δεν δούµε και δεν
αντιληφθούµε την πραγµατικότητα ως καταναλωτές, οι προσπάθειες αυτές δεν θα έχουν τα
αναµενόµενα αποτελέσµατα", είπε ο κ. Κουκιανάκης.
Ο εκπρόσωπος της ΤΕ∆Κ Λευτέρης Παπαδερός υπογράµµισε τη σηµασία της προσπάθειας που
καταβάλλει ο ΣΕ∆ΗΚ για την ελαιοκοµία και πρόσθεσε ότι οι ∆ήµοι του Σελίνου θα βοηθήσουν
όσο µπορούν στην επιτυχία της εκδήλωσης του Σαββάτου.
Τέλος, ο δήµαρχος Κολυµπαρίου Πολυχρόνης Πολυχρονίδης συνεχάρη τον ΣΕ∆ΗΚ για τη
συνεργασία του µε τους δήµους, ενώ επεσήµανε την ανάγκη να δοθεί µεγαλύτερη σηµασία στα
µνηµειακά ελαιόδεντρα που διαθέτει η Κρήτη: "Είναι ένα µεγάλο όπλο και στα θέµατα διατροφής,
διότι το να είναι ένα δέντρο στο φυσικό του περιβάλλον -εκεί που γεννήθηκε- η ποιότητα των
καρπών του και τα στοιχεία που περιέχει είναι πολύ καλύτερα από αν το πας σε µια άλλη περιοχή".
ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΕΚ∆ΟΣΗ haniotika-nea.gr
25-2-2010
επιστροφή
“∆ρόµοι της ελιάς”
ΑΠΟ ΤΟΝ ΣΕ∆ΗΚ ΚΑΙ ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΤΙΚΟΥΣ
Χανιώτικα Νέα 19.02.2010
Ξεκινά από τον ΣΕ∆ΗΚ, σε συνεργασία µε εκπαιδευτικούς της Πρωτοβάθµιας και της
∆ευτεροβάθµιας Εκπαίδευσης, η προσπάθεια ευαισθητοποίησης της νεολαίας για το θέµα της ελιάς
και του λαδιού.
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Στα πλαίσια της προσπάθειας αυτής το Σάββατο 27 Φεβρουαρίου θα πραγµατοποιηθεί περιηγητική
ηµερίδα εκπαιδευτικών στους δρόµους της ελιάς και του λαδιού στην Κρήτη. Το σχέδιο δράσης
συµφωνήθηκε µε τους Υπεύθυνους Εκπαίδευσης σε συναντήσεις που έγιναν πρόσφατα στα Χανιά
και Ηράκλειο για την ευαισθητοποίηση της νεολαίας και την ανάπτυξη του ενδιαφέροντος της για
την ελιά και το λάδι.
Η Ηµερίδα οργανώνεται από τον ΣΕ∆ΗΚ σε συνεργασία µε τους Υπεύθυνους Περιβαλλοντικής,
Πολιτιστικών και Αγωγής Υγείας και των δυο βαθµίδων Εκπαίδευσης του Νοµού Χανίων και τελεί
υπό την αιγίδα και συνδροµή της Νοµαρχίας και ΤΕ∆Κ Χανίων αλλά και των ∆ήµων Καντάνου,
Κολυµπαρίου και Βουκολιών, Πελεκάνου και Αν. Σελίνου.
Σηµειώνεται ότι η εκστρατεία προσέγγισης και ευαισθητοποίησης της νεολαίας για την ελιά και το
λάδι, που αρχίζει µε την εκδήλωση αυτή στα Χανιά, θα συνεχιστεί και µε άλλες ανάλογες που θα
γίνουν σύντοµα και στους Νοµούς Ρεθύµνου, Ηρακλείου και Λασιθίου και θα ακολουθηθεί από
συγκεκριµένες δράσεις που θα γίνουν στα Σχολεία µε την συνεργασία των Υπεύθυνων
Εκπαίδευσης και φυσικά των ίδιων των εκπαιδευτικών. Στο πρόγραµµα της Εκδήλωσης των
Χανίων περιλαµβάνονται επισκέψεις των Εκπαιδευτικών σε χώρους – στάσεις των «∆ρόµων της
Ελιάς» που µε δράσεις και προγράµµατα του ΣΕ∆ΗΚ αρχίζουν να χαράσσονται και υλοποιούνται
σε όλη την Κρήτη, καθώς και ηµερίδα µε παρουσίαση εισηγήσεων που θα γίνει στο τέλος της
διαδροµής στο Αµφιθέατρο του ∆ήµου Καντάνου.
Παράλληλα και µε την ευκαιρία της εκδήλωσης µε τους εκπαιδευτικούς, πρόκειται να οργανωθεί
από τον ΣΕ∆ΗΚ σε συνεργασία µε τους ∆ήµους Αν. Σελίνου, Πελεκάνου και Καντάνου την ίδια
ηµέρα σε αίθουσα του ∆ηµαρχείου Καντάνου, διαγωνισµός φαγητών «Σελινιώτικες Γεύσεις», στον
οποίο µπορούν να µετάσχουν πρόσωπα η συλλογικοί φορείς που θα παρουσιάσουν παραδοσιακά
φαγητά και παρασκευάσµατα της ευρύτερης περιοχής Σελίνου.
Η ΣΗΜΑΣΙΑ
Η εκδήλωση, όπως τονίστηκε από τους οργανωτές, αποκτά ιδιαίτερη σηµασία γιατί όπως
διαπιστώνεται τελευταία παρατηρείται µια µείωση του ενδιαφέροντος των κατοίκων του νησιού και
µια σοβαρή χαλάρωση των παραδοσιακών δεσµών τους µε το ελαιόλαδο. Τα σπορέλαια έχουν
εισβάλει στο νησί όπως διαπιστώνει κανείς από την παρουσία τους στα σούπερ µάρκετ και στις
ταβέρνες, που σηµαίνει ότι ο κόσµος αρχίζει να εθίζεται στις παραπλανήσεις που του επιβάλλει το
εµπόριο.
Ιδιαίτερα όµως ανησυχητική είναι η συνεχώς αυξανόµενη αποµάκρυνση της νεολαίας από την
παραδόσεις και τους δεσµούς των παλαιότερων µε την ελιά και το λάδι. Γι’ αυτό µια προσπάθεια
προσέγγισης όλου του πληθυσµού και ιδιαιτέρα της νεολαίας της Κρήτης που µπορεί και πρέπει να
αρχίσει από τα σχολεία, κρίνεται σήµερα επιβεβληµένη και απαραίτητη.
ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ
Ειδικότερα, το πρόγραµµα της εκδήλωσης που οριστικοποιήθηκε χθες σε συνάντηση της
Οργανωτικής Επιτροπής, θα περιλαµβάνει:
-Περιήγηση και ξεναγήσεις στην Μνηµειακή Ελιά και το Μουσείο Ελιάς στις Βούβες, την Έκθεση
«Ελαίας Γη» στο ∆ροµόνερο, την Μνηµειακή Ελιά στα Παλαιά Ρούµατα, την Μνηµειακή Ελιά και
το Μνηµειακό Ελαιώνα της Καντάνου.
-Ηµερίδα στην αίθουσα διαλέξεων του ∆ήµου Καντάνου κατά την οποία θα παρουσιαστούν από
ειδικούς οµιλητές σύντοµες εισηγήσεις που θα αφορούν την Πολιτιστική και Περιβαλλοντική
σηµασία της Ελιάς και την Υγιεινή αξία του ελαιολάδου και την Κρητική ∆ιατροφή.
-∆ιαγωνισµό Παραδοσιακής Κρητικής ∆ιατροφής στον οποίο θα κληθούν να συµµετάσχουν
ενδιαφερόµενοι από όλο τον Νοµό παρουσιάζοντας πιάτα µε αυθεντικές παραδοσιακές συνταγές,
τα οποία θα φωτογραφηθούν για να περιληφθούν στην επανέκδοση του βιβλίου «Παραδοσιακή
Κρητική ∆ιατροφή» του ΣΕ∆ΗΚ, ενώ τα καλύτερα από αυτά θα βραβευτούν σε Παγκρήτια
εκδήλωση που θα οργανωθεί αργότερα.
Η µετακίνηση των µετεχόντων στα σηµεία της περιήγησης (Βούβες - Π. Ρούµατα - ∆ροµόνερο Κάντανο) θα γίνει µε Πούλµαν που θα διατεθεί από τους οργανωτές και θα αναχωρήσει στις 8.30
π.µ. ακριβώς, από το ΚΤΕΛ Χανίων, όπου και θα επιστρέψει στις 6 περίπου το απόγευµα.
Στην περιηγητική αυτή εκδήλωση µπορούν να συµµετάσχουν εκπαιδευτικοί και των δυο βαθµίδων
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που επιθυµούν, οι οποίοι ελπίζεται ότι στην συνέχεια θα συνεργαστούν µε τους Υπεύθυνους
Εκπαίδευσης και τον ΣΕ∆ΗΚ για την ανάπτυξη συγκεκριµένων δράσεων στα Σχολεία.
Για την συµµετοχή απαιτείται δήλωση στους Υπεύθυνους ∆/θµιας Εκπ/σης τηλ. 28210 27556 η
Π/θµιας 28210 28405 που πρέπει να γίνει το συντοµότερο, γιατί θα κρατηθεί σειρά
προτεραιότητας.
επιστροφή

Φεστιβάλ ελιάς
ΜΕ ΣΥΜΜΕΤΟΧΕΣ ΑΠΟ ΤΑ ΧΑΝΙΑ
Χανιώτικα Νέα 17.02.2010
Η Νοµαρχιακή Αυτοδιοίκηση Χανίων σε συνεργασία µε την Τ.Ε.∆.Κ. Ν. Χανίων και µε σκοπό,
όπως ανακοινώθηκε, να αναδείξουν και να προβάλλουν την προσφορά και την προσπάθεια των
Χανιωτών ελαιοπαραγωγών, των ιδιοκτητών ελαιοτριβείων και των τυποποιητών στον κλάδο της
ελιάς και του ελαιολάδου θα συµµετάσχουν από κοινού στο 4ο φεστιβάλ ελαιολάδου και ελιάς, που
θα πραγµατοποιηθεί στις 12, 13, 14 Μαρτίου στον Ο.Λ. Πειραιά.
Η Τ.Ε.∆.Κ. και η Νοµαρχιακή Αυτοδιοίκηση Χανίων καλούν όλους τους Χανιώτες που παράγουν,
τυποποιούν και συσκευάζουν ελαιόλαδο, ελιές ή άλλο προϊόν µε βάση το λάδι να προσκοµίσουν τα
προϊόντα τους µέχρι και την Παρασκευή 5 Μαρτίου 2010, στα γραφεία της Τ.Ε.∆.Κ. Ν. Χανίων,
Υψηλαντών 15, 2ος όροφος, ώστε να προβληθούν στο περίπτερο του Νοµού, χωρίς κανένα
χρηµατικό κόστος. Η προβολή των εν λόγω προϊόντων µπορεί να γίνει είτε σε δικά τους stand είτε
στα stand που θα διαθέτει το περίπτερο του Νοµού. Θεωρούµε ότι η παρουσία στην έκθεση,
οποιουδήποτε ενδιαφεροµένου είναι επιβεβληµένη και επιθυµητή. Επιπλέον, στο πλαίσιο της
έκθεσης, όπως κάθε χρόνο, θα πραγµατοποιηθεί ο «2ος ∆ιαγωνισµός Ελληνικών Εξαιρετικά
Παρθένων Ελαιολάδων». Πρόκειται για διοργάνωση, υψηλών προδιαγραφών, που στόχο έχει:
Την παρουσίαση του πλούτου και της ποιότητας των ελληνικών εξαιρετικά παρθένων ελαιολάδων
στο καταναλωτικό και εµπορικό κοινό.
Γνωριµία, προβολή και προώθηση των διαφορετικών κατηγοριών ελληνικών εξαιρετικά παρθένων
ελαιολάδων. Ανάδειξη των καλύτερων ελαιολάδων σε δύο κατηγορίες αξιολόγησης Ισχυρής και
Μεσαίας έντασης φρουτώδους. Η οργανοληπτική αξιολόγηση των δειγµάτων, που θα
συµµετάσχουν στον διαγωνισµό, θα γίνει από κριτική επιτροπή, που θα απαρτίζεται από
εξειδικευµένους αξιολογητές παρθένου ελαιολάδου µε διεθνή εµπειρία. Κατά την αξιολόγηση
τηρούνται όλες οι απαραίτητες διαδικασίες για την εξασφάλιση του αδιάβλητου του διαγωνισµού.
Η τιµή συµµετοχής κάθε κωδικού που εσείς πιστεύετε ότι µπορεί να σας φέρει διακρίσεις είναι
100€ευρώ συν Φ.Π.Α. 19%. Για κάθε συµµετοχή θα πρέπει, εκτός από το αντίστοιχο ποσό, να
αποσταλεί συµπληρωµένη και αντίστοιχη φόρµα την οποία οι ενδιαφερόµενοι µπορούν να
παραλάβουν µετά από επικοινωνία µε τον υπεύθυνο του διαγωνισµού, κ. Κώστα Μήτση, γεωπόνο,
ειδικό σύµβουλο ΕΟΣΣ στα τηλέφωνα: 2103622205, 2103610265, fax: 2103610276, το αργότερο
µέχρι τις 26 Φεβρουαρίου 2010.
Τηλέφωνα επικοινωνίας: Τ.Ε.∆.Κ. Ν. Χανίων: 2821087031, Μπερτσουλάκη Όλγα Αναπτυξιακή Ν.
Χανίων Α.Ε.: 2821340217, Μαρκουλάκης Στέφανος.
επιστροφή
Αδιαπραγµάτευτοι οι περιορισµοί στην Άνδρο-Οι ∆ήµοι δεν µπορούν να τους τροποποιήσουν
Γιωργος Λιαλιος
Οι προτεινόµενοι περιορισµοί στην παράκτια ζώνη της Ανδρου δεν είναι στην κρίση των
δηµάρχων, παρά µόνο αν επιθυµούν να τους αυστηροποιήσουν. Αυτό ξεκαθαρίζει το υπουργείο
Περιβάλλοντος σε σχέση µε το σχέδιο για τη δηµιουργία ζώνης οικιστικού ελέγχου στο νησί. Και
63

επικαλείται την κατεπείγουσα ανάγκη θέσπισης ενός πλαισίου µέχρι το φθινόπωρο –οπότε και
λήγει η αναστολή δόµησης στην παράκτια ζώνη– προκειµένου να αιτιολογήσει το µικρό εύρος των
περιορισµών που περιλαµβάνει. Αφορµή για την τοποθέτηση του υπουργείου Περιβάλλοντος ήταν
το δηµοσίευµα της «Κ» (13 Φεβρουαρίου) σχετικά µε την πρόθεση του υπουργείου να
θεσµοθετήσει µε κατεπείγουσες διαδικασίες Ζώνη Οικιστικού Ελέγχου (ΖΟΕ) στην Ανδρο. Η ΖΟΕ
θα περιλαµβάνει την παράκτια ζώνη σε βάθος 350 µέτρων και 12 ευαίσθητες περιοχές. «Η επιλογή
να προωθήσουµε ρυθµίσεις µόνο στην παράκτια ζώνη απορρέει από το γεγονός ότι στις περιοχές
αυτές είχαν ήδη επιβληθεί διαδοχικές απαγορεύσεις δόµησης για πολλά χρόνια, εκ των οποίων η
τελευταία λήγει τον Σεπτέµβριο», αναφέρει στην «Κ» η γενική γραµµατέας Χωροταξίας, Μαρία
Καλτσά.
«Το σχέδιο που προτείνουµε, κάθε άλλο παρά χαλαρό είναι. Μάλιστα, σε µερικές περιπτώσεις
προβλέπει αυστηρότερα µέτρα, όπως ο διπλασιασµός της αρτιότητας για τα ξενοδοχεία από 8 στρ.
σε 15 στρέµµατα». Η κ. Καλτσά διευκρινίζει ότι, παρά τις αµφίσηµες διατυπώσεις του σχεδίου περί
«µεταβατικότητας» των διατάξεων, οι περιορισµοί δεν µπορούν να χαλαρώσουν κατά την κρίση
των δηµάρχων του νησιού, «αλλά µόνο για να εξασφαλίσουν µεγαλύτερη προστασία του
περιβάλλοντος».
http://news.kathimerini.gr/4dcgi/_w_articles_ell_1_24/02/2010_391944
επιστροφή

Ενηµερωτικά κείµενα - Χρήσιµες πληροφορίες
Φορµαλδεΰδη: επίσηµη κατηγοριοποίηση στις χηµικές ουσίες αποδεδειγµένες για
καρκινογένεση
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ του ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟΥ
ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΞΥΛΟΥ
Ανακοινώνεται
από
το
Εργαστήριο
Τεχνολογίας Ξύλου (υπεύθυνος: Καθηγητής
Γεώργιος
Μαντάνης)
του
Τµήµατος
Σχεδιασµού και Τεχνολογίας Ξύλου και
Επίπλου του Τ.Ε.Ι. Λάρισας (Παράρτηµα
Καρδίτσας) ότι σύµφωνα µε πρόσφατη
µελέτη (τίτλος: “A review of human
carcinogens—Part F: Chemical agents and
related occupations”) οµάδας επιστηµόνων,
διεθνούς κύρους, της IARC (International
Agency for Research on Cancer) που
δηµοσιεύθηκε τον ∆εκέµβριο στο πλέον
έγκριτο επιστηµονικό περιοδικό The Lancet
Oncology,
η
φορµαλδεΰδη
οµόφωνα
κατατάχθηκε στις χηµικές ουσίες υπεύθυνες
για
καρκινογένεση,
διότι:
(α)
επιβεβαιώθηκαν οι αποδείξεις για πρόκληση
ρινοφαρυγγικού καρκίνου (nasopharyngeal
cancer) και (β) προέκυψαν επιδηµιολογικά,
αποδεικτικά στοιχεία για πολύ πιθανή
πρόκληση µυελώδους λευχαιµίας (myeloid
leukaemia). Τα στοιχεία αυτά επίσηµα, για
επιστροφή

δεύτερη
φορά,
κατηγοριοποιούν
τη
φορµαλδεΰδη στις χηµικές ουσίες, τις
αποδεδειγµένες για καρκινογένεση.
Με αφορµή τα παραπάνω θα πρέπει να
τονιστεί ότι δεν θα πρέπει να υπάρξει
πανικός ή ανησυχία στους καταναλωτές ή
τις επιχειρήσεις, διότι τα πιστοποιηµένα
προϊόντα ξύλου (ξυλοπλάκες) κλάσης Ε1
είναι ασφαλή και δεν εγκυµονούν κινδύνους.
Ωστόσο, είναι βέβαιο ότι η απόφαση αυτή
της IARC θα αυξήσει τις ήδη έντονες πιέσεις
στην Ευρωπαϊκή αγορά για ακόµη
χαµηλότερα όρια στην κλάση Ε1 ή/και την
καθιέρωση των προϊόντων Ε0 (δηλ. µε
έκλυση µηδενική, όσο το φυσικό ξύλο).
Νεότερα σύντοµα.
Καρδίτσα, 01-03-2010
Εργαστήριο Τεχνολογίας Ξύλου
Τµήµα Σχεδιασµού & Τεχνολογίας Ξύλου &
Επίπλου / Τ.Ε.Ι. Λάρισας
Email: mantanis@teilar.gr τηλ. 6947 300585
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Για µια βιώσιµη αλιεία
Τι µπορούµε να κάνουµε;
Ακολουθήστε το δεσµό http://www.greenpeace.org/greece/207945/why-rfg/what-you-can-do
επιστροφή
ΜΙΑ ΠΑΡΑΘΑΛΑΣΣΙΑ….ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ
Η ιστοσελίδα «Coastal WIKI» είναι µια ιντερνετική εγκυκλοπαίδεια, η οποία προσφέρει ποιοτική
πληροφόρηση, που συνεχώς βελτιώνεται, συµπληρώνεται και ενηµερώνεται από ειδικούς και
απευθύνεται εκτός των άλλων και σε παράκτιους επαγγελµατίες. ∆ιαθέτει 1396 σελίδες µε
πληροφορίες σχετικές µε παράκτια και θαλάσσια θέµατα.
∆ιαβάστε περισσότερα
επιστροφή
Η Ευρωπαϊκή Εθελοντική Υπηρεσία
Η Ευρωπαϊκή Εθελοντική Υπηρεσία (ΕΕΥ ή EVS) είναι µία από τις δράσεις του προγράµµατος της
ΕΕ ‘Νέα Γενιά σε ∆ράση’. Απευθύνεται σε νέους από 13-30 χρονών οι οποίοι επιθυµούν να
ταξιδέψουν για µερικούς µήνες σε κάποια ξένη χώρα και να προσφέρουν εθελοντική εργασία,
συνήθως µέσα από το έργο κάποιας τοπικής µη κυβερνητικής οργάνωσης.
∆ιαβάστε περισσότερα
∆ίκτυο ΜΕΣΟΓΕΙΟΣ SOS | Μαµάη 3, Αθήνα 10440 | Τηλ./Fax:210 8228795
Email: info@medsos.gr | Ιστοσελίδα: www.medsos.gr
επιστροφή

Οι Περιβαλλοντικές ανησυχίες των νέων
09.03.2010
Μια ακόµη µεγάλη έρευνα του ΙΕΚ ∆ΟΜΗ
Παρουσιάζονται τα αποτελέσµατα πρόσφατης µεγάλης έρευνας που πραγµατοποιήθηκε από τον
τοµέα Οικονοµίας και ∆ιοίκησης του ΙΕΚ ∆ΟΜΗ. Η έρευνα υλοποιήθηκε στο πλαίσιο της
πρωτοβουλίας «eco-Saving» που έχει αναλάβει το ΙΕΚ ∆ΟΜΗ και η οποία εντάσσεται στο
πρόγραµµα Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης που εφαρµόζει.
Ταυτότητα της έρευνας
Τις περιβαλλοντικές ανησυχίες των νέων παράλληλα µε τη στάση τους και την καταναλωτική τους
συµπεριφορά, επιχειρεί να καταγράψει µια πρόσφατη και πρωτότυπη έρευνα του ΙΕΚ ∆ΟΜΗ, η
οποία αποκαλύπτει την ευαισθητοποίηση των νέων απέναντι σε περιβαλλοντικά θέµατα. Η έρευνα
υλοποιήθηκε στο πλαίσιο της πρωτοβουλίας «eco-Saving» που έχει αναλάβει το ΙΕΚ ∆ΟΜΗ και η
οποία εντάσσεται στο πρόγραµµα Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης που εφαρµόζει.
Πραγµατοποιήθηκε πρόσφατα και πιο συγκεκριµένα κατά το µήνα ∆εκέµβριο του 2009, από τους
σπουδαστές Marketing του ΙΕΚ ∆ΟΜΗ, µε την επιστηµονική συνδροµή του ΚΕ.Μ.Α.Κ. του ΙΕΚ
∆ΟΜΗ (Κέντρο Μελετών, Ανάπτυξης και Καινοτοµίας).
Το δείγµα της έρευνας περιλαµβάνει 951 νέους, ηλικίας 20-24 ετών και η µεθοδολογία της έρευνας
στηρίχθηκε στη µέθοδο των προσωπικών συνεντεύξεων µέσω δοµηµένου ερωτηµατολογίου καθώς
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και αυτής της τηλεφωνικής συνέντευξης. Το δείγµα της έρευνας, περιλαµβάνει γυναίκες και άνδρες
από όλους τους νοµούς της Ελλάδος.
Συµπεράσµατα
Η πλειοψηφία των νέων (72%), φαίνεται να εκφράζει έντονη ανησυχία για τα περιβαλλοντικά
θέµατα. Το (53%) των ερωτηθέντων έχουν συµµετάσχει ενεργά σε δράσεις περιβαλλοντικών
οργανώσεων, ενώ το 56% δηλώνουν ότι συµµετέχουν σε προγράµµατα ανακύκλωσης του δήµου
τους. Η πλειοψηφία των ερωτηθέντων (75%) γνωρίζει για τις ανανεώσιµες πηγές ενέργειας και το
42% εφαρµόζει κατά κάποιο τρόπο µεθόδους εξοικονόµησης ενέργειας στο σπίτι. Θετικό είναι ότι
η πλειοψηφία του δείγµατος (67%) έχει ευαισθητοποιηθεί και έχει συµµετάσχει σε πανελλαδικές
δράσεις για την προστασία του περιβάλλοντος µέσα από το σχολείο.
Η συντριπτική πλειοψηφία των νέων (82%) εκφράζει ανησυχίες για την ποιότητα ζωής στο µέλλον
εξαιτίας την υπερθέρµανσης του πλανήτη αλλά και άλλων περιβαλλοντικών µεταβολών. Ως
καταναλωτές οι νέοι δείχνουν ιδιαίτερα ευαισθητοποιηµένοι εφόσον, το 55% εξετάζει κατά τη
διαδικασία αγοράς εάν το αγαθό που θα αγοράσει είναι φιλικό προς το περιβάλλον, το 56%
αναζητά συστηµατικά και επιλέγει αγαθά φιλικά προς το περιβάλλον. Ιδιαίτερα αισιόδοξο είναι ότι
οι νέοι στην µεγάλη τους πλειοψηφία (82%) πιστεύουν ότι µέσα από την καθηµερινή µας ζωή,
µπορούµε να προστατεύουµε το περιβάλλον.
Σχολιασµός της έρευνας από τον κο Βασίλη Γαλάνη, υπεύθυνο ∆ηµοσίων Σχέσεων του ΙΕK
∆ΟΜΗ
Φαίνεται ότι οι νέοι πιστεύουν στην «Πράσινη Ανάπτυξη», τις «eco-συµπεριφορές» και στα
«πράσινα προϊόντα». Είναι ενθαρρυντικές οι περιβαλλοντικές τους ανησυχίες και ιδιαίτερα
αισιόδοξο το ότι θεωρούν ότι µπορούµε µέσα από την καθηµερινή µας ζωή, να κάνουµε την
προστασία του περιβάλλοντος δικής µας υπόθεση.
Οι νέοι φαίνεται να αποµακρύνονται από την κατανάλωση που δεν είναι βιώσιµη, και εάν θέλετε
την επιστηµονική µου άποψη, αυτό καταγράφεται και διεθνώς µέσα από την µεθοδολογία RISC
(Research Institute on Social Change), που διαµορφώνει µια νέα «Λευκή Βίβλο», για τη λεγόµενη
θετική κατανάλωση.
Η άποψη για την προστασία του περιβάλλοντος είναι µια βασική πτυχή της θετικής κατανάλωσης
που χαρακτηρίζεται από µια έντονη ανησυχία για τα περιβαλλοντικά ζητήµατα. Φαίνεται ότι οι νέοι
της χώρας µας, όπως και οι νέοι άλλων Ευρωπαϊκών χωρών, επιδεικνύουν υψηλά ποσοστά
συµµετοχής στα πράσινα ζητήµατα και στην αντίληψη ότι µέσα από την καθηµερινή ζωή τους,
µπορούν να προστατεύσουν το περιβάλλον.
Αυτό αποδεικνύει ότι οι νέοι της χώρα µας, αποτελούν ένα γόνιµο έδαφος για την ανάπτυξη ecoκαινοτοµιών σε όλα τα επίπεδα ακόµη και σε αυτό της επιχειρηµατικότητας αλλά και για την
ανάπτυξη και καλλιέργεια eco-συµπεριφορών. Είναι πραγµατικά ελπιδοφόρα τα αποτελέσµατα
αυτής της έρευνας του ΙΕΚ ∆ΟΜΗ, που δείχνουν ότι η νέα γενιά, έχει καθήκον να είναι
ευαισθητοποιηµένη στα περιβαλλοντικά ζητήµατα, και οι νέοι της Χώρας µας, είναι πράγµατι
ευαισθητοποιηµένοι και ενεργοί πολίτες στην κατεύθυνση αυτή.
http://www.eurocharity.gr/articles/3456/1b6d1/8862/
επιστροφή
159 σεισµικά ρήγµατα υπάρχουν στην Ελλάδα!
22 Φεβρουαρίου 2010
159 ρήγµατα υπάρχουν σε όλη την Ελλάδα, σύµφωνα µε έρευνα από επιστηµονική οµάδα του
Aριστοτελείου Πανεπιστηµίου Θεσσαλονίκης.
Το µεγαλύτερο, είναι το ρήγµα της Eλαφονήσου, νοτιοδυτικά της Kρήτης, µήκους 200
χιλιοµέτρων, το οποίο έδωσε τον µεγαλύτερο σεισµό της Mεσογείου, το 365 µ.X., µεγέθους 8,2
Pίχτερ, προκαλώντας τροµακτικές ζηµιές έως την Tουρκία και την Aφρική.
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Η Ελλάδα αποτελεί για την παγκόσµια σεισµολογία ένα από τα καλύτερα φυσικά εργαστήρια. ∆υο
µεγάλες λιθοσφαιρικές πλάκες, η ευρωπαϊκή και η αφρικανική, συγκρούονται συνεχώς µεταξύ
τους, πιέζοντας το Aιγαίο, το οποίο αλλάζει µορφή και κινείται µε ταχύτητα ενός εκατοστού το
χρόνο προς την Aφρική, ενώ αυτή ανεβαίνει προς την Eυρώπη. Οι επιστήµονες υποστηρίζουν ότι
σε µερικά εκατοµµύρια χρόνια, οι δύο λιθοσφαιρικές πλάκες θα συναντηθούν και τότε θα µπορεί
κάποιος να πηγαίνει οδικώς από την Aθήνα στο Kάιρο!
Μέχρι τότε, τα αποτελέσµατα της κίνησης των πλακών γίνονται αισθητά µε καταστροφικούς
πολλές φορές σεισµούς, αφού οι επιστήµονες απέδειξαν ότι έχουν γίνει 570 διαπιστωµένοι ισχυροί
σεισµοί, πάνω από έξι βαθµών της κλίµακας Pίχτερ, από τον 5ο αιώνα π.X. έως σήµερα.
Πηγή: http://www.asxetos.gr/viewcat.asp?catID=31
http://www.numbersland.gr/index.php/nature/2009-04-30-17-32-23/632-159---.html?utm_source=Numbersland&utm_medium=Newsletter2&utm_campaign=Free
επιστροφή
0,44 τετραγωνικά χλµ. το µικρότερο κράτος στον κόσµο
Αν µερικοί-µερικοί ονειρεύονται την επαναδιαπραγµάτευση της αναξαρτησία της Ικαρίας σε δυο
χρονια (το 2012) τους πληροφορούµε ότι υπάρχει και ακόµη µικρότερο «ανεξάρτητο» κράτος στον
κόσµο. Το Βατικανό. ΗΓ
0,44 τετραγωνικά χλµ. (108,7 στρέµµατα)
είναι το συνολικό εµβαδόν του µικρότερου
κράτους στον κόσµο, του Βατικανού.
Το εκκλησιαστικό κρατίδιο και έδρα του
Πάπα, ιδρύθηκε το 1929 και ο πληθυσµός του
είναι περίπου 850 άνθρωποι. Η πόλη του
Βατικανού βρίσκεται στο βορειοδυτικό µέρος
της Ρώµης, δυτικά του ποταµού Τίβερη, και
τα σύνορά της (3.2 χλµ. συνολικά)
ακολουθούν περιµετρικά τα τείχη της πόλης,

κατασκευασµένα για να προστατεύουν τον
Παπά από εξωτερική επίθεση.
Το Βατικανό είναι το ένα τέταρτο του
Μονακό, το οποίο έχει εµβαδό 1,95
τετραγωνικά χλµ και αποτελεί την πλέον
πυκνοκατοικηµένη χώρα στον κόσµο και τη
µικρότερη χώρα στον κόσµο µε θαλάσσια και
χερσαία µαζί σύνορα.
Πηγή: http://el.wikipedia.org/wiki/...
http://www.numbersland.gr/index.php/nature/
2009-04-30-17-32-23/528-044-.html

επιστροφή
Declaration of the Paris 2008 Conference
Ζήτω η ΑΠΟΑΝΑΠΤΥΞΗ. ΗΓ
We, participants in the Economic De-Growth For Ecological Sustainability And Social Equity
Conference held in Paris on April 18-19, 2008 make the following declaration:
1. Economic growth (as indicated by increasing real GDP or GNP) represents an increase in
production, consumption and investment in the pursuit of economic surplus, inevitably
leading to increased use of materials, energy and land.
2. Despite improvements in the ecological efficiency of the production and consumption of
goods and services, global economic growth has resulted in increased extraction of natural
resources and increased waste and emissions.
3. Global economic growth has not succeeded in reducing poverty substantially, due to
unequal exchange in trade and financial markets, which has increased inequality between
countries.
4. As the established principles of physics and ecology demonstrate, there is an eventual limit
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to the scale of global production and consumption, and to the scale national economies can
attain without imposing environmental and social costs on others elsewhere or future
generations.
5. The best available scientific evidence indicates that the global economy has grown beyond
ecologically sustainable limits, as have many national economies, especially those of the
wealthiest countries (primarily industrialised countries in the global North).
6. There is also mounting evidence that global growth in production and consumption is socially
unsustainable and uneconomic (in the sense that its costs outweigh its benefits).
7. By using more than their legitimate share of global environmental resources, the wealthiest
nations are effectively reducing the environmental space available to poorer nations, and
imposing adverse environmental impacts on them.
8. If we do not respond to this situation by bringing global economic activity into line with the
capacity of our ecosystems, and redistributing wealth and income globally so that they meet
our societal needs, the result will be a process of involuntary and uncontrolled economic
decline or collapse, with potentially serious social impacts, especially for the most
disadvantaged.
We therefore call for a paradigm shift from the general and unlimited pursuit of economic growth to
a concept of “right-sizing” the global and national economies.
1. At the global level, “right-sizing” means reducing the global ecological footprint (including the
carbon footprint) to a sustainable level.
2. In countries where the per capita footprint is greater than the sustainable global level, rightsizing implies a reduction to this level within a reasonable timeframe.
3. In countries where severe poverty remains, right-sizing implies increasing consumption by
those in poverty as quickly as possible, in a sustainable way, to a level adequate for a
decent life, following locally determined poverty-reduction paths rather than externally
imposed development policies.
4. This will require increasing economic activity in some cases; but redistribution of income and
wealth both within and between countries is a more essential part of this process.
The paradigm shift involves degrowth in wealthy parts of the world.
1. The process by which right-sizing may be achieved in the wealthiest countries, and in the
global economy as a whole, is “degrowth”.
2. We define degrowth as a voluntary transition towards a just, participatory, and ecologically
sustainable society.
3. The objectives of degrowth are to meet basic human needs and ensure a high quality of life,
while reducing the ecological impact of the global economy to a sustainable level, equitably
distributed between nations. This will not be achieved by involuntary economic contraction.
4. Degrowth requires a transformation of the global economic system and of the policies
promoted and pursued at the national level, to allow the reduction and ultimate eradication of
absolute poverty to proceed as the global economy and unsustainable national economies
degrow.
5. Once right-sizing has been achieved through the process of degrowth, the aim should be to
maintain a “steady state economy” with a relatively stable, mildly fluctuating level of
consumption.
6. In general, the process of degrowth is characterised by:
• an emphasis on quality of life rather than quantity of consumption;
• the fulfilment of basic human needs for all;
• societal change based on a range of diverse individual and collective actions and
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policies;
• substantially reduced dependence on economic activity, and an increase in free time,
unremunerated activity, conviviality, sense of community, and individual and
collective health;
• encouragement of self-reflection, balance, creativity, flexibility, diversity, good
citizenship, generosity, and non-materialism;
• observation of the principles of equity, participatory democracy, respect for human
rights, and respect for cultural differences.
7. Progress towards degrowth requires immediate steps towards efforts to mainstream the
concept of degrowth into parliamentary and public debate and economic institutions; the
development of policies and tools for the practical implementation of degrowth; and
development of new, non-monetary indicators (including subjective indicators) to identify,
measure and compare the benefits and costs of economic activity, in order to assess
whether changes in economic activity contribute to or undermine the fulfilment of social and
environmental objectives.
http://www.degrowth.eu/v1/index.php?id=56
επιστροφή
Γνωριµία µε την οµοιοπαθητική
Ο εξαίρετος επιστήµονας και φίλος γιατρός Γιώργος Χαριτάκης εκπόνησε πρόσφατα (∆εκέµβριος
2009 ) στο ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ, Τµήµα Μηχανικών Σχεδίασης Προϊόντων και
Συστηµάτων µια ενδιαφέρουσα διδακτορική διατριβή µε τίτλο Η ΣΥΣΤΗΜΙΚΗ ΣΚΕΨΗ ΣΤΗ
ΜΕΛΕΤΗ ΚΑΙ ΣΤΗ ΣΧΕ∆ΙΑΣΗ ΤΩΝ ΟΛΙΣΤΙΚΩΝ ΘΕΡΑΠΕΥΤΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΜΕ
ΚΥΡΙΑ ΑΝΑΦΟΡΑ ΣΤΗΝ ΚΛΑΣΣΙΚΗ ΟΜΟΙΟΠΑΘΗΤΙΚΗ.
Αναδηµοσιεύουµε τέσσερα ενδιαφέροντα µέρη αυτής της διατριβής, την ευρεία περίληψη, το
9.4.1, το 9.4.2 και το 9.6.
Σκοπός της αναδηµοσίευσης είναι οι αναγνώστες µας να ενηµερωθούν για αυτό τον κλάδο της
ιατρικής, που παρά τα 200 χρόνια ύπαρξής του παραµένει «καλά κρυµένος», όπως αναφέρει ο
συγγραφέας.
Συνοπτική περιγραφή των κεφαλαίων της διατριβής
Η ανάπτυξη της παρούσας διατριβής γίνεται σε 10 κεφάλαια.
ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1. ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΟΥ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΙΚΟΥ ΧΩΡΟΥ
Στο πρώτο κεφάλαιο παρουσιάζονται οι ιατρικές εφαρµογές που είναι το αποτέλεσµα
της εξέλιξης της τεχνολογίας. Αντίθετα η επιστηµολογία της ιατρικής δεν ακολούθησε την εξέλιξη των άλλων επιστηµών (βιολογία, µαθηµατικά, φυσική κλπ) και παρέµεινε στην µηχανική εφαρµογή των νέων τεχνικών ανακαλύψεων.
Στη συνέχεια περιγράφεται ο προβληµατικός χώρος µε την πολυπλοκότητα των νοσηµάτων που είναι σχεδόν πάντα πολυπαραγοντικά δεν είναι δυνατόν να µελετηθεί
µε τα εργαλεία της ιατρικής που είναι απλές µετρήσεις και συσχετίσεις. Υπάρχει πληθώρα µελετών όπου και καταδεικνύεται αυτό το αδιέξοδο.
ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2. ΙΣΤΟΡΙΚΗ ΑΝΑ∆ΡΟΜΗ ΣΤΗΝ ΕΞΕΛΙΞΗ ΤΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗΣ ΣΚΕΨΗΣ: ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΝΑΛΥΣΗ ΣΤΗ ΣΥΝΘΕΣΗ
Περιγράφεται σε αδρές γραµµές ποιο ήταν το θεωρητικό-επιστηµολογικό κλίµα διαφόρων αντιλήψεων σε διάφορες εποχές που οδήγησε σταδιακά στην εξέλιξη της επιστήµης και έγινε δυνατή η ανάδυση µιας νέας θεώρησης της ζωής.
Η αδυναµία ερµηνείας των βιολογικών φαινοµένων µε την αναγωγιστική προσέγγιση
οδήγησε στην αναζήτηση πολυπλοκότερων εργαλείων για την µελέτη των φαινοµένων στα έµβια συστήµατα.
ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3. ΕΝΝΟΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΝΟΗΣΗ, ΜΕΛΕΤΗ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ
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ΤΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ
Από το σύνολο στην οργάνωση
Στο κεφάλαιο 3 περιγράφονται τα νέα εργαλείων που είναι απαραίτητα για την µελέτη των πολύπλοκων συστηµάτων.
Με την επιστηµολογία που είναι η συστηµατική κριτική εξέταση και ανάλυση των
αρχών, των υποθέσεων, των ορίων κάθε επιστήµης, το πρόβληµα της επιστηµονικής
αλήθειας, καθώς και το πρόβληµα των σχέσεων µεταξύ επιστήµης και φιλοσοφίας,
έρχονται οι νέες έννοιες να προστεθούν στην µελέτη των έµβιων συστηµάτων.
Αυτές είναι του ανοικτού συστήµατος που βρίσκεται µακράν της ισορροπίας, η έννοια της δοµής και της κατάστασης των και τέλος οι αναδυόµενες ιδιότητες. Για να γίνουν κατανοητές πρέπει να γίνεται µια διεπιστηµονική προσέγγιση και λαµβάνονται
υπόψη οι νέες ανακαλύψεις στον χώρο των άλλων επιστηµών.
ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4. ΓΕΝΙΚΑ ΠΕΡΙ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ
Από την οργάνωση στην Συστηµική Θεωρία
Παρουσιάζεται η Συστηµική Θεωρία που είναι η διεπιστηµονική µελέτη της θεωρητικής-αφηρηµένης- οργάνωσης των φαινοµένων ανεξάρτητα από την δοµή και τον τύπο, στο χρόνο ή στο χώρο.
Περιγράφονται τα γενικά χαρακτηριστικά των συστηµάτων, οι βασικές ιδιότητες, οι
µηχανισµοί ελέγχου, τα οργανωµένα συστήµατα, τα αυτό-οργανωµένα συστήµατα,
και η βιολογική προσέγγιση των κανόνων της συστηµική προσέγγισης.
5. Η ΕΝΝΟΙΑ ΤΗΣ ΑΥΤΟΠΟΙΗΣΗΣ
Ανάπτυξη της αυτοποίησης που σηµαίνει «αυτοδηµιουργία» και εκφράζει µία θεµελιώδη διαλεκτική σχέση µεταξύ µορφής και λειτουργίας.
Ως αυτοποιητικό σύστηµα ορίζεται ένα ιεραρχικώς αυτό-οργανωµένο σύστηµα, τα
µέρη του οποίου παρασκευάζουν τα θεµελιώδη συστατικά που αποτελούν το ίδιο το
σύστηµα µε στόχο να διατηρήσουν σταθερή την κατάστασή του παρά τις πιθανές περιβαλλοντικές µεταβολές.
6. Η ΕΞΕΛΙΞΗ
Η ανάδυση νέων ιδιοτήτων
Η εξέλιξη περιγράφει την αλλαγή των κληρονοµούµενων χαρακτηριστικών ενός
πληθυσµού από γενεά σε γενιά. Τα χαρακτηριστικά καθορίζονται από την έκφραση
των γονιδίων που αντιγράφονται και µεταφέρονται στην επόµενη γενιά κατά την αναπαραγωγή. Μεταλλάξεις και άλλες τυχαίες αλλαγές στα γονίδια έχουν την δυνατότητα να προκαλέσουν την εµφάνιση νέων ή αλλαγµένων χαρακτηριστικών, διαφορών
στο γενετικό υλικό, που κληρονοµούνται στους οργανισµούς.
ΚΕΦΑΛΑΙΟ 7. ΑΠΟ ΤΟΥΣ ΜΟΝΟΚΥΤΤΑΡΟΥΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥΣ ΣΤΟΥΣ ΠΟΛΥΚΥΤΤΑΡΟΥΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥΣ
Από τους µονοκύτταρους οργανισµούς στους πολυκύτταρους οργανισµούς
Οργάνωση των έµβιων οργανισµών
ΚΕΦΑΛΑΙΟ 8. ΝΕΥΡΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ - ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΗ ΚΛΕΙΣΤΟΤΗΤΑ ΤΟΥ
ΝΕΥΡΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ
Γνώση και συνείδηση
Στο κεφάλαιο 8 αναλύονται και µελετώνται οι ανώτερες λειτουργίες των έµβιων συστηµάτων.
Το νευρικό σύστηµα συµβάλλει και συµµετέχει στη λειτουργία ενός οργανισµού σαν
µηχανισµός που διατηρεί µέσα σε συγκεκριµένα όρια τις δοµικές µεταβολές του οργανισµού µέσω πολλαπλών κυκλωµάτων αλληλοδιαπλεκόµενης νευρωνικής δραστηριότητας, δοµικά συνδεδεµένης µε το περιβάλλον- και όλα αυτά, µε σκοπό να διατηρηθεί συνολικά αµετάβλητη η οργάνωση του έµβιου όντος.
ΚΕΦΑΛΑΙΟ 9. ΜΙΑ ΝΕΑ ΦΥΣΙΟΠΑΘΟΛΟΓΙΑ ΓΙΑ ΤΑ ΕΜΒΙΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ
Τέλος στο κεφάλαιο 9, προτείνεται η χρήση και εφαρµογή των νέων εργαλείων.
Με αυτά που αναφέρθηκαν στα προηγούµενα κεφάλαια προκύπτει η ανάγκη επαναπ70

ροσδιορισµού της φυσιολογίας και της παθολογίας των έµβιων οργανισµών και θα
πρέπει να αντιµετωπιστούν ως ανοικτά συστήµατα που αλληλεπιδρούν µε το περιβάλλον τους.
Η Βασική αρχή είναι ότι κάθε οργανισµός αποτελεί µια αδιάσπαστη ολότητα. ∆εν
µπορούµε να διαχωριστεί σε διαφορετικά µέρη καθένα από τα οποία να οδηγεί σε ειδικές ασθένειες ή διαγνωστικές κατηγορίες. ∆εν είναι δυνατόν να διαιρεθεί µε κανέναν τρόπο, από καµία σχέση ή θεραπεία χωρίς να παραβιάσουµε βασικούς νόµους.
Κάθε οργανισµός αποτελεί µια µοναδική οντότητα, ακέραιη και ολοκληρωµένη, που
λειτουργεί ως µία ολότητα σε σχέση µε τον κόσµο που τον περιβάλλει. Όλα τα επίπεδα υγείας ή ασθένειας πρέπει να τα δούµε κάτω από αυτό το πρίσµα. Στο Βαθµό που
αποκλίνουµε από αυτή τη λογική, θα βιώνουµε δυσαρµονία και ασθένεια.
Με αυτό το σκεπτικό, αναφέρονται οι βασικές αρχές της κλασσικής οµοιοπαθητικής
και όπως αναφέρει ο Γιώργος Βυθούλκας ίσως αποτελεί το αποτελεσµατικότερο φυσικό θεραπευτικό σύστηµα που υπάρχει σήµερα για τις οξείες και τις χρόνιες παθήσεις.
Η ουσία της ύπαρξης του ασθενή σχετίζεται απόλυτα µε τις ανώτερες περιοχές του
συναισθήµατος και της νόησης και εδώ η εµπλοκή της προσωπικότητας του ασθενή
είναι ουσιαστική, έτσι που η µελέτη της ασθένειας και της ταυτότητάς του δεν µπορούν να αποσυνδεθούν. Τέτοιες διαταραχές, καθώς και η περιγραφή και µελέτη τους,
συνεπάγονται στην πραγµατικότητα µία νέα ειδικότητα, την οµοιοπαθητική, γιατί
ασχολείται µε το προαιώνιο πρόβληµα της σχέσης ανάµεσα στο µυαλό, το νου και το
σώµα.__
9.4.1 Η ολιστική προσέγγιση
Η Βασική αρχή είναι ότι κάθε έµβιο σύστηµα
αποτελεί µια αδιάσπαστη ολότητα. ∆εν
µπορούµε να διαχωριστεί σε διαφορετικά µέρη
τα οποία να οδηγούν ειδικές ασθένειες ή
διαγνωστικές κατηγορίες.
Καθένας µας αποτελεί µια µοναδική
οντότητα, ακέραιη και ολοκληρωµένη, που
λειτουργεί ως µία ολότητα σε σχέση µε τον
κόσµο που µας περιβάλλει. Όλα τα επίπεδα
υγείας ή ασθένειας πρέπει να τα δούµε κάτω
από αυτό το πρίσµα. Στο Βαθµό που αποκλίνουµε από αυτή τη λογική, θα βιώνουµε
δυσαρµονία και ασθένεια. Αντίθετα,
όσο περισσότερο ζούµε µε αυτή την αρχή,
τόσο περισσότερο θα απολαµβάνουµε αρµονία και ζωτικότητα.
Ενα δεύτερο βασικό αξίωµα της ολιστικής
προσέγγισης είναι ότι ο αποτελεσµατικότερος (ουσιαστικά ο µοναδικός) τρόπος να
θεραπεύσουµε τις ασθένειες είναι να ενισχύσουµε τους µηχανισµούς άµυνας του
ασθενούς.
Είναι γενικά παραδεκτό ότι όλα τα έµβια
συστήµαταέχουν µια "οργανωσιακή διαδικασία" η οποία όταν διαταράσσεται, οδηγεί
στην αρρώστια.

Όλοι µας έχουµε παρατηρήσει ότι κάποιοι
απολαµβάνουν µεγαλύτερο βαθµό υγείας
από ότι κάποιοι άλλοι. Καθένας µας έχει
βιώσει «οργανωσιακές διαταραχές» από
ώρα σε ώρα και από µέρα σε µέρα και
συνηθίζουµε να αποδίδουµε αυτές τις διαταραχές σε άγχος, δίαιτα, έλλειψη ύπνου κ.τλ.
Αλλά όποια και αν είναι η φαινοµενική
«αιτία», η ουσία είναι ότι βιώνουµε αύξηση ή
µείωση της οργάνωσης.
Ο γιατρός που βλέπει ολιστικά τον
οργανισµό, βοηθά τον "ασθενή" του να
αναγνωρίσει εκείνες τις δραστηριότητες της ζωής του
που τείνουν να προάγουν την υγεία του,
όπως και εκείνες που την υπονοµεύουν.
Κάτω από αυτό το πρίσµα, τα συµπτώµατα
πρέπει να ερµηνεύονται σαν προσπάθειες
του οργανισµού να αυτοθεραπευθεί ή να
επισηµάνει τον κίνδυνο και όχι ως διαταραχές που πρέπει οπωσδήποτε να κατασταλούν.
Μια ποικιλία θεραπευτικών έχουν
επανεµφανιστεί: Οµοιοπαθητική, βελονισµός,
χειροπρακτική, φυσιοθεραπεία ρεφλεξολογία,
διάφορες τεχνικές κίνησης και θέσης και
άλλες. Με τέτοια πληθώρα τεχνικών, οι
ασθενείς µε χρόνιες παθήσεις πίστεψαν ότι η
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φυσική θεραπευτική ικανότητα του σώµατός
τους θα µπορούσε να µεγαλώσει και να
ξαναβρεί την ισορροπία της και µάλιστα
χωρίς την τοξικότητα των φαρµάκων.
∆υστυχώς, οι µεγάλες προσδοκίες που
έτρεφαν οι χρονίως πάσχοντες ασθενείς, τελικά διαψεύστηκαν. Αν και οι περισσότερες
θεραπευτικές προσεγγίσεις εξασφάλιζαν
9.4.2 Η θέση της οµοιοπαθητικής
Με αυτό το σκεπτικό, ένας µικρός αριθµός
ερευνητών στράφηκε στην µελέτη της
οµοιοπαθητικής όπως ο Γιώργος Βυθούλκας.
Αντίθετα µε τον αόριστη µεθοδολογία που
χαρακτηρίζει τις διάφορες τάσεις στην Ιατρική, ο Γεώργιος Βυθούλκας εισάγει την
Οµοιοπαθητική και αποδεικνύει ότι η είναι µια αληθινά συστηµική επιστήµη, που
βασίζεται σε νόµους και που αποσκοπεί
στο να διεγείρει τις «αντιδρώσες» δυνάµεις
του οργανισµού και περιγράφει στο βιβλίο του «Επιστήµη της Οµοιοπαθητικής»,
ολοκληρωµένα τις βασικές αρχές πάνω
στις οποίες έχει οικοδοµηθεί αυτή η ολιστική
προσέγγιση στην υγεία και στην αρρώστια καθώς και στην θεραπεία.
Η Οµοιοπαθητική είναι ένα ολοκληρωµένο
θεραπευτικό σύστηµα, που θεµελιώθηκε
το 1800 από το Γερµανό γιατρό Σαµουήλ
Χάνεµαν453 και τα θεραπευτικά αποτελέσµατα, µας οδηγούν να θεωρήσουµε ότι είναι
ίσως το πιο ολοκληρωµένο και επιστηµονικό θεραπευτικό σύστηµα.
Στην ιστορία της ανθρωπότητας, το
«επιστηµονικό κατεστηµένο» πολλές φορές
αντιτάχθηκε σε νέες ανακαλύψεις και
καθυστέρησε έτσι την αξιοποίησή τους, που
θα είχε
βοηθήσει αφάνταστα την έρευνα. Όταν αυτοί
οι επικριτές επικαλούνταν την επιστηµονική «µαρτυρία», δεν έκαναν τίποτε άλλο
παρά να επικαλούνται τις αντιλήψεις που
επικρατούσαν ως εκείνη τη στιγµή.
Κάθε πραγµατική ανακάλυψη όµως περιέχει
πάντοτε ένα σωρό νέα στοιχεία, που η
επιστήµη θα αναγνωρίσει ίσως πολύ
αργότερα. Κάθε ανακάλυψη, από την ίδια τη
φύση της, προηγείται της εποχής της, πολλές
φορές κατά πολλούς αιώνες. Το ίδιο
συµβαίνει και µε την Οµοιοπαθητική.

κάποιο βαθµό ανακούφισης, δεν φαίνεται να
έφταναν σε θεραπεία σε µεγαλύτερο
βαθµό από ότι η συµβατική ιατρική. Οι νέες
προσεγγίσεις ήταν ακόµα µερικές τεχνικές, χωρίς ουσιαστική επίγνωση των αιτίων
των χρόνιων παθήσεων και χωρίς σταθερές αρχές στις οποίες να βασιστεί η θεραπεία.

Οι θέσεις της Οµοιοπαθητικής για τις
ασθένειες µπορούν να συνοψιστούν ως εξής:
1. Ότι σε όλες τις ασθένειες, οξείες ή χρόνιες,
εκείνο που διαταράσσεται, κατ'
αρχήν, δεν είναι το υλικό σώµα, αλλά η
δυναµική ισορροπία του οργανισµού,
η οµοιόσταση, δηλαδή η διαδικασία
αυτορρυθµίσεως, µε την οποία κάθε οργανισµός τείνει να διατηρήσει σταθερές
ορισµένες βιολογικές παραµέτρους,
ώστε να αντισταθµίσει τις µεταβολές του
περιβάλλοντος, αλλά κυρίως οι οργανωσιακές διαδικασίες και στα τρια επίπεδα,
το σωµατικό, το συναισθηµατικό και το νοητικό.
2. Ότι οι νοσογόνοι και θεραπευτικοί
παράγοντες επιδρούν στον ανθρώπινο οργανισµό όχι µόνο φυσικο-χηµικά αλλά και
και µε άλλο τρόπο που ενδεχόµενα
να είναι το µοντέλλο της δοµικής σύζευξης.
Σύµφωνα µε αυτή τη διαπίστωση,
η Οµοιοπαθητική προσεγγίζει µε τη
θεραπευτική της δραστηριότητας όχι µόνο στο σώµα, δηλαδή στο σχήµα (structure)
αλλά και σε ένα άλλο πεδίο, στο
οργανωσιακό (pattern), στο δυναµικό πεδίο,
που βρίσκεται πέρα και πίσω από
τα φυσικά όργανα (structure) του σώµατος.
3. Ότι στη θεραπεία χρησιµοποιούνται
φάρµακα, που έχουν τη δυνατότητα να
επηρεάζουν το δυναµικό αυτό πεδίο, δηλαδή
τις οργανωσιακές διαδικασίες.
Η θέση της Οµοιοπαθητικής είναι ότι σε όλες
τις ασθένειες, οξείες ή χρόνιες, εκείνο
που διαταράσσεται, κατ' αρχήν, δεν είναι το
υλικό σώµα, αλλά η δυναµική ισορροπία
του οργανισµού δηλαδή η διαδικασία
αυτορρυθµίσεως, µε την οποία κάθε οργανισµός τείνει να διατηρήσει σταθερές ορισµένες
βιολογικές παραµέτρους, ώστε να αντισταθµίσει τις µεταβολές του περιβάλλοντος.
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Οι θέσεις αυτές που προκάλεσαν κατά
καιρούς, θυελλώδεις συζητήσεις µέσα στον
επιστηµονικό χώρο, µόνο τελευταία, µε τις
αλµατώδεις προόδους της επιστήµης, και
την επαλήθευση πολλών θέσεων της
Οµοιοπαθητικής, φαίνεται κατά ένα µέρος να
γίνονται δεκτές.
Καινούργιες έννοιες χρησιµοποιούνται στις
βιολογικές επιστήµες αλλά ακόµα δεν
έχουν ληφθεί υπόψη στην έρευνα και τις
εφαρµογές στην κλασσική ιατρική. Έτσι
όπως είδαµε στα προηγούµενα κεφάλαια
υπάρχουν έννοιες που αποδίδουν τις ιδιότητες των βιολογικών συστηµάτων, των έµβιων
συστηµάτων, των ολιστικών συστηµάτων. ∆ηλαδή τα έµβια συστήµατα είναι
ανοικτά συστήµατα ενεργειακά αλλά οργανωσιακά κλειστά.
Και οι ιδιότητες τους περιγράφηκαν για
πρώτη φορά από τον βιολόγο Ludwig von
Bertalanffy , η εντροπία τους δεν αυξάνεται
αλλά ελαττώνεται.
9.6 Ένας νέος τρόπος σκέψης
Η διαγνωστική προσπέλαση στην
Οµοιοπαθητική αποτελεί µια προσπάθεια
έρευνας
µε ένα άλλο τρόπο σκέψης - συστηµικό - σε
αντίθεση µε τον αναλυτικό και αιτιολογικό. Μέχρι πρότινος αυτός ο τρόπος σκέψης
είχε εφαρµογή µόνο στο χώρο της κοινωνιολογίας, της ψυχολογίας και της τέχνηςη κλασική επιστήµη ήταν στεγανή σε
παρόµοιες προσεγγίσεις όπως της
οµοιοπαθητικής µε τα συµπεράσµατα της.
Η οµοιοπαθητική γεφυρώνει το διαχωρισµό
ψυχής - σώµατος. Η ιατρική που προσανατολίζεται στο σώµα έχει τώρα την τάση να
εφοδιάζεται µε επεξηγήσεις πάνω σε
ψυχοσωµατικά µοντέλα για τη δηµιουργία
των παθήσεων. Η ψυχολογία από την άλλη
πλευρά δεν έχει επαρκή στοιχεία για να
συσχετίσει διάφορες βιολογικές παραµέτρους µε τη δυναµική της ψυχής
200 χρόνια µετά την ανακάλυψη της η
οµοιοπαθητική είναι ακόµα κρυµµένη. Αν και
αγνοούµε την αµφισβήτηση για τη
δραστικότητα των "δυναµοποιηµένων"
φαρµάκων
τα αποτελέσµατα είναι τόσο εκπληκτικά ώστε
είναι άµεσα αποδεκτά. Προκαλούν α-

Αναζητήθηκαν νέα εργαλεία για την µελέτη
των έµβιων συστηµάτων. Η κυβερνητική
πρώτης τάξης δεν επαρκούσε για την
ερµηνεία των βιολογικών φαινοµένων και η
έρευνα οδήγησε στην δηµιουργία της
κυβερνητικής δεύτερης τάξης. Η
πολυπλοκότητα
των έµβιων συστηµάτων για να µπορέσει να
περιγραφεί χρειάστηκε και άλλα εργαλεία. Η αυτοποίηση και η γνώση (autopoiesis
and cognition), έδωσαν µεγάλη ώθηση
στην κατανόηση των πολύπλοκων
φαινόµενων.
Για τη µελέτη λοιπόν ενός έµβιου οργανισµού
θα χρησιµοποιήσουµε νέα εργαλεία.
Η αναγκαιότητα αναζήτησης τους όπως
προκύπτει από τα προηγούµενα κεφάλαια
οδήγησε στην διατύπωση της συστηµικής
θεωρίας.
Ο δρόµος ήταν µακρύς και διασχίστηκαν
πολλά επιστηµονικά πεδία.__

κόµα και τις πιο ισχυρές µετά Καρτεσιανές
αντιλήψεις για τη φύση των βιολογικών
φαινοµένων και τις σχέσεις τους.
Το παράδειγµα του υγιούς σώµατος που
υιοθετείται από τη βιολογία και την ιατρική
είναι αυτό µιας φυσικοχηµικής µηχανής που
απαντά µε επιτυχία στην προσαρµογή
στα διάφορα εξωτερικά ερεθίσµατα που
απειλούν την ισορροπία του. Όταν αυτή η
µηχανή µερικά ή ολικά παραδίνεται σε
εξωτερικές επιρροές ή επηρεάζεται από την
ηλικία, ακολουθεί ή αρρώστια.
Ακόµα η κλινική απόδειξη της
οµοιοπαθητικής κάνει σαφές ότι αυτό που
ονοµάζουµε
υγεία και αρρώστια είναι φαινόµενα που
περιλαµβάνονται αµοιβαία το ένα στο άλλο.
Αλλάζουν έκφραση από τη µια στην άλλη
οντότητα, από την ιδιοσυγκρασία στην έκφραση του γενετικού κώδικα και είναι τα ίδια
δυναµικά πεδία
Οι αποδείξεις που µας δίνει ο πειραµατισµός
στην οµοιοπαθητική είναι ότι για οποιαδήποτε διαταραχή, δηλαδή για οποιαδήποτε
αρρώστια, υπάρχει, στη φύση µία ουσία
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που αντιστοιχεί και στην παραµικρή
λεπτοµέρεια. Κάθε ουσία ενσωµατώνει µια
δυναµική που προκαλεί µια διαταραχή δηλαδή µια
αρρώστια µε µια καθορισµένη εικόνα.
Τα ενοχλήµατα που παρουσιάζονται κατά τη
διάρκεια των δοκιµών των οµοιοπαθητικών φαρµάκων (proovings) προκαλούνται
από τη χορήγηση µιας µικρής δόσης
σταδιακά αυξανόµενης και είναι τα ίδια που
παρουσιάζονται µε τελείως φυσικό τρόπο και από µόνα τους στην αρρώστια.
∆ηλαδή ο µικρόκοσµος της αρρώστιας είναι
µια µικρογραφία του µακρόκοσµου έξω.
Κάθε αλλαγή της υγείας, οργανική ή λειτουργική, είναι µια "αναζήτηση" του φαρµάκου
δηλαδή µια αναζήτηση της ανάλογης
διαδικασίας του µακρόκοσµου και µπορεί να
φέρει την ίαση. ∆ηλαδή η εσωτερική
διαταραχή εξισορροπείται µόλις έρθει σε
επαφή µε την αντίστοιχη εξωτερική.
Αλλά είναι κάτι πιο από µια εξουδετέρωση,
διεγείρεται η δραστηριότητα του οργα-

νισµού που είναι διαταραγµένη είτε
ελαττωµένη είτε αυξηµένη. Παρά' όλα αυτά
αυτό
που θεραπεύει δηµιουργεί και την αρρώστια.
Να είναι κανείς ζωντανός σηµαίνει να
είναι συνεχώς εκτεθειµένος σε µια περιοδική
διακύµανση µεταξύ ισορροπίας και ανισορροπίας.
Η ανάπτυξη του οργανισµού και της
προσωπικότητας γίνεται µέσω των κρίσεων
και
συγκρίσεων των αρχέτυπων σχηµάτων όπως
εξάρτηση, χωρισµός, συγκατοίκηση, ανταγωνισµός, επιθετικότητα, αγάπη, τα
συµπλέγµατα γονέων παιδιών, του ηρωισµού
κλπ. Η ψυχοπαθολογία παρουσιάζεται όταν οι
αναµετρήσεις µε αυτά τα σχήµατα δεν
έγιναν µε κατάλληλη επίγνωση και
προετοιµασία.
Ο Νίτσε είχε πει για την αρρώστια: «Όσο
αφορά την αρρώστια: δε νιώθουµε σχεδόν
τον πειρασµό να αναρωτηθούµε αν θα
µπορούσαµε να τα βγάλουµε πέρα χωρίς αυτή;»__

επιστροφή
25.000 αρχαία αντικείµενα επιστρέφει το Λονδίνο στην Αίγυπτο
Εµείς; Τίποτα; Από Βρεττανικό Μουσείο; Από Λούβρο; Από Μόναχο; Από Νέα Υόρκη; Από
κάπου τέλος πάντων. Πιο ισχυρό διεθνές κύρος και εκτόπισµα φαίνεται ότι έχει η Αίγυπτος. 25.000
αντικείµενα και ένα πέτρινο τσεκούρι 200.000 ετών !!! δεν είναι και λίγα. ΗΓ

Το ταξίδι της επιστροφής τους από
την Βρετανία προς την Αίγυπτο ξεκίνησαν
25.000 αρχαία αντικείµενα, τα οποία
χρονολογούνται στην λίθινη εποχή, σύµφωνα
µε ανακοίνωση της αιγυπτιακής
κυβέρνησης.
Από χθες Τετάρτη ορισµένα από τα αρχαία
αντικείµενα, συσκευασµένα σε 85 κιβώτια
έφτασαν στο αεροδρόµιο της Αιγύπτου,
ανέφερε σε ανακοίνωση του ο υπουργός
Πολιτισµού Φαρούκ Χόσνι.
Η επιστροφή αυτών των κοµµατιών είναι
αποτέλεσµα "µακρών διαπραγµατεύσεων" µε
το Πανεπιστήµιο του Λονδίνου, σύµφωνα µε
τον επικεφαλής του Ανώτατου Συµβουλίου
Αρχαιοτήτων της Αιγύπτου, Ζαχι Χαουάς.
Μεταξύ αυτών των αρχαίων αντικειµένων
βρίσκεται ένα αρχαίο πέτρινο τσεκούρι

200.000 ετών, καθώς και κεραµικά από την
έβδοµη χιλιετία π.χ. τα οποία φέρουν τα
δακτυλικά αποτυπώµατα των δηµιουργών
τους.
Αυτά τα κοµµάτια θα τοποθετηθούν σε µία
"συλλογή αφιερωµένη στην περίοδο (προΦαραώ) της Ναγκάντα" η οποία πήρε το
όνοµα της από ένα χωριό στη νότια Αίγυπτο,
πρόσθεσε ο κ. Χαουάς. Τα αρχαία
αντικείµενα θα εκτίθενται στο Μουσείο
Αχµέντ Φάκχρι, το οποίο είναι υπό
κατασκευή.
Η Αίγυπτος διοργανώνει τον προσεχή
Απρίλιο µία διεθνή διάσκεψη για την
επιστροφή των αρχαιοτήτων, στην οποία
έχουν προσκληθεί περίπου τριάντα χώρες.
http://www.kerdos.gr/default.aspx?id=12019
66&nt=103

επιστροφή
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«Η Αµερική ανακαλύφθηκε από Μινωίτες θαλασσοπόρους»
«Οι Μινωίτες ανακάλυψαν την Αµερική 3.700 χρόνια πριν από τον Κολόµβο», υποστηρίζει
ο Βρετανός συγγραφέας και αντιπλοίαρχος Γκάβιν Μένζις σε υπό έκδοση βιβλίο, που ήδη
συναντά αντιρρήσεις
Μαίρη Αδαµοπούλου
Ποιος λαός κατάφερε να αξιοποιήσει τα ορυχεία χαλκού πριν από 4.200 χρόνια στα σύνορα µεταξύ
Καναδά και Ηνωµένων Πολιτειών; Και πώς βρέθηκαν ίχνη νικοτίνης στην αρχαία Αίγυπτο; Λύση
σε ένα από τα «µεγαλύτερα µυστήρια» της αρχαιολογίας έρχεται να δώσει το υπό έκδοση βιβλίο
του Γκάβιν Μένζις, ο οποίος υποστηρίζει ότι οι Μινωίτες ήταν οι πρώτοι που κατάφεραν να
διασχίσουν τον Ατλαντικό και να πατήσουν το πόδι τους στην Αµερική, 3.700 χρόνια πριν από τον
Χριστόφορο Κολόµβο.
Ο 72χρονος Βρετανός συγγραφέας, πρώην αντιπλοίαρχος υποβρυχίου του βασιλικού ναυτικού, είχε
προκαλέσει σάλο πριν από οκτώ χρόνια µε το πρώτο του βιβλίο «1421: η χρονιά που η Κίνα
ανακάλυψε την Αµερική», που πούλησε πάνω από ένα εκατοµµύριο αντίτυπα σε 130 χώρες και στο
οποίο διατεινόταν πως ένας Κινέζος ευνούχος είχε οδηγήσει έναν στόλο ιστιοφόρων στην Αµερική
71 χρόνια πριν από τον Κολόµβο.
Τώρα σειρά έχουν οι Μινωίτες θαλασσοπόροι. «Μπορούµε να κάνουµε ακριβείς εκτιµήσεις όσον
αφορά το µήκος, το πλάτος και το βύθισµα των σκαφών και ως εκ τούτου να υπολογίσουµε την
ποντοπόρο ικανότητά τους», εξηγεί στη «Wall Street Journal» ο συγγραφέας. «Τα σκάφη θα
µπορούσαν να πλεύσουν µε τον αέρα καθώς και µε χαµηλότερο πανί σε περίπτωση θύελλας», είναι
το πρώτο επιχείρηµα του συγγραφέα. Και βασίζεται τόσο στις απεικονίσεις πλοίων σε µινωικές
τοιχογραφίες όσο και στα ελάχιστα υπολείµµατα του ναυαγίου του Uluburun που ανακαλύφθηκε το
1982 στη Μικρά Ασία και χρονολογείται µε ακρίβεια στο 1305 π.Χ.- σώθηκε τµήµα από το σκαρί
και το φορτίο περιείχε στοιχεία από εννέα διαφορετικούς πολιτισµούς της εποχής).
Επόµενος άσος στο µανίκι του συγγραφέα είναι αποδείξεις που σχετίζονται µε το DΝΑ, καθώς
υποστηρίζει πως διαθέτει στοιχεία ότι οι Μινωίτες έφεραν ένα σπάνιο γονίδιο που εντοπίζεται
σήµερα ανάµεσα στους γηγενείς Αµερικανούς που ζουν γύρω από τη Λίµνη Σουπίριορ, κοντά στα
αµερικανοκαναδικά σύνορα, όπου έχουν εντοπιστεί πλούσια κοιτάσµατα χαλκού και χιλιάδες
χάλκινα εργαλεία. Μάλιστα επικαλείται επιστηµονικές έρευνες που αποδεικνύουν πως ο
«µοναδικής καθαρότητας χαλκός» της περιοχής της λίµνης ταιριάζει µε τα ευρήµατα του ναυαγίου
του Uluburun. Τρίτη απόδειξη είναι η µεταφορά ενδηµικών φυτών της Αµερικής σε άλλους
πολιτισµούς: ίχνη νικοτίνης εντοπίστηκαν στην Αίγυπτο σε αρχαίες µούµιες και κόκκοι
καλαµποκιού είναι χαραγµένοι στους ναούς τους (και ο καπνός και το καλαµπόκι ήταν άγνωστα
στην περιοχή). «Οι Αιγύπτιοι όµως µε τα σαθρά πλοία τους δεν ήταν ικανοί ναυτικοί», σηµειώνει ο
Γκάβιν Μένζις. «Μόνο οι Μινωίτες, µε τους οποίους διατηρούσαν εµπορικές σχέσεις, µπορούσαν
να κάνουν υπερατλαντικά ταξίδια».
Αν όµως οι Μινωίτες είχαν µεταφέρει καπνό από την Αµερική στην Αίγυπτο, δεν θα έπρεπε να
υπάρχουν ίχνη και στην Κρήτη; «Ένα έντοµο που συνδέεται άµεσα µε τον καπνό βρέθηκε θαµµένο
στην ηφαιστειακή στάχτη περί το 1450 π.Χ. στο σπίτι ενός εµπόρου, στο Ακρωτήρι της Θήρας.
Ονοµάζεται Lasioderma Serricorne και ενδηµεί στην Αµερική. Και ας µην ξεχνάµε πως ο καπνός
δεν ευδοκιµούσε στην Ευρώπη το 1450 π.Χ.», υποστηρίζει ο συγγραφέας.
Άρχισαν οι αµφισβητήσεις
Πριν ακόµη το βιβλίο οριστικοποιήσει τίτλο και ηµεροµηνία κυκλοφορίας οι ατζέντηδες τρίβουν τα
χέρια τους καθώς «η ιστορία που αναθεωρεί τα µέχρι τώρα δεδοµένα πουλάει εξαιρετικά», όπως
παραδέχεται ο ατζέντης του συγγραφέα Λουίτζι Μπονόµι.
Οι επιστήµονες είναι ήδη στις επάλξεις της αµφισβήτησης: «∆εν υπάρχουν στοιχεία για την
εξερεύνηση ή εκµετάλλευση των κοιτασµάτων από άλλους πέρα από τους γηγενείς Αµερικανούς»,
εκτιµά η αναπληρώτρια καθηγήτρια Αρχαιολογίας στο Πανεπιστήµιο του Μίσιγκαν και ειδική στην
προϊστορική αρχαιολογία της Λίµνης Σουπίριορ Σούζαν Μάρτιν.
«Θεωρητικά είναι πιθανό οι Μινωίτες να έφτασαν στην Αµερική», λέει ο ειδικός στη µινωική
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αρχαιολογία στο Πανεπιστήµιο του Σέφιλντ Τζον Μπένετ. «Τα πλοία τους όµως ήταν πολύ µικρά
για να µεταφέρουν ικανές προµήθειες και φορτίο για ένα τόσο µακρινό ταξίδι». Προς την ίδια
κατεύθυνση κινείται και ο αναπληρωτής καθηγητής στο Πανεπιστήµιο Α&Μ του Τέξας που
ηγήθηκε των ανασκαφών του Uluburum Κεµάλ Πουλάκ. «∆εν θα ήταν εφικτό ένα τόσο φιλόδοξο
ταξίδι. Παρά το γεγονός ότι τα πλοία ήταν γερά, δεν είχαν κατάστρωµα που να αντέχει στις
καταιγίδες και τις θαλασσοταραχές» ενώ προσθέτει πως ο χαλκός από το ναυάγιο του Uluburum
προέρχεται από την Κύπρο.
Εκτός βεβαίως από τις αντιρρήσεις υπάρχουν κι εκείνοι που συντάσσονται µε τον Βρετανό
συγγραφέα. Όπως ο οµότιµος καθηγητής στο Πανεπιστήµιο του Όρεγκον Καρλ Γιόχανσεν που
επικροτεί τη νέα θεωρία και δηλώνει πως είναι «πεπεισµένος πως οι Μινωίτες δεν ήταν ούτε οι
πρώτοι ούτε οι µόνοι που κατάφεραν να διαπλεύσουν τον Ατλαντικό και τον Ειρηνικό Ωκεανό».
«Χρειάζονταν ορµητήρια»
«∆ιατυπώνονται διαρκώς καινοφανείς θεωρίες από ερευνητές που προσπαθούν να παρουσιάσουν
απόψεις για να αυξήσουν τις µετοχές και τις πωλήσεις των βιβλίων τους», παρατηρεί από την
πλευρά του στα «ΝΕΑ» ο οµότιµος καθηγητής Προϊστορικής Αρχαιολογίας στο Πανεπιστήµιο
Αθηνών Γεώργιος Κορρές. «Όσον αφορά τις απόψεις του κ. Μένζις, θα ήθελα να επισηµάνω πως οι
Αιγύπτιοι είχαν κάνει υπερπόντια ταξίδια προς Νότον. ∆εύτερον, πώς ήταν δυνατόν να διαπλέουν
τόσο µικρά πλοιάρια τη νύχτα τον Ατλαντικό; Μπορεί να έκαναν µεγάλα ταξίδια, αλλά η
προώθηση γινόταν σταδιακά, καθώς τη νύχτα τα πλοιάρια σταµατούσαν σε όρµους, νησάκια και
ακρωτήρια µε τα οποία είναι διάσπαρτο το Αιγαίο. Και τέλος, πώς µπορούµε να αποκλείσουµε το
ενδεχόµενο οι Αιγύπτιοι να εντόπισαν καπνό και καλαµπόκι στους λαούς που ζούσαν προς Νότον ή
στους λαούς της Εγγύς Ανατολής;»
http://www.tanea.gr/default.asp?pid=2&artid=4560904&ct=4 ΤΑ ΝΕΑ 18-2-2010
επιστροφή
Αρχαιολογικός οικολογικός παιδότοπος για τους άθλους στην Αργολίδα
Παιχνίδια µε τον Ηρακλή
Ας παρακολουθούµε τι κάνουν οι άλλες περιοχές, γιατί κάποια στιγµή θα πρέπει να αξιοποιήσουµε
τον Μύθο του Ίκαρου και του ∆αίδαλου [Και του ∆ιόνυσου, και της Αρτέµιδας]. Προς το παρόν ας
ενδιαφερθεί κάποιος να τους πεί εκεί στη Λέρνα της Αργολίδας ότι τον Ίκαρο τον βρήκε ο
Ηρακλής στις ακτές της Ικαρίας, όταν γύριζε από τις Αµαζόνες, και τον έθαψε ο ίδιος σε
περίλαµπρο τάφο στην Ικαρία! ΗΓ
Της Μαίρης Αδαµοπούλου
Θα τα βάλουν µε τη Λερναία Ύδρα. Θα καθαρίσουν την Κόπρο του Αυγείου. Θα νικήσουν τα
άγρια Άλογα του ∆ιοµήδη. Και θα αναζητήσουν τα Χρυσά Μήλα των Εσπερίδων. Με άλλα λόγια
θα µεταµορφωθούν για λίγες ώρες σε Ηρακλή και θα επιχειρήσουν να εκτελέσουν πέντε από τους
δώδεκα άθλους του, όσοι- µικροί και µεγάλοι- βρεθούν στο νέο θεµατικό πάρκο που ετοιµάζει το
υπουργείο Πολιτισµού και Τουρισµού δίπλα στον αρχαιολογικό χώρο της Λέρνας στην Αργολίδα.
«Σκοπός µας δεν είναι να φτιάξουµε µια Ντίσνεϊλαντ, αλλά έναν χώρο φιλικό που να εξηγεί στους
επισκέπτες πως ο Ηρακλής ήταν ένας άνθρωπος που κατάφερε να κάνει κυρίως σηµαντικά
υδραυλικά έργα», εξηγεί στα «ΝΕΑ» ο τοπογράφος µηχανικός Μπάµπης Αντωνιάδης εκ των
επιβλεπόντων του έργου εκ µέρους της ∆΄ Εφορείας Προϊστορικών και Κλασικών Αρχαιοτήτων.
«Θέλουµε έναν χώρο που να είναι κατανοητός όχι µόνο από το ελληνόφωνο κοινό».
Μέσα σε επτά σκάµµατα και φυσικά υλικά, τα παιδιά κάθε ηλικίας θα καλούνται να κατευθύνουν
τα νερά προς συγκεκριµένη κατεύθυνση στον άθλο της Κόπρου του Αυγείου. Στη Ζώνη της
Ιππολύτης θα καλούνται να χτίσουν µια κατασκευή. Στα Χρυσά Μήλα των Εσπερίδων θα
περιπλανώνται σε έναν λαβύρινθο και νικητής θα βγαίνει εκείνος που θα απαντά σωστά και πρώτος
σε ερωτήσεις σχετικά µε τον Ηρακλή. Τα Άλογα του ∆ιοµήδη θα υποδύονται δύο παιδιά και άλλο
ένα τον Ηρακλή. Θα τραβούν ένα σκοινί και όποια πλευρά παρασύρει την άλλη θα κερδίζει.
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Όσο για τον άθλο της Λερναίας Ύδρας; Οι παίκτες θα πρέπει να κατασκευάσουν το δικό τους
φράγµα, ώστε να σταµατήσουν το τρεχούµενο νερό, παραπέµποντας στον Ηρακλή που έπρεπε να
δαµάσει τις πηγές της Αµυµώνης και της Λέρνας, που ακόµη και σήµερα υδρεύουν το Άργος και το
Ναύπλιο.
Το θεµατικό πάρκο θα απλωθεί σε έκταση 6,5 στρεµµάτων, την οποία παραχωρεί ο τοπικός δήµος
στο υπουργείο Πολιτισµού, µια ανάσα από την επιχωµατωµένη σήµερα λίµνη Αµυµώνη, που στην
αρχαιότητα θεωρούνταν απύθµενη και πύλη για τον Κάτω Κόσµο (από εκεί κατέβηκε ο ∆ιόνυσος
για να επαναφέρει τη µητέρα του Σεµέλη). Σήµερα εκεί διοργανώνει εκπαιδευτικά προγράµµατα το
κέντρο περιβαλλοντικής εκπαίδευσης της Νέας Κίου. Όταν όµως βρεθούν από το νέο Κοινοτικό
Πλαίσιο Στήριξης (ΕΣΠΑ) 650.000 ευρώ που απαιτούνται, η εικόνα του χώρου θα αλλάξει άρδην.
Μικροί και µεγάλοι θα βρίσκονται αρχικά σε ειδικό κτίριο µε χώρους προβολών και στους χώρους
παιχνιδιού που θα λειτουργούν µε ελεύθερη είσοδο- θα οδηγούνται µέσα από ένα µονοπάτι
καµωµένο από τα υλικά κάθε εποχής, ξεκινώντας από την πέτρα και φτάνοντας στο µπετόν, ενώ θα
διαµορφωθεί και θεατράκι 200 θέσεων.
Λίφτινγκ στην Οικία των Κεράµων
Εικόνα θα αλλάξει και ο παρακείµενος αρχαιολογικός χώρος, 15 στρεµµάτων, όπου δεσπόζει το
προϊστορικό ανάκτορο, η Οικία των Κεράµων, και ο οποίος χρησιµοποιήθηκε καθ΄ όλη την
αρχαιότητα έως και τα ρωµαϊκά χρόνια. Χώρος στάθµευσης, νέα είσοδος, πινακίδες, ειδικές
διαδροµές και βελτίωση του στεγάστρου της Οικίας θα κοστίσουν περίπου 450.000 ευρώ, ενώ
µέρος των έργων που έχουν υλοποιηθεί έχει κοστίσει 300.000 ευρώ.
http://www.tanea.gr/default.asp?pid=2&artid=4563556&ct=4
5-3-10
επιστροφή
Γεω-θαύµατα
Έχουµε και εµείς γεώτοπους-γεωθαύµατα στην Ικαρία. Οι αυγόπετρες ή γρανιτόβραχοι των Ραχών
είναι σαν αυτούς του Βώλακα της Τήνου, µόνο που είναι φαίνεται αρχαιότεροι γιατί είναι
περισσότερο διαβρωµένοι. Έχουµε το µεγάλο ρήγµα του Ξυλοσύρτη, που φαίνεται και από το
διάστηµα. Έχουµε και γνωστούς γεωλόγους για να µας πουν την αξία τους. Κάποτε θα πούµε
περισσότερα από αυτές τις σελίδες. ΗΓ

Απαιτήθηκαν χιλιάδες χρόνια για να δηµιουργηθούν. Πολύ πριν εµφανιστεί ο άνθρωπος,
η φύση σµίλευε µε υποµονή τα «γλυπτά» της, γράφοντας την ιστορία της µε πέτρα. Στους
αιώνες που ακολούθησαν κάποια γεωλογικά µας µνηµεία ενέπνευσαν µέχρι και τη µυθολογία.
Άλλα εξίσου µοναδικά µαγνητίζουν επιστήµονες από όλο τον κόσµο, καθώς θεωρούνται
παγκόσµιου ερευνητικού ενδιαφέροντος.
Του ΑΛΕΞΑΝ∆ΡΟΥ ΚΥΡΙΑΚΟΠΟΥΛΟΥ
Τα πιο τυχερά, σήµερα, προστατεύονται ως διατηρητέα φυσικά µνηµεία. Όσα όµως ατύχησαν, είτε
λεηλατήθηκαν είτε -ακόµη χειρότερα- έγιναν χωµατερές.
Περίπτωση γεωλογικού µνηµείου που «εκτελούσε» παράλληλα και χρέη χωµατερής, ο καθρέφτης
της Αρκίτσας στο ρήγµα της Αταλάντης. «Το ρήγµα-φόβητρο για την Αθήνα», όπως το αποκαλεί ο
Ευθύµης Λέκκας, καθηγητής ∆υναµικής Τεκτονικής Εφαρµοσµένης Γεωλογίας του Εθνικού και
Καποδιστριακού Πανεπιστηµίου Αθηνών, αλλά, όπως προσθέτει, και «ρήγµα αξιοθέατο». Ο κ.
Λέκκας επισηµαίνει πως «το ρήγµα της Αταλάντης είναι ένα από τα πιο γνωστά ρήγµατα στον
ελλαδικό χώρο. Η µέχρι τώρα πεποίθηση ότι ενεργοποιείται κάθε 100 χρόνια αποτελούσε µόνιµο
άγχος για τους κατοίκους του λεκανοπεδίου. Πρόσφατες έρευνες απέδειξαν ότι το ρήγµα της
Αταλάντης ενεργοποιείται κάθε 1.000 χρόνια, άρα οι κάτοικοι της πρωτεύουσας µπορούν να
ησυχάσουν προς το παρόν. Τουλάχιστον ως προς τον συγκεκριµένο κίνδυνο». Ανεξάρτητα από τον
κίνδυνο που εµπεριέχει, «το ρήγµα της Αταλάντης δεν παύει να αποτελεί ένα σπάνιο αξιοθέατογεώτοπο, δίπλα ακριβώς στην εθνική οδό, µε τις κατοπτρικές επιφάνειες πραγµατικά να γυαλίζουν
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από την τριβή που υπέστησαν από τις αλλεπάλληλες σεισµικές δραστηριοποιήσεις». Στη βάση
όµως του ρήγµατος, όπου διεξάγονται έρευνες από Έλληνες και ξένους επιστήµονες για
περισσότερα από 40 χρόνια, λειτουργούσε τον τελευταίο καιρό και χωµατερή. Ήδη έχει ξεκινήσει
καµπάνια και συλλογή υπογραφών για τη διάσωσή του καθώς και προσπάθεια να χαρακτηριστεί ως
διατηρητέο µνηµείο παγκόσµιας γεωλογικής κληρονοµιάς.
Στον αντίποδα της αδιαφορίας, το διεθνούς φήµης απολιθωµένο δάσος της Μυτιλήνης, το οποίο
έχει ανακηρυχθεί διατηρητέο µνηµείο της φύσης και δέχεται χιλιάδες επισκέπτες κάθε χρόνο.
Ωστόσο, ένα άλλο απολιθωµένο δάσος, ίσως λιγότερο γνωστό, αυτό της Κερασιάς στην Εύβοια,
φαίνεται πως άντεξε για περισσότερα από 20 εκατοµµύρια χρόνια µόνο για να... διακοσµεί σήµερα
σαλόνια σπιτιών. Μεγάλο µέρος των φυτικών απολιθωµάτων της ευρύτερης περιοχής, όπως οι
απολιθωµένοι κορµοί, έχει λεηλατηθεί. Αρκετοί ντόπιοι προσπαθούν να το προστατέψουν. Από τα
γύρω χωριά δίνουν σκόπιµα λάθος οδηγίες για το πού είναι. Σε πολλές περιπτώσεις λένε πως δεν
υπάρχει τίποτα να δεις καθώς το «έχουν σηκώσει ολόκληρο». Επίσης, υπάρχουν και
παραπλανητικές ταµπέλες στον δρόµο. Εκτός από τα φυτικά απολιθώµατα, στην περιοχή απαντούν
πολλά απολιθώµατα θηλαστικών που έζησαν εκατοµµύρια χρόνια πριν. Μεγάλο µέρος των
ευρηµάτων σώζεται στο Μουσείο Απολιθωµάτων της Κερασιάς. Ο Γιώργος Θεοδώρου, καθηγητής
Παλαιοντολογίας και επιστηµονικός υπεύθυνος του µουσείου µιλάει για τους προϊστορικούς
θησαυρούς. «Κρυµµένοι βαθιά µέσα στο υπέδαφος της Ελλάδας δεν υπάρχουν µόνο αρχαιολογικοί
θησαυροί. Η ελληνική γη κρύβει στα σπλάχνα της µοναδικούς πολύτιµους παλαιοντολογικούς
θησαυρούς, άγνωστους στο ευρύ κοινό. Οι θησαυροί αυτοί συχνά χάνονται για πάντα λόγω της
αδυναµίας πραγµατοποίησης παλαιοντολογικών ανασκαφών ή αν έλθουν για λίγο στο φως, θα
παραµείνουν στο µεγαλύτερο ποσοστό ξανά θαµµένοι στις αποθήκες µουσείων. Οι πληροφορίες
δεν υπάρχουν σε κάποιο αρχαίο κείµενο, αλλά στο θαυµαστό αρχείο της φύσης. Το αρχείο αυτό
µπορούµε να παροµοιάσουµε µε ένα βιβλίο, σελίδες του οποίου είναι τα διάφορα γεωλογικά
στρώµατα, και λέξεις του τα ζωικά ή φυτικά λείψανα που είχαν εγκλωβιστεί σ' αυτά κατά το
παρελθόν, σε µια µακρινή εποχή, κατά την οποία δεν είχε ακόµη εµφανιστεί ο άνθρωπος».
Αρκετά πριν από τον άνθρωπο, ο άνεµος σµίλευε την πέτρα. Η περίπτωση του γιγάντιου πέτρινου
µανιταριού στην Κίµωλο, το περίφηµο Σκιάδι. Ο Κωνσταντίνος Κυριακόπουλος, αναπληρωτής
καθηγητής Ηφαιστειολογίας και Πετρολογίας στο Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήµιο
Αθηνών, εξηγεί πώς δηµιουργήθηκε. «Η εντυπωσιακή αυτή µορφή είναι αποτέλεσµα της
ηφαιστειακής δραστηριότητας που για εκατοµµύρια χρόνια διαµορφώνει τον χώρο του Αιγαίου.
Πρόκειται δηλαδή για έναν ηφαιστειακό σχηµατισµό που η βάση του αποτελείται από µαλακό
ηφαιστειακό πέτρωµα, ενώ η κορυφή του από συµπαγή λάβα, η οποία είναι πιο σκληρή και
περισσότερο ανθεκτική στον χρόνο και παραµένει άθικτη. Η αιολική διάβρωση, που οφείλεται
κυρίως στη δράση του ανέµου και δευτερευόντως στις άλλες κλιµατολογικές µεταβολές
(θερµοκρασία, υγρασία, βροχή, πάγος), ανέλαβε την αρχιτεκτονική διακόσµησή του. Η διεργασία
αυτή είναι ένα γεωλογικό φαινόµενο που ονοµάζεται "απορρίνιση". Χαρακτηρίζεται ως "µοναδικό
φυσικό µνηµείο" σε παγκόσµια κλίµακα. ∆ικαίως είναι ενταγµένο στον Άτλαντα των Φυσικών
Γεωλογικών Μνηµείων του Αιγαίου, διότι εντυπωσιάζει και αποζηµιώνει τον κάθε επισκέπτη».
Από το γιγάντιο µανιτάρι στους γιγάντιους σφαιρικούς βράχους. Το χωριό Βώλαξ στην Τήνο
περιτριγυρίζεται από τεράστιους σφαιρικούς βράχους. Μύθοι θέλουν τις τεράστιες αυτές σφαιρικές
πέτρες να είναι υπολείµµατα από πτώση µετεωρίτη. Παλαιότερα πίστευαν πως είναι κατάλοιπα της
Τιτανοµαχίας. Σε κάθε περίπτωση, όπως λέει ο Γιώργος Στουρνάρας, καθηγητής Υδρογεωλογίας
και Τεχνικής Γεωλογίας, «δεν είναι έργο ανθρώπου αλλά δουλειά της ίδιας της φύσης. Στον
ευρύτερο χώρο των Κυκλάδων (Νάξο, Τήνο, Μύκονο, Πάρο κ.α.) υπάρχουν γρανιτικά πετρώµατα
τα οποία έχουν σχηµατιστεί από κάποιο µάγµα στο βάθος της γης πριν από περίπου 10 εκατ.
χρόνια. Στην Τήνο οι γρανίτες καλύπτουν µεγάλο µέρος του νησιού. Κυρίως την περιοχή Βόλαξ. Οι
γρανιτικοί όγκοι δεσπόζουν επιβλητικά στην περιοχή, το σφαιρικό σχήµα που παρουσιάζουν
οφείλεται στον µακροχρόνιο και χαρακτηριστικό συγκεντρικό τρόπο εξαλλοίωσης και διάβρωσης.
Οι τεράστιες γρανιτένιες γιγαντοµορφές µάς χαρίζουν µε την πολυµορφία τους ένα απαράµιλλο
τοπίο και προκαλούν τη φαντασία για να τους αποδώσουµε κάποια θεϊκή ή µυθική διάσταση»
http://www.enet.gr/?i=issue.el.home&date=04/03/2010&id=137915
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Το πρόγραµµα «Άγονη Γραµµή Γόνιµη» -Πολιτιστική κρουαζιέρα στο Αιγαίο θα σε πάω
Φούρνοι ακούτε; Ικαρία Ακούς; Βρείτε αυτά τα θαυµάσια παιδιά της ΑΓΟΝΗΣ ΓΡΑΜΜΗΣΓΟΝΙΜΗΣ (µερικά τα γνωρίζουµε και προσωπικά αν θέλετε να σας φέρουµε σε επαφή) και
ζητήστε τους να βάλουν και την Επαρχία µας στις δράσεις τους και στις χειµωνιάτικες
δραστηριότητές τους. Στα άλλα νησιά, κάθε χρόνο, τους περιµένουν πώς και πώς! ΗΓ
Το πρόγραµµα «Άγονη Γραµµή Γόνιµη» στέλνει από σήµερα ως τις 4 Μαΐου ποικίλες εκδηλώσεις
σε µικρά νησιά
ΑΣΤΕΡΟΠΗ ΛΑΖΑΡΙ∆ΟΥ
Ηρακλειά, Θηρασιά, Αστυπάλαια, Αµοργός,
Θεοδωράκη. Παράλληλα θα φιλοξενηθούν
Καστελόριζο. ∆ηµοφιλείς προορισµοί για
διαλέξεις του Νίκου Μπένου Πάλµερ µε τίτλο
περισσότερο εναλλακτικούς τουρίστες, οι
«Ταξιδεύοντας στην Ελλάδα µέσα από τους
οποίοι κάθε καλοκαίρι απαρνιούνται την
φάρους». Σε συνεργασία µε το Εθνικό
κοσµοσυρροή της Μυκόνου για τη σχεδόν
Κέντρο Βιβλίου τα νησιά θα επισκεφθούν ο
οικογενειακή ατµόσφαιρα των δύο πρώτων,
Νίκος Πιλάβιος, η Σοφία Ζαραµπούκα, η
τη συγκλονιστική θέα της τρίτης, τη ρακή
Γιολάντα Τσιαµπούκαλου κ.ά. Τέλος, θα
ψηµένη και τη ρέγκε ραστώνη της τέταρτης
πραγµατοποιηθεί εργαστήρι ψηφιδωτού µε
και το ξεχωριστό τοπίο του πέµπτου. Τους
την
Ειρήνη
Συριανού
αλλά
και
υπόλοιπους όµως µήνες του χρόνου τι
κινηµατογράφου µε επικεφαλής τη µοντέρ
συµβαίνει; Η θάλασσα που ενώνει
Περσεφόνη Μήλιου και τον σκηνοθέτη
µετατρέπεται σε απροσπέλαστο εµπόδιο όταν
Γιάννη Γαϊτανίδη.
το ηµερολόγιο δεν γράφει «καλοκαίρι» και η
Όπως τόνισε η διευθύντρια του Εθνικού
ρετσινιά της «άγονης γραµµής» καταδιώκει
Κέντρου Βιβλίου κυρία Κατρίν Βελισσάρη
τους λιγοστούς µόνιµους κατοίκους. Είναι η
κατά τη χθεσινή συνέντευξη Τύπου, «αυτή η
τέταρτη χρονιά που η αστική µη
σειρά εκπαιδευτικών εκδηλώσεων σε νησιά
κερδοσκοπική
εταιρεία
∆ιάδραση
που παραµένουν ξεχασµένα σε όλη τη
διοργανώνει το πρόγραµµα «Άγονη Γραµµή
διάρκεια της χρονιάς- εκτός ίσως από το
Γόνιµη» ξαναβάζοντας στον χάρτη τα
καλοκαίρι- ενισχύει την αισιοδοξία µας.
συγκεκριµένα νησιά καθώς τα ενισχύει µε µια
Ειδικά σε ό,τι αφορά το ελληνικό βιβλίο είναι
σειρά πολιτιστικές εκδηλώσεις. Προβολές
µια ανακούφιση για αυτούς που ζουν στα
ελληνικών ταινιών σε συνεργασία µε τους
όµορφα, πλην όµως αποµονωµένα νησιά, να
Κινηµατογραφιστές στην Οµίχλη, επισκέψεις
ανακαλύπτουν τη δύναµη της ανάγνωσης, της
συγγραφέων, συναυλίες µε το σύνολο των
γνώσης και της ψυχαγωγίας». Είναι
Χάλκινων-Πνευστών
της
Κρατικής
σηµαντικό να µη µένουν κάποιοι άνθρωποι
Ορχήστρας
Αθηνών,
εργαστήρι
πολιτιστικά αναλφάβητοι µόνο και µόνο
παραδοσιακών χορών από το Λύκειο
επειδή οι περισσότεροι έχουν επιλεκτικές
Ελληνίδων, εργαστήρι κουνγκ φου µε τον
γνώσεις στη γεωγραφία και δεν ξέρουν ούτε
παγκόσµιο πρωταθλητή Γιώργο ∆ιβάνη κ.ά.
κατά πού πέφτει το Καστελόριζο.
Το πρόγραµµα διαρκεί πέντε ηµέρες σε κάθε
ΠΟΥ ΚΑΙ ΠΟΤΕ
νησί, µε αφετηρία την Ηρακλειά και τελικό
η Ηρακλειά, σήµερα- 9 Μαρτίου η Αµοργός,
προορισµό το Καστελόριζο. Οι ελληνικές
10-15 Μαρτίου η Θηρασιά, 13-18 Απριλίου η
ταινίες που θα προβληθούν είναι η
Αστυπάλαια, 21-27 Απριλίου η Καστελόριζο,
«Ακαδηµία Πλάτωνος» του Φίλιππου Τσίτου,
29 Απριλίου4 Μαΐου Πληροφορίες στο τηλ.
η «Χρυσόσκονη» της Μαργαρίτας Μαντά, το
2103249.658 και στον δικτυακό τόπο
«Άλλος δρόµος δεν υπήρχε» του Σταύρου
http://www.tovima.gr/default.asp?pid=2&ct=
Ψυλλάκη και το «Ricordi mi» της Στέλλας
4&artId=318271&dt=04/03/2010
επιστροφή
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Κίνηση Ιδεών-Νεολαία
ο χαιρετισµός των Νέων Πράσινων στην έναρξη των εργασιών του 6ου Συνεδρίου της
Νεολαίας ΣΥΝ
Πέµπτη 18 Μαρτίου.
Γεια χαρά σε όλους
Εκπροσωπώ ένα πολιτικό χώρο που ιστορικά έχει αναπτυχθεί γύρω από τις αξίες της οικολογικής
σοφίας, τηςσυνύπαρξης και της ελευθερίας.
Ένα χώρο που ενώ αυτοπροσδιορίζεται ότι δεν ανήκει στο παραδοσιακό φάσµα Αριστερά – ∆εξιά,
έχει ήδη αγκαλιάσει πολύ κόσµο της ευρύτερης αριστεράς και της αυτονοµίας, καθώς θεωρούν ότι
η Πολιτική Οικολογία είναι ένα βήµα παραπέρα, µια ρεαλιστική καθηµερινή επανάσταση για
να κάνουµε τις ουτοπίες µας πραγµατικότητα.
Η πολιτική οικολογία είναι ένας διακριτός πολιτικός χώρος, υπαρκτός τα τελευταία 30 χρόνια σε
Παγκόσµιο επίπεδο, µε ιστορικές καταβολές στα κινήµατα της αµφισβήτησης του '68, της ειρήνης,
της εφαρµοσµένης οικολογίας, της βιολογικής καλλιέργειας, των δικαιωµάτων των µειονοτήτων
και των ζώων, των οικοκοινοτήτων.
Ένας πολιτικός χώρος που επιδιώκει από την φύση του την συνεργασία και τη σύνθεση (µε όλες
τις προοδευτικές και δηµοκρατικές δυνάµεις), µε σκοπό την οικοδόµηση µιας οικολογικής
κοινωνίας που στηρίζεται στην συνύπαρξη του ανθρώπου µε άνθρωπο και του ανθρώπου µε τη
φύση.
Ο Λάο Τσε είχε πει κάποτε µονοπάτια στη ζωή δεν υπάρχουν, εµείς τα ανοίγουµε διαβαίνοντας...
Ζούµε σε µια εποχή όπου τα πάντα γύρω µας αλλάζουν ραγδαία και µε ρυθµούς ταχύτερους από
ότι µπορεί να συλλάβει η αντίληψη ή το φαντασιακό µας.
Ζούµε σε µια εποχή όπου η ηγεµονία του καπιταλισµού, η γιγάντωση των παγκόσµιων
«απελευθερωµένων» δοµών εµπορίου και των νεοφιλελεύθερων αγορών επιβάλλουν ένα
Οργουελιανό σύστηµα παγκόσµιας διακυβέρνησης και ελέγχου.
Σαν συνθήκη επιβάλλεται η, προς λάθος κατεύθυνση, τεχνολογική εξέλιξη, µια ληστρική
εκµετάλλευση των φυσικών πόρων, µια προσαρµοσµένη στο σύστηµα παραγωγής αντίληψη του
χρόνου, καθώς και τα συνεπακόλουθα φρενήρη µοντέλα αλόγιστης ανάπτυξης και κατανάλωσης,
την αποτυχία των οποίων πιστοποιεί η σηµερινή κρίση.
Η Αριστερά γνωρίζει πως, ιστορικά, τα δικαιώµατα δεν χαρίζονται αλλά κατακτώνται.
Είναι η εποχή να δηµιουργήσουµε αυτόνοµους χώρους έκφρασης για όλη αυτή την
ποικιλοµορφία που µας χαρακτηρίζει, να προωθήσουµε την ενότητα µέσα στη διαφορετικότητα µας
και να προωθήσουµε νέες µορφές κοινωνικής (αυτο)οργάνωσης.
Το πείραµα του Υποδιοικητή Μάρκος και των Ζαπατίστας, η ανακατάκτηση δηλαδή του
κοινοτικού, των κοινών αγαθών, του κοινοτικού χώρου και η αυτοοργάνωση της βιοπεριφέρειας
των Chiapas αποτελούν ένα παράδειγµα του τι είναι δυνατόν να επιτύχει –µέσα σε µια δεδοµένη
συγκυρία- ένα τοπικό εγχείρηµα κοινωνικής ανυπακοής, ένα κοινοτιστικό µοντέλο αυτοδιοίκησης.
Θα µπορούσε να στηρίξει κάποιος ότι πρόκειται για ουτοπία. Ωστόσο αυτή η τοπική ουτοπία
ίσως να είναι, τελικά, ρεαλιστική, γιατί οι προσδοκίες και οι δυνατότητες πηγάζουν από
συγκεκριµένα βιώµατα και ανάγκες των πολιτών. Σε κάθε περίπτωση η δηµιουργία τοπικών
αµεσοδηµοκρατικών πρωτοβουλιών είναι περισσότερο ρεαλιστική από τη δηµιουργία µιας
παγκόσµιας δηµοκρατίας.
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Αν φαντάζει αξεπέραστο εµπόδιο η κατά µέτωπο επίθεση και η ανατροπή της κυριαρχίας του
κεφαλαίου µέσα από την κοινωνική επανάσταση, µας αποµένει η δυνατότητα να περάσουµε
στην τοπική δράση.
Η οικολογική κοινωνία που ονειρευόµαστε έχει τα χαρακτηριστικά των τοπικών
αµεσοδηµοκρατικών δοµών, τηςαυτάρκειας, και της αυτονοµίας (ενεργειακής, διατροφικής, και
κοινωνικής). Έχει τα χαρακτηριστικά τηςαυτοδιάθεσης, που συνεπάγεται ελευθερία και, της
αυτοοργάνωσης, που συνεπάγεται ευθύνη. Είναι στο χέρι µας να συµβάλουµε στον
επαναπροσδιορισµό του ενεργού πολίτη, στην επανοικοδόµηση του καθηµερινού βιώµατος της
πολιτικής και της οικολογίας ως µια καθηµερινή διαδικασία ατοµικής και κοινωνικής εξέλιξης.
Η κριτική µας στάση ως καταναλωτές στις αγορές (µποϊκοτάζ, επιλεκτική αγορά µε αρχές
δίκαιου εµπορίου, προτίµηση στα βιολογικά προϊόντα) και στις µετακινήσεις µας (απεξάρτηση από
το πετρέλαιο, στροφή στις ΑΠΕ) είναι ένα χαρακτηριστικό παράδειγµα αυτοοργάνωσης µε άπειρες
προεκτάσεις. Η συµµετοχή µας σε δίκτυα βιοκαλλιεργητών- καταναλωτών (όπως το ∆ίκτυο
Οικοκοινότητα και Το Πελίτι) είναι ένα πρώτο σηµαντικό βήµα για την κατάργηση της οικονοµίας
της αγοράς.
Από τους αυτοδιαχειριζόµενους κοινοτικούς κήπους της Νέας Υόρκης στις οργανικές αστικές
καλλιέργειες της Αβάνας, και από τη Κοινοτικά Υποστηριζόµενη Καλλιέργεια στην Αυστραλία
στις µοντέρνες κολεκτίβες- συνεταιρισµούς, τα αυτοδιαχειριζόµενα εργοστάσια και τα Τοπικά
Ανταλλακτικά Εµπορικά Σχήµατα (Trueque) της Αργεντινής, ο σπόρος της αυτοοργάνωσης φέρνει
πραγµατικά εκπληκτικά αποτελέσµατα.
Το κίνηµα µέσα από την αυτονοµία και την αποκεντρωµένη λειτουργία καταλήγει να εµπνέει νέες
µορφές αντίστασης που εκτείνονται από τον διαδυκτιακό ακτιβισµό µέχρι τα αυτοδιαχειριζόµενα
στέκια, τα κοινωνικά κέντρα και τις οικοκοινότητες.
Η οικοδόµηση εναλλακτικών µορφών κοινωνικής οργάνωσης όπως η επιστροφή των παραγωγικών
δραστηριοτήτων κοντά στον τόπο κατανάλωσης, ο κοινωνικός έλεγχος και η αυτοδιαχείριση επί
της παραγωγής αγαθών και υπηρεσιών, η στροφή στην αποανάπτυξη, η αυτοκυβέρνηση και η
άµεση οικολογική δηµοκρατία είναι µια ρεαλιστική πράσινη ουτοπία στον αντίποδα της οικονοµίας
της αγοράς. Αρκεί να µην περιµένουµε την επανάσταση ή όποια επαναστατική διακυβέρνηση
και να αρχίσουµε να χτίζουµε από σήµερα το είδος της κοινωνίας που ονειρευόµαστε.
Υπό αυτό το πρίσµα, η κινηµατική ενεργοποίηση των πολιτών και η κοινωνική ανυπακοή δεν είναι
επιλογή, αλλά ανάγκη και υποχρέωση, γιατί τελικά ένας άλλος κόσµος είναι υπαρκτός και όχι
απλά εφικτός... Εµείς τον κάνουµε πραγµατικότητα αλλάζοντας εδώ και τώρα τον κακό µας εαυτό
και τα κακώς κείµενα γύρω µας.
Ραντεβού στους δρόµους λοιπόν. Θα τα πούµε στο Αντιρατσιστικό, στο Αντιαπαγορευτικό,
στους αγώνες για τα δικαιώµατα των µειονοτήτων, στα κινήµατα πόλης, όπου µπορούµε να
συνυπάρξουµε και να συνταχθούµεαπέναντι στις κοινές προκλήσεις. Την περιβαλλοντική
υποβάθµιση, τον εθνικισµό και τον ρατσισµό, την καταστρατήγηση των πολιτικών ελευθεριών και
δικαιωµάτων.
Χωρίς απαραίτητα µε σηµαίες και διακριτικά, µέρος των κινηµάτων και όχι πάνω από αυτά.
Ειρηνικό και εποικοδοµητικό Συνέδριο
Ευχαριστούµε για την πρόσκληση, να στε καλά
http://www.neoiprasinoi.blogspot.com/
επιστροφή
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Χιούµορ!
Οι ελληνικές τράπεζες κέρδισαν το 2007 ποσά 150-250% σε σχέση µε τη προηγούµενη χρήση, στη
συνέχεια δοκιµάστηκαν από την κρίση τόσο σκληρά ώστε να χρειαστεί να υποστηριχθούν από το
κράτος µε 28 δις (!), και τελικά είδαν τη καρδιά τους να πηγαίνει στη θέση της ύστερα από τη λήψη
των πρόσφατων µέτρων για τα ελληνικά χρέη.....
Τις τράπεζες γενικώς πολλοί εµίσησαν, όµως ελάχιστοι ήταν αυτοί που αντιµετώπισαν την
περίπτωσή τους µε ένα «κοφτερό» χιούµορ, σφάζοντάς τες κυριολεκτικά δια του βάµβακος...
Μεταξύ των τελευταίων συµπεριλαµβανόταν και µια θαλερή κυρία 96 Μαϊων, που απηύθηνε το
παρακάτω γράµµα σε µια αµερικανική τράπεζα. Ο ∆ιευθυντής που το παρέλαβε το βρήκε τόσο
διασκεδαστικό, ώστε το δηµοσίευσε στην εφηµερίδα «New York Times».
«Αγαπητέ κύριε,
Σας ευχαριστώ που σφραγίσατε την επιταγή
µου µε την οποία σκόπευα να πληρώσω τον
υδραυλικό τον περασµένο µήνα. Σύµφωνα µε
τους υπολογισµούς µου, δεν πρέπει να πέρασαν
ούτε 3 νανοδευτερόλεπτα µεταξύ του
σφραγίσµατος της επιταγής µου και της
αυτόµατης κατάθεσης της σύνταξής µου από το
δηµόσιο! Θα πρέπει να σας ευχαριστήσω και
για το πρόστιµο των 30 δολαρίων που
χρεώσατε το λογαριασµό µου ως πέναλτυ για
την ταλαιπωρία που προκάλεσα στην Τράπεζά
σας. Η ευγνωµοσύνη µου ξεχειλίζει γιατί µε
κάνατε να ξανασκεφτώ τους τρόπους µε τους
οποίους αντιµετωπίζω τα οικονοµικά µου.
Έχω προσέξει πως κάθε φορά που προσπαθώ
να επικοινωνήσω µαζί σας ,η µόνη µου
στενοχώρια είναι η απρόσωπη και ασύµφορη
οντότητα που έχει γίνει η Τράπεζά σας. Από
εδώ και στο εξής, όπως κι εσείς, θα κάνω τις
συνδιαλλαγές µου µαζί σας προσωπικώς. Οι
πληρωµές της υποθήκης και του δανείου µου δε
θα γίνονται αυτόµατα, αλλά θα φτάνουν στην
Τράπεζά σας µε επιταγή στο όνοµα ενός
υπαλλήλου, που θα ορίσετε . Να θυµάστε πως
είναι αδίκηµα να ανοιχτεί η αλληλογραφία που
περιέχει την επιταγή από κάποιον άλλον και όχι
από τον παραλήπτη. Σας επισυνάπτω την
αίτηση που θα πρέπει να συµπληρώσει ο
υπάλληλος που θα ορίσετε. Σας ζητώ συγγνώµη
για το 8σελιδο µέγεθός της, αλλά θα πρέπει να
γνωρίζω γι' αυτόν όσα γνωρίζει η Τράπεζά σας
για µένα. Σηµειώστε πως όλες οι πληροφορίες
που αφορούν το ιατρικό ιστορικό του θα πρέπει
να υπογραφούν από το αρµόδιο Υγειονοµικό
τµήµα, ενώ και οι πληροφορίες για τα
οικονοµικά του θα πρέπει να συνοδεύονται από
τα κατάλληλα θεωρηµένα αντίγραφαντοκουµέντα. Στη συνέχεια θα πρέπει να
Κυριακή, 28 Μαρτίου 2010

εκδώσω ένα PIN, τον οποίο θα χρησιµοποιεί ο
υπάλληλός σας στις συναλλαγές µαζί µου.
Λυπάµαι, αλλά δε θα είναι µικρότερο από 28
νούµερα - τόσα είναι και τα νούµερα που
πληκτρολογώ κάθε φορά που καλώ το
telephone banking και πρέπει να συνδεθώ µε το
λογαριασµό µου.
Κι επειδή, όπως λένε, η µίµηση είναι η
υπέρτατη κολακεία, επιτρέψτε µου να σας
αντιγράψω. Επιτρέψτε µου επίσης να σας
γνωστοποιήσω και τα ακόλουθα. Όταν θα µου
τηλεφωνείτε, θα πατάτε τα ακόλουθα κουµπιά:
1. Για να κλείσετε ραντεβού να µε δείτε. 2. Για
να µε ρωτήσετε για µια πληρωµή που δεν έγινε.
3. Για να µεταφέρετε το τηλεφώνηµα στο
σαλόνι σε περίπτωση που είµαι εκεί. 4. Για να
µεταφέρετε το τηλεφώνηµα στην
κρεβατοκάµαρα σε περίπτωση που κοιµάµαι. 5.
Για να µεταφέρετε το τηλεφώνηµα στην
τουαλέτα σε περίπτωση που µε καλεί η φύση. 6.
Για να µεταφέρετε το τηλεφώνηµα στο κινητό
µου σε περίπτωση που λείπω από το σπίτι. 7.
Για να στείλετε e-mail στον υπολογιστή µου,
απαιτείται ένας µυστικός κωδικός, ο οποίος και
θα σας αποσταλεί εν ευθέτω χρόνω. 8. Για να
επιστρέψετε στο κύριο µενού και να
ξανακούσετε τις επιλογές 1-7. 9. Για να
διατυπώσετε κάποιο αίτηµα ή παράπονο.
Κατόπιν θα µπείτε σε αναµονή ανάλογα µε την
πληρότητα του αυτόµατου τηλεφωνητή µου.
καθ’όλη τη διάρκεια του τηλεφωνήµατος θα
παίζει χαλαρωτική µουσική. Αν, ωστόσο,
χρειαστεί να περιµένετε πολύ, λυπάµαι, αλλά
ακολουθώντας και πάλι το παράδειγµά σας,
θα πρέπει να σας χρεώσω µε ένα ποσό για τη
διαδικασία.....
Η ΤΑΠΕΙΝΗ ΣΑΣ ΠΕΛΑΤΙΣΑ
Αναρτήθηκε από oikoparaxenos στις 1:18 π.µ.
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επιστροφή

Ειδήσεις από την Επαρχία Ικαρίας
Το "ΝΙΚΑΡΙΑ ΜΟΥ" στους Αθηναϊκούς κινηµατογράφους από 25/3/2010
Μια ταινία µεγάλου µήκους για το έθιµο του µνηµόσυνου, που γινόταν παλιά την Κυριακή του
Πάσχα σε όλη την Ικαρία και σήµερα σώζεται στην περιοχή των Ραχών, γυρισµένη κυρίως στον
Αη ∆ηµήτρη Ραχών, από τον συµπατριώτη µας κινηµατογραφιστή Τέσκο.
Παίχτηκε στο ΑΑΒΟΡΑ Ιπποκράτους 180 (ΜΕΤΡΟ Αµπελόκηποι), και στο ΊΛΙΟΝ.
Την είδαµε και µας άρεσε, γιατί τοποθετεί πολλά θέµατα σχετικά µε την Ικαρία σε σωστή βάση.
Μπράβο για την προσπάθεια.
Για πληροφορίες απευθύνεστε στα τηλέφωνα 210-6462253, 2106423271.
Υποβλήθκε Πρόταση για ένα ακαδηµαϊκό ερευνητικό πρόγραµµα για την Ικαρία
Το Πολυτεχνείο Κρήτης - Γραµµατεία Ειδικού Λογαριασµού Κονδυλίων Έρευνας (ΕΛΚΕ) έστειλε
τέσσερα (4) χαρτοκιβώτια προς το υπουργείο Παιδείας για την πράξη "ΘΑΛΗΣ", µε 34
ερευνητικές προτάσεις συνολικού προϋπολογισµού 17.677.237,43 ευρώ.
Μια από αυτές τις προτάσεις αφορά άµεσα την Ικαρία και, αν εγκριθεί, θα µπορέσει να αποτελέσει
µια γόνιµη αναπτυξιακή ραχοκοκκαλιά για την Ικαρία και την τοπική ανάπτυξη.
Η ερευνητική οµάδα της πρότασης απαρτίζεται από 17 µέλη ∆ιδακτικού προσωπικού ΑΕΙ και
άλλους εµπειρογνώµονες και υποβλήθηκε από το Πολυτεχνείο Κρήτης (Συντονιστής: Ηλίας
Γιαννίρης), το Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο (Π. Μπούρκας) και το Πάντειο Πανεπιστήµιο (Α.
Γκαζή) µε τίτλο: «ΒΑΣΙΚΗ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΗ ΕΡΕΥΝΑ ΓΙΑ ΤΗ ∆ΗΜΙΟΥΡΓΙΑ
∆ΙΕΘΝΟΥΣ ΚΑΙΝΟΤΟΜΟΥ ΜΟΥΣΕΙΟΥ ΙΚΑΡΟΥ-∆ΑΙ∆ΑΛΟΥ ΜΕ ΠΑΡΑΛΛΗΛΗ
ΣΥΣΤΑΣΗ ∆ΙΚΤΥΟΥ ΚΑΙ ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ ΜΕΛΕΤΩΝ».
Η ερευνητική πρόταση υποβλήθηκε µετά από συνεργασία µε την Εταιρεία Ικαριακών Μελετών, η
οποία είναι και ο γεννήτορας της ιδέας. Στην ερευνητική οµάδα συµµετέχουν οι εµπλεκόµενοι µε
την Ικαρία Μ. Καβουριάρης, Μ. Rossier, Κ. Ποράβου, Cl. Delmer, Γ. Γιαννίρης.
Εκτιµάται ότι η αξιολόγηση από το υπουργείο Παιδείας των προτάσεων που υποβλήθηκαν για την
Πράξη ΘΑΛΗΣ θα απαιτήσει περισσότερο από ένα χρόνο.
Ακολουθεί σύντοµη περιγραφή του ερευνητικού αντικειµένου της πρότασης:
Ο Μύθος του Ικάρου συνιστά ένα παγκόσµιο σύµβολο µε σηµαντική παρουσία στην ιστορία και
στην κοινωνία (π.χ. τέχνες, λογοτεχνία, αθλητισµός).
Οριοθετεί τον νέο σε σχέση µε την τεχνολογία. Άλλοι µύθοι οριοθετούν το νέο σε σχέση µε τη
φύση (π.χ. Νάρκισσος-φυσική αυταρέσκεια)ή µε την κοινωνία (π.χ. Ορφέας-µουσική). Πολλοί
µύθοι αντιπροσωπεύουν τη νεότητα που φτάνει στα άκρα µε την ορµή, το πάθος, την υπερβολή,
την απόλαυση. Ο Μύθος του Ίκαρου και του ∆αίδαλου «ειδικεύεται» στη σχέση του νέου µε την
τεχνολογία και τα όριά της.
Υπάρχουν δύο εκδοχές για το Μύθο:
1. Η κύρια εκδοχή του µύθου αναφέρεται στο πέταγµα µε τεχνητά φτερά. Ο µύθος της πτήσης
αποτελεί, διαχρονικά, µεγάλη πηγή έµπνευσης.
2. Η άλλη εκδοχή του µύθου αναφέρεται στην ανακάλυψη του πανιού ως µέσου κίνησηςναυσιπλοΐας, µια ιστορική τεχνολογική τοµή για την αρχαιότητα και την εξέλιξη της
ιστορίας, αλλά και για άλλες εφαρµογές (π.χ. ανεµόµυλος, υδρόµυλος).
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Και οι δύο εκδοχές παρέχουν µεγάλες δυνατότητες αξιοποίησης, που, όµως, δεν έχουν ερευνηθεί
επαρκώς.
Γενικά, ο µύθος συµβολοποιεί την τεχνολογική καινοτοµία της κάθε εποχής και τις ηθικές,
πολιτικές, κοινωνικές και οικονοµικές διαστάσεις της τεχνολογίας που αξίζει να διερευνηθούν
συστηµατικά.
Η διερεύνηση αυτή θα τροφοδοτήσει µε δεδοµένα τη δυνατότητα δηµιουργίας ενός τεχνολογικά
καινοτόµου ∆ιεθνούς Μουσείου Ικάρου-∆αιδάλου. Θα υλοποιηθεί επίσης εξειδικευµένη
συστηµατική έρευνα για τη συλλογή και τη µεθοδολογία συλλογής των εικαστικών και των
λογοτεχνικών αναφορών στο µύθο, καθώς και για καινοτόµες εφαρµογές (π.χ. σε άλλα καινοτόµα
µουσεία). Θα µελετηθούν οι µουσειολογικές, µουσειογραφικές, αρχιτεκτονικές, και καινοτόµες
ενεργειακές διαστάσεις του Μουσείου.
Αξίζει επίσης να διερευνηθεί η παράλληλη σύσταση ενός δικτύου Ικάρου-∆αιδάλου, καθώς και η
σύσταση ενός κέντρου µελέτης, αλλά και υποστήριξης έρευνας για την τεχνολογική καινοτοµία,
καθώς έτσι θα ενισχυθεί ακόµη περισσότερο ο διεθνής ρόλος ενός τέτοιου µουσείου.
ΗΓ
.
επιστροφή
Ένας χρόνος Ικαριακή Ραδιοφωνία
Έχει περάσει πάνω από µία 10ετία από τότε που έστελνα εκποµπές (µε το καράβι) για τουλάχιστον
µια τετραετία στην Ικαριακή Ραδιοφωνία του τότε. Τότε η ψυχή της ήταν ο ∆. Καρύδης,
συνταξιούχος δάσκαλος σήµερα.
Να θυµίσουµε ότι η Ικαριακή και Φουρνιώτικη Αυτοδιοίκηση αρνήθηκε τότε να αναλάβει την
Ικαριακή Ραδιοφωνία, που τότε (το 2000) πουλιόταν περίπου 11.000.000 δρχ. Μάλιστα ο
οικονοµολόγος ∆. Σύριγγας είχε ετοιµάσει και οικονοµοτεχνική µελέτη ειδικά για την Ικαριακή
Ραδιοφωνία, όπου φαινόταν η βιωσιµότητά της. Πώς απάντησαν στην πρόταση εκείνη; Ο ∆ήµος
Φούρνων είπε ότι θα έκανε δικό του ραδιόφωνο. Η Ικαριακή αυτοδιοίκηση, οι ∆ήµαρχοι και
Κοινοτάρχες µας, ο Αναπτυξιακός Σύνδεσµος Επαρχίας Ικαρίας ανέθεσε σε µια «επιτροπή» να
µελετήσει το θέµα. Στρίβειν δια του αρραβώνος δηλαδή. Έκτοτε δεν ξαναενδιαφέρθηκε η
Ικαριακή Αυτοδιοίκηση για την τοπική ενηµέρωση. Τι της χρειάζονται τώρα τα µηχανήµατα, οι
ποµποί, οι κεραίες, η τοπική ενηµέρωση; Βέβαια, αν ήταν µπετά θα είχε ενδιαφερθεί ζωηρά. ∆εν
ήταν όµως. Επρόκειτο για την τοπική ενηµέρωση σε µια παραµεθόρια νησιώτικη περιοχή,
αραιοκατοικηµένη και τουριστικά ανερχόµενη. Επρόκειτο για ένα σταθµό που ακουγόταν τότε σε
όλο το Αιγαίο, από την Χαλκιδική και την Εύβοια µέχρι την Κώ και τη Σαντορίνη. Τρίχες δηλαδή
για τις «αξίες» των ∆ηµάρχων και Κοινοταρχών µας. ∆εν ήταν βλέπεις µπετά και εργολαβίες!
Η επαναλειτουργία της τον τελευταίο χρόνο, δεν µπορεί παρά να µας χαροποιεί.
Τα Ικαριακά και Φουρνιώτικα Νέα είναι στη διάθεση της Ικαριακής Ραδιοφωνίας.
ΗΓ
∆ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ
∆ευτέρα 1 Μαρτίου 2010
Αγαπητοί φίλοι
Αυτές τις µέρες συµπληρώσαµε ήδη ένα χρόνο από την επαναλειτουργία της Ικαριακής
Ραδιοφωνίας, που σε πρώτη φάση λειτουργεί στο Ιnternet, ευελπιστώντας πολύ σύντοµα να
"ξαναηχήσει" στον αέρα της Ικαρίας στη συχνότητα των FM.
Η Ικαριακή Ραδιοφωνία δεν είναι µια πρόσφατη προσπάθεια δηµιουργίας ενός σωστού
ραδιοφώνου, που να αντιπροσωπεύει επάξια το νησί µας στην ενηµέρωση και στην διασκέδαση. Η
προσπάθεια αυτή είχε ξεκινήσει από το 1989 όταν µια παρέα φίλων στο νησί είχε στήσει µε µύριες
δυσκολίες τον πρώτο ποµπό της Ικαριακής ραδιοφωνίας.
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Ο σταθµός περνούσε από διάφορες καταστάσεις ιδιοκτησίας (διαδηµοτικό, ανεξάρτητη ραδιοφωνία
κ.λπ.), µε αποτέλεσµα το 1996, για λόγους ανωτέρας βίας, να αναστείλει την δραστηριότητα του.
Φτάνοντας στο 2009 µια οµάδα συµπατριωτών αποφάσισε να επωµισθεί τις διάφορες δυσκολίες
που απαιτεί αυτή η απόπειρα και να ξαναστήσει τον σταθµό. Παρόλο που σήµερα εκπέµπει µέσω
Internet, η προσπάθεια να στηθεί και πάλι ποµπός στον Αθέρα, αποτελεί κύριο µέληµα. Στόχος
είναι να ηχήσει και πάλι το σήµα της Ικαριακής στα ραδιόφωνα των συµπατριωτών µας.
Όλοι εµείς που συµµετέχουµε στην νέα οργανωτική επιτροπή της Ικαριακής Ραδιοφωνίας,
γνωρίζουµε ότι τα πράγµατα είναι αρκετά πιο δύσκολα, από τις παλιές εποχές λειτουργίας του
ραδιοφώνου.
Σκοπός και στόχος είναι να γίνει ένα Ακοµµάτιστο, Ελεύθερο, Σοβαρό, Υπεύθυνο, Ενηµερωτικό
- Ψυχαγωγικό, Ικαριώτικο Ραδιόφωνο.
Αισιοδοξούµε ότι αυτή η καινούργια προσπάθεια πλαισιώνεται µε τους καλύτερους, κατά το
δυνατόν, συνεργάτες, που έχουν την εµπειρία αλλά κυρίως τη διάθεση της εθελοντικής προσφοράς,
είτε λόγω καταγωγής είτε λόγω της αγάπης που έχουν για το νησί µας. Μας τιµά ιδιαίτερα και µας
γεµίζει αισιοδοξία, ενώ ταυτόχρονα νιώθουµε περισσότερο υπεύθυνοι, ώστε η τελική προσπάθεια
να βγάλει το καλύτερο αποτέλεσµα που βεβαίως θα το κρίνετε µόνο εσείς οι ακροατές.
Εχουµε εµπιστοσύνη στην κρίση σας και δίνουµε υπόσχεσή ότι κάθε µέρα που ξηµερώνει θα
προσπαθούµε να γινόµαστε ακόµα καλύτεροι!!!
Ευχαριστούµε πολύ
Ικαριακή Ραδιοφωνία
www.ikariaki.gr info@ikariaki.gr
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ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ ΜΥΘΟΛΟΓΙΑΣ -Πρώτη ανακοίνωση
ΦΕΣΤΙΒΑΛ ΙΚΑΡΙΑΣ
ΣΕΜΙΤΕΛΟΥ 4, 115 28 ΑΘΗΝΑ
Τηλ.: 210 7774122, Φαξ: 210 7788698, e-mail: helaca@hol.gr
13/07/2010-18/07/2010
Αρµενιστής Ικαρίας
Αθήνα 16/02/2010
Το Φεστιβάλ Ικαρίας, Αστική µη Κερδοσκοπική Εταιρεία, έχει περιλάβει στους στόχους του τη
µελέτη της ιστορίας του νησιού και τη διερεύνηση της λαϊκής του παράδοσης και τέχνης.
Στην Ικαρία έχουν ήδη οργανωθεί µε επιτυχία οι εκδηλώσεις Μύθος µετά Λόγου: διάλογοι για την
ουσία και τη διαχρονική αξία του Αρχαίου Ελληνικού Μύθου (παγκόσµιο συνέδριο, 2005), Η
Αρχαιολογική σκαπάνη στην Ικαρία: 70 χρόνια ανασκαφικής έρευνας και µελλοντικές προοπτικές
(συνέδριο, 2006), Μύθος και Πραγµατικότητα στη Σύγχρονη Ελλάδα (ηµερίδα, 2007), Μυθολογία
από Μαθητές για Μαθητές (2008 και 2009).
Φέτος αποφασίστηκε να οργανωθεί ένα πρώτο πειραµατικό Σεµινάριο Μυθολογίας ακαδηµαϊκού
επιπέδου για ∆ασκάλους, Φιλολόγους Καθηγητές και Φοιτητές των Φιλοσοφικών Σχολών και
Σχολών Θεάτρου.
Το Σεµινάριο, που θα πραγµατοποιηθεί από την Τρίτη 13 ως και την Κυριακή 18 Ιουλίου, θα
περιλαµβάνει είκοσι πέντε ώρες διδασκαλία της αρχαίας ελληνικής µυθολογίας από ιστορική,
φιλολογική και αρχαιολογική άποψη, και µιαν ηµερήσια εκδροµή στους τόπου του νησιού που
παρουσιάζουν ιδιαίτερο ιστορικό, αρχαιολογικό και λαογραφικό ενδιαφέρον.
Έχουν προσκληθεί και θα διδάξουν (αλφαβητικά):
Φάνης Κακριδής, οµότιµος καθηγητής Κλασικής Φιλολογίας στο Πανεπιστήµιο Ιωαννίνων
∆ήµητρα Μήττα, φιλόλογος και συγγραφέας
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Πέδρο Ολάγια, ελληνιστής και συγγραφέας
Κώστας Σουέρεφ, δρ.φ., αρχαιολόγος
Μενέλαος Χριστόπουλος, καθηγητής κλασικής φιλολογίας στο Πανεπιστήµιο Πατρών.
Το τέλος συµµετοχής ορίστηκε στα 300 Ευρώ, και καλύπτει, πέρα από τη διδασκαλία, την
ηµερήσια εκδροµή, τα έντυπα και ορισµένα ακόµα δευτερεύοντα έξοδα. Οι ενδιαφερόµενοι
παρακαλούµε να καταθέσουν, ως τη ∆ευτέρα 17 Μαΐου, προκαταβολή 100 Ευρώ στο λογαριασµό
αριθµ. 785.00.2101045890 της Alpha Bank µε παράλληλη δήλωση των στοιχείων τους (όνοµα,
ιδιότητα, διεύθυνση και τηλέφωνο) στο φαξ αριθµ 210-7788698.
Η οργανωτική επιτροπή διατηρεί το δικαίωµα, αν οι δηλώσεις συµµετοχής είναι λιγότερες από
είκοσι πέντε (25), να µαταιώσει το Σεµινάριο, επιστρέφοντας αµέσως την προκαταβολή στους
δικαιούχους.
Τέλος, σηµειώνουµε ότι το Σεµινάριο θα πραγµατοποιηθεί στο ξενοδοχείο Ερωφίλη, Αρµενιστής
Ικαρίας, και ότι οι συµµετέχοντες θα διευκολυνθούν, αν το επιθυµούν, σε ζητήµατα που αφορούν
στη µετάβαση και παραµονή τους στο νησί.
Καθ. Σταµάτης Βασίλαρος
Πρόεδρος του Φεστιβάλ Ικαρίας
Φεστιβάλ Ικαρίας
εκδήλωση µε θέµατα υγείας
Το Φεστιβάλ Ικαρίας στο πλαίσιο δραστηριοτήτων του 2010 πραγµατοποίησε µε επιτυχία
εκδήλωση µε θέµατα υγείας, στο Εθνικό Ίδρυµα Ερευνών, Βασιλέως Κωνσταντίνου 48 την
Τετάρτη 10 Μαρτίου και ώρα 20:00 µ.µ .
Οµιλητές της εκδήλωσης αυτής ήταν οι :
●∆ρ. Χριστόδουλος Στεφανάδης, Καθηγητής Καρδιολογίας Πανεπιστηµίου Αθηνών, µε θέµα:
"ΣΤΕΦΑΝΙΑΙΑ ΝΟΣΟΣ"
●∆ρ. Γεώργιος Χρούσος, Καθηγητής Παιδιατρικής Πανεπιστηµίου Αθηνών, µε θέµα: "ΕΝΤΑΣΗ
ΣΤΗ ΣΗΜΕΡΙΝΗ ΖΩΗ ΚΑΙ ΟΙ ΕΠΙΠΤΏΣΕΙΣ ΣΤΗΝ ΥΓΕΙΑ ΜΑΣ".
επιστροφή
Μαθήµατα Ελληνικής Γλώσσας στην Ικαρία, στη Σάµο και στο … Όσλο
Μας το έστειλε ο φίλος Μιχάλης Καβουριάρης που έχει το «σχολείο» στην Αρέθουσα. Ενηµερώστε
τα …ξενάκια σας!
Greek language courses in Ikaria (May - Sep. - Oct. 2010)
http://www.greekingreece.gr/?page_id=38
Fees for a 2 week course: 690€
If you register and pay now: 490€
(valid for the first 25 registrations)
More advantages:
low budget accommodation (15€) with roommate(s)
Registration
http://www.greekingreece.gr/?page_id=1414
Greek language courses in Samos (August - July 2010)
http://www.greekingreece.gr/?page_id=53
2 week course fee: 690€
If you register and pay now: 490€
(valid for the first 25 registrations)
More advantages:
Free accommodation in a camping during August
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Registration:
http://www.greekingreece.gr/?page_id=1410
Greek language courses in Oslo, Norway
March 13 -21, 2010
http://www.greekingreece.gr/?page_id=1109
επιστροφή
Στήθηκε Μνηµείο Ικάρου για τους πεσόντες αεροπόρους στα Χανιά
Χανιώτικα Νέα 25-2-2010
ΣΤΗ ΜΝΗΜΗ ΤΩΝ ΠΕΣΟΝΤΩΝ ΑΕΡΟΠΟΡΩΝ
Τοποθετήθηκε χθες, µπροστά από τη Βίλα Κούνδουρου, το γλυπτό “Η πτώση του Ικάρου” που
είναι αφιερωµένο στη µνήµη των πεσόντων αεροπόρων.
Το γλυπτό, το οποίο φιλοτέχνησε ο γλύπτης Γιάννης Μαρκαντωνάκης, δηµιουργήθηκε µετά από
πρωτοβουλία της Ένωσης Αποστράτων Αεροπόρων και συµβολίζει τη θυσία 55 αεροπόρων, που
ήταν από τα Χανιά ή υπηρέτησαν στην 115 Πτέρυγα Μάχης, οι οποίοι έχασαν τη ζωή τους εν ώρα
καθήκοντος, από τις αρχές του περασµένου αιώνα έως τις µέρες µας.

επιστροφή
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(3η δηµοσίευση και όλοι κωφεύουν;)
ακούσαµε, αλλά δεν υπήρχε ούτε επιβεβαίωση ούτε διαψευση. Τα επαναφέρουµε και σε αυτό
το τεύχος. Εσείς, ακούσατε τίποτε;
• Ακούσαµε ότι ο ∆ήµος Αγίου Κηρύκου σχεδιάζει να περάσει τις σωληνώσεις του βιολογικού
του Φάρου µέσα από την άµµο, στην παραλία. Αληθεύει; Μάλιστα, σήµερα οι σωλήνες νερού για
την υδροδότηση του Φάρου ήδη περνάνε από εκεί. Αυτό σηµαίνει ότι πρέπει να σκάψουν πολύ
βαθιά στην άµµο γιατί οι σωλήνες αποχέρευσης πάντα τοποθετούνται ΚΑΤΩ από τους σωλήνες
ύδρευσης. Εκτός από το ότι γενικά απαγορεύονται τέτοια έργα κάτω από τη γραµµή αιγιαλού,
ειδικά στο Φάρο υπάρχει το τοπικό ενδηµικό κρινάκι της άµµου. Είναι δυνατό να σκάβουν εκεί; Ας
περάσουν ΟΛΕΣ οι σωληνώσεις στον παράλληλο δρόµο πίσω από την παραλία. Αν υπάρχουν εκεί
ιδιοκτησίες που διασπούν τη συνέχεια του δρόµου, να βρεθεί λύση. Αυτό δεν σηµαίνει ότι θα
σκάβουµε την άµµο!
• Ακούσαµε ότι ο ∆ήµος Ευδήλου αδιαφορεί για τη φύτευση µε ιδιωτικά αµπέλια που έκαναν
«σύντροφοι» δηµότες σε κοινοτική προστατευόµενη περιοχή που έχει αναλάβει η Γεωπονική
Σχολή για φύτευση αρωµατικών φυτών και ικαριακής χλωρίδας, παραβιάζοντας τη σύµβαση που
έχει υπογράψει. Μάλιστα, ακούσαµε ότι κάποιοι φύτεψαν και ελιές. Η σκοπιµότητα είναι
προφανής: Ιδιωτικοποίηση της δηµόσιας-δηµοτικής έκτασης. Αληθεύει; Τι λέει το ίδιο το
Πανεπιστήµιο;
• Ακούσαµε ότι οι ∆ήµοι της Ικαρίας σκοπεύουν να παραδώσουν τις παραλίες της Ικαρίας σε
ιδιώτες, υλοποιώντας µια κυβερνητική απόφαση της Ν∆, για την οποία έχουν εναντιωθεί όλοι οι
κεντρικοί φορείς (ΤΕΕ, ∆ΣΑ κλπ). Αληθεύει;
επιστροφή

αλληλογραφία
1.

Σου έτυχε ποτέ;

Ωραίο πράγµα οι απορίες! Μου αρέσει να ακούω τις απορίες των άλλων και να λέω κι εγώ τις δικές
µου… Μου θυµίζουν πως δεν έχουµε ακόµη απαντήσει σε όλα!!! Η αν προτιµάτε, πως δεν τα
είδαµε ακόµη όλα… δεν τα µάθαµε… δεν τα ζήσαµε… ή δεν τα εξηγήσαµε… Και παρακαλώ, ας
πάψει ο νους σας να πηγαίνει συνέχεια στο κακό…
Σου έτυχε ποτέ να επιµένει ένας άγνωστός σου έµπορος, που δεν έχει ρέστα από 50 €, για
λογαριασµό µόλις 4 €, να σου λέει "πάρτο κι όταν ξαναπεράσεις";
Σου έτυχε ποτέ να φτάνεις απελπιστικά αργά στο Χαϊδάρι -πηγαίνοντας στον Πειραιά για να
προφτάσεις το καράβι…- και να βρίσκεται ο πρώτος, που ρωτάς και να σου λέει: «ακολούθησέ µε»
και να οδηγεί από περίεργα στενάκια και να σε φτάνει σε ελάχιστο χρόνο, µπροστά στο καράβι,
όπου σε περιµένουν ανήσυχοι οι φίλοι στην µπούκα πόρτα, µόλις πριν ξεκινήσει το καράβι;
(…κι έλεγα σε όλο το δρόµο στα παιδιά µου: Θα δείτε που σε λίγο θα σταµατήσει και θα µου πει
«είσαι σοβαρός ρε φίλε; Ρώτησες τον πρώτο, που έτυχε να βρεις µπροστά σου, και πήρες τα παιδιά
σου και τον ακολουθείς όπου σε πάει;)
Σου έτυχε ποτέ να περιµένεις σε µια ερηµιά το λεωφορείο και να σταµατάει ένα ταξί που να
προσφέρεται να σε πάει στο λιµάνι του νησιού;
(…κι όταν αρνήθηκα, γιατί φοβήθηκα πως έψαχνε πελάτη ο ταρίφας µου είπε: «Φίλε εγώ πάω –
έτσι κι αλλιώς- στον Άγιο –το λιµάνι- κι εσύ πας στον άγιο. Εγώ δεν θέλω να πάω µόνος µου και
σκέφτηκα ότι δεν σ’ αρέσει να περιµένεις µόνο σου. Σου µίλησε κανείς για λεφτά;)
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Σου έτυχε ποτέ να νοικιάσεις ένα µηχανάκι, να πας µ’ αυτό στο διπλανό χωριό, να σου χαλάσει…
κι όταν τηλεφωνήσεις στον ιδιοκτήτη του καταστήµατος να σου πει «1.000 συγνώµη. Πάρε ένα
ταξί κι έλα πίσω –θα στο πληρώσω εγώ- κι εκεί να σε περιµένει το καλύτερο «παπάκι» του γεµάτο
βενζίνη και µε δώρο τη µέρα που «ταλαιπωρήθηκες» λόγω της βλάβης;
Σου έτυχε ποτέ να βρεθείς Πάσχα να τρως µε 50 άγνωστους, που χόρευαν το Χριστός Ανέστη
Ζεϊµπέκικο;
Σου έτυχε ποτέ να συναντήσεις έναν Θεολόγο σε ∆ηµόσιο Λύκειο, µε τα σγουρά µαλλιά του να
φτάνουν στην πλάτη, που πήγε συνοδός στην πενταήµερη των παιδιών της Γ Λυκείου, µετά από
δική τους απαίτηση; (Ήταν ο δάσκαλός τους, ο φίλος κι ο ψυχολόγος τους µαζί… Τον φώναζαν ΑΤΘ
(=Ανθρωπο Του Θεού…)
Σου έτυχε ποτέ να σου πει ένας ταξιτζής για τους Πυργιώτες: «δεν είσαστε κακοί µωρέ. Καλοί
είσαστε. Απλά… πώς να στο πω… είσαστε λίγο νευρικοί!.. Να σου πω ένα παράδειγµα: Λέει ο
Πυργιώτης: έκανα το φονικό για την τιµή µου. Επειδή η γυναίκα µου είχε φίλο. Και λέω εγώ:
«καλά ρε φίλε κι η τιµή η δική σου ανάµεσα στα πόδια της γυναίκας σου είναι;»
Σου έτυχε ποτέ, να πας σ’ ένα φούρνο να πάρεις ψωµί, ο φούρνος να είναι ανοιχτός, να υπάρχει
φρέσκο ψωµί στα ράφια κι ο φούρναρης να λείπει;
Κι όταν ξαναγύρισα στην παρέα -χωρίς ψωµί- και τους είπα τι συνέβη, µου είπαν: «Καλά ρε Χρήστο,
εσύ δεν µας είπες ότι ήθελες ψωµί; Τότε τι φαγώθηκες να ψάχνεις το φούρναρη; (µετά έµαθα ότι
έπαιρνες ψωµί κι άφηνες χρήµατα –αν είχες…- κι έφευγες…)
Ε λοιπόν εµένα µου έτυχαν όλα µαζί…. Και µου θύµισαν πως υπάρχουν κάτι τόποι που η ανθρωπιά
ακόµη έχει νόηµα. Και δεν ξενιτεύτηκα καν. Απλά µέχρι την Ικαρία ξαναπήγα :)
(Ηλία, Ηλέκτρα, Λεµονίτσα, Σπύρο, Κατερίνα, Χριστίνα, Μοσχούλα, Αγησίλαε… Καλό Πάσχα… και
καλές «ζεϊµπεκιές»…)
Χρήστος Αθανάσουλας
∆ηµοσιογράφος και φίλος της Ικαρίας
Το κείµενο αυτό δηµοσιεύτηκε στην εφηµερίδα ΠΡΩΤΗ του Πύργου Ηλείας. Μας το έστειλε µαζί
µε τις ευχές του για το Πάσχα. Είναι οι εντυπώσεις ενός φίλου που πέρασε µαζί µας ένα Πάσχα
στην Ικαρία.
Ευχαριστούµε! ΗΓ
επιστροφή
2.

Γράµµα στο Νοµάρχη

Λάβαµε για δηµοσίευση το παρακάτω κείµενο. Το περιοδικό µας, όπως είναι γνωστό και από
προηγούµενα τεύχη, είναι ανοιχτό και θα δηµοσιεύσει οποιαδήποτε άποψη για τα θέµατα που
θίγονται σε αυτή τη στήλη
Ιωάννης – Παπανικολάου
∆οϊράνης 10 Καµατερό Τ.Κ. 134 51
Καµατερό
4 - 3 - 2010
Τηλ. : 2102323168 – 6977180084
ΠΡΟΣ κ. ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΚΑΡΛΑ Νοµάρχη Σάµου Καλοµοίρη 1 Σάµος Τ.Κ. 83100
Κοινοποίηση:
1/ Συνήγορος του Πολίτη φάκελος υπόθεσης 123900 (υπόψη κ. Ρώσσιου)
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2/ Περιφερ. Βορείου Αιγαίου ∆/ΝΣΗ ΠΕΧΩ Τµηµα Πολεοδ. Σχεδ. & Εφαρµ.
(υπ’ οψιν κ. Σ. Παντέρη) Ικτινου 2 – Μυτιλήνη 81100
3/ Εφηµερίδα ΣΑΜΙΑΚΗ ΚΑΝΑΡΗ – Στάση ΚΤΕΛ ΣΑΜΟΣ Τ.Κ. 83100
4/ Περιοδικό ¨Ο ΚΑΒΟΠΑΠΑΣ¨ (υπόψη¨συντακτικής οµάδας¨) Μαίζωνος 66 Αθήνα - Τ. Κ. 10438
5/ ¨ ΙΚΑΡΙΑΚΑ & ΦΟΥΡΝΙΟΤΙΚΑ ΝΕΑ ¨ (www.asda gr ikariaka)
κ. Νοµάρχη
Παρά τις καταγγελίες µου µε την επιστολή της από 18-11-09 δεν σταµάτησε η αυθαιρεσία και δεν
τιµωρήθηκαν οι υπεύθυνοι του ∆ήµου
( ∆ήµαρχος κ. Φ. Καρούτσος, Αντιδήµαρχος κ. Στ.
Βατούγιος) και της Πολεοδοµίας (κ. Ν. Κουράκης, κ. Γ. Καλπιας) αλλά προχωρούν στις
παράνοµες ενέργειες .
Συγκεκριµένα:
1.
Το µπάζωµα της θάλασσας και της εκβολής τους ρέµατος συνεχίζεται καταστρέφοντας το
αλιευτικό καταφύγιο (είναι µόνο στο όνοµα) και η εικόνα είναι πιο δραµατική από αυτήν του 2005
που σας είχα καταγγείλει (δείτε φωτογραφίες……)
2.
Ο δρόµος που ξεκίνησε στην ανατολική όχθη του ρέµατος µε την Τεχνική µπαζώνω και
επιστρώνω κατευθύνθηκε προς την κοίτη ξηλώνοντας στο πέρασµά του ότι υπήρχε από την φυσική
οµορφιά της ρεµατιάς, πικροδάφνες, µερσινιές και πλατάνια, που γίναν καυσόξυλα (δείτε
φωτογραφίες ……)
3.
Οι τοίχοι που κατασκευάστηκαν στη δυτική όχθη του ρέµατος (κλίση 85%) για να
θεµελιώσουν την οικία µετά pilotis του κ. Λ. Πούλου απέκτησαν επίχρισµα από «αρτιφισιέλ»
χωρικού τύπου!!! και
4.
Το κλιµακοστάσιο που εξυπηρετούνται οι αυθαίρετες οικίες (Λ. Πούλου & Αφων
Γιαννίκου) αυξήθηκε το πλάτος της κατά 20 εκ.
(δείτε φωτογραφίες ……)
Θα παρακαλέσω να γνωρίσετε τις ενέργειές σας, ώστε να µη δίνεται η εντύπωση ότι ο ∆ήµος
Ραχών είναι ανεξάρτητο κράτος µε δικούς του Νόµους.
ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ ΙΩΑΝΝΗΣ
επιστροφή
3.

Αγαπητέ κύριε Γιαννίρη

Ονοµάζοµαι …, είµαι Ικαριώτης, µέλος του ∆Σ του συλλόγου Ικαρίων επιστηµόνων και επιθυµώ
να µου στέλνετε τα Ικαριακά και Φουρνιώτικα νέα στην ηλεκτρονική µου διεύθυνση.
Συγχαρητήρια γι αυτή την πολύ σηµαντική προσπάθεια
Με εκτίµηση
… 25/2/2010
Ευχαριστώ για τα καλά σας λόγια. ΟΚ!
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.
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