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Περιεχόμενα
Σημείωμα της σύνταξης
Επίκαιρα θέματα:
Ρεκόρ ανεργίας στο Αιγαίο μέσα σε ένα χρόνο- Απαιτείται επείγουσα ειδική νησιωτική πολιτική
για την απασχόληση, του Ηλία Γιαννίρη
Το κλείσιμο της Ελληνικής Ραδιοφωνίας και Τηλεόρασης αποσκοπεί στον αποκλεισμό της από
τον ψηφιακό χάρτη για τα επόμενα δεκαπέντε χρόνια;
Έντεκα φράσεις του Σιμου Κεδίκογλου - 11 ψεματα για την ΕΡΤ. Να τον καλέσει ο εισαγγελέας
Η Νομοθετική Πράξη για το κλείσιμο της ΕΡΤ ανοίγει τον δρόμο για απολύσεις στις ΔΕΚΟ
Η ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗ ΤΟΥ ΜΕΤΑΛΛΕΥΤΙΚΟΥ ΚΩΔΙΚΑ ΕΙΝΑΙ ΑΜΕΣΑ ΣΥΝΔΕΔΕΜΕΝΗ ΜΕ
ΤΗΝ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΟΥ ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΤΗΝ ΕΠΙΤΑΓΗ ΓΙΑ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΟΥ
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ
Καταργείται το δικαίωμα ελεύθερης πρόσβασης στη γεωχωρική πληροφορία;
Ευρωπαϊκό τελεσίγραφο για τις περιοχές Natura
Αφιέρωμα: Σκουπίδια ή πλούτος αυτά που πετάμε;
Η Ε.Ε. δεν πετάει άλλα λεφτά στα σκουπίδια για την Ελλάδα
Να μην περάσει το σχέδιο συγκεντρωτικής διαχείρισης, σε σύμμεικτη μορφή, του συνόλου,
σχεδόν, των αστικών απορριμμάτων
Το πάρτυ με τα σκουπίδια συνεχίζεται- Λεφτά υπάρχουν αλλά όχι για τους Δήμους αλλά μέσω
αυτών για τους ιδιώτες
Διαχείριση απορριμμάτων: ένας κύκλος έκλεισε, του Βαγγέλη Στογιάννη
Ο αποτεφρωτήρας νοσοκομειακών αποβλήτων «καίει» την Περιφέρεια Αττικής
Κοινωνικός Συνεταιρισμός για την ανακύκλωση στη Μύκονο
Σπάρτη: Ολοκληρωμένη πρόταση για ένα εναλλακτικό μοντέλο διαχείρισης
Κύπρος: 38 πράσινα σημεία σε όλες τις πόλεις
Αφιέρωμα: Τα κοινά –Η Κοινωνική Οικονομία
Ναόμι Κλάιν: Η επανατοπικοποίηση της παραγωγής αποτελεί λύση στο οικολογικό και
οικονομικό τέλμα
Η ελληνική ορυκτολαγνεία, του Γιώργου Καλλή

Οι Κίνδυνοι για την Δημοκρατία: Τα Κοινά, της Λενιώς Μυριβήλη
Κοινωνική οικονομία: Ένας υπαρκτός καινούργιος κόσμος; Της Ιουλίας Κιλέρη
Αιγίλοπας: Οι τοπικοί σπόροι δεν πρέπει να υποταχθούν στη Βιομηχανία Σπόρων- Η Ευρωπαϊκή
Επιτροπή, Δούρειος Ίππος για τις Παγκόσμιες Εταιρίες Σπόρων, Χρυσώνει το Χάπι!
Εξαφανίζουν την Κιβωτό των Σπόρων μας!- Η ΕΡΤ ήταν μόνο η αρχή
Βιντεοθήκη διαλέξεων του Λαϊκού Πανεπιστημίου Κοινωνικής Αλληλέγγυας Οικονομίας
ΒΙΟΜΕ: Εκδήλωση παρουσίασης του εγχειρήματος του πρώτου αυτοδιευθυνόμενου εργοστασίου
στη χώρα μας
Άρον-άρον η πώληση της ΕΥΑΘ σε ιδιώτες | Αγνοήθηκε η πρόταση της «Κίνησης 136»
Το Νερό είναι Ανθρώπινο Δικαίωμα - Πρώτη Ευρωπαϊκή Πρωτοβουλία Πολιτών (ΕΠΠ) που τα
καταφέρνει !
Για την 17 Ιούνιου-Παγκόσμια Ημέρα για την Καταπολέμηση της Ερημοποίησης
Παγκόσμια Ημέρα Περιβάλλοντος 2013 με το διοξείδιο του άνθρακος στα 400 ppm! Να
ανακοπεί τώρα η επίθεση στο περιβάλλον και τα κοινά αγαθά!
Τα τρίγωνα 1-7 στον πάτο των μπουκαλιών αφορούν την επίδραση του πλαστικού στο ανθρωπινο
σώμα
Αφιέρωμα: Ήπιες και Εναλλακτικές μορφές Ενέργειας για την Ικαρία και τους Φούρνους
Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο φορτώνει στους καταναλωτές, όσα θα έπρεπε να πληρώνουν οι
ρυπαντές
Οι τουλάχιστον 7 τρόποι που μάς κλέβουν οι ΑΠΕτζήδες
Πώς, η ευχάριστη είδηση ότι θα έχουμε φθηνό ρεύμα, ενοχλεί
Η Ικαρία και οι ενεργειακοί στόχοι του 20-20-20 για το 2020 του Ηλία Γιαννίρη
Ικαρία: αντιδράσεις κατά αιολικού πάρκου-μαμούθ
Η «ξαφνική μεταφορά» των σχεδίων Iberdrola στο μέλλον και η ανάγκη να ξεκινήσει επιτέλους
ένας ρεαλιστικός δημόσιος σχεδιασμός, του Τέλη Τύμπα
Μαύρα σύννεφα πάνω από την Ικαρία: Η Κυβέρνηση δρομολογεί την διάσπαση και πώληση της
ΔΕΗ
ΕΙΔΙΚΟ ΧΩΡΟΤΑΞΙΚΟ ΑΠΕ: «Νομιμοποίηση» κατόπιν εορτής! ΠΑΓΚΡΗΤΙΟ ΔΙΚΤΥΟ
ΑΓΩΝΑ ΚΑΤΑ ΤΩΝ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΑΠΕ
ΣτΕ, Χωροταξία και Ενέργεια. ΣΚΕΨΕΙΣ ... ΑΠΟ ΜΙΑ ΔΙΑΛΕΞΗ ΣΤΟ ΤΕΕ, του Κυριάκου
Κοττέα
Ναι από το ΣτΕ σε εγκατάσταση ανανεώσιμων πηγών ακόμη και σε δάση, του Αλέξανδρου Μαβή
Το τεχνικό μέρος των μελετών μπορεί να μην ελέγχεται από το ΣτΕ, πρέπει όμως να λαμβάνεται
υπόψη, της Βάνας Σφακιανάκη
ΣτΕ: Αναβάλλει την απόφαση για τα αιολικά πάρκα σε βιότοπους πτηνών
Ρυθμίσεις για τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας στο πολυνομοσχέδιο του ΥΠΟΙΚ
Κλιματική αλλαγή και ενέργεια: σε δημόσια διαβούλευση οι στόχοι για μετά το 2020
Η συμβολή της δασοπονίας στην ανασυγκρότηση της υπαίθρου – Προστασία, τοπική οικονομία
και θέσεις εργασίας στα δάση του νομού Φθιώτιδας

Ενημερωτικά κείμενα - Χρήσιμες πληροφορίες
Ψάχνεις για εργασία και είσαι από 18 έως και 29 ετών;;; Τότε δικαιούσαι επιδότηση
Αντισυνταγματικό έκρινε ομόφωνα η Ολομέλεια του Συμβουλίου της Επικρατείας το νόμο που
ισχύει για την τακτοποίηση των αυθαιρέτων
Διαθέσιμο διαδικτυακά: «Μικρό εγχειρίδιο πολιτικής ανυπακοής» του Ξαβιέ Ρενού
Φράουλες, αίμα και ΔΗΩ
"Πράσινο φως" για απευθείας εκμίσθωση αιγιαλού
Δήμος Λαμίας: 191 οφειλέτες οφείλουν στο ταμείο του Δήμου 5.780.000 ευρώ

Διακαναλική ημερίδα στην Κρήτη: Πιο κοντά στην Ελληνική πραγματικότητα οι Αγροτικές και
Περιφερειακές Πολιτικές της Ευρωπαϊκής Ένωσης;
Ποιοι είναι οι 10 μεγαλύτεροι Έλληνες εφοπλιστές –Αναλυτικά στοιχεία
Το σκάνδαλο Aegean Power / Hellas Power
Μετά από 9 αναβολές και αφού παρήλθε ο χρόνος παραγραφής έγινε η δίκη Μελισσανίδη
Ένα ανέκδοτο αφιερωμένο στους εφοπλιστές μας
Οταν ακούστηκε για πρώτη φορά το <<Χάιλ Χίτλερ>> στη Βουλή το 1963
Πώς να χρεωνόμαστε αστική κλήση σε τηλεφωνικές υπηρεσίες
Προτεινόμενα

















Υπογράψτε κατά της λαθροθηρίας
Προτεινόμενο Ψήφισμα για τα Κέντρα Πρόληψης
Προτεινόμενοι ιστότοποι: 1. Δασαρχείο, 2. Πανελλήνιο Παρατηρητήριο της Κοινωνίας των
Πολιτών
Βιβλίο: Βιομηχανικές Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας (Β.ΑΠΕ) με... κριτική ματιά
Προτεινόμενη δράση: Κοινωνικό Παντοπωλείο
Διαδραστικός χάρτης με τις προστατευόμενες περιοχές στην ΕΕ
Προτεινόμενο Βίντεο: «HARP». Ένα υπερόπλο
Προτεινόμενο Βίντεο: Pedro Olalla: Γιατί η Ελλάδα; Και γιατί τα Ελληνικά;
Προτεινόμενο βίντεο: Αντιμετώπιση του τετράνυχου με βιολογικό τρόπο
Προτεινόμενη ιστοσελίδα: Συντήρηση Αρχαιοτήτων και Έργων Τέχνης
Προτεινόμενη βιβλιογραφία: Τα Άπαντα του Καβάφη
Προτεινόμενο βιβλίο: Αληθινά Παραμύθια της Νάξου. Οι αρχαιολόγοι διηγούνται…
Προτεινόμενος ιστότοπος για τη Σάμο: Κοινωνία Ενεργών Πολιτών Σάμου
Δείτε όλο το Ντοκιμαντέρ "Ένας άλλος κόσμος"
ΟΛΟ ΤΟ MΟΥΣΙΚΟ ΕΡΓΟ ΜΙΚΗ ΘΕΟΔΩΡΑΚΗ
Συνιστώμενο ποίημα: Μπέρτολντ Μπρέχτ- ΑΚΟΥΜΕ: ΔΕ ΘΕΛΕΙΣ ΠΙΑ ΝΑ ΔΟΥΛΕΨΕΙΣ
ΜΑΖΙ ΜΑΣ
Ειδήσεις από τη γειτονιά μας

Η κατανομή ανά δήμο των 18,4 εκατ. ευρώ της πυροπροστασίας
Λέσβος: Στο ίδιο τραπέζι, εκπρόσωποι φορέων και απλοί πολίτες για το φυσικό περιβάλλον του
νησιού
Λέσβος: Προβλήματα ρύπανσης στους υγροτόπους της Καλλονής, νεκρά ψάρια δίπλα στον
βιολογικό
Εκδήλωση για το νερό διοργάνωσε η "Κοινωνία Ενεργών Πολιτών Σάμου"
ΑΠΟ ΤΟ ΒΙΒΛΙΟ ΤΟΥ Α. ΚΙΟΥΡΕΛΛΗ «ΤΑ ΛΟΥΤΡΟΥΒΕΙΑ ΤΗΣ ΧΙΟΥ»- Η
ελαιοπαραγωγή στη Χίο
Ειδήσεις από την Επαρχία Ικαρίας
Απονομή του τίτλου "Συνεργάτης ACCOBAMS" στο Ινστιτούτο Θαλάσσιας Προστασίας
«Αρχιπέλαγος»
Ενάντια στην Κρίση, για τα κοινά: Προς μια νέα Μεσόγειο, επιστημονική συνάντηση στην Ικαρία
 Δήμος Ικαρίας: Πρόγραμμα «Οικολογικοί Οικισμοί της Μεσογείου»
 Το Πρόγραμμα «Οικολογικοί Οικισμοί της Μεσογείου» θα πετύχει μόνο αν υπάρχει η
συμμετοχή των ντόπιων στις διαδικασίες λήψης αποφάσεων που αφορούν την ανάπτυξη του
τόπου τους
Διαμαρτυρία δήμου Ικαρίας για τον αποκλεισμό του Αγ. Κηρύκου από τα θερινά δρομολόγια των
γρήγορων πλοίων



Να γίνει πράξη η δέσμευση του υπουργού Υγείας ότι θα επανέλθει το Νοσοκομείο Ικαρίας
στο καθεστώς της διασύνδεσης με υγειονομική και διοικητική αυτοτέλεια
 Ο Υπουργός Υγείας για την αποσύνδεση του Νοσοκομείου Λήμνου από τη Μυτιλήνη και της
Ικαρίας από τη Σάμο ούτε λίγο ούτε πολύ αποκάλεσε τους Λημνιούς και τους Ικαριώτες
ζητιάνους
 Για το Εργατικό Κέντρο Σάμου και το Νοσοκομείο Ικαρίας: Μη στάξει η ουρά του γαϊδάρου
 ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΓΩΝΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΓΕΙΑ ΙΚΑΡΙΑΣ για την λήξη της κατάληψης του
Νοσοκομείου
 Εμπαιγμός για τους Καριώτες και τους Λημνιούς: «Ακόμα δεν μας έχει σταλεί ούτε η
εισήγηση ούτε η απόφαση»
Kυνηγώντας το χρόνο και τη μνήμη-Έγινε Σεμινάριο Προφορικής Ιστορίας στην Ικαρία
Η Ικαρία ως πάρκο της φύσης: μια τεράστια ευκαιρία από το Ikariamag
Έρευνα για την κατολισθητική επικινδυνότητα της Ικαρίας
 Συνεδρίασε η Επιτροπή για τους βοσκότοπους στην Ικαρία
 Για την κτηνοτροφία στην Ικαρία: Στοιχεία και πληροφορίες του Χαράλ. Φραδέλου
 Βόσκηση, υπερβόσκηση και Ικαρία- Μια παρουσίαση στο Δημοτικό Σχολείο Ευδήλου του
Ηλία Γιαννίρη
 Σφαγείο και Κτηνοτροφία στην Ικαρία, συνέντευξη του Λευτέρη Κόχυλα
Τα λιοτρίβια του χτές και του σήμερα της Ικαρίας, εργασία του Τεχνικού Λυκείου Ικαρίας
ΝΕΡΟΜΥΛΟΙ ΙΚΑΡΙΑΣ από εργασία του Τεχνικού Λυκείου Ικαρίας
Μνημείο Πολιτιστικής Κληρονομιάς ο Φάρος του Κάβο Πάπα στην Ικαρία
 Δυο ενδιαφέρουσες συνεντεύξεις- Νίκος Νταγιαντάς: Ο σκηνοθέτης του Little Land στο
ikariamag και στο Αθηνόραμα
 «Little Land» και «Hardships and Beauties»: δυο ντοκιμαντέρ- δυο όψεις το ίδιου θέματος,
του Ηλία Γιαννίρη
Γενική Εκλογοαπολογιστική Συνέλευση της Εταιρείας Ικαριακών Μελετών
Το Φεστιβάλ Ικαρίας οργανώνει θεατρική παράσταση και ρεσιτάλ τον Αύγουστο
Εκδόθηκε η Ποιητική συλλογή της Ηρώς Τσαρνά «Οι κασίες»
αλληλογραφία
Αλληλογραφία με την Περιφέρεια Β. Αιγαίου για την εκπροσώπηση της Ικαρίας και των Φούρνων
στην Περιφερειακή Επιτροπή Διαβούλευσης
Μηνύματα που έλαβα για την επιλογή μας να κάνουμε εναλλαγή με το Μιχάλη Μπάκα στο
Περιφερειακό Συμβούλιο Βορείου Αιγαίου
Αστειάκια που δημοσίευσε η Ρόζα Περάκη στο facebook

Σημείωμα της σύνταξης
Αγαπητοί αναγνώστες
Θα έδινα τον τίτλο «ποιος ασχολείται με αυτά;» σε αυτό το σημείωμα της σύνταξης:
Σε 26,8% ανήλθε το ποσοστό ανεργίας το Μάρτιο του 2013, έναντι 22,2% το Μάρτιο του 2012 και
26,7% το Φεβρουάριο του 2013, όπως ανακοίνωσε σήμερα η Ελληνική Στατιστική Αρχή (ΕΛΣΤΑΤ). Η
κατάσταση στην Ικαρία είναι τραγική και επιδεινούμενη. Αλλά, ποιος ασχολείται με αυτά;
Αλωνίζουν τα συνεργεία που στέλνει ο Μυτηλιναίος στα βουνά της Ικαρίας για να προχωρήσουν τις
μελέτες για την υλοποίηση του σχεδίου καταστροφής, αιφνιδιάζοντας ακόμη και τον ίδιο το Δήμο, που
δεν ξέρει τίποτε! Δουλεύουν εν κρυπτώ λοιπόν, υπογείως, και με τη φήμη που έχει διασπαρεί από
διάφορα παπαγαλάκια σε όλη την Ικαρία: «Ανεμογεννήτριες; Μα, έχει σταματήσει αυτή η ιστορία».
Αυτό λέει η πλειοψηφία των Ικαρίων, γιατί δεν είναι ενημερωμένη. Μέχρι να έρθει ο αιφνιδιασμός και
να τρέχουμε. Και ούτε οι μεγάλοι σύλλογοι (ΣΝΙ, ΣΙΕΠ, Φεστιβάλ Ικαρίας, Ετ. Ικ. Μελετών,
Πανικαριακή) ενεργοποιούνται για να βγάλουν αποφάσεις, ούτε ο Δήμος για να ενημερώσει, ούτε τα
τοπικά κόμματα (ΣΥΡΙΖΑ- ΔΗΜΑΡ- ΠΑΣΟΚ- ΝΔ. μόνο το ΚΚΕ και η ΑΣΠΙ έβγαλαν ανακοίνωση)
ούτε οι τοπικοί σύλλογοι των χωριών και οι περιβαλλοντικοί σύλλογοι, ούτε οι μελισσοκόμοι, οι
κυνηγοί, οι κτηνοτρόφοι, οι οικοδόμοι, οι ξενοδόχοι, οι πεζοπόροι. Ποιος ασχολείται με αυτά;
Έχουμε περάσει στη φάση που οι λυσσασμένοι νεοφιλελεύθεροι ψάχνουν για ζεστό χρήμα. Είχαν βρεί
ζεστό χρήμα με το χρηματιστήριο. Τα πήραν. Μετά πήραν το ζεστό χρήμα που ήταν στα ασφαλιστικά
μας ταμεία, τα νοσοκομεία, τα πανεπιστήμια. Μας χρέωσαν με τα μνημόνια για να δανειζόμαστε εμείς
και να ανακεφαλαιώνονται οι τράπεζες. Τι έμεινε; Το ζεστό χρήμα των καταθέσεων στις τράπεζες. Έ
τώρα θα βάλουν χέρι και στις καταθέσεις μας. Ποιος ασχολείται με αυτά;
Μετατρέπουν τους μικροιδιοκτήτες πρώτης κατοικίας και μικροχωραφιών σε ενοικιαστές της
ιδιοκτησίας τους με τα ετήσια χαράτσια. Ο κόσμος έχει ζαλιστεί από τις απανωτές σφαλιάρες. Έχει
πάθει ανοσία πιά και δέχεται εύκολα ιδιωτικοποιήσεις στα βουνά, στα σκουπίδια, στο νερό, στους
αιγιαλούς, στις ιαματικές πηγές. Υπηρεσίες εξαφανίζονται (ΙΚΑ, Νοσοκομεία, Εφορείες, Επιθεώρηση
Εργασίας, ΚΤΕΟ κλπ), στην παιδεία οι γονείς αναγκάζονται να πληρώνουν τις μεταφορές των μαθητών
γιατί δεν πληρώνονται οι λεωφορειούχοι, στην υγεία οι ανάπηροι αναγκάζονται να πηγαίνουν στη Σάμο
και στη Μυτιλήνη, οι ασθενείς πληρώνουν στα νοσοκομεία και οδηγούνται σε ιδιωτικά ιατρεία και σε
ιδιωτικά διαγνωστικά εργαστήρια, συχνά αγοράζουν τα φάρμακα από την τσέπη τους, εδώ και καιρό δεν
υπάρχει οδοντιατρική περίθαλψη, στην πρόνοια διαλύονται οι κοινωνικές δομές και η βοήθεια στο σπίτι,
στην ασφάλιση όλο και μειώνονται οι συντάξεις. Ποιος ασχολείται με αυτά;
«Μα, ούλοι εμείς εφέντη», μου έδωσε μια παλληκαρίσια απάντηση σύσσωμη η Ικαρία, και μετά
…ξύπνησα!
Κάπως πρέπει να πιάσουμε το νήμα από την αρχή.
Να καταλάβουμε τι είναι τα κοινά, τα δημόσια και κοινόχρηστα αγαθά και να μην τα κακοποιούμε,
ούτε να δεχόμαστε να ιδιωτικοποιείται ο κοινός μας πλούτος είτε από το Μυτιληναίο, είτε από την
υπερβόσκηση, είτε από τους καταπατητές ρεμάτων και βουνών, είτε από το ΤΑΙΠΕΔ.
Να ξαναδούμε την κοινωνική μας οικονομία, ιδιαίτερα μαζί με τους νέους.
Να μάθουμε την αξία της τοπικής παραγωγής και των τοπικών σπόρων. Και να καταλάβουμε ότι
καλλιεργώντας την τροφή μας είναι σαν να τυπώνουμε τα δικά μας χρήματα!
Και πολλά άλλα.
Το περιοδικό αυτό εκεί αποσκοπεί: Να ενημερώνει, να προβληματίζει, να ανοίγει δρόμους για κοινές
δράσεις. Δεν μας αρέσουν
η γκρίνια και η μιζέρια. Πιστεύουμε ότι μπορούμε, όλοι μαζί.
Μπήκαμε στον 8ο χρόνο της ηλεκτρονικής έκδοσης (περίοδος Β) και στο 15ο από τότε που άρχισε η
έντυπη έκδοση (περίοδος Α). Η ύλη που έχει συσσωρρευτεί είναι πολλή. Τα αφιερώματα μας επίσης
πολλά. Ελπίζουμε ότι βοηθάμε προς την ανάσταση της Ικαρίας.
Μέσα στα πολλά, δημιουργικά, αλλά ασυντόνιστα, που γίνονται στην Ικαρία, εύχομαι να ανταμώσουμε.
Όχι μόνο στα πανηγύρια και τις χοροεσπερίδες. Να βρεθούμε και στο βουνό μας, να το γνωρίσουμε
καλύτερα, γιατί, κακά τα ψέματα, δεν το ξέρουμε.
Και μην ξεχνάτε να υπογράφετε, εσείς και οι γνωστοί σας, κατά των 110 καταστροφικών
ανεμογεννητριών που θέλουν να βάλουν στο βουνό μας, ερήμην της κοινωνίας. Ας εκφράσουμε από
τώρα δυναμικά την αντίθεσή μας πριν να είναι πολύ αργά.
Καλή ανάγνωση και καλό καλοκαίρι
επιστροφή

Η σύνταξη

Επίκαιρα Θέματα
Ρεκόρ ανεργίας στο Αιγαίο μέσα σε ένα χρόνο
Απαιτείται επείγουσα ειδική νησιωτική πολιτική για την απασχόληση
Του Ηλία Γιαννίρη
Σε καμμιά άλλη περιοχή της Ελλάδας δεν επιδυνώθηκε τόσο η ανεργία μέσα σε ένα χρόνο
(Μάρτιος 2012-Μάρτιος 2013) όσο στο Αιγαίο. Η κατάσταση αυτή είναι απαράδεκτη. Πρέπει να
σημάνει συναγερμός στις Περιφέρειες Βορείου και Νοτίου Αιγαίου. Όπως θα εκτιμηθεί στη
συνέχεια και τα Ιόνια Νησιά πρέπει να βρίσκονται σε παρόμοια κατάσταση με αυτή του Αιγαίου.
Τα στοιχεία της ΕΛΣΤΑΤ δείχνουν ότι έχει καταρρεύσει η δομή της απασχόλησης στο Αιγαίο
πολύ περισσότερο από ότι σε όλες τις άλλες περιοχές της χώρας, που δείχνουν να κυμαίνονται
γύρω στον εθνικό μέσο όρο (121%). Όπως δείχνει ο πίνακας που ακολουθεί, η ποσοστιαία
διαφορά ανεργίας μέσα σε ένα χρόνο αυξήθηκε στο Αιγαίο κατά 185%! Αν συνεχιστεί αυτή η
τάση, το Αιγαίο μέσα σε λίγους μήνες θα είναι η περιοχή με τη μεγαλύτερη ανεργία στη χώρα.
Η μόνη ερμηνεία που μπορούμε να δώσουμε είναι αυτή του κατακερματισμένου γεωγραφικού
χώρου, δηλαδή της νησιωτικότητας, που δεν επιτρέπει σε άνεργους ενός νησιού να αναζητήσουν
εργασία μέσα σε μια ευρύτερη γεωγραφική περιοχή. Χαρακτηριστικό παράδειγμα σύγκρισης
αποτελεί η μεγαλόνησος Κρήτη, που μέσα σε ένα χρόνο είχε την μικρότερη ποσοστιαία διαφορά
σε όλη τη χώρα (107%).
Το ίδιο φαινόμενο της ανεργίας λόγω νησιωτικότητας μπορούμε να διαπιστώσουμε στην
αποκεντρωμένη διοίκηση Πελοποννήσου, Δυτικής Ελλάδας και Ιονίων Νήσων που έχει τη
δεύτερη χειρότερη επίδοση μετά το Αιγαίο (125%), γεγονός που αποδίδεται στα Ιόνια Νησιά.
Επομένως, θα πρέπει να υπάρξουν άμεσα μέτρα στήριξης της ανεργίας στο Αιγαίο και στα Ιόνια
Νησιά, προκειμένου να ανασχεθεί αυτή η ραγδαία επιδύνωση, που απειλεί με κατάρρευση την
τοπική οικονομία και την κοινωνική συνοχή.
Απαιτείται δηλαδή επείγουσα ειδική νησιωτική πολιτική για την απασχόληση.
Ποσοστό ανεργίας το Μάρτιο 2013 σε σύγκριση με το Μάρτιο 2012, κατά Αποκεντρωμένη Διοίκηση
Αποκεντρωμένη Διοίκηση
Μακεδονίας- Θράκης
Ηπείρου- Δυτ. Μακεδονίας
Θεσσαλίας- Στερ. Ελλάδας
Πελοποννήσου, Δυτικής Ελλάδας και Ιονίων Νήσων
Αττικής
Αιγαίου
Κρήτης
Σύνολο Ελλάδας
Αν δεν μπορείτε να δείτε τον επόμενο πίνακα πιέστε εδώ

Μάρτιος 2012
23,9
24,1
23,2
18,9
23,1
12,4
20,0
22,2

Μάρτιος 2013
28,0
29,9
26,6
23,6
27,9
23,0
21,4
26,8

Διαφορά %
117
124
115
125
121
185
107
121

Πηγή: http://www.statistics.gr/portal/page/portal/ESYE/BUCKET/A0101/PressReleases/A0101_SJO02_DT_MM_03_2013_01_F_GR.pdf
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Το κλείσιμο της Ελληνικής Ραδιοφωνίας και Τηλεόρασης αποσκοπεί στον αποκλεισμό της
από τον ψηφιακό χάρτη για τα επόμενα δεκαπέντε χρόνια;
Επιλέγουμε τα βασικά σημεία από το http://www.kefalonitikanea.gr/2013/06/digea.html της
Δήμητρας Σταυρίδου για τα Κεφαλονίτικα Νέα, 14 Ιουνίου 2013. Οι δικές μας σκέψεις που
παρεμβάλλονται στο κείμενο είναι υπογραμμισμένες με κίτρινο.
Να θυμίσουμε ότι τέτοιοι αποκλεισμοί δημοσίων φορέων έχουν ξαναγίνει στο παρελθόν. Ο ΟΤΕ
είχε αποκλειστεί από τον πρώτο διαγωνισμό κινητής τηλεφωνίας (του είχε απαγορευτεί) και μπήκε
πολύ αργότερα. Η αυτοδιοίκηση εκ των πραγμάτων αποκλείστηκε από τρία χρηματοδοτικά
πακέτα: Με την αναστάτωση με τα Συμβούλια Περιοχής ήταν αδύνατο να συμμετέχει στο Β.
ΚΠΣ. Η αναστάτωση του Καποδίστρια απέκλεισε τη συμμετοχή της στο Γ ΚΠΣ. Ο Καλλικράτης
της απομείωσε τόσο πολύ που δεν μπορεί να συμμετέχει στο τωρινό χρηματοδοτικό πακέτο.
ΗΓ













Πίσω από το κλείσιμο της ΕΡΤ Α.Ε. βρίσκεται προσπάθεια ανάθεσης των όλων των ψηφιακών
σημάτων πανελλαδικής εμβέλειας στη Digea;
Η Digea είναι ένα consortium των έξι μεγαλύτερων ιδιωτικών τηλεοπτικών σταθμών, των
παρόχων περιεχομένου δηλαδή Mega, Star, Ant1, Alpha, Σκάι και Μακεδονία TV.
Υπάρχει μία διαβούλευση μέχρι 30 Ιουνίου η οποία έχει βγει από την Εθνική Επιτροπή
Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδρομείων σε συνεργασία με τη Γενική Γραμματεία Επικοινωνιών
του Υπουργείου Ανάπτυξης για ένα διαγωνισμό που έχει φωτογραφικές διατάξεις, για να
πάρει μονοπωλιακά ένας συγκεκριμένος πάροχος, που δεν μπορεί να είναι άλλος από αυτόν
τον πάροχο, την Digea, όχι μόνο τις τέσσερις εθνικής εμβέλειας συχνότητες αλλά προφανώς
και τις δύο που θα είχε η ΕΡΤ, τις μόνες νόμιμες μέχρι τώρα. Η ΕΡΤ δεν θα πάρει πλέον μέρος
στη διαβούλευση.
Αυτή τη στιγμή πάνε δηλαδή να ελέγξουν όχι μόνο το περιεχόμενο αλλά και την εκπομπή, να
μπορεί δηλαδή ουσιαστικά αυτός που θα ελέγχει την ψηφιακή τηλεόραση να ελέγξει
ολόκληρο το τηλεοπτικό τοπίο. Αυτό συνδυάστηκε με το κλείσιμο της ΕΡΤ. Στις 30 Ιουνίου
προκηρύσσεται αυτός ο διαγωνισμός με τις φωτογραφικές διατάξεις.
Τόσο η ΕΡΤ όσο και η Digea μετείχαν στο μεταβατικό στάδιο της επίγειας ψηφιακής
τηλεόρασης. Από το 2008 μέχρι σήμερα κατάφεραν να εκπέμψουν ψηφιακά σε δέκα μόνο
σημεία από τα είκοσι τρία κέντρα εκπομπής που προέβλεπε η μεταβατική περίοδος! Για την
κάλυψη των 156 σημείων που προβλέπει ο ψηφιακός χάρτης για τις συχνότητες πανελλαδικής
εμβέλειας απαιτούνται μεγάλες επενδύσεις και πολλές άδειες για τις κεραίες και τους πομπούς.
[Τώρα, αυτές οι κεραίες και πομποί της ΕΡΤ θα είναι διαθέσιμα σε αυτόν που θα πάρει το
διαγωνισμό, του μοναδικού ιδιωτικού παρόχου δικτύου πανελλαδικής εμβέλειας!] Γίνεται,
λοιπόν, φανερό πως προβάλλει το μοντέλο του μονοπωλίου στην ψηφιακή μετάβαση
Ο πάροχος δικτύου μπορεί να είναι και πάροχος περιεχομένου, άρα τα ιδιωτικά κανάλια
μπορούν να λάβουν την άδεια δικτύου χωρίς πρόβλημα. … Θεωρείται δεδομένο πως θα
δώσουν μάχη η Nova- η μόνη που έχει ολοκληρώσει το ψηφιακό της δίκτυο κατά το
μεταβατικό στάδιο, η ΕΡΤ, η Digea και ίσως ο ΟΤΕ. Ποιος όμως θα κερδίσει τη μάχη; Η ΕΡΤ
εξαιρείται εκ του νόμου, οπότε στην πραγματικότητα η όλη φασαρία γίνεται για μια εταιρεία.
[Έτσι εξηγείται και το γιατί κάνουν την πάπια τα μεγάλα ιδιωτικά κανάλια και γιατί η DIGEA
έριξε το σήμα του 902 που μετέδιδε την ΕΡΤ των εργαζομένων.]
Μήπως λοιπόν το βιαστικό, εν μία νυκτί, κλείσιμο της Ελληνικής Ραδιοφωνίας και
Τηλεόρασης δεν αποσκοπούσε στη λεγόμενη κάθαρση της ΕΡΤ αλλά στον αποκλεισμό
της από τον ψηφιακό χάρτη για τα επόμενα δεκαπέντε χρόνια;
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Έντεκα φράσεις του Σιμου Κεδίκογλου - 11 ψεματα για την ΕΡΤ. Να τον καλέσει ο
εισαγγελέας
Το βρήκαμε στο διαδίκτυο. Μας είπαν ότι ήταν δημοσίευμα της Αυγής. Το διανθίσαμε με τις
παραγράφους με κίτρινο. ΗΓ.
Ιούνιος 12, 2013
1. Ο Σ. Κεδίκογλου είπε ότι «δεν υπάρχουν περιθώρια ανοχής για "ιερές αγελάδες" […] Δεν
μπορούμε να ανεχόμαστε θυλάκους αδιαφάνειας και δημόσιας σπατάλης. Η ΕΡΤ είναι μια
χαρακτηριστική περίπτωση μοναδικής αδιαφάνειας και απίστευτης σπατάλης».
Η ΕΡΤ δεν είναι «ιερή αγελάδα». Το Μάιο το υπουργείο Οικονομικών παραδέχθηκε ότι η ΕΡΤ
έχει πλεόνασμα 40,97 εκατ. ευρώ και συνεισφέρει με το 50% των εσόδων της ή 129 εκ. ευρώ στο
χρέος. Οι εργαζόμενοι έχουν υποστεί όλες τις μειώσεις των υπολοίπων εργαζομένων στις ΔΕΚΟ
καθώς μετά το 2010 και η ΕΡΤ εντάχθηκε στις ΔΕΚΟ.
Απίστευτη ομολογία . Η Κυβέρνηση διορίζει το διοικητικό Συμβούλιο και είναι ο ηθικός
αυτουργός της αδιαφάνειας και της δημόσιας σπατάλης. Να επέμβει αυτεπάγγελτα ο εισαγγελέας
και να καλέσει τον κ. Σ. Κεδίκογλου ως υπόλογο να δώσει στοιχεία και το ΔΣ της ΕΡΤ και να
καταλογίσει ευθύνες. Βέβαια, ο πρωθυπουργός ευθύνεται σοβαρά γιατί δεν ξέρει να κυβερνήσει.
2. Για «την ΕΡΤ οι πολίτες πληρώνουν χαράτσι με τους λογαριασμούς ηλεκτρικού: γύρω στα
300 εκ. ευρώ τον χρόνο!».
Το «χαράτσι για την ΕΡΤ είναι μόλις 4,25 ευρώ το μήνα! Από τα 300 εκ. το 25% πάει για την
ΛΑΓΗΕ [Λειτουργό Αγοράς Ηλεκτρικής Ενέργειας]. Δηλαδή στην ουσία από τα 300 εκ. τα 75 εκ.
εκατ. πηγαίνουν στον Λειτουργό Αγοράς Ηλεκτρικής Ενέργειας (ΛΑΓΗΕ), άλλα 40 εκατ. στο
υπουργείο Οικονομικών υπέρ του βασικού μετόχου, ενώ πηγαίνει και διψήφιος αριθμός
εκατομμυρίων στον ΦΠΑ. Και η νέα τηλεόραση, όμως, που θα ιδρύσει η συγκυβέρνηση
προβλέπει [άρθρο 6 του νόμου που κατέθεσαν] ότι θα έχει «έσοδα από ανταποδοτικό τέλος, ως
αντιστάθμισμα για την εκπλήρωση του στόχου της δημόσιας υπηρεσίας».
3. «Έχει τριπλάσιο έως επταπλάσιο κόστος από άλλους τηλεοπτικούς σταθμούς και
τετραπλάσιο έως εξαπλάσιο προσωπικό για πολύ μικρή τηλεθέαση: σχεδόν τη μισή και για
τα τρία δημόσια κανάλια μαζί από όση ένα μέσο εμπορικό κανάλι».
Το κόστος της ΕΡΤ αφορούσε συνολικά 2.907 εργαζομένους, τρία πανελλαδικής εμβέλειας
κανάλια, δύο δορυφορικά, πέντε κεντρικούς ραδιοσταθμούς, 19 περιφερειακούς, 35 σταθμούς
εκπομπής. Παράλληλα είχε και τα Μουσικά Σύνολα. Να σημειωθεί ότι κάλυπτε όλες τις
εκδηλώσεις του Προέδρου της Δημοκρατίας, του πρωθυπουργού και όλων των κομμάτων σε
Ελλάδα και εξωτερικό δίνοντας «δωρεάν» την εικόνα [το γνωστό pool].
Όσον αφορά την τηλεθέαση μόνο η ΝΕΤ είχε τον περασμένο Ιούνιο 9,5% και είχε βγει πρώτη,
μαζί με το Mega, στην ενημέρωση για τις εκλογές. Μέσα σε ένα χρόνο και μετά την απαξίωση
από την συγκυβέρνηση κατρακύλησε στο 4,5%. Και πάλι η τηλεθέαση της ΕΡΤ θα πρέπει να
υπολογίζεται αθροιστικά και για τα τρία κανάλια [ΕΤ-1, ΝΕΤ και ΕΤ-3].
Ο κ. Σ. Κεδίκογλου ελέγχεται για τη νοημοσύνη του όταν θεωρεί την ΕΡΤ ως ένα ιδιωτικό κανάλι,
που μάλιστα δεν πληρώνει αυτά που χρωστάει στο κράτος.
4. Έχει τεράστια περιουσία, η οποία παραμένει αδρανής, αν δεν λεηλατείται υπέρ του
ανταγωνισμού.
Δεν είναι ευθύνη των εργαζομένων να «εκμεταλλευτούν» την περιουσία της ΕΡΤ –κυρίως κτήρια.
Όσο για το αρχείο της ΕΡΤ, για το οποίο ενδιαφέρονται όψιμα, επί των ημερών στελεχών της ΝΔ
και του ΠαΣοΚ, που διαχειρίστηκαν τόσα χρόνια την ΕΡΤ, έγινε «φύλο και φτερό». Είναι γνωστό
ότι βίντεο ιστορικών σίριαλ και εκπομπών χρησιμοποιήθηκαν για να «γραφτούν» ποδοσφαιρικοί
αγώνες. Το αρχείο είναι ήδη ημικατεστραμμένο, ενώ, όπως γράφουν τα Νέα, «στέλεχος
προηγούμενης διοίκησης είχε παραδώσει με μίσθωμα 15.000 ευρώ το πολύτιμο αθλητικό αρχείο».

6. Έχει καθεστώς αδιαφάνειας στη διαχείρισή της: Μιλάμε για μια εταιρεία με έξι
λογιστήρια που δεν επικοινωνούν μεταξύ τους.
Και για να τα ενοποιήσει έπρεπε να κλείσει η ΕΡΤ; Ποιος εμπόδισε την σημερινή κυβέρνηση,
όπως και τις προηγούμενες να τα ενοποιήσουν;
Ο κ. Σ. Κεδίκογλου ομολογεί την ανικανότητα της κυβέρνησης και του ΔΣ που έχει διορίσει. Θα
πρέπει να επέμβει αυτεπάγγελτα ο εισαγγελέας και να καλέσει τον κ. Κεδίκογλου να δώσει
στοιχεία για να καταλογιστούν ευθύνες για τη μη επικοινωνία των 6 λογιστηρίων.
7. Καθεστώς αδιαφάνειας στη διαχείριση των συμβάσεων, καθεστώς ακόμη μεγαλύτερης
αδιαφάνειας στη διαχείριση του υλικού, το οποίο δεν έχει απογραφεί εδώ και... οκτώ χρόνια.
Κατ' αρχήν αν υπάρχει αδιαφάνεια πρέπει να πάνε στον εισαγγελέα τα στοιχεία. Και θα πρέπει
αυτεπάγγελτα ο εισαγγελέας να καλέσει τον κ. Κεδίκογλου να προσκομίσει τα σχετικά στοιχεία.
Και, βέβαια, ο κ. Κεδίκογλου μπορεί να ρωτήσει τους συνοδοιπόρους του σε ΝΔ και ΠαΣοΚ γιατί
δεν έκαναν απογραφή…
8. Προνόμια για τους εργαζομένους, που χρεώνουν τεράστιο αριθμό υπερωριών.
Οι υπερωρίες και τα εκτός έδρας εκτιμώνται σε 8 εκ. τον χρόνο και «χρησιμοποιούνται» κυρίως
για κάλυψη εκδηλώσεων του πολιτικού συστήματος. Ο μέσος μηνιαίος μισθός στην ΕΡΤ είναι
2.840 ευρώ μεικτά [92 εκ. για μισθοδοσία στον προϋπολογισμό, διά 12 μήνες και διά 2.656
εργαζόμενους. Συνολικά είναι 2.907 οι εργαζόμενοι αν υπολογιστούν και οι των ειδικών θέσεων,
σύμβουλοι, κ.λπ.]. Ενδεικτικά: παρουσιάστρια ειδήσεων «ειδικής θέσης» εισπράττει καθαρά
2.152 ευρώ τον μήνα και σκηνοθέτης με υπηρεσία από το 1998, μονιμοποιημένος το 2006,
αμείβεται με 1.050 ευρώ. Μόνο ετησίως δαπανώνται 1,4 εκ. ευρώ μόνο για τους μισθούς 11
ειδικών συμβούλων και 16 ατόμων «ειδικών θέσεων».
9. Για να μην αναφερθούμε στα τεράστια ποσά τα οποία μοιράζει σε ιδιωτικές παραγωγές,
τις οποίες θα μπορούσε να κάνει με πολύ λιγότερα χρησιμοποιώντας τα δικά της μέσα, τα
οποία έχει πληρώσει ακριβά ο φορολογούμενος.
Τις εξωτερικές παραγωγές δεν τις αποφασίζουν οι εργαζόμενοι στην ΕΡΤ, αλλά η διοίκηση,
δηλαδή οι εντεταλμένοι της εκάστοτε κυβέρνησης, δηλαδή αυτοί που τώρα την κλείνουν.
Μάλιστα οι δημοσιογράφοι της ΕΡΤ είχαν καταγγείλει πρόσφατα ότι εκπομπές που
χρησιμοποιούσαν στούντιο, εξοπλισμό και έμψυχο δυναμικό της ΕΡΤ, βαφτίστηκαν «μεικτές»
παραγωγές και τα χρήματα κατέληγαν σε εξωτερικές εταιρείες παραγωγής. Η διοίκηση είχε δώσει
και «προίκα», ως κονδύλι προετοιμασίας, την πρώτη εκπομπή με 27.000 ευρώ.
Ο κ. Κεδίκογλου πρέπει να κληθεί από τον εισαγγελέα να δώσει εξηγήσεις για την
κατασπατάληση δημοσίου χρήματος.
10. Συντηρεί περιοδικό χωρίς αναγνώστες.
Η «Ραδιοτηλεόραση», με 15 εργαζομένους, είχε τα τελευταία χρόνια εβδομαδιαία κυκλοφορία
11.000-13.000 αντιτύπων. Κλείνεις το περιοδικό αν δεν «πουλάει», δεν κλείνεις την ΕΡΤ.
11. Η ΕΡΤ έχει εξελιχθεί σε ένα σκάνδαλο που το βλέπουν καθημερινά όλοι, αλλά δεν
τόλμησε να το αγγίξει κανείς. Αυτά όλα τελειώνουν. Η κυβέρνηση αποφάσισε να κλείσει την
ΕΡΤ. Το προσωπικό της θα αποζημιωθεί κανονικά.
Από τον περασμένο Νοέμβριο οφείλονται δεδουλευμένες υπερωρίες, νυχτερινά και εξαιρέσιμες
και 10.000 ρεπό στους εργαζομένους.
Αυτά τα χρεωστούμενα μαζί με τις αποζημιώσεις θα πληρωθούν από το δημόσιο και όχι από τα
έσοδα της ΕΡΤ. Δηλαδή, θα επιβαρυνθεί ο ελληνικός λαός.
επιστροφή

Η Νομοθετική Πράξη για το κλείσιμο της ΕΡΤ ανοίγει τον δρόμο για απολύσεις στις ΔΕΚΟ
Τι σημαίνει η έκδοσή της για το προσωπικό των δημόσιων εταιρειών
11/06/2013
Ανοίγει ο δρόμος για μαζικές απολύσεις στο προσωπικό των δημοσίων εταιρειών και των
οργανισμών, σύμφωνα με την Πράξη Νομοθετικού Περιεχομένου που δημοσιεύθηκε την Τρίτη
στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.
Στη διακριτική ευχέρεια των συναρμοδίων υπουργών είναι πλέον ποιες από τις ΔΕΚΟ, τα Νομικά
Πρόσωπα Δημοσίου Δικαίου (ΝΠΔΔ), τα Νομικά Πρόσωπα Ιδιωτικού Δικαίου (ΝΠΙΔ) και τις
δημόσιες επιχειρήσεις που χρηματοδοτούνται από το κράτος, όπως και των θυγατρικών εταιρειών
των επίμαχων φορέων (ΝΠΔΔ, κ.λπ.) θα καταργηθούν ή θα συγχωνευθούν.
Ειδικότερα, η επίμαχη ΠΝΠ αντικαθιστά παράγραφο του νόμου 3429/2005 και προβλέπει ότι
κοινή υπουργική απόφαση θα καθορίζει ποια θα είναι η «τύχη» των ΝΠΔΔ, ΝΠΙΔ, κτλ., των
εργαζομένων σ' αυτές, των περιουσιών τους, των υποχρεώσεών τους κτλ., σε περίπτωση
κατάργησης ή συγχώνευσης τους, όπως επίσης θα καθορίζεται και η διακοπή της λειτουργίας
τους. Επίσης, θα καθορίζεται και η «τύχη» των θυγατρικών εταιρειών των ΝΠΔΔ και των ΔΕΚΟ
(εφόσον έχουν).
Ακόμη, κοινή υπουργική απόφαση θα καθορίζει την «τύχη» της αυτοδίκαιης λύσης των πάσης
φύσεως εργασιακών σχέσεων, την αυτοδίκαιη λήξη όλου του αποσπώμενου προσωπικού, την
«τύχη» των συμβάσεων έργου, την αυτοδίκαιη λήξη της θητείας «των οργάνων διοίκησης», των
εκκρεμών δικών, όπως επίσης θα προβλέπει τον καθορισμό των προσώπων και οργάνων που
απαιτούνται για τη διαδοχή των ΔΕΚΟ, ΝΠΔΔ, κ.λπ.
Η ΠΝΠ αντικαθιστά την παράγραφο 2 άρθρου 14Β του νόμου 3429/2005. Η προηγούμενη
παράγραφος 1 του άρθρου 14Β του νόμου 3429/2005, (όπως αυτή τροποποιήθηκε με το άρθρο 40
του νόμου 3710/2008 και το άρθρο 66 του νόμου 4002/2011), αναφέρει τα εξής:
«Με κοινή απόφαση του υπουργού Οικονομικών και του κατά περίπτωση εποπτεύοντος υπουργού:
α) οι Ανώνυμες Εταιρείες με την επωνυμία Κτηματική Εταιρεία του Δημοσίου ΑΕ (ΚΕΔ ΑΕ),
Οργανισμός Διαχείρισης Δημοσίου Υλικού ΑΕ (ΟΔΔΥ ΑΕ), Ελληνική Ραδιοφωνία Τηλεόραση ΑΕ
(ΕΡΤ ΑΕ), Εταιρεία Τουριστικής Ανάπτυξης ΑΕ, Οργανισμός Σχολικών Κτιρίων ΑΕ (ΟΣΚ ΑΕ),
Δημόσια Επιχείρηση Ανέγερσης Νοσηλευτικών Μονάδων ΑΕ (ΔΕΠΑΝΟΜ ΑΕ), Θέμις
Κατασκευαστική ΑΕ, Ελληνικός Οργανισμός Μικρών - Μεσαίων Επιχειρήσεων και Χειροτεχνίας ΑΕ
(ΕΟΜΜΕΧ ΑΕ),
β) τα Νομικά Πρόσωπα Ιδιωτικού Δικαίου με την επωνυμία Ινστιτούτο Γεωλογικών και
Μεταλλευτικών Ερευνών (ΙΓΜΕ) και Εθνικό Ιδρυμα Νεότητας (ΕΙΝ) και
γ) άλλα Νομικά Πρόσωπα Ιδιωτικού Δικαίου που ανήκουν στο κράτος, εφόσον επιχορηγούνται
τακτικά από κρατικούς πόρους και άλλες δημόσιες επιχειρήσεις, εφόσον το Ελληνικό Δημόσιο είναι
κύριο του συνόλου του καταβεβλημένου μετοχικού τους κεφαλαίου, μπορεί, αν επιβαρύνουν τον
κρατικό προϋπολογισμό άμεσα ή έμμεσα ή αν επιδιώκουν παρεμφερή σκοπό ή για τον
εξορθολογισμό του κόστους λειτουργίας τους:
αα) να καταργούνται, να συγχωνεύονται ή να διασπώνται με απορρόφηση ή με σύσταση νέων
εταιρειών ή με απορρόφηση και σύσταση νέων εταιρειών ή/και
ββ) να αποσπώνται από αυτά περιουσιακά στοιχεία ή επιχειρηματικές μονάδες ως κλάδος ή τμήμα
και να εισφέρονται σε άλλη Ανώνυμη Εταιρεία ή/και να μεταφέρεται και να ανατίθεται η ασκούμενη
δραστηριότητα ή ο επιδιωκόμενος σκοπός σε άλλο νομικό πρόσωπο,
δ) Ειδικότερα, με την κοινή απόφαση της παρούσας παραγράφου, συγχωνεύονται σε ενιαίο φορέα με
την επωνυμία «Ενιαίος Γεωργικός Οργανισμός - Δήμητρα» τα Νομικά Πρόσωπα Ιδιωτικού Δικαίου
με την επωνυμία:
αα) Εθνικό Ιδρυμα Αγροτικής Έρευνας (ΕΘΙΑΓΕ),
ββ) Οργανισμός Γεωργικής Επαγγελματικής Εκπαίδευσης, Κατάρτισης και Απασχόλησης (ΟΓΕΕΚΑ)
- Δήμητρα,
γγ) ο Οργανισμός Πιστοποίησης και Επίβλεψης Γεωργικών Προϊόντων (ΟΠΕΓΕΠ) με διακριτικό
τίτλο AGROCERT και
δδ) ο Ελληνικός Οργανισμός Γάλακτος και Κρέατος (ΕΛΟΓΑΚ)».

http://www.tovima.gr/society/article/?aid=517471&h1=true#commentForm
Να θυμίσουμε ότι ανάμεσα στις υπογραφές του Ν. 4002/2011φιγουράρει και αυτή του προέδρου
του ΠΑΣΟΚ κ. Ελ. Βενιζέλου!
επιστροφή
Η ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗ ΤΟΥ ΜΕΤΑΛΛΕΥΤΙΚΟΥ ΚΩΔΙΚΑ ΕΙΝΑΙ ΑΜΕΣΑ ΣΥΝΔΕΔΕΜΕΝΗ
ΜΕ ΤΗΝ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΟΥ ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΤΗΝ ΕΠΙΤΑΓΗ ΓΙΑ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ
ΤΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ
25.04.2013
Δευτέρα 22 Απριλίου, 7:30μμ, «Οικόπολις» Θεσσαλονίκη
Σημαντικά συμπεράσματα από την εκδήλωση των Οικολόγων Πράσινων για την αναγκαιότητα
αλλαγής του Μεταλλευτικού Κώδικα
Ιδιαίτερα σημαντικούς προβληματισμούς πυροδότησε η εκδήλωση με θέμα "Η αναγκαιότητα
αλλαγής του αποικιοκρατικού Μεταλλευτικού Κώδικα" που οργάνωσε η θεματική ομάδα
Περιβάλλοντος και οι Οικολόγοι Πράσινοι νομού Θεσσαλονίκης, τη Δευτέρα 22 Απριλίου. Ο
Συντονιστής των Οικολόγων Πράσινων και πρώην ευρωβουλευτής, Μιχάλης Τρεμόπουλος,
δήλωσε στο ξεκίνημα της εκδήλωσης για τον Μεταλλευτικό Κώδικα (Μ.Κ.) ότι «είναι ευκαιρία
αλλά και πιεστική αναγκαιότητα να ανοίξουμε το θέμα του παρωχημένου αυτού νομοθετήματος και
να απαιτήσουμε την αλλαγή του προς μια κατεύθυνση που θα προστατεύει το περιβάλλον και τις
τοπικές κοινωνίες». Ο ομότιμος καθηγητής Γεωλογίας του Α.Π.Θ., Σαράντης Δημητριάδης,
υποστήριξε ότι «η επεξεργασία για την αλλαγή του Μ.Κ., με κύριο άξονα την καλύτερη προστασία
του περιβάλλοντος και της δημόσιας υγείας, αποτελεί ένα απαιτητικό έργο, το οποίο χρειάζεται πολύ
χρόνο και δημοκρατικό διάλογο για να ολοκληρωθεί, αλλά κάτι τέτοιο είναι απαραίτητο για μια
ευνομούμενη δημοκρατική πολιτεία». Ο Λέκτορας στο Τμήμα Χημικών Μηχανικών της
Πολυτεχνικής Σχολής του ΑΠΘ, Γιώργος Τριανταφυλλίδης, εστίασε στη μεταλλουργία χρυσού
και υποστήριξε ότι «τα κύρια σημεία που πρέπει να αλλάξουν στον Μ.Κ. είναι: α) η προστασία του
περιβάλλοντος και κυρίως των υδροφορέων, β) η περιεκτικότητα σε χρυσό των υπό εξόρυξη εδαφών
ή αλλιώς ο χαρακτηρισμός ενός πετρώματος ως «κοίτασμα» και γ) η φορολόγηση των πραγματικών
κερδών των μεταλλευτικών εταιρειών». Ο Τόλης Παπαγεωργίου, εκπρόσωπος του
Παρατηρητηρίου Μεταλλευτικών Δραστηριοτήτων, δήλωσε ότι: «Θα υπάρξει μια ακόμη
μεγαλύτερη επίθεση για μεταλλεύματα στην ξηρά και στη θάλασσα της χώρας μας, χωρίς να
μπορούμε να προφυλαχτούμε από οποιονδήποτε Μ.Κ. Ο μόνος τρόπος είναι να αντισταθούμε τώρα.
Το μόνο που έχει μείνει είναι το άρθρο 120 του Συντάγματος, το παλιό 114, που αναφέρει ότι η
εφαρμογή του Συντάγματος επαφίεται στον πατριωτισμό των Ελλήνων. Εμείς γι’ αυτό παλεύουμε,
για τη δημοκρατία. Να μεταθέσουμε λοιπόν την αλλαγή του Μ.Κ. για πιο ήρεμες εποχές, χωρίς την
πίεση των δανειστών μας και τώρα να υποστηρίξουμε την εφαρμογή του Συντάγματος». Η Ελεάννα
Ιωαννίδου, νομικός με εξειδίκευση σε θέματα περιβάλλοντος και στέλεχος των Οικολόγων
Πράσινων ανέφερε ότι: «Η οποιαδήποτε συζήτηση για τον μεταλλευτικό κώδικα σήμερα οφείλει
πρωτίστως να στοχεύσει στον προσδιορισμό, με επιστημονικά κριτήρια, του τι είναι ορυκτός
πλούτος, με άλλα λόγια σε ένα αντικειμενικό θεσμικό πλαίσιο για το πότε μια εξόρυξη μπορεί να
είναι περιβαλλοντικά και οικονομικά βιώσιμη. Είναι, βέβαια, σαφές ότι στη Χαλκιδική δεν
συντρέχουν αυτές οι προϋποθέσεις και αυτός είναι ο λόγο για τον οποίο οι Οικολόγοι Πράσινοι
είμαστε κατηγορηματικά αντίθετοι στα υλοποιούμενα σχέδια. Γιατί το περιβάλλον, σε μια
δημοκρατία, πρέπει να αντιμετωπίζεται ως θεμέλιο ευημερίας και όχι ως αντικείμενο λεηλασίας».
Οι Οικολόγοι Πράσινοι θεωρούν ότι τα ζητήματα που άπτονται του Μ.Κ. είναι πολύ σημαντικά
και συνδέονται όχι μόνο με τη μεταλλευτική πολιτική της Ελλάδας, αλλά και με το αναπτυξιακό
πρότυπο που προτίθεται αυτή να ακολουθήσει. Αυτό το αναπτυξιακό πρότυπο βέβαια, σχετίζεται
και με τις επιλογές και κατευθύνσεις που ενδέχεται να λάβει στο μέλλον το εγχείρημα της
Ευρωπαϊκής Ένωσης και με το κατά πόσο θα είναι εφικτό αυτό να συμβάλει στην μεταστροφή του
σημερινού μοντέλου που οδηγεί με όλο και εντατικότερους ρυθμούς στην καταστροφή του

πλανήτη. Γι’ αυτό και οι Οικολόγοι Πράσινοι θα συνεχίσουν να θέτουν τα ζητήματα της
μεταλλευτικής πολιτικής σε επίπεδο ελληνικού και ευρωπαϊκού κοινοβουλίου, ταυτόχρονα με τις
επαφές τους και τη στήριξη σε τοπικά κινήματα προστασίας του περιβάλλοντος.
Για περισσότερες πληροφορίες: Γιώργος Μπλιώνης, 2310-266705.
Πιο αναλυτικά, τα κείμενα των παρουσιάσεων, φωτογραφίες και βίντεο από την εκδήλωση μπορούν
να βρεθούν εδώ:
http://ecogreensalonika.wordpress.com/2013/04/25/revision-of-the-mining-code-in-greece-greekgreen-party/
επιστροφή
Καταργείται το δικαίωμα ελεύθερης πρόσβασης στη γεωχωρική πληροφορία;
Τρίτη 11 Ιουνίου 2013
Καταργείται ο Οργανισμός Κτηματολογίου και Χαρτογραφήσεων Ελλάδας (ΟΚΧΕ), το
αντίστοιχο δηλαδή της ΕΛΣΤΑΤ για το σύνολο των εθνικών γεωχωρικών δεδομένων από όλα τα
υπουργεία!
Ο τεράστιος πλούτος των δεδομένων που είναι κρίσιμα για τον εθνικό σχεδιασμό, την εθνική
οικονομία και ανάπτυξη, την ασφάλεια και βέβαια την προστασία και βιώσιμη διαχείριση τού
περιβάλλοντος και των φυσικών πόρων μεταβιβάζονται στο νομικό πρόσωπο ιδιωτικού δικαίου
«Κτηματολόγιο ΑΕ». Υπενθυμίζεται ότι σύμφωνα με απόφαση της Διυπουργικής Επιτροπής
Αποκρατικοποιήσεων (πρ. συν. 205/25.04.2012), η Κυβέρνηση θέτει σε διαδικασία πλήρους
ιδιωτικοποίησης την Κτηματολόγιο ΑΕ.
Η περιβαλλοντική οργάνωση WWF Ελλάς χαρακτηρίζει απαράδεκτη την απόσυρση του
Δημοσίου από την κυριότητα και διάθεση προς την κοινωνία της γεωχωρικής πληροφορίας (της
οποίας τη συλλογή έχουν ήδη πληρώσει οι φορολογούμενοι), καθώς:
1. Η γνώση του χώρου είναι αγαθό που διατίθεται δωρεάν: Με βάση την κοινοτική νομοθεσία
(οδηγία INSPIRE 2007/2/ΕΚ), η γεωχωρική πληροφορία αποτελεί δημόσιο αγαθό και διατίθεται
στο κοινό δωρεάν. Μια επιχείρηση ιδιωτικού δικαίου, από την οποία μάλιστα το Δημόσιο έχει
ανακοινώσει ότι αποσύρεται, δεν δεσμεύεται από την υποχρέωση δωρεάν διάθεσης αυτής της
πληροφορίας.
2. Καταργεί το δικαίωμα πρόσβασης του κοινού σε πληροφορία: Με βάση την κοινοτική
νομοθεσία (οδηγία 2003/4/ΕΚ), τα γεωχωρικά δεδομένα αποτελούν περιβαλλοντική πληροφορία,
την οποία οι δημόσιοι φορείς υποχρεούνται να διαθέτουν απρόσκοπτα στο κοινό. Η υποχρέωση
αυτή δεν δεσμεύει τα νομικά πρόσωπα ιδιωτικού δικαίου, όπως εν προκειμένω η Κτηματολόγιο
ΑΕ.
3. Η γεωχωρική πληροφορία αποτελεί ευθύνη του Δημοσίου στα κράτη μέλη της ΕΕ: Σε
επίπεδο κρατών μελών της ΕΕ, ο συντονισμός, η διαχείριση και η διάθεση προς κάθε
ενδιαφερόμενο της γεωχωρικής πληροφορίας που καλύπτεται από την Οδηγία INSPIRE αποτελεί
ευθύνη φορέων του δημόσιου τομέα (βλ. σημείωση). Η Ελλάδα γιατί αποποιείται αυτή τη
σημαντική ευθύνη;
Με δεδομένο ότι η κατάργηση του εθνικού φορέα γεωχωρικής πληροφορίας και η εκχώρηση
αυτής της εξουσίας σε ιδιωτικό φορέα δεν αποτελεί επιταγή του Μνημονίου, η ευθύνη βαραίνει
αποκλειστικά και συνολικά την Κυβέρνηση. Βαραίνει όμως και προσωπικά τον Υπουργό ΠΕΚΑ
Ευάγγελο Λιβιεράτο, ο οποίος ίσως ξεχνάει ότι είναι πολιτικά υπεύθυνος για τη σωστή τήρηση
της εθνικής και κοινοτικής περιβαλλοντικής νομοθεσίας.
Αποτελεί απαράδεκτη οπισθοδρόμηση το γεγονός ότι αντί το κράτος να ενισχύει τη διαφάνεια και
τη διάχυση στην κοινωνία της σημαντικής γνώσης για τον χώρο και τον φυσικό πλούτο της
χώρας, η Κυβέρνηση επιλέγει τον σκοτεινό δρόμο της διάλυσης σημαντικών κόμβων
πληροφορίας, όπως ο ΟΚΧΕ.
Σε μια εποχή γενικευμένης κρίσης, αναδεικνύεται ο σημαντικός ρόλος μιας ισχυρής κοινωνίας
πολιτών και περιβαλλοντικών οργανώσεων, όπως το WWF Ελλάς, που διαθέτουν με διαφάνεια σε
κάθε ενδιαφερόμενο πολύτιμα εργαλεία γνώσης για την πραγματική φυσική κληρονομιά της

χώρας. Σε σχέση με τη γεωχωρική πληροφορία, ιδιαίτερη πλέον σημασία αποκτά το ανοιχτά
διαθέσιμο εργαλείο γεωχωρικής γνώσης ΟΙΚΟΣΚΟΠΙΟ, το οποίο ήδη χρησιμοποιούν πολλές
δημόσιες υπηρεσίες, καθώς προσφέρει σημαντική πληροφορία που μερικώς καλύπτει την έλλειψη
σχετικής πληροφορίας.
Το WWF Ελλάς καλεί τους βουλευτές να κατακρίνουν και να καταψηφίσουν συνολικά το
απαράδεκτο σχέδιο νόμου «Συμπλήρωση των διατάξεων περί Εθνικού Κτηματολογίου και
άλλες ρυθμίσεις» που κατέθεσε το ΥΠΕΚΑ και συζητείται αυτές τις μέρες στη Βουλή.
Περισσότερες πληροφορίες:
Θεοδότα Νάντσου, συντονίστρια πολιτικής WWF Ελλάς, τηλ: 210 33 14 893, tnantsou@wwf.gr
Ιάσονας Κάντας, υπεύθυνος τύπου WWF Ελλάς, κιν: 697 185 9632, i.kantas@wwf.gr
Σημειώσεις προς συντάκτες
1. Στην ΕΕ, ο συντονισμός, η διαχείριση και η διάθεση προς κάθε ενδιαφερόμενο της
γεωχωρικής πληροφορίας που καλύπτεται από την Οδηγία INSPIRE αποτελεί ευθύνη φορέων του
δημόσιου τομέα. Ενδεικτικά, στη Γερμανία την αρμοδιότητα διαχείρισης της γεωχωρικής
πληροφορίας έχουν οι οργανισμοί Geo Data Infrastructure Germany (GDI-DE) και η
Ομοσπονδιακή Υπηρεσία Χαρτογραφίας και Γεωδεσίας· στην Ολλανδία, σχετικές αρμοδιότητες
έχουν η Υπηρεσία Κτηματολογίου και Καταγραφής Γης, η Kadaster και η Geonovum· στη
Νορβηγία, την αρμοδιότητα έχει η Νορβηγική Αρχή Χαρτογράφησης· στο Βέλγιο, αρμοδιότητα
έχει το Εθνικό Γεωγραφικό Ινστιτούτο· στη Δανία, την αρμοδιότητα έχει η GEUS (De Nationale
Geologiske Undersøgelser for Danmark og Grønland).
2. Σύμφωνα με καταγγελία του Συλλόγου Υπαλλήλων ΥΠΕΧΩΔΕ (20 Μαΐου 2013), η
Κτηματολόγιο ΑΕ «κρατούσε κλειστά επί σειρά ετών» σημαντικά δεδομένα, ακόμα και από τις
υπηρεσίες του ΥΠΕΚΑ.
3. Το Οικοσκόπιο του WWF Ελλάς είναι μια συγκεντρωτική απεικόνιση πληροφοριών για τον
ελληνικό χώρο και το περιβάλλον. Στόχος του είναι να προσφέρει σε κάθε ενδιαφερόμενο πολίτη
ή φορέα άμεση, έγκυρη και κατανοητή πληροφορία για το περιβάλλον της χώρας μας. Όσα
απεικονίζονται στο Οικοσκόπιο αποτελούν είτε επίσημα δεδομένα των φορέων της πολιτείας, είτε
στοιχεία που έχουν προκύψει από την ανάλυση δημοσιευμένων επιστημονικών εργασιών και
αναφορών ή δεδομένα που αποτελούν το προϊόν εργασιών και δράσεων του WWF Ελλάς. Το
Οικοσκόπιο και όλες οι βάσεις δεδομένων και οι εφαρμογές που συμπεριλαμβάνει
συγχρηματοδοτήθηκαν από τα κοινωφελή ιδρύματα Ι.Σ. Λάτση, Α.Γ. Λεβέντη, Μποδοσάκη και
MAVA Fondation pour la Nature, καθώς και από τις εισφορές των υποστηρικτών της οργάνωσης.
επιστροφή
Ευρωπαϊκό τελεσίγραφο για τις περιοχές Natura
10/06/2013
Τη μακαριότητα της ηγεσίας του ΥΠΕΚΑ ταράσσει (;) επιστολή της Γενικής Διεύθυνσης
Περιβάλλοντος της Ε.Ε., η οποία ζητά επιτακτικά να μάθει τι έχει πράξει για την προστασία των
ήδη χαρακτηρισμένων Ειδικών Ζωνών Διατήρησης του ευρωπαϊκού δικτύου Νatura 2000, όπως
υποχρεούται, αλλά και αν έχει οριοθετήσει νέες. Διαφορετικά, θα ακολουθήσει τον γνωστό δρόμο
της διαδικασίας επί παραβάσει λόγω μη συμμόρφωσης με την Οδηγία 92/43 περί οικοτόπων. Ως
είθισται, δίνει διορία το αργότερο έως τις 20 Ιουλίου για να λάβει απαντήσεις. Η αλήθεια είναι ότι
όχι μόνο έχει “παραχθεί” το απόλυτο τίποτα, αλλά, αντίθετα, νομοθετήθηκε η διάλυση του
συστήματος προστατευόμενων περιοχών με ανορθόδοξες συγχωνεύσεις και καταργήσεις των
φορέων διαχείρισης των λίγων προστατευόμενων περιοχών, χωρίς ουδεμία μέριμνα για την τύχη
τους μετά το 2015.
Η επιστολή έφυγε από τις Βρυξέλλες στις 22 Απριλίου και το περιεχόμενό της αναδεικνύει την
αδιαφορία των κυβερνώντων για τον φυσικό πλούτο της χώρας, τον οποίο προσφέρουν σε πολλές
περιπτώσεις και με σειρά νομοθετημάτων προς “ανάπτυξη” και της ευλογίες της τρόικας, στην
οποία συμμετέχει η Ε.Ε. Όπως είναι γνωστό, έχουν χαρακτηριστεί ως τόποι κοινοτικής σημασίας

239 περιοχές, αρχής γενομένης από το 2006, που σε κάποιες περιπτώσεις ταυτίζονται με τις Ζώνες
Ειδικής Προστασίας της Ορνιθοπανίδας, με την πιο πρόσφατη επικαιροποίηση την άνοιξη του
2011 και την ενσωμάτωσή τους στον νόμο για την Προστασία της Βιοποικιλότητας. Σε αυτόν
μάλιστα οριζόταν πως τα μέτρα διαχείρισης ξεκινούν το αργότερο από τις 20 Σεπτεμβρίου 2012.
Η Γενική Διεύθυνση Περιβάλλοντος επισημαίνει ότι η εξαετής περίοδος για τον χαρακτηρισμό
ΕΖΔ έχει τώρα εκπνεύσει για τους ελληνικούς τόπους κοινοτικής σημασίας που περιλαμβάνονται
στον κατάλογο της μεσογειακής βιογεωγραφικής περιοχής που ενέκρινε η Επιτροπή στις 19
Ιουλίου 2006. Άρα, τίθεται ζήτημα συμμόρφωσης με τη βασική αυτή υποχρέωση της Οδηγίας
περί οικοτόπων. Επιπλέον η Ελλάδα δεν έδωσε πληροφορίες για την εφαρμογή των αναγκαίων
μέτρων, “που ενδεχομένως συνεπάγονται ειδικά ενδεδειγμένα σχέδια διαχείρισης ή
ενσωματωμένα σε άλλα σχέδια διευθέτησης και τα δέοντα κανονιστικά, διοικητικά ή συμβατικά
μέτρα που ανταποκρίνονται στις οικολογικές απαιτήσεις των τύπων φυσικών οικοτόπων και των
ειδών τα οποία απαντώνται στους τόπους”. Ζητά λοιπόν βάσει των απαιτήσεων της οδηγίας 92/43
(άρθρα 4 παράγραφος 4 και 6 παράγραφος 1) τα εξής:
* Να προσδιοριστεί το χρονοδιάγραμμα για τον καθορισμό των εθνικών στόχων διατήρησης των
τύπων οικοτόπων και ειδών κοινοτικού ενδιαφέροντος καθώς και οι τοπικοί στόχοι ανά ΕΖΔ ή
ομάδες ΕΖΔ, μέσω υπουργικής απόφασης, όπως είχε απαντήσει το ΥΠΕΚΑ τον Οκτώβριο του
2012. Επίσης, αν έχει ολοκληρωθεί η μελέτη -στην οποία θα στηριζόταν η υπουργική απόφασημε τίτλο “εποπτεία και αξιολόγηση της κατάστασης διατήρησης τύπων οικοτόπων και ειδών
κοινοτικού ενδιαφέροντος”.
* Να παραδοθεί ο κατάλογος των περιοχών με θεσμοθετημένα διαχειριστικά σχέδια,
προσδιορίζοντας τα σχέδια διαχείρισης με νομικά δεσμευτικό χαρακτήρα και να αναφερθεί η
δημόσια προσβάσιμη πηγή όπου είναι διαθέσιμα.
* Για όσες περιοχές έχει παρέλθει η εξαετής προθεσμία αλλά και για όσες δεν έχει εκπνεύσει
ακόμη και δεν διαθέτουν σχέδια διαχείρισης ή δεν εφαρμόζονται άλλα μέτρα διατήρησης να δοθεί
χρονοδιάγραμμα ολοκλήρωσης της διαδικασίας και στόχοι αναφοράς.
Διαχειριστικά σχέδια τα οποία περιλαμβάνουν λεπτομερή μέτρα προστασίας δεν διαθέτουν ούτε
οι 29 περιοχές (εθνικοί δρυμοί, υδρότοποι Ραμσάρ κ.λπ.) που ο χαρακτηρισμός, η οριοθέτησή
τους και ο καθορισμός των επιτρεπομένων δραστηριοτήτων ανά ζώνη προστασίας έχει
θεσμοθετηθεί από το 1999 και εντεύθεν. Για τις περιοχές που έχουν ενταχθεί στο Δίκτυο Νatura,
προκειμένου να θεσμοθετηθεί η προστασία τους, απαιτείται εκπόνηση Ειδικής Περιβαλλοντικής
Μελέτης με την οποία θα τεκμηριώνεται επιστημονικά η πρόταση οριοθέτησης και
χαρακτηρισμού και οι αναγκαίες για το προστατευτέο αντικείμενο ρυθμίσεις στις χρήσεις γης που
θα περιληφθούν στη συνέχεια σε Προεδρικό Διάταγμα. Ακολουθεί η επιλογή διαχειριστικού
σχήματος και η εκπόνηση σχεδίου διαχείρισης και η έκδοση υπουργικής απόφασης.
Προτάσεις που κατέθεσαν οι αρμόδιες υπηρεσίες του ΥΠΕΚΑ τον Οκτώβριο πέρυσι και εκ νέου
τον Φεβρουάριο ώστε να καταρτιστούν οι Ειδικές Περιβαλλοντικές Μελέτες με την ένταξή τους
στο επιχειρησιακό Πρόγραμμα Περιβάλλον, με σκοπό τα διαχειριστικά σχέδια να
χρηματοδοτηθούν κατά τη νέα προγραμματική περίοδο ΣΕΣ 2014-2020, απερρίφθησαν μετ’
επαίνων. Το ένα έργο αφορούσε “τον τεχνικό και επιστημονικό συντονισμό της κατάρτισης
ειδικών περιβαλλοντικών μελετών” και το δεύτερο την εκπόνηση των ειδικών μελετών ανά
περιφέρεια…
Η ΑΥΓΗ http://dasarxeio.com/2013/06/10/435/
επιστροφή

Αφιέρωμα: Σκουπίδια ή πλούτος αυτά που πετάμε;
Η Ε.Ε. δεν πετάει άλλα λεφτά στα σκουπίδια για την Ελλάδα
Η είδηση αυτή έχει ιδιαίτερο ενδιαφέρον για την Ικαρία. Ο ΧΥΤΥ της Ικαρίας πρέπει να
φιλοξενεί υπολείμματα. Μόνο έτσι να χρηματοδοτηθεί. Επομένως, πρέπει οι Καριώτες να
αλλάξουμε γρήγορα νοοτροπία και να μάθουμε να ανακυκλώνουμε αλλά και ο καθένας μας και
κυρίως ο Δήμος Ικαρίας να κάνει κομποστοποίηση. Αυτό που είναι αυτονόητο και έπρεπε να το
κάνουμε από μόνοι μας τώρα θα αναγκαστούμε να το κάνουμε. Αφού θέλουμε μπαμπά να τον
έχουμε.
ΗΓ
28 Μαΐου 2013
Η Επιτροπή προτείνει, μεταξύ άλλων, η χρηματοδότηση της Ε.Ε. να χορηγείται κατά
προτεραιότητα σε δράσεις για την πρόληψη, την επαναχρησιμοποίηση και την ανακύκλωση των
απορριμμάτων.
Βγάζοντας «κόκκινη κάρτα» σε υπερμεγέθη εργοστάσια επεξεργασίας σύμμεικτων
απορριμμάτων, όπως τα τέσσερα που χωροθετούνται σε Κερατέα, Γραμματικό, Φυλή και Λιόσια,
τονίζει:
* «Τα Διαρθρωτικά Ταμεία και το Ταμείο Συνοχής (σ.σ. που διαθέτουν κοινοτικά κονδύλια) θα
πρέπει να συμμετέχουν σε έργα υποδομών καύσης ή ανάκτησης ενέργειας μόνο εφ' όσον εντάσσονται
σε ένα συνεκτικό σύνολο διαχείρισης αποβλήτων, στο οποίο θα περιλαμβάνονται επαρκείς υποδομές
που θα εξασφαλίζουν προηγουμένως τη διαλογή, τον καθαρισμό και την ανακύκλωση των
συλλεχθέντων αποβλήτων» αναφέρει η γνωμοδότηση. Δηλαδή, πριν πάμε σε υποδομές καύσης ή
ανάκτησης ενέργειας, πρέπει προηγουμένως να έχει εξαντληθεί κάθε δυνατότητα πρόληψης,
επαναχρησιμοποίησης και ανακύκλωσης.
Πηγή:
http://www.b2green.gr/main.php?pID=17&nID=2384&lang=el&utm_source=MadMimi&utm_medium=email&utm_content=%CE%91%CF%85%
CE%B8%CE%B1%CE%AF%CF%81%CE%B5%CF%84%CE%B1+%CF%83%CF%84%CE%BF%CE%BD+%CE%B1%CE%AD%CF%81%CE
%B1%2C+fast+track+%CF%83%CF%87%CE%AD%CE%B4%CE%B9%CE%B1+%CF%80%CF%8C%CE%BB%CE%B7%CF%82%2C+%CE
%A6%2F%CE%92%3A+%CE%B2%CE%BF%CF%85%CF%84%CE%B9%CE%AC+%CF%83%CF%85%CE%BD%CE%B4%CE%AD%CF%
83%CE%B5%CF%89%CE%BD+%CE%BA%CE%BB%CF%80_&utm_campaign=20130527_m116167128_%CE%91%CF%85%CE%B8%CE%
B1%CE%AF%CF%81%CE%B5%CF%84%CE%B1+%CF%83%CF%84%CE%BF%CE%BD+%CE%B1%CE%AD%CF%81%CE%B1%2C+fast
+track+%CF%83%CF%87%CE%AD%CE%B4%CE%B9%CE%B1+%CF%80%CF%8C%CE%BB%CE%B7%CF%82%2C+%CE%A6%2F%CE
%92%3A+%CE%B2%CE%BF%CF%85%CF%84%CE%B9%CE%AC+%CF%83%CF%85%CE%BD%CE%B4%CE%AD%CF%83%CE%B5%
CF%89%CE%BD+%CE%BA%CE%BB%CF%80_&utm_term=_CE_B4_CE_B9_CE_B1_CE_B2_CE_AC_CF_83_CF_84_CE_B5+_CF_80_CE
_B5_CF_81_CE_B9_CF_83_CF_83_CF_8C_CF_84_CE_B5_CF_81_CE_B1#

επιστροφή
Να μην περάσει το σχέδιο συγκεντρωτικής διαχείρισης, σε σύμμεικτη μορφή, του συνόλου,
σχεδόν, των αστικών απορριμμάτων
Πρωτοβουλία συνεννόησης για τη διαχείριση των απορριμμάτων
Αθήνα, 17.5.2013
Προς την Επιτροπή Αναφορών του ΕΚ
Αξιότιμε κ. πρόεδρε,
με αφορμή την επικείμενη επίσκεψη στην Ελλάδα κλιμακίου της Επιτροπής σας, παίρνουμε την
πρωτοβουλία να σας ζητήσουμε να συμπεριλάβετε στο πρόγραμμά του συνάντηση με τη
συλλογικότητά μας, μια κίνηση πολιτών, η οποία δραστηριοποιείται συστηματικά, τα τελευταία δύο
και πλέον χρόνια, στην κατεύθυνση της εφαρμογής συστήματος διαχείρισης των απορρμμάτων,
σύμφωνα με τους κανόνες της τέχνης και της επιστήμης, φιλικού στο περιβάλλον, συμβατού με την

εθνική νομοθεσία και τις διεθνείς υποχρεώσεις της χώρας (οδηγία 98/2008 ΕΚ), οικονομικού για τον
πολίτη, με κοινωνική συμμετοχή και δημόσιο χαρακτήρα.
Έχουμε βάσιμους λόγους να πιστεύουμε ότι η εικόνα που σας μεταφέρεται, τόσο από τα αρμόδια
όργανα της ελληνικής πολιτείας, όσο και από προβεβλημένα υπηρεσιακά στελέχη της ΕΕ, όπως ο κ.
Κρεμλής και οι συνεργάτες του, είναι σκόπιμα παραπλανητική και δεν αντιστοιχεί στην
πραγματικότητα. Αναρωτιόμαστε:
 Γιατί αποκρύπτεται ότι υπάρχει σε εξέλιξη ένα γενικευμένο σχέδιο συγκεντρωτικής διαχείρισης,
σε σύμμεικτη μορφή, του συνόλου, σχεδόν, των αστικών απορριμμάτων, σε
υπερδιαστασιολογημένες σύνθετες εγκαταστάσεις υψηλού κόστους;
 Γιατί παρακάμπτεται και συσκοτίζεται η βέβαιη αποτυχία εκπλήρωσης όλων των ευρωπαϊκών και
εθνικών στόχων, εξαιτίας του παραπάνω μοντέλου διαχείρισης;
 Γιατί υπάρχει τόση ανοχή στη διασπάθιση και στην κατασπατάληση εθνικών και ευρωπαϊκών
πόρων σε έργα προφανούς αναποτελεσματικότητας; Όταν είναι, πλέον, γνωστό ότι το ίδιο το
Ευρωπαϊκό Ελεγκτικό Συνέδριο, μετά από σχετική αίτηση πολιτών, αποφαίνεται ότι τα
συμπεράσματα της έκθεσής του 20/2012 συνάδουν σε μεγάλο βαθμό με τα ζητήματα που έχουν
τεθεί για τα συγκεκριμένα έργα και πιθανολογεί ότι υπάρχει κίνδυνος να μην είναι σύμφωνα με τις
αρχές της χρηστής δημοσιονομικής διαχείρισης;
 Γιατί το σύνολο, σχεδόν, των (ευρωπαϊκών) κονδυλίων των περιφερειακών και των τομεακών
επιχειρησιακών προγραμμάτων για τη διαχείριση των απορριμμάτων κατευθύνεται στα
«φαραωνικά» έργα συγκεντρωτικής διαχείρισης σύμμεικτων απορριμμάτων; Αφήνοντας χωρίς
χρηματοδότηση τις ήπιες, αποκεντρωμένες δράσεις και παραβιάζοντας κατάφωρα την εθνική (ν.
4042/2012) και την ευρωπαϊκή νομοθεσία (οδηγία 98/2008 ΕΚ) και τη νομολογία (έκθεση
20/2012 του ΕΕΣ), που απαιτούν την αποτελεσματική εφαρμογή μεθόδων πρόληψης, με έμφαση
στη διαλογή στην πηγή, στην ανακύκλωση και στην ποιοτική κομποστοποίηση.
Κύριε πρόεδρε,
δεν σας κρύβουμε ότι μας εξοργίζει το γεγονός της καλλιέργειας μιας άκρως υποτιμητικής και
προσβλητικής εικόνας του Έλληνα πολίτη, ο οποίος, δήθεν, δεν είναι ικανός να υιοθετήσει πρακτικές
ορθής διαχείρισης των απορριμμάτων του. Οι υποστηρικτές αυτής της επιχειρηματολογίας κρύβουν το
γεγονός ότι μια διαρκώς διευρυνόμενη δραστηριότητα πολιτών, σε όλη την Ελλάδα, έχει φέρει στο
προσκήνιο μια τεκμηριωμένη αντίληψη εναλλακτικής διαχείρισης των αστικών απορριμμάτων, με
έμφαση στη διαλογή στην πηγή, στηριγμένη στις αρχές της εγγύτητας, της μικρής κλίμακας και της
οικονομικότητας του συστήματος. Κρύβουν ότι, εξαιτίας, αυτής της κοινωνικής πίεσης, πολλοί φορείς
και οργανισμοί πρωτοβάθμιας αυτοδιοίκησης αναζητούν τρόπους απεμπλοκής από το προωθούμενο
από την κυβέρνηση συγκεντρωτικό μοντέλο. Κρύβουν τα σημαντικά αποτελέσματα που υπάρχουν,
παντού όπου εξασφαλίζονται στοιχειώδεις προϋποθέσεις.
Θεωρούμε ένδειξη ύπαρξης ενός συγκαλυμμένου εκβιασμού και, σίγουρα, αθέμιτη πρακτική την
επίκληση του κινδύνου «να ανοίξει το κουτί της Πανδώρας», όπως έγινε στην τελευταία συνεδρίαση
της Επιτροπής σας, με αντικείμενο αναφορές ελληνικού ενδιαφέροντος. Ποιος και γιατί έχει λόγους να
φοβάται από την ολοκληρωμένη παρουσίαση των προβλημάτων μιας, πρόδηλα, λαθεμένης
στρατηγικής επιλογής, με τεράστιες κοινωνικές, περιβαλλοντικές και οικονομικές επιπτώσεις σε
βαθος χρόνου; Ποιος και γιατί δεν επιθυμεί να αποκαλυφθεί η πλημελλής περιβαλλοντική
αδειοδότηση ενός έργου, όπως αυτό της κατασκευής του ΧΥΤΑ Γραμματικού; Ποιος και γιατί παίρνει
την ευθύνη της συνέχισης της λειτουργίας της άθλιας εγκατάστασης στη Φυλή Αττικής, που για
δεκαετίες τοξινώνει συστηματικά την ευρύτερη περιοχή της Δυτικής Αττικής και τους κατοίκους της;
Θέλουμε να πιστεύουμε ότι το κλιμάκιο της Επιτροπής σας θα αξιοποιήσει τα όποια περιθώρια
χρόνου διαθέτει, προκειμένου να υλοποιηθεί η συνάντηση που ζητάμε. Όχι τόσο σαν ένδειξη μιας
τυπικής ευαισθησίας, απέναντι σε πολίτες που αγωνίζονται με ανιδιοτέλεια για ένα τόσο σοβαρό
ζήτημα, όσο για να εμπλουτίσει το φάσμα της ενημέρωσής του με μια πληροφόρηση που δύσκολα
φτάνει ως εσάς, λόγω των πολλαπλών «φίλτρων» αποκλεισμού που συναντά.
Με εκτίμηση
Πρωτοβουλία συνεννόησης για τη διαχείριση των απορριμμάτων
http://prosynat.blogspot.gr - prosynat@gmail.com

επιστροφή
Το πάρτυ με τα σκουπίδια συνεχίζεται
Λεφτά υπάρχουν αλλά όχι για τους Δήμους αλλά μέσω αυτών για τους ιδιώτες
Απρίλιος 14, 2013
Η Πρωτοβουλία συνεννόησης για τη διαχείριση των απορριμμάτων συγκέντρωσε τους
διαγωνισμούς ιδιωτικοποίησης ΜΟΝΟ των τελευταίων δύο μηνών. Από τους 8 δήμους που έχουν
ποσά προκύπτει ένα μέσο μηνιαίο κόστος 418.573 ευρώ ανά δήμο και ετήσιο κόστος 5.022.878
ευρώ ανά δήμο.
Δηλαδή διατίθενται περί τα 5.000.000 ευρώ ετησίως (μέσος όρος) για κάθε δήμο της χώρας για
να ιδιωτικοποιεί τα σκουπίδια του, τη στιγμή που ο μέσος ετήσιος προϋπολογισμος ενός δήμου
(όπως ο Δήμος Ικαρίας) δεν είναι πάνω από 10.000.000 ευρώ. Δικαίως γίνεται αναφορά για
πάρτι. Δείτε τον πίνακα που κάναμε με βάση τις πληροφορίες του κειμένου της Πρωτοβουλίας
συνεννόησης για τη διαχείριση των απορριμμάτων:

Δήμος Βόρειας Κυνουρίας
Δήμος Ζίτσας
Δήμος Ωρωπού
Δήμος Σύμης
Δήμος Κιλελέρ
Δήμος Ρόδου
Δήμος Ύδρας
Δήμος Σκιάθου
Σύνολο 8
Μέσος όρος
ΗΓ

μήνες
36
12
12
60
12
36
8
11

κόστος
750.000
249.250
290.000
1.750.000
362.000
8.156.000
208.035
450.000
12.215.285
1.526.911

κόστος
ανά μήνα
20.833
20.771
24.167
29.167
30.167
226.556
26.004
40.909
418.573
52.322

κόστος
ετησίως
250.000
249.250
290.000
350.000
362.000
2.718.667
312.053
490.909
5.022.878
627.860

Από την Πρωτοβουλία συνεννόησης για τη διαχείριση των απορριμμάτων
Στο επίπεδο των μεγάλων έργων, η τελευταία πράξη είναι η δημοπράτηση της μονάδας
επεξεργασίας της Ηπείρου.
Παράλληλα, όμως, γίνεται ένα ατελείωτο πάρτυ ανάθεσης έργων διαχείρισης απορριμμάτων, σε
όλη την Ελλάδα, χωρίς να το παίρνουμε είδηση πολλές φορές. Δείτε τους διαγωνισμούς των
τελευταίων δύο μηνών.
Ας το καταλάβουμε: το τοπίο έχει αλλάξει δραματικά και αν δεν κάνουμε κάτι σε λίγο καιρό θα
είναι αγνώριστο.
ΤΚ
*Περιφέρεια Ηπείρου*
Εγκατάσταση Επεξεργασίας Αστικών Στερεών Αποβλήτων Περιφέρειας Ηπείρου
Το αντικείμενο αφορά στη μελέτη, χρηματοδότηση, κατασκευή, συντήρηση και λειτουργία της
εγκατάστασης επεξεργασίας Αστικών Στερεών Αποβλήτων (Α.Σ.Α.) της Περιφέρειας Ηπείρου με
Σύμπραξη Δημοσίου και Ιδιωτικού Τομέα (ΣΔΙΤ).
Η εγκατάσταση του Έργου θα γίνει εντός του οικοπέδου που θα υποδειχθεί από
τον φορέα, το οποίο σύμφωνα με τα σημερινά δεδομένα έχει προβλεφθεί να χωροθετηθεί στη
θέση <<Λατομείο Εγνατίας>> του Δήμου Δωδώνης της Περιφερειακής Ενότητας Ιωαννίνων.
Διευκρινίζεται ότι η Αναθέτουσα Αρχή δεν προκρίνει τη χρήση συγκεκριμένης τεχνολογίας
επεξεργασίας. Κατά την παρούσα φάση η συνολική ετήσια ποσότητα των προς διαχείριση
απορριμμάτων έχει ενδεικτικά εκτιμηθεί από την Αναθέτουσα Αρχή σε περίπου 150 000 τόνους.

Η ετήσια ποσότητα θα προσδιορισθεί περαιτέρω μέσω του ανταγωνιστικού διαλόγου.
http://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:118524-2013:TEXT:EL:HTML&src=0
*Δήμος Βόρειας Κυνουρίας ***
Υπηρεσία συλλογής και μεταφοράς στερεών αποβλήτων και ανακυκλώσιμων υλικών.
Διάρκεια της σύμβασης ή προθεσμία ολοκλήρωσης: 36 μήνες (από την ανάθεση της σύμβασης)
Προϋπολογισμός μελέτης 750 000,00 EUR (χωρίς ΦΠΑ)
http://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:122108-2013:TEXT:EL:HTML&src=0
*Δήμος Ζίτσας*
Συλλογή και μεταφορά στερεών αποβλήτων των ΔΕ. Εκάλης - Ευρυμενών – Ζίτσας & Μολοσσών
και ανακυκλώσιμων υλικών του Δήμου Ζίτσας
Αφορά στην παροχή των παρακάτω υπηρεσιών:
- αποκομιδή απορριμμάτων
- εφαρμογή προγράμματος ανακύκλωσης
- πλύσιμο κάδων
Οι υπηρεσίες αυτές θα παρασχεθούν στο δήμο Ζίτσας και ειδικότερα στις Δ.Ε. Εκάλης,
Ευρυμενών, Ζίτσας και Μολοσσών για διάρκεια ενός (1) έτους.
Η εκτιμώμενη αξία εκτός ΦΠΑ: 249 250,00 EUR
http://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:113482-2013:TEXT:EL:HTML&src=0
*Δήμος Ωρωπού*
Αποκομιδή - μεταφορά οικιακών απορριμμάτων ογκωδών αντικειμένων, κάδων, κοινόχρηστων
χώρων και οδών σε περιοχές του Δήμου Ωρωπού.
Διάρκεια της σύμβασης ή προθεσμία ολοκλήρωσης: 12 μήνες (από την ανάθεση της σύμβασης)
Η εκτιμώμενη αξία εκτός ΦΠΑ: 290 000,00 EUR
*Δήμος Σύμης*
Εργασίες αποκομιδής απορριμμάτων και οδοκαθαρισμού (60 μήνες)
Η εκτιμώμενη αξία εκτός ΦΠΑ: 1 750 000,00 EUR
http://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:95918-2013:TEXT:EL:HTML&src=0
*Δήμος Κιλελέρ*
ΠΛΥΣΗ ΚΑΔΩΝ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ Δ.Ε. ΝΙΚΑΙΑΣ, ΠΛΑΤΥΚΑΜΠΟΥ, ΑΡΜΕΝΙΟΥ
,ΚΙΛΕΛΕΡ & ΚΡΑΝΝΩΝΑ
Η εκτιμώμενη αξία εκτός ΦΠΑ: 342 000,00 EUR
Αποκομιδή διάθεση απορριμμάτων και πλύση κάδων Δ.Ε. Νικαίας και Πλατυκάμπου (οικισμών
και επαγγελματικών χώρων)
Η εκτιμώμενη αξία εκτός ΦΠΑ: 362 000,00 EUR
http://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:89082-2013:TEXT:EL:HTML&src=0
http://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:89078-2013:TEXT:EL:HTML&src=0
*Δήμος Ρόδου*
Εργασίες Αποκομιδής και Μεταφοράς Απορριμμάτων και Ογκωδών Αντικειμένων, Πλύσης
Κάδων Απορριμμάτων, Μηχανικής και Χειρωνακτικής Σάρωσης και Αποψιλώσεων
Κοινοχρήστων Χώρων με συνολικό προϋπολογισμό για τα έτη 2013, 2014, 2015 ίσο με
8.156.000,00 ευρώ με το ΦΠΑ
http://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:88997-2013:TEXT:EL:HTML&src=0
*Δήμος Ύδρας*
Αποκομιδή και μεταφορά απορριμμάτων, καθαριότητα κοινόχρηστων χώρων
Διάρκεια της σύμβασης ή προθεσμία ολοκλήρωσης: 8 μήνες (από την ανάθεση της σύμβασης)
Η εκτιμώμενη αξία εκτός ΦΠΑ: 208 035,77 EUR
http://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:88830-2013:TEXT:EL:HTML&src=0

*Δήμος Σκιάθου*
Λειτουργία χώρου υγειονομικής ταφής απορριμμάτων Δήμου Σκιάθου, διαρκείας δύο ετών
http://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:83945-2013:TEXT:EL:HTML&src=0
*Δήμος Σιντικής*
Υπηρεσίες διαχείρισης απορριμμάτων στο Δήμο Σιντικής: αποκομιδής και μεταφοράς σε
αδειοδοτημένο χώρο
Διάρκεια σε μήνες: 11 (από την ανάθεση της σύμβασης)
Η εκτιμώμενη αξία εκτός ΦΠΑ: 450 000 EUR
http://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:60193-2013:TEXT:EL:HTML&src=0
*Πρωτοβουλία συνεννόησης για τη διαχείριση των απορριμμάτων*
e-mail επικοινωνίας με την πρωτοβουλία: prosynat@gmail.com
ιστολόγιο: http://prosynat.blogspot.com
επιστροφή
Διαχείριση απορριμμάτων: ένας κύκλος έκλεισε
του Βαγγέλη Στογιάννη
18 Απριλίου 2013
Στις αρχές του 2011, με τα γεγονότα της Κερατέας στην κορύφωσή τους, άνοιξε ένας κύκλος
προσπαθειών σύνδεσης των αγώνων που διαχρονικά αναπτύσσονται γύρω από έργα
διαχείρισης απορριμμάτων, με μια πρόταση ασφαλούς περιβαλλοντικά διαχείρισης τους.
Κατάληξη αυτής της προσπάθειας, ήταν η συγκρότηση της «ΠΡΩΣΥΝΑΤ», (Πρωτοβουλία
Συνεννόησης για τη Διαχείριση των Απορριμμάτων) η οποία παρουσίασε μια εφικτή και τεχνικά
άρτια πρόταση για την αποκεντρωμένη διαχείριση των απορριμμάτων, προς όφελος της
κοινωνίας.
Στις 5/2/2013, ο κύκλος έκλεισε με την ολοκλήρωση της πρώτης φάσης του διαγωνισμού για τα
τέσσερα εργοστάσια διαχείρισης απορριμμάτων της Αττικής, που θα εκτινάξουν το
περιβαλλοντικό και οικονομικό κόστος της διαχείρισης, καταργώντας το δημόσιο χαρακτήρα της
προς όφελος των μεγαλοεργολάβων. Πρόκειται για μονάδες στις οποίες θα γίνεται είτε «μηχανική
ανακύκλωση», είτε «βιολογική ξήρανση»...
Βιολογική ξήρανση και καύση
Σε μεγάλες εγκαταστάσεις μηχανικής επεξεργασίας, αφαιρούνται από τα σκουπίδια στοιχειωδώς
τα μέταλλα και το γυαλί. Στη συνέχεια η μάζα των σκουπιδιών αφυδατώνεται και
ομογενοποιείται. Το «προϊόν» αυτό, το οποίο ονομάζεται SRF ή RDF είναι έτοιμο για να οδηγηθεί
σε μονάδες «θερμικής επεξεργασίας», δηλαδή σε μονάδες καύσης.
Η καύση αυτών των υλικών απελευθερώνει στην ατμόσφαιρα μεγάλες ποσότητες εξαιρετικά
επικίνδυνων ρύπων όπως: διοξίνες, φουράνια, αιώρουμενα σωματίδια, τα οποία προκαλούν πολλές
μορφές καρκίνου καθώς και μια σειρά ασθένειες του νευρικού, αναπνευστικού, καρδιαγγειακού
συστήματος κ.α. Την ίδια στιγμή, από την καύση παράγονται τεράστιες ποσότητες τοξικής τέφρας
(τέφρα με μεγάλη περιεκτικότητα σε βαρέα μέταλλα κ.α.) της οποίας η ασφαλής διαχείριση είναι
πρακτικά αδύνατη.
Προκειμένου να αποτιμήσουμε την κατάσταση και να βγάλουμε τα πρώτα συμπεράσματα για το
πως φτάσαμε ως εδώ, πρέπει να δούμε συνοπτικά το περιεχόμενο της πρότασης (που αποτελεί και
το πολιτικό μας όπλο) που έχουμε καταθέσει καθώς και το αποτέλεσμα της προσπάθειας αυτής.
Η πρόταση
Απέναντι στις λυσσαλέες προσπάθειες των οικονομικών και πολιτικών ελίτ της χώρας να
ιδιωτικοποιήσουν τη διαχείριση των απορριμμάτων με ενεργειακή αξιοποίηση (καύση) σε

φαραωνικές εγκαταστάσεις εις βάρος της κοινωνίας και του περιβάλλοντος, εμείς αντιτάξαμε την
πρόταση της αποκεντρωμένης διαχείρισης, με δημόσιο χαρακτήρα, με έμφαση στη διαλογή στην
πηγή, την ανακύκλωση και την κομποστοποίηση των σκουπιδιών, σε μικρές αποκεντρωμένες
εγκαταστάσεις, με ευθύνη των δήμων και υπό συνθήκες κοινωνικού και εργατικού ελέγχου.
Τι έχει γίνει μέχρι σήμερα
Έως τις 5/2/2013, η περιφέρεια Αττικής κατάφερε να ολοκληρώσει την πρώτη φάση του
διαγωνισμού για τα τέσσερα νέα συγκροτήματα διαχείρισης απορριμμάτων, δύο από τα οποία
χωροθετούνται στην πολύπαθη Φυλή (με δυναμικότητα 400.000 και 700.000 τόνους κατά έτος)
και από ένα (130.000 τόνων κατά έτος) σε Γραμματικό και Κερατέα.
Ειδικότερα στη Φυλή αναμένεται να κατασκευαστούν ένα νέο Εργοστάσιο Μηχανικής
Ανακύκλωσης (ΕΜΑΚ) 400.000 τόνων απορριμμάτων ανά έτος και μία μονάδα βιολογικής
ξήρανσης, δυναμικότητας 700.000 τόνων.
Ταυτόχρονα, σε Γραμματικό – Κερατέα δημοπρατούνται δύο αντίστοιχες υποδομές των 130.000
τόνων η κάθε μία, που έρχονται να προστεθούν στην ήδη λειτουργούσα ΕΜΑΚ στα Λιόσια –
Φυλή (δυναμικότητας 350.000 τόνων).
Βλέπουμε δηλαδή, πως πολύ απλά, 1.710.000 τόνοι, από τους 2.000.000 τόνους απορριμμάτων της
Αττικής (το 85% περίπου), θα οδηγούνται σε επεξεργασία που θα αποδώσει ελάχιστα ανακυκλώσιμα
υλικά, και θα μετατρέψει τη μεγαλύτερη ποσότητα των σκουπιδιών σε δευτερογενές καύσιμο (SRF
και RDF) προετοιμάζοντάς τα για καύση, με τραγικές περιβαλλοντικές συνέπειες.
Αυτή η εξέλιξη στην Αττική ήρθε σαν το κερασάκι στην τούρτα, να προστεθεί σε μια βροχή
αδειοδοτήσεων και δρομολόγησης κατασκευής αντίστοιχων υποδομών σε όλη την Ελλάδα, στα
πλαίσια ενός κεντρικού σχεδιασμού που κανένας αγώνας δεν κατάφερε να ανακόψει τα τελευταία
δύο χρόνια, παρόλο που πολλοί από αυτούς ήταν μεγάλοι και επίμονοι, όπως στη Λευκίμη, την
Κερατέα, το Γραμματικό, την Ευκαρπία, κλπ.
Εδώ εύλογα κάποιος θα μπορούσε να αναρωτηθεί, γιατί οι αγώνες αυτοί δεν κατάφεραν μέχρι
σήμερα να νικήσουν την περιβαλλοντική φρίκη που δρομολογούν οι οικονομικές ελίτ της χώρας,
παρόλο που αυτό γίνεται κατά παράβαση κάθε έννοιας λογικής και νομιμότητας στους κανόνες
που βάζουν το δίκαιο και η επιστήμη για την ασφαλή διαχείριση των απορριμμάτων (οδηγία «98
2008» της Ε.Ε. - αρχές της εγγύτητας και της μικρής κλίμακας).
Αυτό το ερώτημα δεν μπορεί να απαντηθεί χωρίς ανάλυση των αδυναμιών των κινημάτων, της
τακτικής των πολιτικών και οικονομικών ελίτ, της στάσης των μαζικών κομμάτων της αριστεράς,
των ηγεσιών των συνδικάτων εργαζομένων στην τοπική αυτοδιοίκηση, και το ρόλο που έπαιξαν
ορισμένες περιβαλλοντικές ΜΚΟ μαζί με τμήμα των Πρασίνων. Ας τα πάρουμε όμως με τη σειρά:
Η τακτική του αντιπάλου
Εδώ και πολλά χρόνια, όταν οι ελίτ προωθούν έργα συγκεντρωτικής διαχείρισης των
απορριμμάτων, γνωρίζοντας άριστα πως οι επιδιώξεις τους συνιστούν εκτροπή της λογικής, της
επιστήμης και του δικαίου, ακολουθούν την ίδια και απαράλλακτη τακτική: αρχικά φουσκώνουν
επικοινωνιακά το (υπαρκτό) πρόβλημα των ανεξέλεγκτων χωματερών (ΧΑΔΑ) τονίζοντας
ιδιαίτερα το θέμα του κινδύνου προστίμων που επιβάλλει η Ε.Ε. για παράβαση των κοινοτικών
κανόνων.
Στη συνέχεια παρουσιάζουν μια συγκεντρωτική πρόταση μεγακλίμακας (ΧΥΤΑ, ΕΜΑΚ,
βιοξήρανση, καύση, κλπ), που θα «λύσει» τελικά το πρόβλημα, διασφαλίζοντας με
«επιστημονικό» υποτίθεται τρόπο το περιβάλλον και τη δημόσια υγεία.
Αμέσως μετά, κατηγορούν όσους αντιδρούν, σαν τοπικιστές που θέλουν να στείλουν τα σκουπίδια
στην πόρτα του γείτονα. Με αυτό τον τρόπο καταφέρνουν να προωθήσουν κάθε φορά τα σχέδιά
τους, πετυχαίνοντας δύο πράγματα: Να πείσουν ότι το πρόβλημα της διαχείρισης των
απορριμμάτων είναι πρόβλημα χωροθέτησης (και όχι μεθοδολογίας) και να εμποδίσουν τις
κοινωνικές αντιστάσεις να αποκτήσουν υπερτοπικό (και ανεξέλεγκτο) χαρακτήρα, έως ότου η
κούραση, η καταστολή, η συκοφαντία και η εξαγορά συνειδήσεων να κάνουν από μόνες τους τη
δουλειά.

Οι αδυναμίες του κινήματος
Σε όλες ανεξαιρέτως τις περιπτώσεις ανάδυσης κοινωνικών αντιστάσεων, γεννιούνται όταν οι
κάτοικοι ξαφνικά συνειδητοποιούν το μέγεθος της καταστροφής που περιμένει την περιοχή τους.
Αυτό δημιουργεί εύκολα το υπόβαθρο, προκειμένου η πρώτη αντίδραση να συσπειρωθεί γύρω
από το αίτημα «όχι σκουπίδια εδώ!», σπρώχνοντας έτσι αυτά τα κινήματα να πάρουν
χαρακτηριστικά «υπέρ βωμών και εστιών», αγώνων που στηρίζονται στη λογική της απόκρουσης
μιας απειλής στο χώρο τους, χωρίς να μπαίνουν στη διαδικασία να προτείνουν βιώσιμη λύση για
το πρόβλημα της διαχείρισης των απορριμμάτων τους.
Αυτή η κατάσταση, εκθέτει επικοινωνιακά αυτούς τους αγώνες, σαν τοπικιστικές εκδηλώσεις,
εμποδίζοντας τους να πάρουν πανελλαδικό χαρακτήρα, κινητοποιώντας το σύνολο της κοινωνίας
πίσω από ένα συγκεκριμένο πρόταγμα διαχείρισης των απορριμμάτων προς όφελός της.
Ακόμη κι όταν οι αγώνες αυτοί με τον ηρωισμό τους προκαλούν μεγάλες εκδηλώσεις συμπάθειας
και αλληλεγγύης σε διάφορες περιοχές της χώρας (π.χ. Κερατέα) εν τέλει βαλτώνουν και
εκφυλίζονται σε αιτήματα για μικροαλλαγές στη χωροθέτηση, ή τη χωρητικότητα των
εγκαταστάσεων, εξαιτίας της δράσης ανόητων, ή εγκάθετων τοπικών παραγόντων, που
εμποδίζουν το κίνημα να διεκδικήσει συγκεκριμένη λύση για τα απορρίμματα της περιοχής του...
(η Κερατέα εν προκειμένω, που δεν παράγει ούτε 20.000 τόνους σκουπιδιών το χρόνο, θα
υποδεχτεί τελικά, ενδεχομένως λίγο μακρύτερα από το Οβριόκαστρο 130.000 τόνους).
Η κατάσταση αυτή επιδεινώνεται από τη συστηματική απουσία ουσιαστικής παρέμβασης στις
τοπικές κοινωνίες των κομμάτων της μαζικής Αριστεράς (για διαφορετικούς κατά περίπτωση
λόγους) προκειμένου να διεκδικήσουν τα κινήματα βιώσιμη λύση για τις περιοχές τους. Με τον
τρόπο αυτό, το αποτέλεσμα είναι κάθε φορά το ίδιο: απομόνωση και τελικά ήττα των κινημάτων,
που δεν καταφέρνουν να συναντηθούν αποτελεσματικά, μετατρέποντας το αίτημα για κοινωνικά
επωφελή διαχείριση των απορριμμάτων σε αίτημα όλης της κοινωνίας.
Η πρόταση των ΜΚΟ και τμήματος των «Πρασίνων»
Από την πρώτη στιγμή της αντιπαράθεσης ανάμεσα στην πρόταση της αποκεντρωμένης
διαχείρισης των απορριμμάτων με κοινωνικό χαρακτήρα και τις επιλογές για συγκεντρωτική
διαχείριση με στόχο τελικά την «ενεργειακή τους αξιοποίηση» - δηλαδή την καύση, προέκυψε μια
τρίτη, η λεγόμενη «Πράσινη» πρόταση για τη διαχείριση των σκουπιδιών. Τέσσερις
περιβαλλοντικές ΜΚΟ (Οικολογική Εταιρία Ανακύκλωσης – Μεσόγειος SOS – Greenpeace –
WWF), κατέθεσαν μια πρόταση διαχείρισης που αρνείται την καύση σαν τελική λύση για τα
σκουπίδια, και προτείνει επίσης πρόληψη, διαλογή στην πηγή, κομποστοποίηση και ανακύκλωση.
Παράλληλα όμως, με το πρόσχημα της έλλειψης χώρων για μικρές εγκαταστάσεις
αποκεντρωμένης διαχείρισης, οι ΜΚΟ προτείνουν αρκετές κεντρικές εγκαταστάσεις στην Αττική.
Ανάμεσα σε αυτές, η «Πράσινη» πρόταση, περιλαμβάνει ακόμη και εγκαταστάσεις στην
πολύπαθη Φυλή. Προτείνουν επίσης επέκταση των κεντρικών ΚΔΑΥ (Κέντρα Διαλογής
Ανακυκλώσιμων Υλικών) στα οποία η ΕΕΑΑ (Ελληνική Εταιρία Αξιοποίησης - Ανακύκλωσης),
μια ιδιωτική εταιρία στην οποία συμμετέχει κατά 35% Κεντρική Ένωση Δήμων, «αξιοποιεί» τα
ανακυκλώσιμα υλικά προς όφελός της. Είναι προφανές ότι οι ΜΚΟ δεν διεκδικούν το δημόσιο
χαρακτήρα της διαχείρισης απορριμμάτων, ενώ ακόμα και για την κομποστοποίηση την οποία
προτείνουν, δέχονται μεγάλες κεντρικές μονάδες.
Αμέσως μετά την δημοσιοποίηση της πρότασης, τα ΜΜΕ άρχισαν να τη διαφημίζουν, τμήμα του
κόμματος των «Πρασίνων» άρχισε να τη διακινεί σαν θέση του, ενώ η «αριστερή» ΔΗΜΑΡ την
υιοθέτησε με ενθουσιασμό.
… όχι και τόσο «πράσινη»…
Μια πιο προσεκτική ματιά αποκαλύπτει εύκολα τα βασικά προβλήματα της υποτιθέμενης
πράσινης πρότασης.
Καταρχήν, η αποδοχή των κεντρικών εγκαταστάσεων διαχείρισης στην ουσία ακυρώνει την όποια
προσπάθεια ανάκτησης και ανακύκλωσης των απορριμμάτων. Αυτό συμβαίνει επειδή οι κεντρικές
εγκαταστάσεις «αναγκάζουν» τα σκουπίδια να «ταξιδέψουν» σε μεγάλες αποστάσεις, επομένως
πρέπει να συμπιεστούν για ευκολότερη και φτηνότερη μεταφορά. Μετά από αυτή τη διαδικασία,
τα σκουπίδια μπορούν να πάρουν μόνο δύο δρόμους: είτε να θαφτούν σε κάποια χωματερή, είτε

να μετατραπούν σε καύσιμα για την παραγωγή ενέργειας. Με αυτή την έννοια επομένως, η
συγκεκριμένη πρόταση, όχι μόνο δεν είναι ιδιαίτερα «πράσινη», όχι μόνο δεν αποτελεί το
αντίπαλο δέος στις προτάσεις για καύση, αλλά ταυτόχρονα δημιουργεί οικονομικά κίνητρα για
τους εργολάβους των σκουπιδιών.
Επιπλέον, η διαχείριση των ανακυκλώσιμων από ξεχωριστούς φορείς, και κυρίως η συνέχιση της
εκμετάλλευσης τους από ιδιώτες, αφαιρεί αξία από τα προς διαχείριση απορρίμματα, που θα
μπορούσαν να αποτελέσουν πραγματικό πλούτο για τις ίδιες τις τοπικές κοινωνίες που τα
παράγουν.
Είναι προφανές πως ο ανομολόγητος στόχος της «Πράσινης» πρότασης, που ένθερμα
υποστηρίχτηκε από πολλούς, μεταξύ των οποίων και ο σημερινός ευρωβουλευτής των Πρασίνων,
Ν. Χρυσόγελος (για να μην ξεχνάμε και το ρόλο του συγκεκριμένου κόμματος) είναι να
δημιουργήσει σύγχυση και να δυσκολέψει τη στοίχιση της κοινωνίας πίσω από την πρόταση της
αποκεντρωμένης διαχείρισης, σε μικρές εγκαταστάσεις, με κοινωνικό έλεγχο.
Και για να μη μείνουν αμφιβολίες περί του αντιθέτου, η απλή ανάγνωση της ανακοίνωσης των
τεσσάρων ΜΚΟ για τις πρόσφατες αποφάσεις έναρξης των δημοπρατήσεων, είναι αποκαλυπτική,
αφού οι οργανώσεις αυτές βρίσκουν πως υπάρχουν «αρκετά θετικά βήματα προς τη σωστή
κατεύθυνση» στις αποφάσεις αυτές.
Η στάση της Αριστεράς
Την πρώτη Ιουνίου του 2011, το ΚΚΕ παρουσίασε τη δική του πρόταση για τη διαχείριση των
απορριμμάτων στην Αττική. Αφού εξήγησε ότι το πρόβλημα της διαχείρισης των απορριμμάτων
μπορεί να λυθεί μόνο στο… Σοσιαλισμό, περιέγραψε και τη λύση: ακόμη λιγότεροι και
μεγαλύτεροι ΧΥΤΑ σε συνδυασμό με την εξαγωγή των σκουπιδιών εκτός Αττικής για τη
διαχείρισή τους.
Δηλαδή να στείλουμε τα σκουπίδια μακριά για να μη φαίνονται, μεγιστοποιώντας την
περιβαλλοντική καταστροφή στις περιοχές που θα επιλεγούν από τα κομματικά στελέχη στη
μελλοντική «σοσιαλιστική» κοινωνία!
Όσο για τον ΣΥΡΙΖΑ, ενώ υποστηρίζει την αποκέντρωση της διαχείρισης, κι αυτό είναι
σημαντικό, κάνει το λάθος να μην απορρίπτει την ξεχωριστή διαχείριση των ανακυκλώσιμων
υλικών (ΚΔΑΥ) η οποία αποδυναμώνει την οικονομική βάση βιωσιμότητας της όποιας
διαχείρισης με δημόσιο χαρακτήρα, που παρόλα αυτά ο ΣΥΡΙΖΑ υποστηρίζει.
Το πιο σημαντικό όμως είναι το εξής: αν και είναι ο μόνος μαζικός χώρος της αριστεράς που έχει
υιοθετήσει την πρόταση της αποκεντρωμένης, με δημόσιο χαρακτήρα διαχείρισης, (άρα και ο
μόνος που θα μπορούσε να τη μετατρέψει σε πρόταση μάχης για το περιβαλλοντικό κίνημα, σε
κτήμα της κοινωνίας συνολικά) σε επίπεδο εκστρατείας ενημέρωσης των τοπικών κοινωνιών
παραμένει τραγικά πίσω από τις ανάγκες.
Το συνδικαλιστικό κίνημα των εργαζομένων στους ΟΤΑ
Σήμερα πια, είναι εμφανές ότι τόσο η συγκέντρωση των εγκαταστάσεων διαχείρισης των
απορριμμάτων σε φαραωνικής κλίμακας ιδιωτικές μονάδες, όσο και οι «ιδέες» για ιδιωτικοποίηση
των υπηρεσιών καθαριότητας, που μέχρι σήμερα ανήκουν στους δήμους, θα έχει τραγικές
οικονομικές, κοινωνικές και περιβαλλοντικές συνέπειες. Είναι φανερό ότι μεταξύ των υπολοίπων
αποτελεσμάτων τους, οι πολιτικές που έχουν μπει σε διαδικασία υλοποίησης, θα αφήσουν χιλιάδες
εργαζόμενους χωρίς αντικείμενο εργασίας, μετατρέποντάς τους σε θύματα της διαθεσιμότητας
που απαιτεί η Τρόικα.
Ωστόσο, η ηγεσία του συνδικαλιστικού κινήματος των εργαζομένων στους Δήμους, μέχρι στιγμής
δείχνει ανίκανη να υπερασπιστεί ουσιαστικά τις θέσεις εργασίας που κινδυνεύουν, τόσο με
μαχητικές κινητοποιήσεις, όσο και κάνοντας τη σύνδεση ανάμεσα σε αυτές, και το θέμα της
συνολικής διαχείρισης των σκουπιδιών, που για κάποιον ανεξήγητο λόγο θεωρείται «αυστηρά
περιβαλλοντικό».
Αντί να εξηγήσει ότι η «ιδιωτική πρωτοβουλία» θα αποκομίσει τεράστια κέρδη από τη διαχείριση,
εξαθλιώνοντας ακόμη περισσότερο τους εργαζόμενους και καταστρέφοντας το περιβάλλον, αντί
να υιοθετήσει μια ολοκληρωμένη πρόταση από την αποκομιδή μέχρι την τελική αξιοποίηση των
σκουπιδιών, με ουσιαστική συμμετοχή των ίδιων των εργαζομένων και της κοινωνίας και να την

υπερασπιστεί μαχητικά, περιορίζεται σε γενικολογίες υπέρ του δημόσιου χαρακτήρα της
διαχείρισης.
Και τώρα τι;
Είναι γεγονός πως οι τελευταίες εξελίξεις στη διαχείριση των απορριμμάτων (προς το παρόν
τουλάχιστον), συνιστούν μια μεγάλη ήττα για την κοινωνία, με τραγικές συνέπειες στο
περιβάλλον, τη δημόσια υγεία, την απασχόληση. Ο πρώτος κύκλος της αντιπαράθεσης έκλεισε με
αρνητικό τρόπο για την κοινωνία, ωστόσο το παιχνίδι δεν έχει ακόμη χαθεί οριστικά.
Για να αποτραπεί η καταστροφή που μας ετοιμάζουν, απαιτείται τα περιβαλλοντικά κινήματα που
αναπόφευκτα θα ξεσπάσουν με την απόπειρα εφαρμογής του σχεδιασμού για τη διαχείριση των
σκουπιδιών να έχουν ουσιαστική αντιπρόταση, πάνω στην οποία θα συσπειρωθεί το σύνολο της
κοινωνίας, με πρώτους απαραίτητους συμμάχους τους εργαζόμενους στην καθαριότητα.
Απαιτείται επίσης ο μεταξύ τους συντονισμός, δεδομένου ότι η τερατώδης διαχείριση που
προωθείται, αφορά (έστω και με διαφορετικές ταχύτητες) ολόκληρη τη χώρα.
Αυτή η μάχη δε θα είναι εύκολη. Ας ξέρουν ωστόσο οι σημερινοί νικητές αυτού του πρώτου
γύρου, ότι δεν ξεχνάμε εκείνο το άρθρο από το παλιό σύνταγμα του Ρήγα:
«όταν η διοίκησις βιάζει, αθετεί και καταφρονεί τα δίκαια του λαού, και δεν εισακούει τα παράπονά
του, το να κάνει ο λαός επανάστασιν, αποτελεί το πλέον ιερόν από τα χρέη του και το πλέον
απαραίτητο από τα δικαιώματά του».
Πηγή: http://ecoantistasi.blogspot.gr/2013/04/blog-post_18.html?spref=fb
επιστροφή
Ο αποτεφρωτήρας νοσοκομειακών αποβλήτων «καίει» την Περιφέρεια Αττικής
Τι γίνονται άραγε τα νοσοκομειακά απόβλητα του νοσοκομείου Ικαρίας; ΗΓ
Ανησυχία και ερωτήματα προκαλεί ο τρόπος λειτουργίας του αποτεφρωτήρα νοσοκομειακών
αποβλήτων στο ΧΥΤΑ Φυλής, καθώς οι εγκεκριμένοι περιβαλλοντικοί όροι της μονάδας από την
αρμόδια υπηρεσία του υπουργείου Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής (ΥΠΕΚΑ)
προβλέπουν μετρήσεις για επιβλαβείς χημικές ενώσεις που δύνανται να εκπέμπονται κατά την
καύση, όπως τα φουράνια, οι διοξίνες και τα βαρέα μέταλλα, μόνο δύο φορές ετησίως.
Τα δεδομένα αυτά προκαλούν αναβρασμό στην Περιφέρεια Αττικής, πόλεμο ανακοινώσεων,
καθώς και μια επείγουσα αναφορά στην εισαγγελέα Περιβάλλοντος, κ. Βίδρα, από τον
περιφερειακό σύμβουλο Νίκο Γαλανό, ο οποίος ζητεί την άμεση παρέμβασή της προκειμένου να
προστατευθεί, όπως τονίζει, «η υγεία των κατοίκων της περιοχής από την πλημμελή λειτουργία
του αποτεφρωτήρα».
Βολές
Ο ίδιος εγκαλεί τον περιφερειάρχη Γ. Σγουρό γιατί, όπως τονίζει, παρά το γεγονός ότι κατέθεσε
προτάσεις που θα μπορούσαν να συμβάλουν στη διασφάλιση της ορθής λειτουργίας της μονάδας,
απερρίφθησαν από τον περιφερειάρχη και πρόεδρο του αρμόδιου φορέα διαχείρισης (ΕΔΣΝΑ).
Στις προτάσεις συμπεριλαμβανόταν η επείγουσα τοποθέτηση συστήματος online μέτρησης στα
απαέρια για τον έλεγχο διοξινών και φουρανίων.
Ο περιφερειάρχης από την πλευρά του σε τετρασέλιδη ανακοίνωσή του ανταπάντησε ότι οι
καταγγελίες για τη λειτουργία του αποτεφρωτήρα δεν ευσταθούν. «Η σύγχρονη αυτή μονάδα είναι
η πλέον ενδεδειγμένη λύση για τη διαχείριση των επικίνδυνων ιατρικών αποβλήτων, με απόλυτο
σεβασμό στο περιβάλλον», επισημαίνει μεταξύ πολλών άλλων.
Μετρήσεις
Είναι γεγονός ότι οι παροδικές μετρήσεις διενεργούνται από διαπιστευμένο εργαστήριο με ευθύνη
της εταιρείας η οποία λειτουργεί από την κοινοπραξία «ΗΛΕΚΤΩΡ Α.Ε. - ΠΑΝΤΕΧΝΙΚΗ Α.Ε. ΑΡΣΗ Α.Ε.». Αποτελέσματα ελέγχων που διενήργησαν οι επιθεωρητές Περιβάλλοντος και
ανακοινώθηκαν στο τέλος του 2012 αναφέρουν ότι «διαπιστώθηκαν παραβάσεις που αφορούσαν
κυρίως την πλημμελή λειτουργία του τελευταίου σταδίου επεξεργασίας των απαερίων καύσης και
σε μικρές και παροδικές υπερβάσεις σε αέριους ρύπους (μονοξείδιο του άνθρακα, μονοξείδιο του

θείου). Θα πρέπει να τονιστεί ότι οι επιδειχθείσες -από την εταιρεία- μετρήσεις σε διοξίνες και
φουράνια, καθώς και σε βαρέα μέταλλα, ήταν πολύ κάτω των επιτρεπτών ορίων, καταδεικνύοντας
την εν γένει ορθή λειτουργία της μονάδας».
Εντούτοις πηγές του υπουργείου εκτιμούν ότι οι μετρήσεις θα έπρεπε να γίνονται σε συνεχή βάση.
«Τι ακριβώς γίνεται τις υπόλοιπες 363 μέρες του χρόνου, όταν έχουμε εικόνα μόνο για δύο;»
αναρωτιούνται. «Οι περιβαλλοντικοί όροι που έχουν εγκριθεί από την ΕΥΠΕ (Ειδική Υπηρεσία
Περιβάλλοντος) θα έπρεπε να προβλέπουν υποχρεωτική λειτουργία online συστήματος μέτρησης
ώστε να μετρώνται ανά πάσα στιγμή οι εκμπομπές».
Από την πλευρά τους αρμόδιες πηγές επισημαίνουν πως «είναι αυτονόητο ότι όσο περισσότερες
μετρήσεις γίνονται τόσο καλύτερα είναι. Ομως για τη δυναμικότητα της συγκεκριμένης μονάδας
οι δύο φορές ετησίως είναι ικανοποιητικές, αρκεί να γίνονται με το σωστό τρόπο. Το
διαπιστευμένο εργαστήριο ελέγχει όλες τις απαραίτητες παραμέτρους προκειμένου να βγάλει
συμπεράσματα».
Αναφορά με την οποία ζητούν ενημέρωση από τους αρμόδιους υπουργούς ΠΕΚΑ και
Εσωτερικών σχετικά με τη λειτουργία του αποτεφρωτήρα στο ΧΥΤΑ Φυλής κατέθεσαν προχθές
οι βουλευτές του ΣΥΡΙΖΑ Νάσος Αθανασίου και Παναγιώτης Κουρουμπλής.
Τοξική τέφρα με το τσουβάλι στο Θριάσιο
Ενα άλλο ζήτημα που θέτει ο περιφερειακός σύμβουλος Ν.Γαλανός, προς τις εισαγγελικές αρχές,
είναι η διασπορά της τοξικής τέφρας. «Για πολλά χρόνια η εταιρεία, ενώ έπρεπε να αποστέλλει
την τοξική τέφρα, που παράγεται κατά την καύση, στο εξωτερικό για διαχείριση, τη συγκέντρωνε
σε χώρο ακατάλληλο, με αποτέλεσμα να διαχυθεί στο περιβάλλον.
http://www.enet.gr/?i=news.el.ellada&id=357628
επιστροφή
Κοινωνικός Συνεταιρισμός για την ανακύκλωση στη Μύκονο
1.Ως προσωρινό ΔΣ αναλάβαμε την ευθύνη να οδηγήσουμε τον συνεταιρισμό αρχικώς στην
έγκριση του καταστατικού του (το οποίο έχει ήδη εγκριθεί) και ακολούθως στην σύγκλιση
Γενικής Συνέλευσης και στην διεξαγωγή εκλογών για την ανάδειξη των οργάνων του, το
Διοικητικό Συμβούλιο και το Εποπτικό Συμβούλιο.
Τονίζουμε ιδιαίτερα την βαρύτητα του ρόλου των πρώτων επίσημων οργάνων του συνεταιρισμού,
πόσω μάλλον που η πρώτη απόφαση θα αφορά στην άμεση εκμίσθωση του αποθηκευτικού χώρου
– το Σπίτι του συνεταιρισμού.
Θεωρούμε επίσης επιβεβλημένο να υπερτονίσουμε την σπουδαιότητα της συμμετοχής κάθε
μέλους στις διεργασίες της πρώτης Γενικής Συνέλευσης και της εκδήλωσης ενδιαφέροντος για
συμμετοχή στα όργανα του συνεταιρισμού.
Ζητάμε από τα ιδρυτικά μέλη του συνεταρισμού ( ιδρυτικά μέλη είναι όλοι όσοι έχουν υπογράψει
το καταστατικό ) να εκδήλώσουν έγγράφως το ενδιαφέρον τους να εκλεγούν στα όργανα του
συνεταιρισμού υποβάλλοντας συμπληρωμένη την συνημμένη Αίτηση στα δύο σημεία που έχουν
οριστεί από προσωρινό Δ.Σ. δηλάδη στην Τράπεζα Πειραιώς – Τσαμανδουράκης Νίκος και
Βιολογικά Προιόντα – Σταυράκη Βίκη έως και την ερχόμενη Πέμπτη 16η Μαίου 2013.
Συνοψίζοντας, οι δύο ημερομηνίες που θα πρέπει να θυμόμαστε είναι:
α) Εώς 16/5/2013 υποβολή αιτήσεων και
β) 19/5/2013 Γενική Συνέλευση - κτήριο Αδελφότητας Ανωμεριτών στις 6:30 μ.μ.
Επιπλέον, η Γενική Συνέλευση αποτελεί μία καλή ευκαιρία ενός απολογισμού των πεπραγμένων
του προσωρινού ΔΣ άρα και μίας σύντομης ενημέρωσης προς τους φίλους που δεν έχουν
καταφέρει μέχρι τώρα να λάβουν γνώση του εγχειρήματος μας.
Είμαστε μία εθελοντική ομάδα που εμπνέεται από την διάθεση προσφοράς προς τον όμορφο τόπο
μας.
Όμορφος θέλουμε να παραμείνει και προς τούτο σας καλούμε να συμβάλετε όπως μπορείτε ώστε
να αναδυθεί για άλλη μιά φορά η Μύκονος της αλληλεγγύης και του πολιτισμού.
Γιατί το χρωστάμε στους εαυτούς μας και στα παιδιά μας.

Γι αυτό επιβάλλεται όλοι να δώσουμε το παρών την Κυριακή 19 Μαίου στις 6:30 μ.μ. στο κτίριο
της Αδελφότητας Ανωμεριτών στην Άνω Μερά.
Για τον Κοινωνικό Συνεταιρισμό ΜΟΙΚΟΝΟΣ
2.Το καταστατικό εγκρίθηκε. Προχωράμε σε Γενική Συνέλευση και εκλογές για τα όργανα
διοίκησης και ελέγχου του Συνεταιρισμού
Έχουμε την χαρά να ανακοινώσουμε την σύγκλιση της 1ης τακτικής Γενικής Συνέλευσης του
κοινωνικού συνεταιρισμού ΜοικοΝΟΣ (ΣΥΝ.Π.Ε.) την Κυριακή 19 Μαίου στις 6:30 μ.μ. στο
κτίριο της Αδελφότητας Ανωμεριτών στην Άνω Μερά.
3.Εκλέχθηκε το πρώτο Δ.Σ. του ΜοικοΝΟΣ
Αρχαιρεσίες Συνεταιρισμού ΜΟΙΚΟΝΟΣ (Συν.Π.Ε)
Την Κυριακή 19/05/2013 πραγματοποιήθηκαν οι εκλογές για την ανάδειξη των οργάνων του
Διοικητικού και Εποπτικού συμβουλίου του Συνεταιρισμού ΜΟΙΚΟΝΟΣ (Συν.Π.Ε).
Τα αποτελέσματα για το Διοικητικό Συμβούλιο έχουν ως εξής:
 Πρόεδρος: Ασημομύτης Σταύρος (Μενάγιας)
 Αντιπρόεδρος: Τσαγκάρης Γεώργιος
 Γραμματέας: Πατραμάνης Λεωνίδας
 Ταμίας: Γεώργιος Γ. Ξυδάκης
 Μέλος: Καλφάκης Δημήτρης
Εξελέγησαν για το Εποπτικό Συμβούλιο:
 Τσαμανδουράκης Νικόλαος : Προϊστάμενος
 Σταύρου Κατερίνα
 Αθυμαρίτης Ηλίας
Σας ενημερώνουμε ότι πολύ σύντομα ο Συνεταιρισμός θα στεγαστεί στον δικό του χώρο όπου θα
μπορούμε να αποθηκεύουμε τα ανακυκλώσιμα προϊόντα που θα μας παραδίδουν τα νοικοκυριά
και οι επιχειρήσεις της Μυκόνου. Θα υπάρξει άμεση ενημέρωση για το ωράριο λειτουργίας της
αποθήκης καθώς και για τους τρόπους που θα δέχεται ο Συνεταιρισμός τα ανακυκλώσιμα
προϊόντα στην αποθήκη.
Μέχρι τότε συνεχίζουμε να ανακυκλώνουμε σωστά και καθαρά σύμφωνα με τις πρακτικές οδηγίες
του φυλλαδίου ανακύκλωσης που ακολουθεί.
Με εκτίμηση
Για τον Συνεταιρισμό ΜΟΙΚΟΝΟΣ (Συν.Π.Ε)
Το Διοικητικό Συμβούλιο
4. Πληροφορίες:
ΜοικοΝΟΣ
 Home
 About
 Άρθρα
 ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ
 ΙΣΤΟΡΙΚΗ ΑΝΑΔΡΟΜΗ
 Τι Ανακυκλωνουμε
 ΦΟΡΜΑ ΠΡΟΕΓΓΡΑΦΗΣ
επιστροφή
Σπάρτη: Ολοκληρωμένη πρόταση για ένα εναλλακτικό μοντέλο διαχείρισης
Η «Λακωνική Βιοενεργειακή» είναι μια εταιρεία που ιδρύθηκε από 30 Λάκωνες (ιδρυτικά μέλη), με
στόχο τον διαχωρισμό των οικιακών απορριμμάτων, την παραγωγή βιοαερίου και την
κομποστοποίηση.
Αποτελεί ίσως το πιο επιτυχημένο, πείραμα στο χώρο της κοινωνικής οικονομίας, που υλοποιείται
σήμερα στη χώρα μας, με επίκεντρο τη διαχείριση των απορριμμάτων. Στηριγμένο στην τεράστια

αποδοχή των κατοίκων, ξεπέρασε όλα τα εμπόδια και τις αντιδράσεις που επιχείρησαν οι συνήθεις
επιχειρηματικοί και πολιτικοί κύκλοι για να το ακυρώσουν. Είναι ένα πραγματικό μάθημα
δημοκρατίας για όλους τους δήμους και τις τοπικές κοινωνίες, για να πιστέψουν στις δυνατότητες
και στο ρόλο τους.
Οι Κοινωνικές συνέπειες του εγχειρήματος είναι πολλές:
- Η συμμετοχή των πολιτών στο εγχείρημα, η πολυ-συμμετοχικότητα, τα ανταποδοτικά τέλη, ο
άμεσος έλεγχος της δραστηριότητας. Οι περιβαλλοντικές συνέπειες είναι επίσης, η προστασία του
περιβάλλοντος, η καθημερινή σχέση των συμμετεχόντων με την έννοια της διαχείρισης, το
αίσθημα της τοπικής υπερηφάνειας.
 Τα απορρίμματα είναι ένα προϊόν που παράγουν καθημερινά οι πολίτες, η ανακύκλωσή
τους έχει πολλαπλά περιβαλλοντικά οφέλη, τα οποία επιστρέφουν στους ίδιους.
Ενέργειες:
1) ΔΙΑΧΩΡΙΣΜΟΣ ΤΩΝ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ ΜΑΣ ΣΤΗ ΠΗΓΗ
2) ΑΜΕΣΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΜΟΝΑΔΑΣ ΒΙΟΑΕΡΙΟΥ
3) ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ από την χρήση του βιοαερίου
4) ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΘΕΡΜΟΤΗΤΑΣ (θερμική ενέργεια για πολλαπλές χρήσεις)
5) ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΛΙΠΑΣΜΑΤΟΣ-ΚΟΜΠΟΣΤ.
6) ΠΩΛΗΣΗ ΤΩΝ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΙΜΩΝ ΥΛΙΚΩΝ
7) ΑΓΟΡΑ ΟΙΚΟΠΕΔΟΥ ΓΙΑ ΤΙΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ.
8) ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΣΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ.
9) ΑΙΤΗΣΗ ΣΤΟΥΣ ΔΗΜΟΥΣ ΤΗΣ ΛΑΚΩΝΙΑΣ ΓΙΑ ΚΑΤʼ ΑΡΧΗΝ ΕΚΔΗΛΩΣΗ
ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΣΤΗΝ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΗ ΠΡΟΣΠΑΘΕΙΑ ΚΑΙ ΤΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ
10) ΜΑΖΙΚΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΜΙΚΡΩΝ ΟΙΚΙΑΚΩΝ ΚΑΔΩΝ ΔΙΑΧΩΡΙΣΜΟΥ ΚΑΙ
ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΗΣ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ ΣΤΗΝ ΠΗΓΗ (δηλ. στην κάθε οικία)
11) ΚΑΛΕΣΜΑ ΕΙΔΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΩΝ ΚΑΙ ΦΟΡΕΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ ΚΑΙ ΞΕΝΩΝ ΓΙΑ
ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΚΑΙ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ
12) ΚΑΤΑΘΕΣΗ ΑΙΤΗΣΗΣ ΑΔΕΙΟΔΟΤΗΣΗΣ ΤΗΣ ΜΟΝΑΔΑΣ
13) ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΤΩΝ ΠΟΛΙΤΩΝ ΓΙΑ ΑΡΚΕΤΟΥΣ ΜΗΝΕΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΤΡΟΠΟ ΜΕΣΩ ΤΩΝ
ΜΜΕ
Από τα Οργανικά απορρίμματα παράγεται ΒΙΟΑΕΡΙΟ, δηλ. ηλεκτρική ενέργεια, θερμότητα,
Λίπασμα.
Η «Λακωνική πρόταση» απαντά στα επόμενα θέματα:
Διαβάστε περισσότερα » Σπάρτη: Εταιρεία Λαϊκής Βάσης διαχείρισης Απορριμμάτων!
Πώς έγινε η αρχή το 2011
Οι Σπαρτιάτες μόνοι τους ιδρύουν εταιρεία λαϊκής βάσης για τα απορρίμματα τους!
7 Οκτ 2011
Καλούν τους Έλληνες : Αντισταθείτε και πάρτε την τύχη σας στα χέρια σας.
«Λακωνική Βιοενεργειακή Α.Ε.»
Πριν ένα μήνα μπορεί να μην ήταν 300 αλλά μόνο 30, οι Σπαρτιάτες που αποφάσισαν να
διαχειριστούν τα δικά τους απορρίμματα με δική τους εταιρία λαϊκής βάσης σε πείσμα των
μεγαλεπίβολων και ύποπτων σχεδίων της κυβέρνησης, του Περιφερειάρχη και των εξαπτέρυγών
του δημάρχων και προέδρων ΦΟΣΔΑ.
Τη στιγμή που ο «καντονάρχης» Πελοποννήσου κ. Πέτρος Τατούλης κάνει ό,τι είναι δυνατό και
αδύνατο για να επιβάλει την καύση ως τη μοναδική λύση διαχείρισης των απορριμμάτων με
προβλεπόμενο κόστος επένδυσης από 350.000.000 έως 550.000.000 ευρώ! (δείτε προκήρυξη
διαβούλευσης www.pepel.gr), χωρίς όμως να λέει που θα πηγαίνουν τα -άκρως τοξικάυπολείμματα της καύσης… Οι δήμαρχοι που διαχειρίζονταν τα σκουπίδια τους επί χρόνια,
συνεχίζουν να συντηρούν παράνομες χωματερές, χωρίς να έχουν άλλη πρόταση… Οι επί χρόνια
αργόμισθοι πρόεδροι των Φορέων Διαχείρισης Στερεών Αποβλήτων κάποιων νομών ρωτούν

ακόμη πώς γίνεται η ανακύκλωση, και γυρίζοντας την πλάτη κανονίζουν πως θα στείλουν τα
σκουπίδια στα Βαλκάνια…
Οι Σπαρτιάτες παίρνουν τα πράγματα και τα σκουπίδια στα χέρια τους!
Μακριά από εργολάβους και ξένους επενδυτές, ίδρυσαν την εταιρία λαϊκής βάσης «Λακωνική
Βιοενεργειακή Α.Ε.», με σκοπό την διαχείριση των απορριμμάτων με τρόπο φιλικό προς το
περιβάλλον, την υγεία και το πορτοφόλι των πολιτών. Προτάσσουν την πλέον οικολογική και
ήπια διαχείριση των απορριμμάτων, για παραγωγή Βιοαερίου, θερμότητας και λιπάσματος από τα
οργανικά μέρη των απορριμμάτων και μια απόλυτα ορθολογική και προσοδοφόρα διαχείριση των
ανακυκλώσιμων υλικών με διαλογή στη πηγή.
Έξι λόγοι για τους οποίους οι Λάκωνες αλλά και οι Έλληνες να κάνουν το ίδιο:
• Σαν παραγωγός των απορριμμάτων μας έχουμε το ΔΙΚΑΙΩΜΑ στο κέρδος που η διαχείρισή
μας θα μας αποφέρει.
• Με τη συμμετοχή μας στο εργοστάσιο διαχείρισης, και γνωρίζουμε, και ενεργούμε υπεύθυνα,
και ελέγχουμε τον τρόπο λειτουργίας του για τα 25 τουλάχιστον επόμενα χρόνια.
• Είμαστε άμεσα εμπλεκόμενοι και έτσι μπορούμε να συμμετέχουμε στη συνεχή βελτίωση της
ποιότητας του περιβάλλοντος που ζούμε.
• Αυτή η επένδυση είναι σίγουρα το μέλλον των παιδιών μας.
• Στηρίζουμε τον τόπο μας, τη Λακωνία με τη πιο καθαρή, ήπια και σύγχρονη μέθοδο διαχείρισης
απορριμμάτων.
• Καμία εταιρεία και κανένας εργολάβος δεν έχει το δικαίωμα να μας αποκλείσει σαν πολίτες από
τη συμμετοχή στη διαχείριση αλλά και το κέρδος που θα προκύψει.
Για όλους αυτούς τους λόγους πρέπει να συμμετάσχουμε ενεργά στη προεγγραφή της Λακωνικής
Βιοενεργειακής αγοράζοντας μελλοντικά έστω και μία προνομιούχα μετοχή.
9.000 Σπαρτιάτες
επιστροφή
Κύπρος: 38 πράσινα σημεία σε όλες τις πόλεις'
Ένα έξυπνο σύστημα παράλληλο με το σύστημα συλλογής απορριμμάτων. ΗΓ
ΤΟΥ ΑΓΓΕΛΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ
Ελήφθη από τον Γρηγόρη Μαλτέζο Ιούνιος 11, 2013. Ευχαριστούμε. Αφορά τη συγκέντρωση
απορριμμάτων που δεν μπορούν να συλλεχθούν με τον κλασικό τρόπο αποκομιδής. Αυτή η
προσέγγιση της Κύπρου ίσως πρέπει να υιοθετηθεί και στην Ικαρία και σε άλλα νησιά. ΗΓ
Προτάθηκαν 250 χώροι, επιλέχθηκαν 67, κατασκευάζονται 38
Τα μισά από τα προγραμματισμένα πράσινα σημεία προωθούνται από την Κυβέρνηση σε μια
προσπάθεια να καλυφθούν οι ανάγκες δήμων και κοινοτήτων για τη συγκέντρωση απορριμμάτων
που δεν μπορούν να συλλεχθούν με τον κλασικό τρόπο αποκομιδής. Πρόκειται για μια παρέμβαση
που θα βελτιώσει σημαντικά την ποιότητα ζωής της τοπικής κοινωνίας. Τα υλικά αυτά σήμερα
είτε τοποθετούνται από τους πολίτες στους κάδους με τα υπόλοιπα οικιακά απόβλητα, είτε τα
εναποθέτουν κυρίως παράνομα στην ύπαιθρο. Το φαινόμενο αυτό εντοπίζεται τόσο σε δήμους όσο
και σε κοινότητες και εκτιμάται ότι θα επιλυθεί σε σημαντικό βαθμό από τη στιγμή που θα
γνωρίζουν οι πολίτες ότι πλέον θα υπάρχουν χώροι για να εναποθέτουν τα άχρηστα γι' αυτούς
αντικείμενα. Τους προσεχείς μήνες και όπως εκτιμάται πριν το τέλος του χρόνου αναμένεται να
γίνει προκήρυξη προσφορών για την κατασκευή του δικτύου 38 σταθερών και τεσσάρων κινητών
πράσινων σημείων σε όλη την Κύπρο. Όλα τα σημεία αναμένεται να διαμορφωθούν κατάλληλα
μέσα στου 2013. Το Υπουργείο Εσωτερικών σε συνεργασία με τις τοπικές Αρχές κατέληξαν
στους χώρους που προσφέρονται για τη δημιουργία πράσινων σημείων, η κατασκευή των οποίων
αποσκοπεί στην ανακύκλωση ειδικών ρευμάτων υλικών, τα οποία δεν θα δέχονται οι μονάδες
ολοκληρωμένης διαχείρισης. Πλέον ο ίδιος ο πολίτης θα έχει την ευθύνη να μεταφέρει ειδικά


απόβλητα στα σημεία που θα κατασκευαστούν και δεν θα υπάρχει καμία δικαιολογία για
παράνομη εναπόθεσή τους σε άδεια οικόπεδα, ρυάκια ή ποτάμια.
Όσον αφορά τις απομακρυσμένες κοινότητες, βρέθηκε και εκεί λύση, αφού θα εξυπηρετούνται
από φορτηγά τα οποία θα επιφορτίζονται το όλο έργο για όλη την ελεύθερη Κύπρο. Τα
απομονωμένα χωριά θα εξυπηρετούνται από τα κινητά σημεία, για τα οποία θα γνωρίζουν
προηγουμένως οι κάτοικοι το δρομολόγιό τους και έτσι θα μεταφέρουν τα υλικά στο σημείο που
θα υποδειχθεί.
Στα πράσινα σημεία θα γίνει ειδική διαρρύθμιση για να υπάρχει χώρος στον οποίο οι πολίτες θα
μπορούν να τοποθετούν συσκευασίες και αποβλήτων συσκευασιών. Κριτήριο επιλογής τους είναι
ο πληθυσμός που θα εξυπηρετούν, η απόσταση της πιο απομακρυσμένης κατοικίας από το σημείο
και ο χρόνος που χρειάζεται ο πιο απομακρυσμένος πολίτης για να μεταφέρει απορρίμματα από
την κατοικία του στο εν λόγω σημείο. Τόσο η ετοιμασία των αναγκαίων μελετών, όσο και η
κατασκευή των έργων συγχρηματοδοτείται από το Ταμείο Συνοχής της Ευρωπαϊκής Ένωσης κατά
την προγραμματική περίοδο 2007-2013. Το όλο κόστος κατασκευής των σημείων αναμενόταν να
κυμανθεί γύρω στα 35 εκατ. ευρώ. Ωστόσο, με την ολοκλήρωση της μελέτης διαφάνηκε ότι το
κόστος θα είναι χαμηλότερο κατά 10 εκατ. περίπου.
Η ανάπτυξη των πράσινων σημείων θα βελτιώσει σημαντικά την ποιότητα ζωής της τοπικής
κοινωνίας στο βαθμό που επηρεάζεται από τη συνεχιζόμενη λειτουργία των σκυβαλότοπων, με
την ταυτόχρονη εφαρμογή της ισχύουσας νομοθεσίας για τη διαχείριση των οικιακών μη
επικίνδυνων αποβλήτων και τη συμμόρφωση της Κυπριακής Δημοκρατίας με τις απαιτήσεις της
Ευρωπαϊκής Ένωσης.
Άλλωστε αποτελούν μια διεθνή και δοκιμασμένη πρακτική που βασίζεται στη συμμετοχή των
πολιτών και σκοπεύει στην ανακύκλωση ειδικών ρευμάτων υλικών. Σήμερα αποτελούν σημαντικό
κομμάτι των συστημάτων ανακύκλωσης που εφαρμόζονται σε πολλές χώρες τα ΕΕ και σε όλο τον
κόσμο.
Κατά τη διάρκεια εκπόνησης στρατηγικού σχεδίου διενεργήθηκαν αυτοψίες σε 156 προτεινόμενα
οικόπεδα. Η αρχική πρόταση οικοπέδων από κάθε κοινότητα και δήμο ήταν για κατασκευή 218
πράσινων σημείων. Μετά την εφαρμογή κριτηρίου αποκλεισμού των χώρων που βρίσκονταν σε
ζώνες προστασίας του περιβάλλοντος (περιοχές Ramsar, Νatura, γεωτρήσεων και κρατικά δάση)
απέμειναν 198 χώροι. Ακολούθως αφαιρέθηκαν 12 ιδιωτικά και 17 τουρκοκυπριακά τεμάχια, με
τον αριθμό τους να μειώνεται στους 169, ενώ αποκλείστηκαν άλλα 40 αφού λήφθηκαν υπόψη οι
πολεοδομικές ζώνες προστασίας. Αφού λήφθηκαν υπόψη και άλλα κριτήρια προτάθηκαν αρχικά
75 πράσινα σημεία. Στο τέλος, αφού εξετάστηκαν επιπλέον 36 τεμάχια και κατόπιν
διαβουλεύσεων, απέμειναν οι 67 χώροι που αποτελούσαν την προκαταρκτική πρόταση.
Τον λόγο έλαβαν όμως οι ειδικοί του Υπουργείου Εσωτερικών και αφού εξέτασαν τόσο τα
περιβαλλοντικά όσο και τα οικονομικά δεδομένα διαφάνηκε ότι για να είναι βιώσιμο το έργο θα
πρέπει να συμμαζευτούν τα σημεία. Έτσι και έγινε και κατέληξαν στα 38 σημεία συν 4 κινητά. Τα
πράσινα σημεία θα κατασκευαστούν σε θέσεις εύκολα προσβάσιμες και το καθένα θα καλύπτει
μια περιοχή ακτίνας μερικών χιλιομέτρων, διευκολύνοντας την πρόσβαση των πολιτών.
Τα 38 σημεία κατανέμονται ως εξής: 12 Λευκωσία, 9 Λεμεσό, 9 Λάρνακα, 5 Πάφο, 3
Αμμόχωστο.
Το κόστος κατασκευής του δικτύου αναμένεται να ανέλθει σε ευρώ 20 εκατ - 28 εκατ. Θα
καλυφθεί από κοινού έξοδα του κράτους και της ΕΕ που συγχρηματοδοτεί τέτοιες αναπτύξεις.
Όσον αφορά τη διαχείριση και λειτουργία των πράσινων σημείων, θα την αναλάβουν οι τοπικές
Αρχές. Αναμένεται να προκύψουν τεράστια έσοδα από τα πράσινα σημεία, δεδομένου ότι όλα τα
υλικά είναι ανακυκλώσιμα και με την κατάλληλη διαχείριση από τις τοπικές Αρχές θα καλύπτουν
τα λειτουργικά έξοδά τους.
Πηγή: http://theopemptou.com/portal/index.php/allenvi/waste/trash/23823-greenpoints11
επιστροφή

Αφιέρωμα: Τα Κοινά – Η Κοινωνική Οικονομία
Ναόμι Κλάιν: Η επανατοπικοποίηση της παραγωγής αποτελεί λύση στο οικολογικό και
οικονομικό τέλμα
Χαιρόμαστε που ξαφνικά όλος ο κόσμος ανακάλυψε την Ναόμι Κλάιν. Εμείς την
πρωτοαναφέραμε σε αυτό το περιοδικό στο τεύχος 28 [Ιούνιος-Ιούλιος-Αύγουστος-Σεπτέμβριος
2011] στο σημείωμα της σύνταξης, αναφερόμενοι στις μνημονιακές πολιτικές και το πώς
εφαρμόζουν το δόγμα του σοκ που περιέγραψε η Ναόμι Κλάιν. Μακάρι να διαβάζουμε με
προσοχή τα βιβλία των νεώτερων διανοητών. Η Ναόμι Κλάιν, ο Σερζ Λατούς, ο Ντέιβιντ Χάρβεϋ,
η Ντορίν Μάσσει και μερικοί άλλοι πλουτίζουν την ανθρώπινη σκέψη. ΗΓ
Η Ναόμι Κλάιν στο B-FEST, της Διονυσίας Γιαννοπούλου
25-5-2013
Αποστομωτική η Ναόμι Κλάιν και δίκαιη απέναντι στο νεοφιλελευθερισμό, στην αριστερά αλλά
και την αντιεξουστιαστική αριστερά. Υπήρξε επικριτική απέναντι στις διεθνείς περιβαλλοντικές
ΜΚΟ που προωθούν νεοφιλελεύθερες λύσεις.
Αναφέρθηκε στην περιβαλλοντική εξόντωση στο όνομα της οικονομικής ανάκαμψης. Τόνισε ότι η
κλιματική αλλαγή δεν μπορεί να είναι υποσημείωση, γιατί ο καπιταλισμός κάνει τον πλανήτη μη
κατοικήσιμο και όρισε την ανάγκη να τοποθετηθεί το περιβάλλον στη σφαίρα των δράσεών μας
με την ίδια μαχητικότητα όσο τα προβλήματα της οικονομίας και του φασισμού.
Το μότο της αριστεράς ότι αρκεί η εθνικοποίηση των εταιρειών ορυκτών καυσίμων, ως εξαιρετικά
κερδοφόρων, είναι ελλιπές. Η επανατοπικοποίηση της παραγωγής αποτελεί λύση στο οικολογικό
και οικονομικό τέλμα, όπως οι συνεταιρισμοί, οι τοπικές επιχειρήσεις και οι ΜΚΟ. Πρόταξε την
απόλυτη σημασία της μείωσης της κατανάλωσης και την υιοθέτηση της αποανάπτυξης ως μέσου
εξισορρόπησης.
Την πραγματικότητα της κλιματική αλλαγή δεν αποδέχεται μόνο ο φιλελευθερισμός. Η δεξιά
εξίσου με την οικονομική εκμεταλλεύεται την οικολογική κρίση για να επιβάλλει το σχέδιο
δράσης της. Τα γενετικά τροποποιημένα, η απώλεια παραγωγικής γης είναι δυο εικόνες των
σχεδίων του.
"Μια αριστερή πράσινη κοσμοθεωρία που θα απορρίπτει τον απλό ρεφορμισμό και θα θέτει σε
αμφισβήτηση την θέση του κέρδους στην οικονομία μας, θα αποτελέσει την καλύτερη ελπίδα της
ανθρωπότητας για το ξεπέρασμα αυτών των συνεχόμενων κρίσεων"!!!
Ευχαριστούμε Ναόμη-Ευχαριστούμε B-FEST!
Διονυσία Γιαννοπούλου (από το facebook)
Δείτε την: https://www.youtube.com/watch?v=fTxTYvUsJ2k&feature=player_embedded
Δείτε και τη συνέντευξή της στο TVXS
http://tvxs.gr/news/%CE%AD%CE%B3%CF%81%CE%B1%CF%88%CE%B1%CE%BD%CE%B5%CE%AF%CF%80%CE%B1%CE%BD/%CE%BD%CE%B1%CF%8C%CE%BC%C
E%B9-%CE%BA%CE%BB%CE%AC%CE%B9%CE%BD-%CE%BF%CE%BC%CE%B5%CE%B3%CE%B1%CE%BB%CF%8D%CF%84%CE%B5%CF%81%CE
%BF%CF%82-%CF%86%CF%8C%CE%B2%CE%BF%CF%82-%CF%84%CE%BF%CF%85%CF%83%CF%85%CF%83%CF%84%CE%AE%CE%BC%CE%B1%CF%84%CE%BF%CF%8
2-%CE%B5%CE%AF%CE%BD%CE%B1%CE%B9-%CE%B7%CE%B1%CE%BD%CF%84%CE%AF%CF%83%CF%84%CE%B1%CF%83%CE%B7
επιστροφή

Η ελληνική ορυκτολαγνεία, του Γιώργου Καλλή
Με ιδιαίτερη ευχαρίστηση αναδημοσιεύουμε ένα έρθρο του Γιώργου Καλλή. Η Ικαρία θα τον
υποδεχτεί τον Ιούλιο για το συνέδριο που θα γίνει για τα κοινά. Επίσης, όσοι τον γνωρίζουμε θα
του δώσουμε όση υποστήριξη μπορούμε για να εκπονήσει το μέρος της διατριβής που ετοιμάζει
και που αφορά την Ικαρία. Καλώς να ορίσεις Γιώργο.
Κάντε κλίκ για να μάθετε περισσότερα για τον συγγραφέα: Γιώργος Καλλής
ΗΓ
23.05.2013
Πετρέλαιο στο Αιγαίο, χρυσός στη Χαλκιδική. Που κρυβόταν τόσα χρόνια όλος αυτός ο ορυκτός
πλούτος και δεν το ξέραμε; Και είναι αλήθεια τυχαίο, ότι τον “βρήκαμε εν μέσω κρίσης;
Στο λαϊκό φαντασιακό το πετρέλαιο και ο χρυσός είναι σαν τους κρυμμένους θησαυρούς,
θαμμένοι κάτω από τη γη, περιμένοντας τον τυχερό που θα σκοντάψει πάνω τους και θα γίνει από
τη μια μέρα στην άλλη πλούσιος. Η πραγματικότητα φυσικά είναι διαφορετική και πολύ πιο πεζή.
Αν ένα ορυκτό είναι εν τέλει θησαυρός ή όχι, εξαρτάται από το αν τα χρήματα που θα βγάλει
κάποιος πουλώντας το θα υπερκαλύψουν ή όχι το κόστος της εξόρυξης.
Τα έσοδα εξαρτώνται από τις ισχύουσες τιμές του ορυκτού στην αγορά, αλλά και το πως θα
μοιρασθούν, δηλαδή πόσα θα πάνε στην τσέπη αυτού που έχει την ιδιοκτησία της γης, αυτού που
το βρήκε, αυτού που το έβγαλε, ή στις τσέπες των διάφορων μεσαζόντων, που εμπλέκονται στη
μακριά αλυσίδα από την εύρεση και την εξόρυξη έως την πώληση. Το κόστος με τη σειρά του
περιλαμβάνει τους μισθούς αυτών που θα εργαστούν στην εξόρυξη, καθώς και τα έξοδα για την
αγορά, λειτουργία και συντήρηση των μηχανημάτων που θα χρησιμοποιηθούν. Όσο πιο βαθιά ή
πιο βρώμικο είναι ένα ορυκτό, τόσο πιο ακριβή είναι και η εξόρυξή του.
Αυτά όσον αφορά το κομμάτι των χρημάτων. Πέρα από αυτό υπάρχουν και αφανή έξοδα, τα
οποία δεν μετριούνται σε ευρώ, όπως είναι οι κίνδυνοι για την υγεία των εργαζομένων ή εκείνων
που ζουν κοντά. Αν διαρρεύσει κυάνιο από ένα ορυχείο χρυσού, όπως έγινε στον Δούναβη πριν
κάποια χρόνια, η καταστροφή ποταμιών και υγροτόπων και η μόλυνση του νερού, που πάει για
άρδευση ή ύδρευση, δεν αποτιμάται με χρηματικά μεγέθη. Το ίδιο και με το πετρέλαιο, όπως μας
θυμίζει η τεράστια οικολογική και κοινωνική καταστροφή στον Κόλπο του Μεξικού ή ακόμα
χειρότερα, το ανυπολόγιστο κόστος από τις εκπομπές διοξειδίου του άνθρακα και την αλλαγή του
κλίματος.
Τι έχει αλλάξει σε αυτήν τη θεμελιακή σχέση κόστους - οφέλους, η οποία να εξηγεί το ξαφνικό
ενδιαφέρον για τις εξορύξεις στην Ελλάδα; Μια πρώτη παρατήρηση είναι ότι οι τιμές του
πετρελαίου και του χρυσού βρίσκονται στα υψηλότερα επίπεδα της ιστορίας τους. Οι υψηλές
αυτές τιμές εξηγούν τη στροφή σε αποθέματα, τα οποία κάποτε θεωρούνταν εκτός πρόσβασης,
όπως η “πίσσα” στην Αλμπέρτα του Καναδά, το πετρέλαιο στην καρδιά του δάσους του
Αμαζονίου ή βαθιά στους ωκεανούς ή το Αιγαίο. Το δυστύχημα είναι, ότι, όχι τυχαία, τα
τελευταία αποθέματα πετρελαίου ή χρυσού βρίσκονται και στις τελευταίες παρθένες και πιο
απομακρυσμένες περιοχές του πλανήτη, εξαιρετικής οικολογικής και πολιτισμικής σημασίας.
Γιατί τέτοια αύξηση στις τιμές όμως;
Το θλιβερό είναι με πόση ευκολία η ελληνική πολιτική ελίτ και ένα μέρος της κοινής γνώμης
ενστερνίστηκαν την ορυκτολαγνεία, έτοιμοι να ρισκάρουν δάση και θάλασσες για να επιστρέψουν
όπως όπως στην άνευ νοήματος ευημερία της δεκαετίας του '90
Δεν υπάρχει συμφωνία μεταξύ των ειδικών επιστημόνων για το αν η διαρκώς αυξανόμενη τιμή
του πετρελαίου είναι αποτέλεσμα της εξάντλησής του, της αύξησης της ζήτησης από τις ταχέως
αναπτυσσόμενες οικονομίες της Ινδίας και της Κίνας, της ηθελημένης υποεπένδυσης σε νέες
πηγές από τους Άραβες, ώστε να ανεβάσουν τις τιμές, εν μέρει ως απάντηση στην πτώση του
δολαρίου, ή τέλος της πρόσφατης απελευθέρωσης της παγκόσμιας αγοράς πετρελαίου και της
δημιουργίας νέων χρηματιστικών προϊόντων, όπως τα παράγωγα, τα οποία οδήγησαν σε
φαινόμενα κερδοσκοπίας. Αυτό που είναι βέβαιο είναι ότι, όπως συνέβη και τη δεκαετία του 1970,
η άνοδος των τιμών του πετρελαίου το 2008 ήταν η καρφίτσα που έσκασε τη φούσκα. Όλα
ξεκίνησαν από την αγορά κατοικίας στις ΗΠΑ, όπου φτωχοί μετανάστες, οι οποίοι είχαν πάρει
δάνεια για σπίτια στα προάστεια, λύγισαν κάτω από το διαρκώς αυξανόμενο κόστος της βενζίνης,
και άρχισαν να χρεωκοπούν. Αυτό έφερε στην επιφάνεια την αλόγιστη παροχή στεγαστικών

δανείων με λίγες προοπτικές αποπληρωμής, και οδήγησε στην κατάρρευση χρηματοπιστωτικών
ιδρυμάτων, τα οποία κρατούσαν στα αποθεματικά τους τέτοια «τοξικά δάνεια». Η κρίση της
αγοράς κατοικίας έγινε σύντομα κρίση δανεισμού και με την εκτόξευση των επιτοκίων των
ομολόγων πέρασε στην άλλη πλευρά του Ατλαντικού και έφτασε στα μέρη μας. Μέσα στον
πανικό και με την κατάρρευση της στεγαστικής αγοράς, οι ανά τον κόσμο επενδυτές και κυρίως
τα συσσωρευμένα κεφάλαια της Κίνας και της Μέσης Ανατολής άρχισαν να στρέφονται σε πιο
“σίγουρες επενδύσεις”, όπως ο χρυσός και το πετρέλαιο, αυξάνοντας ακόμα παραπάνω τις τιμές
τους.
Άλλαξε όμως μήπως κάτι και στην πλευρά του κόστους που να εξηγεί το ξαφνικό ενδιαφέρον για
την Ελλάδα; Σαφώς. Από τη σκοπιά των πολυεθνικών επενδυτών, όσο πιο πολύ υποφέρει μια
χώρα από οικονομική κρίση, τόσο πιο φτηνό είναι το κόστος εξόρυξης εκεί. “Οι φτωχοί
πωλούνται φθηνά», όπως λέει η ρήση. Υπερχρεωμένες χώρες, όπως η Ελλάδα ή η Κύπρος, είναι
πρόθυμες να παραχωρήσουν τα δικαιώματά τους με την πρώτη καλή ευκαιρία, να μειώσουν τους
φόρους και να βελτιώσουν τους όρους των συμφωνιών για να “προσελκύσουν επενδυτές”. Η
κρίση και η ανεργία επίσης συμπιέζουν το κόστος εργασίας, αν και αυτός δεν είναι πλέον
σημαντικός παράγοντας, αφού οι εξορύξεις είναι εντατικές σε κεφάλαιο και όχι σε εργασία (κάτι
το οποίο παραβλέπουν εντέχνως αυτοί που υπόσχονται “νέες θέσεις εργασίας”). Η πιο σημαντική
αλλαγή είναι η υποτίμηση και η υποβάθμιση των κινδύνων και η εξάλειψη του αφανούς κόστους
από την εξίσωση. Οι περιβαλλοντικοί και οι υγειονομικοί κανονισμοί θεωρούνται «προσκόμματα»
και παρακάμπτονται μέσω «fast track» και –άλλων- εξωθεσμικών διαδικασιών. Όταν η ίδια η αξία
της ανθρώπινης ζωής υποτιμάται, η επένδυση αρχίζει να γίνεται συμφέρουσα.
Όπως δήλωσε στο Bloomberg για τις επενδύσεις χρυσού στην Ελλάδα ο Jeremy Wrathall —
πρόεδρος της Glory Resources στο Περθ: «η Ελλάδα είναι περιοχή ανεξερεύνητη λόγω της
πολιτικής κατάστασης η οποία επικρατούσε εκεί πριν από την κρίση». Αναρωτιέται κάποιος σε ποια
“πολιτική κατάσταση» να αναφέρεται. Αν εννοεί τη διαφθορά, γιατί μια διεφθαρμένη κυβέρνηση
να έθετε εμπόδια σε επενδύσεις χρυσού, από τις οποίες θα λάδωνε τη μηχανή της; Μάλλον η
«πολιτική κατάσταση», που έχει στο νου του, είναι αυτό που κάποτε αποκαλούσαμε
“δημοκρατία» ή «κράτος δικαίου», χαρακτηριστικά δηλαδή των ανεπτυγμένων κρατών, που
προστατεύουν νομικά αξίες, όπως η υγεία ή το περιβάλλον. Πιθανώς και το υπέδαφος της Νεας
Υόρκης να είναι εξίσου ανεξερεύνητο όσο της Ελλάδας και να κρύβει χρυσό ή πετρέλαιο, αλλά
δεν πέρασε ποτέ από το μυαλό του κ. Wrathall να ψάξει εκεί μιας και ξέρει, ότι οι πλούσιοι δεν
πουλιούνται φτηνά, και ότι οι εκεί περιβαλλοντικοί όροι κάνουν την όποια επένδυση ασύμφορη.
Αυτό που συμβαίνει σήμερα στην Ελλάδα είναι η σταδιακή διολίσθηση από μια ανεπτυγμένη
οικονομία σε μια υπανάπτυκτη οικονομία εξάρτησης, η οποία θα παρέχει φτηνά εργατικά χέρια
και φτηνούς φυσικούς πόρους στην παγκόσμια οικονομία. Ακολουθούμε εδώ παρόμοια πορεία με
αυτήν των χωρών της Λατινικής Αμερικής στη διάρκεια της δικής τους κρίσης τη δεκαετία του 80
με το πρόσθετο μειονέκτημα, ότι εμείς ούτε καν φυσικούς πόρους έχουμε, όπως αυτοί, οπότε το
μόνο που μας μένει να πουλήσουμε είναι τα φτηνά χέρια μας και τα διαθέσιμα για να
δηλητηριαστούν σώματα και δάση μας.
Ελάχιστα παρήγορο είναι ότι πιθανότα υπάρχει μόνο λίγο πετρέλαιο στο Αιγαίο και κανείς δεν θα
επενδύσει εκεί ή ότι οι τιμές του χρυσού σύντομα θα καταρρεύσουν, αποσύροντας το ενδιαφέρον
από την Χαλκιδική, δεδομένης και της συνεχιζόμενης αντίδρασης των κατοίκων εκεί. Το θλιβερό
είναι με πόση ευκολία η ελληνική πολιτική ελίτ και ένα μέρος της κοινής γνώμης ενστερνίστηκαν
την ορυκτολαγνεία, έτοιμοι να ρισκάρουν δάση και θάλασσες για να επιστρέψουν όπως όπως στην
άνευ νοήματος ευημερία της δεκαετίας του '90. Τελικά τι μάθημα πήραν όλοι αυτοί από την
κρίση; Κανένα, δυστυχώς. Όλα για το εύκολο χρήμα πριν, όλα για το εύκολο χρήμα τώρα. Αν
αυτό είναι να βγει από μετοχές, χρηματιστήρια και λοιπες φούσκες καλώς, αν είναι να βγει από
κρυμένους θησαυρούς, χρυσό, πετρέλαιο και τα λοιπά, πάλι καλώς, και αν είναι να γίνει και το
Αιγαίο μια τεράστια πετρελαιοκηλίδα δεν τρέχει τίποτα, αλλάζουμε το χρώμα της σημαίας από το
γαλάζιο στο μαύρο, και πάλι μέσα είμαστε. Τα πάντα αρκεί να μη χρειαστεί να δουλέψουμε
σοβαρά και από κοινού, τα πάντα για να μην χρειαστεί να αλλάξουμε μυαλά και να αρκεστούμε
με τα λίγα και ωραία που προσφέρει σε αφθονία αυτή η χώρα.
Στη Λατινική Αμερική, οι αυτόχθονοι πληθυσμοί, που βιώνουν από πρώτο χέρι τα «οφέλη» της
οικονομίας της εξόρυξης, έχουν προχωρήσει τη δημόσια συζήτηση πέρα από τα όποια οφέλη ή όχι

των εξορύξεων, πέρα από την ιδέα της οικονομικής ανάπτυξης, πέρα ακόμα και από τη λεγόμενη
εναλλακτική ή βιώσιμη ανάπτυξη. Αυτό που ζητούν πλέον δεν είναι ανάπτυξη, αλλά «buen
vivir»*, ένας όρος που έχει αρχαιοελληνικές ρίζες, και υποδηλώνει την ελπίδα και το όραμα για
ένα νέο μοντέλο “ευημερίας χωρίς ανάπτυξη», όπως το χαρακτηρίζει ο Άγλλος οικονομολόγος
Tim Jackson. Δυστυχώς, φαίνεται ότι θα πρέπει να υποφέρουμε όσο υπέφεραν και οι
Λατινοαμερικάνοι τα τελευταία 30 χρόνια, για να αρχίσουμε να βρίσκουμε κι εμείς λίγη από
αυτήν την ξεχασμένη σοφία.
*El buen vivir(ισπ.)= το ευ ζην
Πηγή: http://greeklish.info/gr/greece/environment/32
επιστροφή
Οι Κίνδυνοι για την Δημοκρατία: Τα Κοινά
της Ελένης Μυριβήλη*
Ιουνίου 9, 2013
Έρχομαι από τον χώρο της πολιτικής οικολογίας για να συμμετέχω σ’ αυτό το κόμμα που θέλει ν’
αλλάξει το πως γίνεται πολιτική στην Ελλάδα, την Δράση. Δεν φέρνω μαζί μου μια πολιτική
ταυτότητα, φέρνω την διάθεση να προσφέρω μια πολιτική οπτική.
Το να εκθέσω σε πέντε λεπτά για τους σοβαρούς κινδύνους που απειλούν σήμερα την δημοκρατία
στην Ελλάδα είναι αδύνατο. Σκέφτηκα λοιπόν να θυμίσω την σημασία που έχουν για την
δημοκρατία «τα Κοινά». Σκέφτομαι «Τα Κοινά», σαν μια Τρίτη κατηγορία, όπως λέμε το «το
Κράτος» και «η Αγορά».
Τα «κοινά» είναι όλα αυτά που μοιραζόμαστε, αυτά που χρησιμοποιούμε χωρίς ανταλλάγματα,
και που έχουμε ευθύνη να τα παραδώσουμε στους επόμενους. Είναι πολλών ειδών: είναι φυσικά,
κοινωνικά και πολιτιστικά.
Είναι η ατμόσφαιρα, το νερό, τα ψάρια, οι σπόροι, το φάσμα ραδιοτηλεοπτικών συχνοτήτων… οι
δρόμοι, τα πάρκα και οι πλατείες, τα αποχετευτικό σύστημα, οι βιβλιοθήκες, το σύνταγμα και οι
νόμοι… η γλώσσα, η μουσική, τα μαθηματικά, η Wikipedia και το ελεύθερο λογισμικό.
Όσο απαξιώνονται και φτωχαίνουν τα «κοινά», τόσο κινδυνεύει η δημοκρατία.
Τα κοινά προϋποθέτουν και κατασκευάζουν πολιτική κοινότητα.
Τα κοινά είναι η υλική, έμπρακτη διάσταση του κοινωνικού συμβολαίου. Η ενασχόληση με τα
κοινά και η πολιτική τους προάσπιση δημιουργούν πολιτικές κοινότητες, αίσθηση του «ανήκειν»
σε ένα ευρύτερο σύνολο, και την ανάγκη για δημοκρατική διαβούλευση.
Ούτε το κράτος ούτε η αγορά μπορούν να προστατέψουν τα κοινά.
Όσο η Αριστερά στην Ελλάδα, εκμεταλλεύεται κομματικά αυτήν την κατηγορία ή την παραδίδει
στο Κράτος, τα κοινά δεν θα δουν άσπρη μέρα. Το Κράτος έχει αποδειχθεί αδύναμο στο να
προασπίσει τα Κοινά, ενώ συγχρόνως η Αγορά και η Ιδιωτική Πρωτοβουλία, όπου μπορεί, τα
καταπατά και τα καταστρέφει προς όφελός της. Σήμερα που είναι απαραίτητο να υποστηρίξουμε
και να ενδυναμώσουμε τον επιχειρηματικό τομέα, σήμερα πρέπει να πάρουμε το θέμα των κοινών
σοβαρά και να βρούμε τρόπους να τα κατοχυρώσουμε και να ενδυναμώσουμε την αξία τους.
Δηλαδή οφείλουμε να βρούμε θεσμικό πλαίσιο και να δουλέψουμε ώστε η οριοθέτηση των κοινών
(π.χ. δασολόγιο), οι κανόνες που τα ρυθμίζουν και το καθεστώς ιδιοκτησίας (π.χ. φάσμα
ραδιοτηλεοπτικών συχνοτήτων), η χρηστή διαχείριση και η «νομή» των «κερδών» από αυτά (που
θα μπορούσαν ή να ξαναγυρίζουν πίσω στην διαχείρισή και ενίσχυσή τους ή να είναι
ανταποδοτικά στην κοινότητα) και τέλος η διασφάλιση και «αστυνόμευση» του καθεστώτος και
της ύπαρξης των κοινών, να τεθούν σε λειτουργία άμεσα και να είναι από τις πολιτικές μας
προτεραιότητες.
Τα κοινά προϋποθέτουν διαβούλευση. Η έλλειψη διαβούλευσης, κυρίως ανάμεσα στους
πολιτικούς χώρους (πολιτικά κόμματα, αυτοδιοίκηση κλπ), όπου για χρόνια τώρα παίζουν
παιχνίδια εξουσίας (εμείς-ο εχθρός, νικητής-χαμένος κλπ) είναι το μεγάλο έγκλημα της πολιτικής
στην Ελλάδα. Έχει δημιουργήσει τεράστιο έλλειμμα εμπιστοσύνης στην δημοκρατία από πολίτες
που κατασπαράζονται για το ίδιον όφελος, το οποίο δεν διανοούνται ότι μπορεί να είναι κοινό. Τα
κοινά και η διαβούλευση που απαιτούν, όχι με «δικούς», όπως γινόταν μέχρι τώρα (η οικογένειά

μου, η φατρία μου και ο πολιτικός που θα μου εξασφαλίσει αυτό που θέλω) αλλά με «άλλους», αν
είναι δυνατόν με «όλους», κατασκευάζουν ζωντανές και δυναμικές κοινωνίες.
Θέλω να προτρέψω αυτόν το πολιτικό χώρο να πρωτοστατήσει στην θέσπιση Τομέα των Κοινών.
Υπάρχει ήδη μεγάλη κινητοποίηση και δημιουργικότητα σήμερα στην κοινωνία που μπορεί και
πρέπει να υποστηριχθεί. Ειδικά σε καιρούς ανέχειας και φτώχειας ο Τομέας των Κοινών μπορεί να
ελαφρύνει όλους μας. Ο Τομέας των Κοινών πρέπει να οριοθετηθεί και να διαχειρισθεί με
καινοτομία, που ενδεχόμενα περιλαμβάνει σύμπραξη ιδιωτικού και δημόσιου τομέα, και
ανεξάρτητες αρχές ελέγχου. Ο ιδιωτικός τομέας πρέπει να καταλάβει την υπεραξία που του
προσδίδουν τα κοινά και η defacto χρήση τους, και το ότι η διασφάλισή τους σε διεθνές επίπεδο
είναι αυτό που θα διασφαλίσει και την αειφορία στην ανάπτυξη.
Τα κοινά είναι ελευθερίες, δικαιώματα και ευθύνες. Είναι η χαρά της συμμετοχής σε κάτι
μεγαλύτερο που μας ξεπερνάει, στην διασφάλιση αυτών των πραγμάτων που μας δίνουν τις
μεγαλύτερες απολαύσεις.
Έχουμε ευθύνη απέναντι στα κοινά. Πρέπει να τα παραδώσουμε δώρο στους επόμενους. Και μαζί
με τα κοινά την Δημοκρατική Ιδέα και την Δημοκρατική Διαδικασία.
*Η Λενιώ Μυριβήλη είναι λέκτορας στο Τμήμα Πολιτισμικής Τεχνολογίας και Επικοινωνίας του
Πανεπιστημίου
Αιγαίου. http://www.biblionet.gr/author/65357/%CE%9B%CE%B5%CE%BD%CE%B9%CF%8E
_%CE%9C%CF%85%CF%81%CE%B9%CE%B2%CE%AE%CE%BB%CE%B7
Πηγή:http://protovouliacypruseu.wordpress.com/2013/06/09/%ce%bf%ce%b9%ce%ba%ce%af%ce%bd%ce%b4%cf%85%ce%bd%ce%bf%ce%b9-%ce%b3%ce%b9%ce%b1%cf%84%ce%b7%ce%bd%ce%b4%ce%b7%ce%bc%ce%bf%ce%ba%cf%81%ce%b1%cf%84%ce%af%ce%b1%cf%84%ce%b1-%ce%ba%ce%bf%ce%b9%ce%bd/
επιστροφή
Κοινωνική οικονομία: Ένας υπαρκτός καινούργιος κόσμος;
Ιουλία Κιλέρη
Κοινωνική, αλληλέγγυα, συνεργατική οικονομία... Όροι που δεν είναι βεβαίως καινούργιοι, έχουν
αποκτήσει όμως ιδιαίτερη σημασία στα χρόνια της κρίσης. Αποτυπώνουν την προσπάθεια των
ανθρώπων να αλληλοβοηθηθούν με ένα διαφορετικό τρόπο, ώστε να παράγουν αυτά που έχουν
ανάγκη και όχι αυτά που υποδεικνύει η οικονομία ή μια οικονομία της αγοράς, όπως εξηγεί στο
tvxs.gr ο συγγραφέας του βιβλίου «Υπαρκτός καινούργιος κόσμος. Κοινωνική/αλληλέγγυα και
συνεργατική οικονομία», κ. Γιώργος Λιερός.
Τα τελευταία τρία χρόνια παρατηρείται στη χώρα μας η ανάδυση ολοένα και περισσότερων
ομάδων και δικτύων αλληλέγγυας, ανταλλακτικής οικονομίας. Σύμφωνα με διάφορες καταγραφές,
εντοπίζονται σήμερα περίπου 1.000 τέτοιες προσπάθειες και περιλαμβάνουν, μεταξύ άλλων,
συνεταιρισμούς στον εκδοτικό χώρο, συνεταιριστικά καφενεία, το εναλλακτικό νόμισμα του
Βόλου κ.α. Πρόσφατα, διοργανώθηκε και το 1ο Εναλλακτικό Φεστιβάλ Αλληλέγγυας και
Συνεργατικής Οικονομίας, με βασικό σύνθημα «Μπορούμε να ζήσουμε και αλλιώς, ένας άλλος
κόσμος είναι εφικτός».
Αυτές τις ημέρες κυκλοφόρησαν από τις Εκδόσεις των Συναδέλφων το βιβλίο του κ. Λιερού,
καθώς και το βιβλίο «Εισαγωγή στην κοινωνική και αλληλέγγυα οικονομία. Το μετέωρο βήμα
μιας δυνατότητας» του Τάκη Νικολόπουλου και του Δημήτρη Καπογιάννη.
Μιλώντας στο tvxs.gr, με αφορμή την κυκλοφορία του βιβλίου του, ο κ. Λιερός εξηγεί πως η
κοινωνική οικονομία αποτελεί μια υπόθεση αρκετά παλιά, που ξεκινά μαζί με την εργατική τάξη
και την οικονομία της αγοράς στις αρχές του 19ου αιώνα. «Είναι η προσπάθεια των ανθρώπων να
αλληλοβοηθηθούν με ένα διαφορετικό τρόπο ώστε να παράγουν αυτά που έχουν ανάγκη και όχι
αυτά που υποδεικνύει η οικονομία ή μια οικονομία της αγοράς. Είναι η προσπάθεια να βρεθεί

ένας δρόμος που δεν στηρίζεται στο κράτος, αλλά να μην ανήκει και στην οικονομία της αγοράς.
Είναι προσπάθειες παραγωγής χωρίς κέρδος».
Στην Ελλάδα των περίπου δύο εκατομμυρίων ανέργων και των απλήρωτων εργαζόμενων,
σημειώνει ο συγγραφέας, η ιδέα είναι ότι θα μπορούσαν σιγά σιγά αυτοί οι άνθρωποι, στο μέτρο
του δυνατού, να πάρουν πρωτοβουλίες και να φτιάξουν συνεταιρισμούς, οι οποίοι προσπαθούν να
προσφέρουν κάτι χρήσιμο στην κοινωνία, ενώ ταυτόχρονα θα έχουν εξισωτικές σχέσεις μεταξύ
αυτών που ξεκινούν την προσπάθεια.
«Παρά τις προσπάθειες, παραμένουμε πίσω»
Η πρακτική αυτή, παρόλο που οι πρώτοι πειραματισμοί χρονολογούνται από τη δεκαετία του '70,
μόνο τα τελευταία χρόνια λόγω κρίσης αρχίζει να παίρνει διαστάσεις. Ωστόσο, όπως επισημαίνει
ο κ. Λιερός, «παραμένουμε πολύ πίσω σε σχέση με ανάλογες προσπάθειες που έχουν γίνει στην
Ευρώπη. Για παράδειγμα, στην Ευρώπη υπολογίζεται ότι οι απασχολούμενοι σε αυτό το είδος
οικονομίας είναι ανάλογα με τις μετρήσεις 5,5 έως 11 εκατομμύρια άνθρωποι».
Στο μεγάλο κύμα της αποβιομηχανοποίησης της εποχής 1975 – 1985, η λύση που ακολουθήθηκε
στην Ισπανία, σε συνέχεια των καταλήψεων που έκαναν οι εργαζόμενοι στα εργοστάσια που
έκλειναν, ήταν να τεθεί ένα νομοθετικό πλαίσιο που να δίνει στους εργαζόμενους την ευκαιρία να
αναλαμβάνουν οι ίδιοι να λειτουργήσουν τα εργοστάσια. Στην αρχή του ΄80 σώθηκαν με αυτό τον
τρόπο 38.500 θέσεις εργασίας. Εξίσου εντυπωσιακό είναι ότι σε αυτές τις προσπάθειες –
επρόκειτο για εργοστάσια χρεοκοπημένα που πήγαιναν για κλείσιμο - το 67% από αυτά επιβίωσε
σε μια συνεταιριστική μορφή. «Είναι ένα μεγάλο επίτευγμα γιατί επαγγελματίες μάνατζερ δεν θα
είχαν καταφέρει τέτοια νούμερα. Οι ίδιοι οι εργαζόμενοι όμως τα κατάφεραν», παρατηρεί ο κ.
Λιερός και συνεχίζει:
«Στην Ελλάδα δυστυχώς δεν έχουμε τέτοια μεγέθη. Αυτή τη στιγμή, μεσούσης της κρίσης
διάφορες καταγραφές που έχουν γίνει κάνουν λόγο για περίπου 1.000 τέτοιες προσπάθειες, χωρίς
να μπορούμε να μιλήσουμε με ακρίβεια για το τι βάρος έχουν στην πραγματική οικονομία.
Δυστυχώς αυτή τη στιγμή λείπει και η τεχνογνωσία και τα κεφάλαια και στην ελληνική
κουλτούρα όπως διαμορφώθηκε τις τελευταίες δεκαετίες λείπει και το πνεύμα συνεργασίας. Δεν
είναι πάντα εύκολη υπόθεση η ισότιμη συνεργασία».
Κλειδί η ενεργοποίηση του κόσμου από τα κάτω
Για τον κ. Λιερό, στην Ελλάδα πολλά πράγματα πρέπει να ξαναχτιστούν από την αρχή. Όπως
εξηγεί, αν τύχαινε αυτή τη στιγμή στην Ιταλία, την Ισπανία ή την Ελβετία μια συμφορά όπως η
δική μας, θα μπορούσαν να την αντιμετωπίσουν περισσότερο αποτελεσματικά, καθώς έχουν ήδη
από τον καιρό της ευημερίας δημιουργήσει τις δομές εκείνες που θα επιτρέψουν στον ίδιο τον
κόσμο από τα κάτω να χαράξει λύσεις. Εμείς έχουμε κάνει πολύ λίγα πράγματα τις προηγούμενες
δεκαετίες και κατά κάποιο τρόπο πρέπει αυτή τη στιγμή να καλύψουμε κενά δεκαετιών.
Το γεγονός ότι στην Ελλάδα τέτοιες πρωτοβουλίες δεν λαμβάνουν σημαντικές διαστάσεις
αποδίδεται, σύμφωνα με τον συγγραφέα, στη διάλυση του κοινωνικού ιστού και στην
αποσάθρωση της κοινωνίας τις τελευταίες τρεις δεκαετίες. «Αυτό κατά κάποιο τρόπο υπονόμευσε
το συλλογικό πνεύμα, το οποίο απαιτείται για τέτοιου είδους πρωτοβουλίες κι αυτό κατέστρεψε
την αίσθηση που θα όφειλαν να έχουν οι άνθρωποι ότι απαρτίζουν έναν κοινό κόσμο. Κατέστρεψε
αυτό που θα λέγαμε κοινότητα, συλλογικότητα, δημιούργησε εξατομίκευση και αυτό φέρνει
αδυναμία στην κοινωνία να απαντήσει όταν δέχεται επίθεση τέτοιας κλίμακας. Χωρίς να
αποκτήσουμε τέτοιες αρετές δεν μπορούμε να πάμε πουθενά. Όσο ο καθένας κοιτά και νομίζει ότι
θα λύσει το πρόβλημα από μόνος του, χωρίς τη συνεργασία, χωρίς την αλληλεγγύη, χωρίς το
συνεταιρισμό, δεν θα πάμε πουθενά.
Για παράδειγμα αυτή τη στιγμή λέμε ότι λείπει η πρόταση, η επεξεργασία προγράμματος, ρωτάμε
το ΣΥΡΙΖΑ αν είναι έτοιμος να κυβερνήσει... Στην πραγματικότητα, η πρόταση - και η έλλειψή
της, που είναι το γεγονός εκείνο που έφερε το κίνημα των πλατειών στα όριά της πριν ενάμιση
χρόνο - δεν είναι κάτι που θα κλειστούν 10 ή 100 σοφοί σε κάποια γραφεία και θα το φτιάξουν.
Δεν μπορούν να το φτιάξουν ούτε ο ΣΥΡΙΖΑ ούτε το ΚΚΕ ούτε η ΑΝΤΑΡΣΥΑ. Αυτό το
πρόγραμμα θα φτιαχτεί μέσω του συντονισμού τέτοιων πρωτοβουλιών, μέσω του συντονισμού και
του πολλαπλασιασμού από τα κάτω. Αυτό θα δώσει τις χειροπιαστές δυνατότητες που θα

επιτρέψουν εν συνεχεία σε όσους κάνουν περισσότερο επιτελική δουλειά να βρουν τις
ολοκληρωμένες λύσεις. Χωρίς αυτά τα χειροπιαστά πράγματα θα μιλάμε απλώς στον αέρα. Η
ερώτηση λοιπόν αν είναι ή όχι έτοιμος ο ΣΥΡΙΖΑ να κυβερνήσει για μένα δεν υφίσταται. Το
πραγματικό πρόβλημα είναι αν ο κόσμος είναι έτοιμος να δημιουργήσει τις χειροπιαστές λύσεις οι
οποίες θα ανοίξουν τους δρόμους που θα καταστήσουν δυνατή μια άλλου τύπου διακυβέρνηση».
* Με την ευκαιρία της κυκλοφορίας, αυτές τις μέρες των βιβλίων «Υπαρκτός καινούργιος κόσμος.
Κοινωνική/αλληλέγγυα και συνεργατική οικονομία» του Γιώργου Λιερού και «Εισαγωγή στην
κοινωνική και αλληλέγγυα οικονομία.
http://tvxs.gr/news/ellada/koinoniki-oikonomia-enas-yparktos-kainoyrgios-kosmos
επιστροφή
Αιγίλοπας: Οι τοπικοί σπόροι δεν πρέπει να υποταχθούν στη Βιομηχανία Σπόρων
Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, Δούρειος Ίππος για τις Παγκόσμιες Εταιρίες Σπόρων, Χρυσώνει το
Χάπι!
Πλήρης Καταστροφή της Φυσικής Βιολογικής Γεωργίας μετά την Υποχρεωτική της Υποταγή στη
Βιομηχανία Σπόρων.
Συνεχίζουμε Να Κρατάμε Και Να Υπερασπίζουμε Τους Σπόρους Μας Αναπτύσσοντας Το Δικό
Μας Σύστημα Φυσικής Γεωργίας!
Από το Δίκτυο για τη Βιοποικιλότητα και την Οικολογία στη Γεωργία «ΑΙΓΙΛΟΠΑΣ», πήραμε το
κείμενο στην συνέχεια:
Στις 6 Μαΐου δόθηκε στη δημοσιότητα το τελικό κείμενο του Κανονισμού για την εμπορία
σπόρων και πολλαπλασιαστικού υλικού, το οποίο προτείνει η Κομισιόν...
Διαβάστε περισσότερα
επιστροφή
Εξαφανίζουν την Κιβωτό των Σπόρων μας!- Η ΕΡΤ ήταν μόνο η αρχή
Στάλθηκε από emmi την Τετ, 12/06/2013
Η κατάργηση της ΕΡΤ είναι το εξώφυλλο. Στις πίσω σελίδες ακολουθεί η καταστροφή της
βιοποικιλότητάς μας!
Μονόδρομος ο αγώνας μας για την πλήρη κατάργηση της πράξης νομοθετικού περιεχομένου της
11-6-13.
Εξαφανίζουν για να την ξεπουλήσουν την Εθνική μας Τράπεζα Γενετικού Υλικού μέσα από την
πράξη νομοθετικού περιεχομένου της 11-6-13 για την κατάργηση της ΕΡΤ! Σαλαμοποιείται η
Αγροτική Έρευνα για την Κοινωνία, δηλαδή το ΕΘΙΑΓΕ και ο Εθνικός έλεγχος στα Βιολογικά και
στο γάλα!
Συγκεκριμένα ενσωματώνονται σε μια εταιρία μαμούθ με εκατοντάδες διευθυντές και χιλιάδες
προϊσταμένους όλες οι ανεξάρτητες ομάδες-κοινότητες επιστημόνων της αγροτικής έρευνας του
ΕΘΙΑΓΕ. Μετατρέπονται έτσι από ανεξάρτητοι ερευνητές σε γραφειοκράτες δημόσιοι υπάλληλοι,
ώστε αργότερα να απολυθούν.
Οι υποδομές, τα ερευνητικά αποτελέσματα και οι τοπικές ποικιλίες θα πωληθούν σε ιδιώτες
κυρίως στις μεγάλες παγκόσμιες εταιρίες βιοτεχνολογίας, που τρίβουν τα χέρια τους.
Η Εθνική μας Τράπεζα Γενετικού Υλικού δυστυχώς αποτελεί φιλέτο προς πώληση στις
παγκόσμιες εταιρίες βιοτεχνολογίας αλλά και οικοδομικό φιλέτο γιατί βρίσκεται σε κοντά στο
αεροδρόμιο της Θεσσαλονίκης. Έτσι ενώ έχει γίνει το καινούργιο κτίριο δεν το χρησιμοποιούν και
αφήνουν στα κοντέινερ την βιοποικιλότητά μας, παρά τους κινδύνους για το γενετικό υλικό που
αυτό συνεπάγεται!

Η πλήρης απόσυρση της Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου της 11-6-13 είναι η μοναδική
διέξοδος για την διάσωση της βιοποικιλότητάς μας. Δείτε αναλυτικά τα υπόλοιπα αιτήματα που
υπόγραψαν πάνω από 5.000 βιοκαταναλωτές πατώντας εδώ.
Δείτε εδώ την πράξη νομοθετικού περιεχομένου της 11-6-13
επιστροφή
Βιντεοθήκη διαλέξεων του Λαϊκού Πανεπιστημίου Κοινωνικής Αλληλέγγυας Οικονομίας
Λειτουργεί βιντεοθήκη διαλέξεων του Λαϊκού Πανεπιστημίου Κοινωνικής Αλληλέγγυας
Οικονομίας στο κανάλι LaikoPanepistimio στο YouTube.
Τα βίντεο των τριών πρώτων διαλέξεων έχουν ήδη αναρτηθεί:
http://univsse.blogspot.gr/p/blog-page_2.html
Βιντεοθήκη Διαλέξεων
03. Η κρίση, η Κοινωνική Αλληλέγγυα Οικονομία και οι ιδεολογικές της οριοθετήσεις
Εισηγητής: Κώστας Νικολάου, Δρ. Χημικός Περιβαλλοντολόγος, Καθηγητής-Σύμβουλος στο
Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο.
02. Η διπλή φύση του συνεταιρισμού και οι διεθνείς συνεταιριστικοί κανόνες
Εισηγήτρια: Άσπα Παπαφιλίππου, Δρ. Κοινωνιολογίας - Πολιτικών Επιστημών.
01. Η εναλλακτικότητα της Κοινωνικής Αλληλέγγυας Οικονομίας. Παραδείγματα από ΗΠΑ και
Γερμανία
Εισηγητές: Γιώργος Γριτζάς, Λέκτορας Τμ. Μηχ. Χωρ. -- Ανάπτυξης ΑΠΘ και
Κάρολος Καβουλάκος, Λέκτορας Τμ. Πολιτικών Επιστημών ΑΠΘ.
επιστροφή
ΒΙΟΜΕ: Εκδήλωση παρουσίασης του εγχειρήματος του πρώτου αυτοδιευθυνόμενου
εργοστασίου στη χώρα μας.
Ακούστε κόσμε. Το εργοστάσιο της ΒΙΟ.ΜΕ. άνοιξε και επαναλειτουργεί από τους ίδιους τους
εργάτες της! Αυτούς που για χρόνια τα αφεντικά θησαύριζαν από τον κόπο τους και όταν δεν τους
χρειάζονταν πια, τους άφησαν απλήρωτους και με άγνωστο αύριο.
Τι κάνουν λοιπόν αυτοί οι τολμηροί:
«Αναλαμβάνουμε τη λειτουργία του εργοστασίου με όρους πλήρους αυτοδιεύθυνσης και
εργατικού ελέγχου τόσο των παραγωγικών όσο των διοικητικών δομών του. Βασική και κεντρική
αρχή λειτουργίας του εργοστασίου, της διεξαγωγής του αγώνα μας και κεντρικός όρος των
μελλοντικών μας σχεδίων είναι η ισοτιμία στη συμμετοχή και στη λήψη των αποφάσεων, η
οριζοντιότητα και η άμεση δημοκρατία. Κάθε είδους διάκριση, δυσμενής μεταχείριση,
αποκλεισμοί και ετεροκαθορισμοί είναι εκτός του πλαισίου λειτουργίας μας και γίνεται κάθε
προσπάθεια για την αποφυγή τέτοιων συμπεριφορών και πρακτικών που θέτουν εμπόδια στο
χειραφετητικό μας πρόταγμα...» (από το ιδιωτικό συμφωνητικό που συνέταξαν οι εργάτες της
ΒΙΟ.ΜΕ. για την αυτοδιεύθυνση και τον εργατικό έλεγχο του εργοστασίου)
Οι εργάτες της ΒΙΟ.ΜΕ. μας δείχνουν πως λειτουργεί η άμεση δημοκρατία από τα κάτω, εδώ και
τώρα, στην πράξη. Με βασικό τους εργαλείο τη γενική συνέλευση των εργαζομένων του
εργοστασίου. «Κανένας εργαζόμενος μη μέτοχος, κανένας μέτοχος μη εργαζόμενος» μας λένε οι
ίδιοι. Αυτός είναι και ο μοναδικός τους κανόνας. Όλες οι αποφάσεις να παίρνονται από τη γενική
συνέλευση των εργαζομένων, αμεσοδημοκρατικά. Έτσι παίρνουμε τη ζωή μας στα χέρια μας!
Η ζωή μας στα χέρια μας – Να μη ζήσουμε σαν δούλοι.
Να γίνει το εγχείρημα των εργατών της ΒΙΟ.ΜΕ. παράδειγμα και αφορμή για την δημιουργία
αυτοοργανωμένων εγχειρημάτων σε όλους τους χώρους εργασίας και όχι μόνο.
Να ενώσουμε τις φωνές μας εργαζόμενοι, άνεργοι, μετανάστες, να αισθανθούμε δυνατοί και
δημιουργικοί και να ζήσουμε με αξιοπρέπεια και δικαιοσύνη.
Να αλλάξουμε τους εαυτούς μας, να γκρεμίσουμε την μιζέρια και να χτίσουμε ευτυχία.
Να αγωνιστούμε και να διεκδικήσουμε τα πάντα και για όλους μας!
Σας καλούμεΑτο Σάββατο 11 Μάη στις 7 το απόγευμα στο Ελευθεριακό Στέκι Βέροιας, πάροδος
Π. Ιωακείμ 8 (πίσω από τη Μητρόπολη), σε εκδήλωση παρουσίασης του εγχειρήματός τους από
τους ίδιους τους εργαζόμενους στη ΒΙΟ.ΜΕ. και συζήτηση για τις αρχές και τις αξίες στις οποίες
στηρίζεται η προσπάθειά τους.
Αυτοοργάνωση, αλληλεγγύη, εξέγερση
biom-metal.blogspot.gr
Ελευθεριακό Στέκι Βέροιας

επιστροφή
Άρον-άρον η πώληση της ΕΥΑΘ σε ιδιώτες | Αγνοήθηκε η πρόταση της «Κίνησης 136» και
οι αντιδράσεις των 14 Δήμων της Θεσσαλονίκης
Δευτέρα, 03 Ιούν. 2013
Το Διοικητικό Συμβούλιο του ΤΑΙΠΕΔ ενέκρινε δυο επενδυτικά σχήματα που θα συνεχίζουν στη
δεύτερη φάση του διαγωνισμού για την ιδιωτικοποίηση της Εταιρείας ΎδρευσηςΑποχέτευσης Θεσσαλονίκης (ΕΥΑΘ). Πρόκειται για τη γαλλική Suez Environment (ήδη μέτοχος
στην ΕΥΑΘ με ποσοστό 5%), από κοινού με την 'Ακτωρ του ομίλου Ελλάκτωρ και τη ΓΕΚ
ΤΕΡΝΑ σε κοινό σχήμα με τον επιχειρηματία Αποστολόπουλο του ομίλου Ιατρικού Αθηνών και
με ισραηλινή εταιρεία ύδρευσης.
Αντίθετα, απέρριψε την εκδήλωση ενδιαφέροντος της «Ένωσης Πολιτών για το Νερό», που
παρουσίασε μια πλήρη πρόταση που καλύπτει τόσο τους χρηματοοικονομικούς όσο και τους
τεχνικούς όρους τους διαγωνισμού. Η «Ένωση Πολιτών για το Νερό» δημιουργήθηκε με
πρωτοβουλία της «Κίνησης 136», η οποία αγωνίζεται εδώ και 2 χρόνια ενάντια στην
ιδιωτικοποίηση της ΕΥΑΘ για να περάσει το νερό της Θεσσαλονίκης στα χέρια των πολιτών, και
είναι ένας μη κερδοσκοπικός οργανισμός, που λειτουργεί αμεσοδημοκρατικά και ενισχύεται από
22 φορείς, σκοπεύοντας στη στήριξη της κοινωνικής διαχείρισης του νερού, μέσω συνεταιρισμών,
σε συνεργασία με το προσωπικό της ΕΥΑΘ.
Η στάση της κυβέρνησης δείχνει ξεκάθαρα την πρόθεση της να περάσει η διαχείριση του νερού
της Θεσσαλονίκης στα χέρια ιδιωτών και μάλιστα μεγάλων πολυεθνικών και αγνοεί την
αντίδραση των πολιτών και των φορέων της πόλης που σύσσωμοι έχουν ταχθεί ενάντια στην
ιδιωτικοποίηση. Ήδη 14 δήμοι του πολεοδομικού συγκροτήματος Θεσσαλονίκης δήλωσαν την
αντίθεσή τους στην επικείμενη ιδιωτικοποίηση της ΕΥΑΘ και τάχθηκαν υπέρ της διενέργειας
σχετικού δημοψηφίσματος.
Το Συντονιστικό «SOSτε το Νερό» που δημιουργήθηκε ώστε οι πολίτες και οι φορείς της πόλης
να μπορέσουν να συντονίσουν τις δράσεις τους στο κρίσιμο ζήτημα της ιδιωτικοποίησης της
ΕΥΑΘ ασκεί πιέσεις προς όλους τους θεσμικούς φορείς της πόλης ώστε να λάβουν θέση και
διοργανώνει δράσεις και ενημερωτικές εκστρατείες, με σημαντικότερη το προσεχές διάστημα τη
μεγάλη, ανοιχτή συνέλευση που θα πραγματοποιηθεί στις 11 Ιουνίου, στις 19:30 στο Δημαρχείο
Θεσσαλονίκης.
Οι Οικολόγοι Πράσινοι πιστεύουν ότι το νερό είναι αναπαλλοτρίωτο δημόσιο αγαθό απαραίτητο
για τη ζωή, στο οποίο πρέπει να έχουν πρόσβαση όλοι οι πολίτες ανεξαρτήτως της οικονομικής
τους κατάστασης και δεν πρέπει να αποτελεί πηγή κέρδους. Όπως έχει αποδειχθεί από την
ευρωπαϊκή και παγκόσμια εμπειρία, η ιδιωτικοποίηση του νερού είναι ένα αποτυχημένο μοντέλο
και δεν είναι προς όφελος των κοινωνιών, καθώς οδηγεί σε σημαντική αύξηση της τιμής του, αλλά
και επιδείνωση της ποιότητας του. Αντιθέτως πρέπει να αυξηθεί ο δημόσιος έλεγχος και η
συμμετοχή των πολιτών στις εταιρίες ύδρευσης και αποχέτευσης με γνώμονα πάντα τη
βιωσιμότητα του φυσικού πόρου, καθώς δεν πρέπει να ξεχνάμε ότι πρόκειται πάνω από όλα για
ένα περιβαλλοντικό αγαθό που οφείλουμε να το διαχειριζόμαστε με σύνεση.
Ειδικά για την πώληση της ΕΥΑΘ δε μπορεί να στηριχθεί σε επιχειρήματα για τη μείωση του
ελλείμματος, δεδομένου η εταιρεία είναι κερδοφόρα. Επιπλέον, όσον αφορά το δημόσιο χρέος,
πρέπει να ληφθεί υπόψη ότι η αναμενόμενη τιμή πώλησης της εταιρείας δεν ανταποκρίνεται στην
πραγματική αξία της, καθώς αντιστοιχεί στα έσοδα που θα προκύψουν τα επόμενα 5 χρόνια
περίπου, δηλαδή το ελληνικό κράτος θα πρέπει να καλύψει την απώλεια των εσόδων αυτών σε
μεταγενέστερο χρόνο.
Οι Οικολόγοι Πράσινοι εκφράζουν τη στήριξή τους σε κάθε προσπάθεια που αντιστέκεται στην
προωθούμενη ιδιωτικοποίηση της ΕΥΑΘ, συμμετέχοντας ενεργά στο Συντονιστικό «SOSτε το
Νερό». Σε αυτό το πλαίσιο υποστηρίζουν την Ευρωπαϊκή Πρωτοβουλία Πολιτών «Η ύδρευση
και η αποχέτευση είναι ανθρώπινο δικαίωμα!» http://www.right2water.eu/el που διεκδικεί από
την Ευρωπαϊκή Επιτροπή τη θέσπιση σχετικής ευρωπαϊκής νομοθεσίας που να υλοποιεί το
ανθρώπινο δικαίωμα πρόσβασης σε ύδρευση και αποχέτευση και να προωθεί την παροχή
ύδρευσης και αποχέτευσης ως απαραίτητων δημόσιων υπηρεσιών για όλους. Ήδη έχουν
συγκεντρωθεί 1.445.757 υπογραφές, πάνω από το όριο του ενός εκατομμυρίου υπογραφών που
απαιτούνται για να τεθεί το θέμα στην αρμόδια Ευρωπαϊκή Επιτροπή, ενώ στην Ελλάδα
υπολειπόμαστε μόλις 4.318 από τις 16.500 απαιτούμενων από τη χώρα μας υπογραφών,
σημειώνοντας πολύ μεγάλη πρόοδο το τελευταίο τρίμηνο.
Αναλυτικότερη αναφορά στις θέσεις των Οικολόγων Πράσινων για την ιδιωτικοποίηση του
νερού, αλλά και γενικότερα για θέματα διαχείρισης υδατικών πόρων υπάρχει στη σελίδα:
http://www.facebook.com/nera.oikologoi.prasinoi
Η Θεματική Ομάδα Περιβάλλοντος
επιστροφή

Πρώτη Ευρωπαϊκή Πρωτοβουλία Πολιτών (ΕΠΠ) που τα καταφέρνει !
Κινηθείτε: Η Πόλη σας και η Περιφέρειά σας να υποστηρίξουν την ΕΠΠ. Ο Δήμος Ικαρίας αλλά
και οι άλλοι δήμοι της Περιφέρειας και η ίδια η Περιφέρεια να υπογράψουν την καμπάνια.
Ιδιαίτερα επειδή μας έχει επιβληθεί η ΕΥΔΑΠ Νήσων ΑΕ, που προωθεί την ιδιωτικοποίηση του
νερού.
ΗΓ
Ελήφθη Μάιος 23, 2013
Αυτή η σύντομη ενημέρωση μεταφέρει εκπληκτικά νέα! Το Νερό είναι Ανθρώπινο Δικαίωμα έχει συλλέξει πάνω από 1.5 εκατομμύρια υπογραφές από όλη την Ευρώπη και συνεχίζει να
μαζεύει υπογραφές. Ο κατώτατος αριθμός υπογραφών που απαιτείται έχει επιτευχθεί σε 8 χώρες.
Αυτές είναι: Αυστρία, Βέλγιο, Φινλανδία, Γερμανία, Λιθουανία, Λουξεμβούργο, Σλοβακία και
Σλοβενία.
Αυτή είναι η πρώτη ΕΠΠ η οποία έχει καταφέρει να ξεπεράσει όλα τα νομοθετικά εμπόδια.
Παρόλα αυτά, η εκστρατεία θα συνεχιστεί επειδή υπάρχουν αρκετές χώρες στις οποίες έχουν
απομείνει μόνο μερικές χιλιάδες υπογραφές για να ξεπεραστεί το όριο: Ιταλία, Ισπανία, Ελλάδα,
Κύπρος και Ολλανδία. Όπως ξέρετε καταχωρίσαμε την προτεινόμενη πρωτοβουλία μας στην
Ευρωπαϊκή Επιτροπή από την πρώτη μέρα που αυτό επιτρεπόταν - 1η Απρίλη 2012 - και
καταφέραμε να πάρουμε έγκριση στις 10 Μάη 2012. Συλλέγουμε υπογραφές ηλεκτρονικά αλλά
και εγγράφως από τις 4 Σεπτέμβρη 2012 και σε λιγότερο από 9 μήνες έχουμε κατορθώσει αυτό
που κανένας άλλος Ευρωπαϊκός οργανισμός δεν έχει καταφέρει μέχρι τώρα.
Προχωράμε τώρα και στο πολιτικό πεδίο ζητώντας από πόλεις (μέχρι το Δεκέμβρη είχαμε 10
πόλεις να μας υποστηρίζουν) και περιφέρειες να υποστηρίξουν την ΕΠΠ μας αλλά και να
προωθήσουν την ανακήρυξη τους ως περιοχές όπου το νερό αποτελεί Ανθρώπινο Δικαίωμα.
επιστροφή
Για την 17 Ιούνιου-Παγκόσμια Ημέρα για την Καταπολέμηση της Ερημοποίησης
Ηλίας Γιαννίρης

13-6-2013

Η ερημοποίηση είναι ένα σύνθετο φαινόμενο που απαιτεί σαφείς πολιτικές που δυστυχώς δεν
υπάρχουν στη χώρα μας.
Η χώρα μας πρέπει να ενδιαφερθεί ζωηρά ιδιαίτερα λόγω της έντονης τοπογραφίας του εθνικού
αναγλύφου. Επιπλέον, πρέπει να δρομολογήσει την αντιμετώπιση των κοινωνικών και
οικονομικών παραγόντων που επιδρούν στην απώλεια εδάφους και βλάστησης.
Η χώρα μας:
 Έχει καθυστερήσει να συγκροτήσει τα περιφερειακά σχέδια διαχείρισης του νερού για να
αντιμετωπιστούν φαινόμενα όπως η αχρήστευση γεωργικών εδαφών, η καταστροφή δασικών
οικοσυστημάτων, η υφαλμύρωση, η καταστροφή υγροτόπων.
 Δεν έχει εθνική και περιφερειακή δασική πολιτική. Ακόμη και οι δασικές πυρκαγιές
αντιμετωπίζονται κυρίως εκ των υστέρων και όχι προληπτικά.
 Δεν έχει συντάξει σχέδια αντιμετώπισης των έντονων πλημμυρικών φαινομένων και της
ξηρασίας.
 Κλείνει τα μάτια σε καταστροφικές ασύδοτες δραστηριότητες όπως η υπερβόσκηση, οι
εκχερσώσεις, οι εμπρησμοί. Ειδικά στην περίπτωση της υπερβόσκησης δεν αντιμετωπίζονται
οι αιτίες κυρίως γιατί εμπλέκονται πλαστές Κοινοτικές επιδοτήσεις.
 Προωθεί μεγάλα έργα με πλημμελή σχεδιασμό και κλείνει τα μάτια στην ασυδοσία της
διάνοιξης δρόμων παντού, σε όλη την επικράτεια.
 Δεν έχει προωθήσει την ολοκληρωμένη διαχείριση των παράκτιων περιοχών.
 Έχει υποβαθμίσει τις υποχρεώσεις της στη διεθνή κοινότητα μέσω της Εθνικής Επιτροπής για
την Ερημοποίηση.
Η κυβέρνηση πρέπει να συντάξει κατάλληλες πολιτικές και σχεδιασμό με στόχο να μειώνεται η
τρωτότητα από την κλιματική αλλαγή, να αντιμετωπίζονται τα φαινόμενα ξηρασίας, τις
πυρκαγιές, τις ραγδαίες βροχοπτώσεις, την κακή διαχείριση της γης.
Το έδαφος, το νερό, οι δασικές εκτάσεις και τα δάση πρέπει να αντιμετωπίζονται ως δημόσια
αγαθά. Όσο καθυστερούμε όλο και ακριβότερα θα πληρώνουμε τις οικονομικές, κοινωνικές και
περιβαλλοντικές συνέπειες.
επιστροφή

Παγκόσμια Ημέρα Περιβάλλοντος 2013 με το διοξείδιο του άνθρακος στα 400 ppm!
Να ανακοπεί τώρα η επίθεση στο περιβάλλον και τα κοινά αγαθά!
Τρίτη, 04 Ιούν. 2013
Η συγκλονιστικότερη είδηση του 2013 δεν έλαβε δυστυχώς τη δημοσιότητα που της άξιζε.
Πρόκειται για την ανακοίνωση του Παρατηρητηρίου της ατμόσφαιρας του Μάουνα Λόα στη
Χαβάη, σύμφωνα με την οποία κατά τη διάρκεια του Απριλίου υπήρξε καταγραφή του επιπέδου
του διοξειδίου του άνθρακος στα 400 μέρη στο εκατομμύριο (από περίπου 270 - 300 στην
προβιομηχανική εποχή). Μια είδηση που όφειλε να απασχολήσει πρωτοσέλιδα και να έχει την
πρώτη θέση στα δελτία ειδήσεων αντί των spread, της Eurovision ή των χρηματιστηριακών
διακυμάνσεων.
Κι αυτό γιατί το σύνολο του πλανητικού οικοσυστήματος οδηγείται σε διατάραξη - θερμική
κρίση, με σίγουρες τις βαριές επιπτώσεις στη βιοποικιλότητα και τις ανθρώπινες κοινωνίες και οι
κύριοι υπεύθυνοι, ΗΠΑ, Κίνα, Ρωσία, αλλά ακόμη και η πιο «ευαίσθητη περιβαλλοντικά»
Ευρώπη, κωλυσιεργούν στις διεθνείς συνομιλίες για το κλίμα σαν να υπάρχει απεριόριστος χρόνος
για την αναστροφή της αλλαγής του.
Χαρακτηριστικό είναι ότι, παρά τα ανησυχητικά νέα δεδομένα για το κλίμα, το Ευρωπαϊκό
Κοινοβούλιο πρόσφατα καταψήφισε οριακά την πρόταση της Κομισιόν για μέτρα που θα
διατηρούσαν ως ισχυρό μέτρο πολιτικής την (καταρρέουσα σήμερα) αγορά δικαιωμάτων
εκπομπών αερίων θερμοκηπίου. Δυστυχώς, από τους είκοσι δύο Έλληνες Ευρωβουλευτές, μόνο
τέσσερεις, ανάμεσα τους ο Νίκος Χρυσόγελος, ψήφισαν υπέρ της πρότασης της Κομισιόν. Στην
Ολομέλεια του Ιουλίου πρέπει να αγωνιστούμε για να ανατραπεί η κοντόφθαλμη αυτή απόφαση.
Στο ίδιο μήκος κύματος, η κυβέρνηση της χώρας μας, που ως πειραματόζωο δοκιμάζεται πάνω
της η πιο σκληρή εκδοχή μονεταριστικών συνταγών έχει εγκαταλείψει και τις τελευταίες
αντιστάσεις σχετικά με την προτεραιότητα των δημοσίων περιβαλλοντικών αγαθών, αντί να τα
καταστήσει, με ορθή διαχείριση, πεδίο βιώσιμων επενδυτικών ευκαιριών και διεξόδου από την
κρίση.
Έτσι, προωθώντας τη χειρότερη μορφή ιδιωτικοποιήσεων με άλλοθι το δημόσιο συμφέρον,
επενδύει, κοντόφθαλμα και καταστροφικά, σε:
 εξορύξεις χρυσού, που μετατρέπουν το έδαφος στο σύνολό του σε απόβλητο,
 ενεργειακή οπισθοδρόμηση σε βρώμικες μορφές ενέργειας,
 βιαστικές έρευνες για πετρέλαιο και φυσικό αέριο με αδιαφορία για τις επιπτώσεις σε
«παρείσακτα» όντα, όπως τα απειλούμενα δελφίνια και άλλα κητώδη των ελληνικών
θαλασσών, και ακόμη περισσότερο για τις γενικότερες επιπτώσεις αστοχιών τους στο
πολύτιμο θαλάσσιο περιβάλλον, την οικονομία και τον τουρισμό,
 εκτροπές ποταμών ακόμη και σε σημεία κοντινά με τις πηγές τους,
 οικοδόμηση με fast track διαδικασίες ακόμη και σε προστατευόμενες περιοχές, με
χαλάρωση της χωροταξίας και «ειδικές» πολεοδομικές ρυθμίσεις
 ιδιωτικοποίηση του νερού σε πείσμα της αρνητικής διεθνούς εμπειρίας,
 εκποίηση νησίδων με καθεστώς προστασίας,
 ξεπούλημα πρώην στρατοπέδων και άλλων δημόσιων εκτάσεων, αντί χρήσης τους ως
ανάσες των πόλεων
 διάλυση του συστήματος προστατευόμενων περιοχών, με τους φορείς διαχείρισης σε
ταμειακή ασφυξία λόγω μιας παράλογης γραφειοκρατίας, να οδηγούνται σε ανορθόδοξες
συγχωνεύσεις χωρίς μέριμνα για την τύχη τους μετά το 2015,
 διάβρωση ακτών και παρά ταύτα παραχωρήσεις δικαιωμάτων για μεγάλες αμμοληψίες
στους εργολάβους των μεγάλων έργων,
 προώθηση της διαχείρισης των απορριμμάτων για ένα τέταρτο του αιώνα στο άρμα
ισχυρών ομίλων συμφερόντων που προωθούν ακριβές λύσεις έμμεσης καύσης.
Όλα τα παραπάνω, τα πρόσφατα γεγονότα στην Τουρκία, αλλά και η σύγκρουση που σοβεί γύρω
από τον εμφύλιο της Συρίας, δείχνουν ότι μιλάμε πλέον για μια γενικευμένη κρίση, στην οποία
χρειάζεται μια συνολική αφύπνιση και μια συνολική πλανητική αντιμετώπιση. Μια αντιμετώπιση
χωρίς αυταρχικές πολιτικές και αυτόκλητους "σωτήρες-δικτάτορες", αλλά με περισσότερη
δημοκρατία, αλληλεγγύη και προσαρμοσμένες οικονομικές δράσεις που θα μειώνουν δραστικά τις
ανισότητες και την πίεση στο περιβάλλον.
Οι Πράσινοι σε όλο τον κόσμο και οι Οικολόγοι Πράσινοι στην χώρα μας, θα συνεχίσουμε να
αγωνιζόμαστε σε αυτή την κατεύθυνση, πάντα ηπαρόντες μαζί με τους ενεργούς πολίτες στα
τοπικά κινήματα, όχι μόνο αξιοποιώντας την 5 Ιουνίου, ως μέρα στοχασμού και δράσης αλλά
ΚΑΘΕ ΜΕΡΑ.
Διαβάστε επίσης: 5 Ιούνη Παγκόσμια Ημέρα Περιβάλλοντος: Υπογράφουμε για την
πανευρωπαϊκή καμπάνια για το δικαίωμα στο νερό
Θεματική Ομάδα Περιβάλλοντος
Διαμαρτύρομαι για τη μυωπική αντιμετώπιση των προβλημάτων του νησιωτικού χώρου στην
ανακοίνωση των Οικολόγων Πράσινων (βλέπε παραπάνω κείμενο). Η επίθεση στο περιβάλλον και
στα κοινά αγαθά έχει να κάνει και με δυο σημαντικά ζητήματα που δεν αναφέρει η ανακοίνωση
του κόμματος:

1. Την προώθηση μεγάλης κλίμακας ανεμογεννητριών (όλος ο κόσμος τις λέει ΒΑΠΕ εκτός από
τους Οικολόγους Πράσινους -μην τυχόν και στάξει η ουρά του γαϊδάρου) στο νησιωτικό χώρο,
παρ' όλο που υπάρχει ειδική απόφαση Συνεδρίου των Οικολόγων Πράσινων για αυτές και σαφείς
θέσεις τους ενάντια σε αυτά τα φαραωνικά σχέδια από πολιτικές κινήσεις στην Κρήτη, στο Βόρειο
και Νότιο Αιγαίο.
Αναφέρουν "οικοδόμηση με fast track διαδικασίες ακόμη και σε προστατευόμενες περιοχές",
"ιδιωτικοποίηση του νερού", "εκποίηση νησίδων με καθεστώς προστασίας", "διάλυση του
συστήματος προστατευόμενων περιοχών", και δεν αναφέρουν τις fast track διαδικασίες για τις
ΒΑΠΕ που χωροθετούνται ΕΙΔΙΚΑ σε προστατευόμενες περιοχές των νησιών και τις
βραχονησίδες.
Αναφέρουν τη διάλυση του συστήματος προστατευόμενων περιοχών και δεν αναφέρουν τη
διάλυση αυτών καθ' εαυτών των προστατευόμενων περιοχών NATURA στα νησιά λόγω των
ΒΑΠΕ.
Αναφέρουν την ιδιωτικοποίηση του νερού και δεν αναφέρουν την ιδιωτικοποίηση ολόκληρων
βουνών μέσω των ΒΑΠΕ.
Γιαυτό χαρακτηρίζω τη θεώρησή τους "μυωπική", έναν ελαφρύ χαρακτηρισμό.
2. Η ανακοίνωσή δεν λέει κουβέντα για την υπερβόσκηση που συντελεί σε ερημοποίηση και
διάβρωση, υπερβόσκηση που οφείλεται σε αυξανόμενα ζώα λόγω επιδοτήσεων, και που
"μετατρέπει το έδαφος στο σύνολό του σε έρημο". Αναφέρουν τη "διάβρωση ακτών" και δεν
αναφέρουν τη διάβρωση ολόκληρων βουνών. Το πρόβλημά αυτό της υπερβόσκησης (που συχνά
συνδέεται με τις πυρκαγιές) εκδηλώνεται σε όλη την Ελλάδα σε τεράστιες περιοχές και μάλιστα
με ιδιαίτερη ένταση στο νησιωτικό χώρο.
Η Ελλάδα είναι νησιωτική χώρα και κάθε ανακοίνωση των Πράσινων πρέπει να προσαρμόζεται
σε αυτή την πραγματικότητα. Ζήτησα από τους οικολόγους Πράσινους να βγάλουν νέο
διορθωτικό κείμενο στη θέση αυτού που ανάρτησαν.
Ηλίας Γιαννίρης
επιστροφή
Τα τρίγωνα 1-7 στον πάτο των μπουκαλιών αφορούν την επίδραση του πλαστικού στο
ανθρωπινο σώμα
Ελήφθη από kostastessas τον Απρίλιο 6, 2013. Ας δίνουμε προσοχή που βάζουμε νερό, κρασί,
λάδι. Τα τρίγωνα στους πάτους υπάρχουν. Ας τα μάθουμε για να γλυτώνουμε από …καρκίνους.
ΗΓ
http://www.shini.com/ep_edm/en/contect.php?e_id=36&ID=584&flag=1
Μετέφρασα πρόχειρα το παραπάνω λινκ. Αφορά μια ένδειξη που υπάρχει στον πάτο των
πλαστικών μπουκαλιών. Μερικοί νομίζουν πως αφορά ανακυκλώσεις του περιεχομένου, άλλοι τον
αριθμό της μηχανής συσκευασίας, άλλοι αγνοούν
Ο χαρακτηρισμός απεικονίζει την επίδραση του αντικειμένου στο ανθρώπινο σώμα
1—PET polyethylene glycol terephthalate
Ευρύτατα χρησιμοποιείται σε συσκευασίες νερού και αναψυκτικών. Παραμορφώνεται από τους
70 βαθμούς Κελσίου και πάνω, εκλύοντας τοξικά αέρια για τους ανθρώπους. Μετά από χρήση 10
μηνών εκλύεται η καρκινογενής ουσία DEHP. Δεν πρέπει να εκτίθεται στον ήλιο, ακατάλληλο
για λάδι ή κρασί.
2—HDPE highdensity polyethylene
Συνηθως χρησιμοποιείται σε συσκευασίες φαρμάκων και προϊόντων καθαρισμού. Δεν πρέπει να
αποθηκεύουμε νερό σε αυτό.
3—PVC polyvinyl chloride
Ευρύτατα διαδεδομένο σε πλήθος εφαρμογών λόγω χαμηλού κόστους, λιώνει στους 81 βαθμούς
και εκλυει βλαβερά υλικά για τον άνθρωπο, δεν χρησιμοποιείται πολύ γιατί δεν καθαρίζεται
εύκολα και δεν βιοδιασπαται εύκολα.
4—PE polyethylene
Συνηθισμένο υλικό μεμβρανών, η έκθεσή του σε υψηλή θερμοκρασία απελευθερώνει τοξικά
υλικά που κολάνε και πάνω στην τροφή, τότε προκαλεί καρκινογέννεση και νεοπλασίες
5—PP polypropylene
Το πολυπροπυλένιο είναι το υλικό συσκευασίας όσων τροφών ζεσταίνονται σε φούρνους
μικροκυμάτων και σε μερικά γαλακτοκομικά είδη. Λιώνει στους 167 βαθμούς, μερικά περιέχουν
πρόσμιξη με Νο 1
6—PS polystyrene
Είναι το αφρολέξ που βάζουν την τροφή στα fast food, αποφύγετε τη χρήση του για διατήρηση
ζεστής τροφής
7—PC others

Ολο το σκουπιδαριό είναι εδώ, εκλύουν την τοξική ουσία bisphenol A. Δεν πρέπει να
θερμαίνονται και να εκτίθενται στον ήλιο.
επιστροφή

Αφιέρωμα: Ήπιες και Εναλλακτικές μορφές Ενέργειας για την
Ικαρία και τους Φούρνους
Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο φορτώνει στους καταναλωτές, όσα θα έπρεπε να πληρώνουν οι
ρυπαντές
Γραφείο του ευρωβουλευτή των Οικολόγων Πράσινων Νίκου Χρυσόγελου
Στρασβούργο, 17.4.2013
Μια ήττα για το κλίμα και τις επόμενες γενεές, μια νίκη για το λόμπυ των ορυκτών
καυσίμων
Με οριακή πλειοψηφία 334-315 απορρίφθηκε η αναβολή της δημοπράτησης 900 εκ.
δικαιωμάτων εκπομπών
Η μέση θερμοκρασία του πλανήτη ανεβαίνει και ίσως ξεπεράσει τους +4 βαθμούς Κελσίου
σύμφωνα με την πρόσφατη έκθεση της Παγκόσμιας Τράπεζας. Για να αλλάξουμε την πορεία αυτή
χρειάζεται να πάρουμε ουσιαστικά μέτρα. Ένα από αυτά σχετίζονται με τις καινοτομίες που
πρέπει να γίνουν στη βιομηχανία. Η λογική «business as usual» καταστρέφει και το περιβάλλον
και την οικονομία, όπως δείχνει η έκθεση Στερν. Δυστυχώς το Ευρωκοινοβούλιο, σε μια από τις
χειρότερες στιγμές του, απέρριψε την Τρίτη 16 Απριλίου την πρόταση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής
που στόχο είχε να αντιμετωπίσει την υπερπροσφορά δωρεάν “δικαιωμάτων εκπομπών αερίων του
θερμοκηπίου που αλλάζουν το κλίμα”, μέσω της αναβολής δημοπράτησης 900 εκατομμυρίων
δικαιωμάτων. Έτσι, όμως, εμποδίζεται η στροφή στην καινοτομία, την αναζωογόνηση της
οικονομίας και την πράσινη οικονομία. Το κόστος θα είναι μεγάλο όχι μόνο για το κλίμα και τις
επόμενες γενεές αλλά και για την οικονομία. Από τους έλληνες ευρωβουλευτές μόνο τρεις
στήριξαν την πρόταση της Κομισιόν (Ν.Χρυσόγελος, Κ.Αρσένης, Δ.Δρούτσας), ενώ οι
υπόλοιποι είτε απείχαν είτε καταψήφισαν.
Αυτή τη στιγμή έχει συσσωρευτεί ένα πλεόνασμα 1,5 δισεκατομμυρίου δωρεάν δικαιωμάτων στο
σύστημα και με τους σημερινούς ρυθμούς οδηγούμαστε σε πλεόνασμα 2 δις. Η κατάσταση αυτή
μοιραία ρίχνει τις τιμές των δικαιωμάτων σε πολύ χαμηλά επίπεδα με αποτέλεσμα η αγορά ETS
να μην επιτελεί το σκοπό για τον οποίο φτιάχτηκε από την ΕΕ, να αποτελέσει δηλαδή μια δίκαιη,
διαφανή και αποτελεσματική αγορά η οποία θα δημιουργήσει ισχυρά κίνητρα για λήψη μέτρων
από τη βιομηχανία και αλλαγή του ευρωπαϊκού ενεργειακού μοντέλου μακριά από τον άνθρακα,
ενισχύοντας έτσι την πράσινη οικονομία μέσα από καινοτόμες τεχνολογίες.
Υπενθυμίζεται ότι το Φεβρουάριο 2013 οι ευρωβουλευτές της Επιτροπής Περιβάλλοντος,
Δημόσιας Υγείας και Ασφάλειας Τροφίμων ενέκριναν την πρόταση αυτή της Ευρωπαϊκής
Επιτροπής για να παρεμποδιστεί η κατάρρευση του συστήματος “εμπορίας δικαιωμάτων
εκπομπών”. Χαρακτηριστικό ήταν το γεγονός ότι όταν μερικές εβδομάδες πριν η Επιτροπή
Βιομηχανίας, Έρευνας και Ενέργειας απέρριψε την ίδια πρόταση, η τιμή του δικαιώματος στην
αγορά άνθρακα βυθίστηκε στα 2,81 ευρώ τη στιγμή που πολλοί εκτιμούν ότι πρέπει να φτάσει στα
30 ευρώ για να εξασφαλιστεί η βιωσιμότητα του συστήματος.
Στο παρελθόν, η Ομάδα των Πράσινων / Ευρωπαϊκή Ελεύθερη Συμμαχία είχε προειδοποιήσει για
τις υπερβολικά γενναιόδωρες άδειες για ρύπανση οι οποίες δόθηκαν δωρεάν, όταν το ΣΕΔΕ
βρισκόταν στα πρώτα στάδια σχεδιασμού και υλοποίησης. Παρά τις προειδοποιήσεις, η
πλειοψηφία των αρμόδιων φορέων αποφάσισαν να ακολουθήσουν τους λομπίστες και τους
έδωσαν δωρεάν δικαιώματα για ρύπανση, τα οποία χρησιμοποιήθηκαν στη συνέχεια από μεγάλες
εταιρείες που έχουν τεράστια κέρδη εις βάρος των καταναλωτών (τα λεγόμενα carbon fat cats).

Ο Νίκος Χρυσόγελος δήλωσε σχετικά:
“Η πλειοψηφία του Ευρωκοινοβουλίου και των Ελλήνων Ευρωβουλευτών υπέκυψαν στα
επιχειρήματα τμήματος της βιομηχανίας που μίλησε για χειραγώγηση της αγοράς και ισχυρίστηκε ότι
η θεσμοθέτηση του “backloading” εν μέσω κρίσης επιβαρύνει το κόστος παραγωγής των
βιομηχανικών επιχειρήσεων και δημιουργεί τον άμεσο κίνδυνο να χαθούν και άλλες θέσεις
εργασίας. Φυσικά, οι εταιρίες αυτές επωφελούνται με δισεκατομμύρια από την δωρεάν παραχώρηση
δικαιωμάτων αλλά ταυτόχρονα κάνουν και απολύσεις. Ένα χαρακτηριστικό τέτοιο παράδειγμα είναι
ο όμιλος χαλυβουργίας Arcelor Mittal, που παρά το γεγονός ότι επωφελείται δισεκατομμύρια από
δωρεάν παραχώρηση δικαιωμάτων και έχει κέρδη 6%, κλείνει μονάδες του στην Ευρώπη και
απολύει δεκάδες χιλιάδες εργαζόμενους.
Η εναλλακτική για τη βιομηχανία είναι να επενδύσει σε τεχνολογίες εξοικονόμησης ενέργειας με
σημαντικά αποτελέσματα τόσο για το περιβάλλον όσο και τη βιωσιμότητα των επιχειρήσεων, ενώ η
πραγματική εναλλακτική για την Ευρώπη είναι να επενδύσει στην πράσινη καινοτομία και δη στον
ενεργειακό τομέα όπου μπορούν να δημιουργηθούν πολλές νέες θέσεις εργασίας.
Η απόφαση του Ευρωκοινοβουλίου θα έχει πολύ σημαντικές αρνητικές επιπτώσεις και στην
ελληνική οικονομία. Σε αντίθεση με τις απόψεις που μιλούν για οφέλη στην ελληνική βιομηχανία με
την κατάρρευση του μηχανισμού, πρέπει να γίνει κατανοητό ότι η χώρα θα χάσει εκατοντάδες
εκατομμύρια ευρώ μέχρι το 2015 και δισεκατομμύρια ευρώ σε βάθος δεκαετίας. Αυτά τα χρήματα θα
μπορούσαν να διοχετευθούν σε επενδύσεις εξοικονόμησης ενέργειας και προώθησης των ΑΠΕ
καθώς και στη μείωση του ελλείμματος του Λειτουργού Αγοράς Ενέργειας (ΛΑΓΗΕ).
Αντί αυτών, η αγορά ενέργειας είναι τώρα ένα βήμα πριν την ολική κατάρρευσή της. Η Ευρώπη και
η χώρα μας συνεχίζουν να μένουν εγκλωβισμένες σε ένα μη βιώσιμο και πολύ ακριβό κοινωνικά
και περιβαλλοντικά ενεργειακό σύστημα. Την ίδια στιγμή η ΔΕΗ εισπράττει χρήματα των ελλήνων
καταναλωτών δεδομένου ότι οι τελευταίες αυξήσεις έγιναν με τιμή δικαιωμάτων στα 7 ευρώ, τιμή
που όμως πλέον δε θα γίνει πραγματικότητα λόγω απόρριψης της πρότασης της ΕΕ για backloading.
Αλλά το ακόμα μεγαλύτερο έγκλημα είναι εναντίον των επόμενων γενεών. Τους φορτώσαμε ήδη ένα
τεράστιο δημοσιονομικό χρέος, τους φορτώσαμε τη διάλυση του κοινωνικού και παραγωγικού ιστού,
τους φορτώνουμε τώρα και την ατολμία μας να αλλάξουμε, να προστατέψουμε το κλίμα με όλες τις
σχετικές συνέπειες για το περιβάλλον στο οποίο θα ζήσουν αλλά και για την οικονομία την οποία θα
κληρονομήσουν.
Πρέπει να συνειδητοποιήσουν όλοι ότι το κόστος αντιμετώπισης της κλιματικής αλλαγής σήμερα
ωχριά μπροστά στο μελλοντικό κόστος που είναι σε θέση να λυγίσει ακόμα και τις ισχυρότερες
οικονομίες του κόσμου. Δυστυχώς, αυτή την καλά τεκμηριωμένη πραγματικότητα αρνήθηκε να δει η
πλειοψηφία του Ευρωκοινοβουλίου. Η κοντόφθαλμη οπτική για το κλίμα και την ενεργειακή
πολιτική κέρδισε, έστω και οριακά. Η απόσυρση 900 εκ. δικαιωμάτων εκπομπών σαφώς και δε θα
έλυνε το πρόβλημα ενός πάσχοντος συστήματος εμπορίας δικαιωμάτων εκπομπών CO2. Ήταν όμως
ένα απαραίτητο πρώτο βήμα για να διατηρηθεί στη ζωή.
Είναι ανάγκη να υπενθυμίσουμε σε όλους ότι το σύστημα εμπορίας δικαιωμάτων εκπομπών δε
φτιάχτηκε απλά για να έχουμε μια τιμή για το άνθρακα. Φτιάχτηκε για να ενθαρρύνει και να στηρίξει
οικονομικά την αλλαγή του ενεργειακού μοντέλου προς καθαρότερες μορφές ενέργειας. Η στροφή
αυτή στην πράσινη καινοτομία, που είναι απολύτως αναγκαία για την προστασία του κλίματος, δεν
αποτελεί εμμονή κάποιων περιβαλλοντικά ευαίσθητων που πρέπει να εφαρμόζουμε μόνο σε περίοδο
παχιών αγελάδων. Είναι απαραίτητη προϋπόθεση για να αποφύγουμε τα χειρότερα που θα κοστίσουν
ανεπανόρθωτα στις επόμενες γενιές.
Έχουν περάσει πλέον 7 χρόνια από την περίφημη έκθεση Στερν που απέδειξε ότι η συνέχιση
τρεχουσών πρακτικών σε ό,τι αφορά το κλίμα, θα μειώσει την οικονομική ευημερία κατά 20% ενώ
αν αναληφθεί δράση άμεσα, η επιβάρυνση θα είναι μόλις 1% του παγκόσμιου ΑΕΠ το 2050. Τα
θεμελιώδη διδάγματα αυτής της έκθεσης φαίνεται ότι δεν έχουν εμπεδωθεί από πολλούς
ευρωβουλευτές. Έτσι μια άλλοτε πρωτοπόρος σε θέματα κλιματικής αλλαγής Ευρώπη,
πανικοβάλλεται μπροστά στην οικονομική κρίση και υποκύπτει στην πίεση του λόμπυ των
ρυπογόνων και ενεργοβόρων βιομηχανιών που πασχίζουν με νύχια και με δόντια να κρατηθούν στη
ζωή. Όμως η πραγματικότητα της κλιματικής αλλαγής σε συνδυασμό με την εξάντληση των ορυκτών
πόρων είναι αμείλικτη. Το λόμπυ αυτό είναι νομοτελειακά θνησιγενές και το ερώτημα είναι αν θα
βυθιστούμε εμείς και οι επόμενες γενιές μαζί του.

Η απόφαση του Ευρωκοινοβουλίου είναι σίγουρα ένα πισωγύρισμα στον αγώνα ενάντια στην
κλιματική αλλαγή. Σε πρακτικό επίπεδο, η ΕΕ πλέον δεν έχει απολύτως καμιά άλλη επιλογή από το
να εκπονήσει μια ολοκληρωμένη πρόταση αναμόρφωσης του συστήματος εμπορίας με δεδομένο
πλέον ότι το πλεόνασμα δικαιωμάτων θα φτάσει τα 2 δις. Επομένως ο αγώνας μας δε σταματά εδώ.
Εκτός από την επόμενη μάχη για το ενεργειακό και κλιματικό πακέτο του 2030, το ενεργειακό
μέλλον της Ευρώπης και ιδιαίτερα η στάση της απέναντι στην κλιματική αλλαγή πρόκειται να
αποτελέσει ένα από τα βασικά διακυβεύματα των ευρωεκλογών του 2014»
επιστροφή
Οι τουλάχιστον 7 τρόποι που μάς κλέβουν οι ΑΠΕτζήδες
Δευτέρα, 2 Ιουλίου 2012
1.Μας κλέβουν επειδή δεν υποκαθιστούν τίποτα, αλλά τους πληρώνουμε. Ο υπαινιγμός ότι
υποκαθιστούν λιγνιτκές μονάδες είναι μέγα ψέμα. Ο λιθάνθρακας (ή τα πυρηνικά)
υποκαθιστούν λιγνιτικές μονάδες. Ή το πανάκριβο, εισαγόμενο αέριο. Εάν καίμε πολύ αέριο
για ισχύ βάσης, τότε, και μόνο τότε οι ΑΠΕ, κάτω από ορισμένες συνθήκες, υποκαθιστούν λίγο
αέριο με σημαντικά ακριβότερο αιολικό ή φωτοβολταϊκό ρεύμα. Τρελό να υποκαταστήσουμε
φτηνή ισχύ βάσης, με ακριβή, και ακόμα πιο τρελό να τσοντάρουμε την ακριβή ισχύ από αέριο
με ακριβότερη ισχύ από ΑΠΕ.
2. Μάς κλέβουν επειδή το δίκτυο είναι υποχρεωμένο να παίρνει το ρεύμα από ΑΠΕ. Αν δεν ήταν
υποχρεωμένο, δεν θα έμπαινε στον μπελά και το έξτρα κόστος (που περνάνε σε εμάς)
3. Μάς κλέβουν επειδή η τιμή του αιολικού και του φωτοβολταϊκού ρεύματος είναι
φουσκωμένη έτσι ώστε να έχουν το εξασφαλισμένο κέρδος τους. Όσα τους λείπουν, τόσα
τους πληρώνουμε. Ποσοστά σε Δήμους, δωράκια, χαντρούλες, μιζούλες κλπ, όλα μέσα. Στον
λογαριασμό της ΔΕΗ.
4. Μας κλέβουν επειδή τους πληρώνουμε, άσχετα με το ότι καίνε παράλληλα και κανονικά οι
συμβατικές μονάδες. Τους πληρώνουμε, όχι για όσο ρεύμα αντιστοιχεί σε όποια λίγη και
τυχαία εξοικονόμηση καυσίμου, αλλά για ρεύμα που υποχρεωτικά παίρνει το δίκτυο. Η
εξοικονόμηση καυσίμου είναι πολύ μικρότερη από τις λογιστικές μεγαβατώρες που
πληρώνονται οι ΑΠΕτζήδες. Εάν υπήρχε ρήτρα εξοικονόμησης καυσίμου, δεν θα υπήρχε
ούτε ένα αιολικό. Δοκιμάστε το.
5. Μας κλέβουν επειδή πληρώνουμε από την πίσω πόρτα, με άλλα λεφτά, διανοίξεις δρόμων και
διασυνδέσεις. Αυτά τα λεφτά είναι μόνο για αυτούς, και πρόσθετα σε αυτά που ήδη
σπαταλάμε για ΑΠΕ.
6. Μάς κλέβουν επειδή καταπατούν, αρπάζουν, και καταστρέφουν δημόσιες, και ιδιωτικές
εκτάσεις, για τα "έργα" τους.
7. Μας κλέβουν γιατί θα αφήσουν τις σαβούρες τους, εκεί που θα μπουν, εσαεί, μνημεία στην
βλακεία και φαυλότητα των πολιτικών των Κυβερνήσεών μας, και των ΟΤΑ.
Και όλα αυτά, σε καιρό φτώχειας, και φτιαχτών ενεργειακών αδιεξόδων...
http://archaeopteryxgr.blogspot.gr/2012/07/7.html?spref=fb
επιστροφή
Πώς, η ευχάριστη είδηση ότι θα έχουμε φθηνό ρεύμα, ενοχλεί
29 Μαρτίου 2013
http://www.energypress.gr/news/Synehizetai-h-trikymia-sthn-agora-hlektrismoy:-Sta-18-eyrw-hOTS-tria-CCGT-s-kai-8-lignitikes-ektos-agoras
Σε φυσιολογικές καταστάσεις, η ιδέα ότι βρέχει πολύ και έχουμε πολλά νερά και άφθονο και
φθηνό υδροηλεκτρικό ρεύμα θα ήταν δώρο εξ ουρανού όταν λόγω φτώχειας προσπαθούμε,
παρακαλάμε, να έχουμε φθηνό ρεύμα. Τα υδροηλεκτρικά, που σε χώρες σαν και εμάς είναι
κυρίως για την διαχείριση φορτίων αιχμής, όταν περισσεύει το νερό, είναι ευχής έργο επειδή
λειτουργούν και σαν ισχύ βάσης. Ανοίγεις την βάνα, και έχεις ρεύμα, όταν το χρειάζεσαι. Κι αν
έχει πολύ νερό, προγραμματίζεις και μείωση του λιγνίτη, που είναι ισχύς βάσης. Όνειρο. Το

όνειρο χαλάει λόγω λεγόμενης "απελευθέρωσης" στην μικροσκοπική μας αγορά. Θυμίζω ότι η
EDF είναι ενιαία, και ημικρατική....
Όταν η ΔΕΗ είναι/ήταν ενιαία, (δημόσια ή ιδιωτική, αδιάφορο) το δώρο από τον Θεό είναι φθηνό
ρεύμα για τον καταναλωτή, κέρδη και κεφάλαιο για την εταιρία, τέτοια μικροαστικά. Όταν όμως
διάφοροι επίδοξοι ενεργειακοί βαρώνοι μπαίνουν στον χορό, χαλάει το όνειρο. Οι κύριοι Π, Κ,
Μπ, Μ, Β, και Λ, δεν έχουν και δεν βάζουν κεφάλαια ούτε να αγοράσουν όλη την ΔΕΗ, ούτε
για να φτιάξουν λιγνιτικές και υδροηλεκτρικές μονάδες. Μικρή χώρα, δύσκολα (τώρα ειδικά) τα
κεφάλαια εξ ου και Δημόσια η ΔΕΗ. Αυτό που μπορούν και κάνουν οι βαρώνοι είναι να
φτιάχνουν φτηνές (σε αρχικά κεφάλαια) μονάδες. Μονάδες αερίου. Ή, αφού ανακάλυψαν το
μηχανάκι να εισπράττουν τσάμπα λεφτά, ΑΠΕ. Και προσπαθούν με αυτά να πουλάνε ρεύμα.
[δειτε το διάγραμμα http://1.bp.blogspot.com/_9QYW0XUvpw/UVU2gxVtElI/AAAAAAAAZg8/q1f77dHsyFA/s1600/MAMK1.png ]
Το πρόβλημα που έχουν οι βαρώνοι, είναι το παραπάνω γράφημα. Σωστά, το σύστημα προτιμάει,
σε κάθε δεδομένη στιγμή, το ρεύμα με το φθηνότερο καύσιμο (μεταβλητό κόστος), και όχι αυτό
με ακριβό καύσιμο. Ένα πρόβλημα (αποκλειστικά των ΑΠΕ) είναι ότι οι ΑΠΕ έχουν χαμηλό
μεταβλητό αλλά υψηλό συνολικό κόστος. Τσάμπα ο αέρας, πανάκριβα τα αιολικά (και
πανακριβότερα εάν προσμετρηθούν τα συστημικά κόστη όπως έδειξε η μελέτη του ΟΟΣΑ!)
[δείτε την εικόνα http://2.bp.blogspot.com/8G85ya2AP_c/UVU2u6CSs5I/AAAAAAAAZhE/ScLLNZV3vic/s1600/MAMK2+YH.png ]
Και τα υδροηλεκτρικά εκτοπίζουν το πετρέλαιο και το αέριο, αλλά τα εκτοπίζουν χωρίς ζημιά στο
δίκτυο, γιατί τα υδροηλεκτρικά (εάν υπάρχει νερό στην Λίμνη) παράγουν όταν τα χρειάζεται ο
ΑΔΜΗΕ (και όχι όταν θέλουν αυτά). Προγραμματισμένα. On demand. Αλλά, το πρώτο
πρόβλημα: Σταματάνε οι μονάδες αερίου (που ανήκουν σε τρίτους). Δεν πληρώνονται οι
βαρώνοι. Το όφελος του καταναλωτή είναι η ζημιά του βαρώνου. Η ΔΕΗ δεν έχει ζημιά, η ΔΕΗ
απλά παρέχει φθηνότερα το ρεύμα της! Ο βαρώνος φωνάζει και πιέζει... Ό βαρώνος, ακριβώς
επειδή είναι μικρομπακάλης, δεν μπορεί να έχει και υδροηλεκτρικά και λιγνιτικά (δεν έχει, και δεν
βάζει, λεφτά να αγοράσει ή να φτιάξει). Για αυτό φωνάζουν οι μασκαράδες για την δεσπόζουσα
θέση της ΔΕΗ! Μια χαρά είναι η ΔΕΗ. Οι μικρομπακάληδες δεν είναι μια χαρά, και δεν
μπορούν να είναι γιατί δεν είναι δική τους η ΔΕΗ.
Το πρόβλημα του βαρώνου γίνεται πρόβλημα του ΑΔΜΗΕ όταν υπάρχουν και ΑΠΕ στο
σύστημα. Οι ΑΠΕ είναι πιο ακριβές από οτιδήποτε κυκλοφορεί. Αλλά έχουν χαμηλό μεταβλητό
κόστος και υποχρεωτικά, προτιμούνται. Μόνο, που σε αντίθεση με τα υδροηλεκτρικά, δεν
παράγουν όταν θέλει ο ΑΔΜΗΕ, αλλά όταν θέλουν αυτές! Και αυτό είναι και τυχαίο και
μεταβλητό. Προσπαθεί ο ΑΔΜΗΕ να κόψει από εδώ, να ράψει από εκεί, κόβει αέριο, κόβει
λιγνίτη (με φθορές στις μονάδες και μείωση της αποδοτικότητάς τους, και σε αυτή του
αερίου), έχει μεν, έστω πρόσκαιρα φθηνό ρεύμα, αλλά δεν μπορεί να το περάσει στον καταναλωτή
γιατί οι βαρώνοι μένουν απλήρωτοι και φωνάζουν. Και το ρεύμα τους (είτε από ΑΠΕ είτε από
αέριο) είναι πανάκριβο! Τσάμπα ο αέρας και ο ήλιος, αλλά 100-300 ευρώ η μεγαβατώρα τους!
Χωρίς το κόστος του συστήματος. Φθηνό ρεύμα στο δίκτυο, χωρίς λεφτά να πληρώσεις του
βαρώνους και τα τρωκτικά που θέλουν την ταρίφα τους. Και με μειωμένη την ζήτηση λόγω ύφεσης
και ήδη ακριβότερου ρεύματος, το πρόβλημα οξύνεται περαιτέρω. Και να ακριβύνει το ρεύμα για
να τους πληρώσει όλους, η ζήτηση θα πέσει κι άλλο! Και σε ποιόν θα εξάγεις ακριβό ρεύμα; Οι
ξένοι δεν είναι ΑΔΜΗΕ και ΛΑΓΗΕ να πληρώνουν κερατιάτικα για κάτι που δεν χρειάζονται!
Το πρόβλημα δεν είναι το μοντέλο. Το πρόβλημα είναι ότι δεν έπρεπε να υπάρχουν ούτε μονάδες
αερίου (πέραν των αυστηρών αναγκών για ισχύ αιχμής πέρα και πάνω από τις δυνατότητες
των υδροηλεκτρικών), και οπωσδήποτε ούτε ένα κιλοβάτ ΑΠΕ, εφ όσον είναι ακριβότερες από
το αέριο. Και μερικοί αιολικοί κυρίως ΑΠΕτζήδες θα πουν "μα είμαστε φθηνότεροι από το
αέριο". Ψεύτες. Μόνοι τους, οι αιολικοί, δεν μπορούν να υπάρξουν χωρίς αέριο που το
χρειάζονται για εφεδρεία, και δη θερμή, και ο συνδυασμός δίνει ηλεκτροδότηση που είναι κατά
80% μέσο όρο από αέριο, και ο συνδυασμός είναι ακριβότερος από σκέτη ηλεκτροδότηση από
αέριο. Αφήνω το κόστος διασυνδέσεων που μόνο αμελητέος δεν είναι... Τι φωνάζουν οι
Καλλιτσάντζης, Κοπελούζος και λοιπά αστέρια; "Διασυνδέστε μας για να σας τα παίρνουμε", για
όποιον δεν καταλαβαίνει.

Και η λύση; Να πετάξουν οι βαρώνοι και λοιπά τρωκτικά τις επενδύσεις τους δεν είναι εφικτό.
Να κουρευτούν μέχρι κόκκαλο είναι εφικτό, αλλά οι μάγκες αυτοί ρίχνουν Κυβερνήσεις για απλό
κουρεματάκι... Για αυτό θέλουν μονάδες της ΔΕΗ για να κάνουν μουαγιέν, αλλά άντε να τις
αγοράσουν με την Τρόϊκα να κοιτάει... ΑΥΤΟ είναι το πρόβλημα του μοντέλου. Και παραδόξως, η
δική μου πρόταση, από την αρχή, ήταν και είναι να μείνει η ΔΕΗ, ενιαία, σε Ελληνικά χέρια. Να
την πάρουν ενιαία και εξ αδιαιρέτου οι βαρώνοι, αλλά έλα που οι μάγκες είναι και μονοφάηδες και
δεν μιλιούνται...
Κλείστε ή παγώστε τις περισσότερες ΑΠΕ, είναι πεταμένα λεφτά, και πεταμένα κεφάλαια.
Βρείτε κόλπο να αγοράσει η ΔΕΗ τους βαρώνους (στην σημερινή αξία τους, δηλαδή "μηδέν")
όπως πήραν τα ΕΛΠΕ την Πετρόλα, ή η Εθνική την Γιουρομπανκ. Μέτα δώστε την ΔΕΗ στους
βαρώνους όπως πήρε η Πειραιώς την ΑΤΕ. Θα αναλάβω εγώ να φτιάξω τα ποσοστά και την δομή.
Την Τρόϊκα, την αφήνω σε εσάς... Έξω από το ευρώ; Είναι και αυτό μια λύση... Ή βάλτε τον
Ρεχάγκελ να σας φτιάξει τα ποσοστά και την δομή, αλλά, σας προειδοποιώ, θα δώσει το πακέτο σε
δικούς του....
Πηγή: http://archaeopteryxgr.blogspot.gr/2013/03/blog-post_29.html
επιστροφή
Η Ικαρία και οι ενεργειακοί στόχοι του 20-20-20 για το 2020
Ηλίας Γιαννίρης
H Ικαρία, μόλις αρχίσει να λειτουργεί το ήδη έτοιμο αναστρέψιμο υβριδικό έργο της Προεσπέρας
θα έχει εξασφαλίσει ενργειακή αυτονομία από ΑΠΕ 100% το χειμώνα και 80% το καλοκαίρι. Ο
στόχος του 20-20-20 για το 2020 για την Ικαρία είναι τουλάχιστον 80-20-20.
Αν μάλιστα ο Δήμος προχωρήσει την πρόταση που του έχουμε διατυπώσει για τηλεθέρμανση από
γεωθερμία (θερμές πηγές Αγ Κηρύκου και Θέρμων) για θέρμανση -ψύξη τότε πολλά νοικοκυριά
της πρωτεύουσας θα ανεξαρτητοποιηθούν από το πετρέλαιο και ο Δήμος θα έχει έσοδα πολύ
περισσότερα από αυτά που θα έχει αν καταστραφεί ολόκληρη η οροσειρά (και οι Natura) από τις
ανεμογεννήτριες. Αν γίνει η τηλεθέρμανση τότε το 20-20-20 θα είναι για την Ικαρία 80-40-20.
Είναι ήδη πολλά τα σπίτια και βιοτεχνίες στην Ικαρία που χρησιμοποιούν ηλιακή ενέργεια και
βιομάζα (ξύλο, pellets, ελαιοπυρήνα, βιοντήζελ). Αν μετρηθούν τότε πιθανόν η Ικαρία να φτάνει
το 2020 το 80-40-40.
Αυτό θα είναι ένα αξιοζήλευτο ρεκόρ και μια μοναδική επίδοση -συμβολή ενάντια στην κλιματική
αλλαγή. Αντίστροφα, οι 110 γιγαντιαίες ανεμογεννήτριες θα προκαλέσουν διαβρώσεις δαφών,
πλημμυρικά φαινόμενα, ξηρασίες και ΕΡΗΜΟΠΟΙΗΣΗ. Δηλαδή θα έχουν συμβάλει στην
επιδείνωση της κλιματικής αλλαγής.
Αποανάπτυξη, τοπικοποίηση, αποκέντρωση ενεργειακών πηγών και όχι συγκέντρωση και
βιομηχανικές ΑΠΕ.
επιστροφή
Ικαρία: αντιδράσεις κατά αιολικού πάρκου-μαμούθ
Είναι παλιό αλλά το επαναφέρουμε γιατί έχει στοιχεία και πληροφορίες. ΗΓ
9 Ιανουαρίου 2012
Στην εγκατάσταση αιολικού πάρκου ισχύος 300 MW αντιτίθεται πολίτες και φορείς της
κοινωνίας της Ικαρίας.
Πρόκειται για το αιολικό πάρκο ισχύος 330 MW της εταιρείας «Ικαρος Ανεμος Α.Ε.»,
συμφερόντων του Ομίλου Μυτιληναίου, που έχει προγραμματιστεί να εγκατασταθεί σε έκταση 28
τ.χλμ. στον Αθέρα (διαβάστε αναλυτικά εδώ).

Το αιολικό πάρκο που έχει λάβει σχετική εικοσιπενταετή άδεια από τη ΡΑΕ αποτελείται από 110
ανεμογεννήτριες ισχύος 3 MW εκάστη, ύψους 150 μέτρων και με διάμετρο ρότορα 90 μέτρα.
Όπως ανέφερε στην «Καθημερινή» σχετικά με την αδειοδότηση ο επίκουρος καθηγητής του
Πολυτεχνείου Κρήτης και περιφερειακός σύμβουλος Βορείου Αιγαίου κ. Ηλίας Γιαννίρης, που
ηγείται της διαδικτυακής εκστρατείας κατά της κατασκευής του αιολικού «ούτε ρωτήθηκε ο
δήμος ούτε βέβαια προηγήθηκε κάποια συζήτηση με την τοπική κοινωνία πριν ξεκινήσει η
διαδικασία».
Μάλιστα, ο κ. Γιαννίρης χαρακτηρίζει καταστροφική τη συγκεκριμένη επένδυση, καθώς, όπως
υποστηρίζει, προβλέπει την εγκατάσταση ανεμογεννητριών σε εύθραυστα οικοσυστήματα σε
περιοχές μεγάλης σπουδαιότητας για την ορνιθοπανίδα, ενώ θα αλλοιωθεί το φυσικό τοπίο καθώς
καλύπτεται σχεδόν το σύνολο της κορυφογραμμής του νησιού.
Η περιοχή όπου προβλέπεται να αναπτυχθούν περιλαμβάνει μεταξύ άλλων το Δάσος του Ράντη,
περίφημα ιστορικά μονοπάτια και πέτρινους φραγμούς, πηγές νερού και περιοχές Natura 2000.
Όπως αναφέρουν οι φορείς από ενεργειακής σκοπιάς, η Ικαρία δεν έχει ανάγκη από τις νέες
ανεμογεννήτριες.
Το νησί έχει μέγιστη δυνατότητα για 12,5 MW (από το θερμοηλεκτρικό σταθμό του Αγίου
Κηρύκου) και ακόμα 600 KW από ανεμογεννήτρια ιδιώτη (Περδίκι).
Μάλιστα, η ολοκλήρωση της κατασκευής του πρωτοποριακού (για την Ευρώπη) υβριδικού έργου
στη Δυτική Ικαρία (Πέζι – Προεσπέρα-Κάτω Προεσπέρα) εκτιμάται πως θα δίνει στην Ικαρία
ενεργειακή αυτονομία προσφέροντας 6,5 MW. Επίσης, ιδιώτες εγκαθιστούν και μεγάλη μονάδα
φωτοβολταϊκών που μπορεί να φτάνει και το 1 MW (διαβάστε εδώ).
Παράλληλα, οι τοπικοί φορείς ενεργοποιούνται για να αξιοποιηθεί ενεργειακά η γεωθερμία, για
παραγωγή ενέργειας και τηλεθέρμανση (εξοικονόμηση ενέργειας) δίνοντας έτσι τη δυνατότητα να
απαλλαγεί η Ικαρία από τους πετρελαιϊκούς σταθμούς και το πετρέλαιο.
Η μέγιστη προβλεπόμενη ζήτηση ηλεκτρικής ενέργειας της Ικαρίας σε περίοδο αιχμής είναι μόλις
9 MW (10 περίπου μέρες το δεκαπενταύγουστο).
Μεταξύ των πρωτοβουλιών κατά του αιολικού πάρκου είναι η συγκέντρωση υπογραφών μέσω
ίντερνετ (www.gopetition.com/petitions/ικαρία-υπογράφουμε-κατά-των-11.html), η έντυπη
συγκέντρωση υπογραφών προκειμένου να ενισχυθεί η θέση υπέρ της διαβούλευσης με την
κοινωνία της Ικαρίας για τη συγκεκριμένη επένδυση, καθώς και η διοργάνωση ενημερωτικών
εκδηλώσεων στις οποίες, σημειωτέον, δεν συμμετέχει η δημοτική Αρχή του νησιού.
econews
http://www.econews.gr/2012/01/09/ikaria-aioliko-parko/
επιστροφή
«Πέραν του 2023»:
Η «ξαφνική μεταφορά» των σχεδίων Iberdrola στο μέλλον και η ανάγκη να ξεκινήσει
επιτέλους ένας ρεαλιστικός δημόσιος σχεδιασμός
(οι υπογραμμίσεις είναι του συγγραφέα)
του Τέλη Τύμπα
«[Θ]εωρούμε ως δεδομένο το έργο Αιγαία Ζεύξη να περιλαμβάνεται στο υπό διαβούλευση
Πρόγραμμα Ανάπτυξης του Συστήματος. Αντ’ αυτού η διαδικασία διασύνδεσης των νησιών του
ΒΑ Αιγαίου μεταφέρεται ξαφνικά πέραν της δεκαετίας σχεδιασμού, δηλαδή πέραν του
2023», διαμαρτυρήθηκε με δημόσια επιστολή του στις 31-1-2013 ο Διευθύνων Σύμβουλος της
εταιρείας Rokas Renewables: An Iberdrola Renewables Company. Χωρίς διασύνδεση μέχρι
τουλάχιστον το 2023 δεν υφίσταται νομίζω και η πρόταση της εταιρείας στο σύνολό της. Επειδή
προφανώς δεν έχει νόημα η εγκατάσταση των ανεμογεννητριών της εταιρείας χωρίς το καλώδιο
με το οποίο θα εξάγεται το ρεύμα που θα παράγεται από αυτές. Αλλά και επειδή η όποια

συναίνεση από την τοπική κοινωνία στην πρόταση της εταιρείας αποσπάστηκε στη βάση της
αποδοχής της περιβαλλοντικής καταστροφής με αντάλλαγμα τη διασύνδεση.
Τι προκάλεσε την επιστολή του Διευθύνοντος Συμβούλου της εταιρείας; Μπροστά στα
συσσωρευμένα αδιέξοδα από την ανεξέλεγκτη αδειοδότηση βιομηχανικών εγκαταστάσεων ΑΠΕ
από μεγάλους ενεργειακούς ομίλους, η οποία δημιουργεί δεσμεύσεις που παράγουν τεράστια
ελλείμματα (το σύστημα παραγωγής και διάθεσης ηλεκτρικής ενέργειας είναι ένα βήμα πριν την
κατάρρευση), ο ΑΔΜΗΕ (Ανεξάρτητος Διαχειριστής Μεταφοράς Ηλεκτρικής Ενέργειας), ο
φορέας που έχει επισήμως την ευθύνη για το δίκτυο μεταφοράς ηλεκτρικής ενέργειας στην χώρα,
δεν συμπεριέλαβε στον προγραμματισμό του 2014-2023 την προοπτική σύνδεσης της Χίου και
των άλλων νησιών του Βορείου Αιγαίου με το ηπειρωτικό σύστημα. Στο προς διαβούλευση
Προκαταρτικό Σχέδιο του Δεκεμβρίου του 2012, ο ΑΔΜΗΕ περιέγραψε αναλυτικά τις τεχνικές
αβεβαιότητες και τους οικονομικούς κινδύνους από την ανάπτυξη του δικτύου με βάση ιδιωτικούς
σχεδιασμούς που δεν μπορεί να χωρέσουν σε ένα συνολικό εθνικό σχεδιασμό.
Ο ΑΔΜΗΕ εξήγησε ότι η ανεξέλεγκτη διαδικασία αδειοδότησης βιομηχανικής κλίμακας ΑΠΕ
κατέληξε, μεταξύ άλλων, σε κορεσμό, ο οποίος απειλεί τις πραγματικές δυνατότητες ανάπτυξης
του δικτύου μεταφοράς. Ο Διευθύνων Σύμβουλος της Rokas Renewables αμφισβήτησε τον
κορεσμό, αναφερόμενος σε αυτόν ως «φαινομενικό». Αντιγράφω από τηναπάντηση του ΑΔΜΗΕ:
«Ο κορεσμός, τουλάχιστον όσον αφορά το Σύστημα Μεταφοράς, δεν είναι ‘φαινομενικός’, αλλά
υπαρκτός, δεδομένου ότι οι Οριστικές Προσφορές Σύνδεσης συνεπάγονται πολύ σοβαρές
υποχρεώσεις για τον ΑΔΜΗΕ».
Στο Τελικό Σχέδιο που κατέθεσε ο ΑΔΜΗΕ με την ολοκλήρωση της διαβούλευσης τον
περασμένο μήνα (Μάρτιος 2013) επαναλαμβάνονται και ενισχύονται οι εκτιμήσεις του για το
αβέβαιο και το επικίνδυνο σχεδιασμών που δεν αναγνωρίζουν την ενεργειακή πραγματικότητα της
χώρας ως προς τους περιορισμούς του δικτύου μεταφοράς. Στο Τελικό Σχέδιο προστέθηκε μια
σύντομη αναφορά στη διασύνδεση του Βορείου Αιγαίου, η οποία απουσίαζε από την αρχική.
Είναι όμως κατά τη γνώμη μου μετέωρη, καθώς το Τελικό Σχέδιο αναπαράγει χωρίς αλλαγές τον
προβληματισμό του Αρχικού Σχεδίου. Ειδικά ως προς το Βόρειο Αιγαίο, ο προβληματισμός του
ΑΜΔΗΕ αποτυπώνεται ευκρινέστατα στο Τελικό Σχέδιο στον συγκεντρωτικό χάρτη της
ανάπτυξης του δικτύου μέχρι και το 2023, ο οποίος δεν περιλαμβάνει σύνδεση του Βορείου
Αιγαίου με το ηπειρωτικό σύστημα. Είναι ο ίδιος χάρτης με το Προκαταρτικό Σχέδιο. Κι ενώ ο
χάρτης δείχνει, έστω και κάπως απροσδιόριστα, γραμμή σύνδεσης της Κρήτης, δεν περιλαμβάνει
καμία γραμμή για το Βόρειο Αιγαίο.
Ας διευκρινισθεί καταρχήν γιατί πρόκειται για ιδιαίτερα σημαντική εξέλιξη. Εδώ και αρκετό
καιρό, μαζί με αρκετές φίλες και φίλους από ένα αξιόλογο κίνημα κριτικής στις διεκδικήσεις της
Iberdrola, είχαμε εξηγήσει γιατί θα είναι μεγάλο σφάλμα να εξαρτηθεί το ενεργειακό μέλλον του
νησιού από τις βλέψεις μιας πολυεθνικής. Κάποιοι επικεντρώθηκαν στις συνέπειες στο
περιβάλλον και τον πολιτισμό από το εγχείρημα Iberdrola. Προσωπικά εστιάστηκα σε αυτό που
τυχαίνει να ερευνώ πιο συστηματικά, την ανάδειξη των άρρητων πολιτικών παραδοχών που
υποβαστάζουν τεχνοκρατικές προτάσεις για ανάπτυξη τεχνολογικών δικτύων. Στο πλαίσιο αυτό,
διατύπωσα δημόσια την ανησυχία μου για το ενδεχόμενο να καταρρεύσει ως τεχνικά αβέβαιη και
οικονομικά προβληματική η πρόταση Iberdrola, με αποτέλεσμα τα νησιά να βρεθούν μπροστά σε
ένα απόλυτο αδιέξοδο, και μάλιστα καταμεσής μιας πρωτοφανούς οικονομικής κρίσης. Πρότεινα
λοιπόν να αποσυνδεθεί η απόφαση για διασύνδεση των νησιών και σύνδεσή τους με το
ηπειρωτικό σύστημα από τις διεκδικήσεις της Iberdrola, έτσι ώστε να υπάρχει προετοιμασία για
την ημέρα που θα αποδειχθεί ο χιμαιρικός χαρακτήρας της πρότασής της.
Διευκρινίζω ότι αμφισβήτησα το ότι θα ήταν η Iberdrola που θα εξασφάλιζε με δικά της κεφάλαια
κάποια διασύνδεση αλλά δεν τοποθετήθηκα με την ίδια βεβαιότητα υπέρ της υποχρέωσης του
δημοσίου να εξασφαλίσει αυτό μια τέτοια διασύνδεση. Κάτι τέτοιο θα χάιδευε αυτιά, αλλά θα
ήταν ένας επικίνδυνος λαϊκισμός. Όλες οι σοβαρές μελέτες διασύνδεσης των νησιών με το
ηπειρωτικό δίκτυο από συναδέλφους, δυσκολεύονταν να τοποθετηθούν ως προς το ζήτημα της
τεχνοοικονομικά απρόβλεπτης διασύνδεσης με υποθαλάσσιο καλώδιο. Δεν ξέρω πόσο
προσέχθηκε, αλλά τόνισα επανειλημμένα ότι η πληρέστερη των μελετών (βλ. πίνακα σελίδας 33)
συμβούλευε τη ΔΕΗ να προχωρήσει σε διασύνδεση μόνο με την παραδοχή γραμμικής ανόδου της

κατανάλωσης ηλεκτρισμού στα νησιά (τριπλασιασμός σχεδόν στο πλαίσιο του χρονικού πλαισίου
της μελέτης). Με την κρίση ήδη να μαίνεται, μια τέτοια παραδοχή δεν ίσχυε. Ήθελε (και θέλει)
επομένως καλό ζύγισμα πριν το δημόσιο δεσμευθεί σε κάτι ακραία δαπανηρό και αβέβαιο.
Γι αυτό και κατέθεσα στον δημόσιο διάλογο τον πυρήνα μιας άλλης πρότασης, που θα μπορούσε
ίσως να αποφέρει πολύ καλύτερα αποτελέσματα σε πολύ μικρότερο διάστημα. Βασίζεται στη
μαζική εγκατάσταση διατάξεων ΑΠΕ μικρής κλίμακας, με τοπική αποθήκευση, στην οποία θα
είχε ρόλο κάθε λογής τεχνική και θεσμική καινοτομικότητα (επιχειρήσεις κοινής ωφέλειας,
δημοτικές, συνεταιριστικές, μικρών επιχειρηματιών). Με ένα υποπολλαπλάσιο κόστος αυτού που
το κράτος, ελληνικό ή ευρωπαϊκό (απευθείας ή μέσω Iberdrola), θα έδινε για το καλώδιο, θα
μπορούσε εκτιμώ μια περιοχή όπως το Βόρειο Αιγαίο να κάνει ένα αποφασιστικό βήμα προς τις
πραγματικές ΑΠΕ, που θα δημιουργήσει πάρα πολλές και πολύ καλές δουλειές που θα μείνουν
στο νησί, που θα κάνει το νησί ελκυστικό προορισμό για ποιοτικό τουρισμό.
Έχει χαθεί πολύτιμος χρόνος, τόσο για μια ανοιχτή συζήτηση για τη διασύνδεση όσο και για την
επεξεργασία άλλων προτάσεων, εναλλακτικών ή συμπληρωματικών. Πόσο πολύτιμος είναι ο
χρόνος που χάθηκε; Αν προχωρήσουν τα σενάρια κατακερματισμού και ιδιωτικοποίησης της ΔΕΗ
σε επόμενο τρίμηνο του 2013 (μέσω του ακραία αδιαφανούς ΤΑΙΠΕΔ), μπορεί οι συνέπειες να
είναι συντριπτικές για τα μη διασυνδεμένα νησιά. Αν τα μη διασυνδεμένα νησιά αφεθούν στην
τύχη τους, χωρίς εγγυημένη ενιαία τιμή ρεύματος στην ελληνική επικράτεια από μια δημόσια
επιχείρηση τύπου ΔΕΗ, οι συνέπειες μπορεί να είναι ολέθριες για τη νησιωτική οικονομία και
κοινωνία. Αν για την ηπειρωτική οικονομία το ΤΑΙΠΕΔ είναι επικίνδυνο, για τη νησιωτική μπορεί
να αποβεί μοιραίο.
Και επειδή κάποια πράγματα δεν καλύπτονται και δεν αποσαφηνίζονται με τον μονόλογο ενός
κειμένου, αλλά ούτε και ερμηνεύονται με τον πιο παραγωγικό για το δημόσιο συμφέρον τρόπο αν
δεν υπάρχει ο πιο ανοικτός δημόσιος διάλογος, είμαι στη διάθεση κάθε τοπικού θεσμού που
αναφέρεται στο δημόσιο συμφέρον (π.χ. δήμος ή περιφέρεια, συλλογικοί φορείς), για να ξεκινήσει
επιτέλους μια ενδεχομένως βασανιστική αλλά απολύτως επείγουσα συζήτηση για ένα ρεαλιστικό
δημόσιο ενεργειακό σχεδιασμό.
Τέλης Τύμπας
Διδάσκει στο Πανεπιστήμιο Αθηνών
(ελήφθη από "Carol P. Christ", Απρίλιος 22, 2013)
επιστροφή
Μαύρα σύννεφα πάνω από την Ικαρία: Η Κυβέρνηση δρομολογεί την διάσπαση και πώληση
της ΔΕΗ
Λάβαμε από τον φίλο και συναγωνιστή Τάσο Κεφαλά στις 16 Μαϊου 2013 το παρακάτω
ανησυχητικό ενημερωτικό σημείωμα. Σε ότι μας αφορά, σχετικά με το Μυτηλιναίο και τις
Ανεμογεννήτριες Μαμούθ που σχεδιάζει στην Ικαρία έχουμε να σχολιάσουμε το εξής: Ο
Μυτηλιναίος αποτελεί βασικό μνηστήρα για την αγορά της ΔΕΗ. Αυτό όμως που θα ενδιαφέρει
ιδιαίτερα τους ιδιώτες είναι η ιδιωτικοποίηση των δικτύων μεταφοράς (ΑΔΜΗΕ). Ως γνωστό, το
σχέδιο του Μυτηλιναίου προβλέπει 110 ανεμογεννήτριες συνολικής ισχύος 110MW και
καλωδιακή διασύνδεση με την Αττική. Εκεί θα πέσουν πολλά χρήματα σε επιδοτήσεις, ευρωπαϊκά
προγράμματα, τραπεζικά δάνεια κλπ. Με τη διάσπαση και πώληση της ΔΕΗ τέτοια σχέδια
διευκολύνονται σε μεγάλο βαθμό. Πρέπει να αντισταθούμε τώρα κατά των γιγαντιαίων
ανεμογεννητριών στην Ικαρία.
ΗΓ
«Για μια απλή επισήμανση, χωρίς σχόλια, αυτήν τη στιγμή, για τη δρομολόγηση της διαδικασίας
διάσπασης, πώλησης τμήματος και ιδιωτικοποίησης της ΔΕΗ, μαζί με την ιδιωτικοποίηση
των δικτύων μεταφοράς (ΑΔΜΗΕ). Από τις προθέσεις, πλέον, περνάνε στις πράξεις:
το δελτίο τύπου του ΥΠΕΚΑ
http://www.ypeka.gr/Default.aspx?tabid=389&sni[524]=2406&language=el-GR

το σχέδιο της "αναδιάρθρωσης"
http://www.ypeka.gr/LinkClick.aspx?fileticket=M0kaVvVA%2bvc%3d&tabid=367&language=el
-GR
η επιστολή των υπουργών στην ΕΕ
http://www.ypeka.gr/LinkClick.aspx?fileticket=4jpzyXBXUS4%3d&tabid=367&language=el-GR
δήλωση υφυπουργού
http://www.ypeka.gr/Default.aspx?tabid=389&sni[524]=2410&language=el-GR»
επιστροφή
ΕΙΔΙΚΟ ΧΩΡΟΤΑΞΙΚΟ ΑΠΕ: «Νομιμοποίηση» κατόπιν εορτής!
15 Απριλίου 2013
ΠΑΓΚΡΗΤΙΟ ΔΙΚΤΥΟ ΑΓΩΝΑ ΚΑΤΑ ΤΩΝ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΑΠΕ
Ακριβώς δυο χρόνια μετά από την ημέρα όπου συζητήθηκαν στο ΣτΕ οι προσφυγές που είχαν
υποβληθεί -από το 2008-, για το Ειδικό Χωροταξικό Πλαίσιο των ΑΠΕ, δημοσιοποιήθηκε η
απόφαση που κρίνει ότι το Πλαίσιο είναι νόμιμο και ότι μπορεί (και βάση αυτού) να συνεχιστεί
απρόσκοπτα η καταστροφή ό,τι σημαντικού έχει απομείνει σ΄αυτή τη χώρα και θα ‘πρεπε να
προστατεύεται!
Η απόφαση αυτή έρχεται, καθόλου τυχαία, σε μια μοναδική συγκυρία, την στιγμή ακριβώς που
αναδεικνύεται και αποδεικνύεται, πως το Ειδικό Πλαίσιο για τις ΑΠΕ, συνέβαλε τα μέγιστα στη
δημιουργία μιας «αγοράς» που στενάζει από τις αντιθέσεις της και μιας κοινωνίας που δεν μπορεί
ν’ αντέξει τις αυξήσεις του ηλεκτρικού ρεύματος.
Έρχεται σε μια στιγμή όπου:
 ο Λειτουργός της Αγοράς Ηλεκτρικής Ενέργειας (ΛΑΓΗΕ ΑΕ) δεν πληρώνει τις υπέρμετρες
εγγυημένες τιμές του ρεύματος που παράγεται ούτε από ΑΠΕ, ούτε από βΑΠΕ
 οι μικροεπενδυτές των φωτοβολταϊκών μάχονται για να μην τους τα πάρουν όλα οι τράπεζες
 ο Ανεξάρτητος Διαχειριστής Μεταφοράς Ηλεκτρικής Ενέργειας (ΑΔΜΗΕ ΑΕ), ξεκαθαρίζει
ότι το δίκτυο δεν είναι “λάστιχο” για να μπορεί να φιλοξενεί ότι θέλει καθένας, όπου θέλει και
όποτε το θέλει και ότι χρειάζονται τεράστιες επενδύσεις για να ανακατασκευαστεί στην ουσία
ολόκληρο το Σύστημα της χώρας με νέα δίκτυα και υποστηρικτικά εργοστάσια φυσικού
αερίου, που φυσικά θα πληρώσουμε εμείς οι πολίτες,
 έρχεται η «πλήρης απελευθέρωση» της αγοράς ενέργειας το καλοκαίρι, για να εκτινάξει όλες
τις χρεώσεις του ρεύματος,
 η κατανάλωση έχει πέσει στο ναδίρ λόγω κρίσης, τη στιγμή που θα έπρεπε να έχει πέσει λόγω
εξοικονόμησης!
Έρχεται σε μια στιγμή όπου η Τρόικα ζητάει να νομιμοποιηθούν ακόμα και αυθαίρετα σε
καταπατημένες δασικές εκτάσεις [http://www.skai.gr/news/environment/article/229306/task-forcenomimopoiiste-authaireta-se-dasikesektaseis/?utm_source=rss_news_environment&utm_campaign=skai200905190000&utm_medium
=rss] με οικονομικό αντάλλαγμα και μάλιστα υποδεικνύει να εξεταστεί το ενδεχόμενο
αναθεώρησης του Συντάγματος σε αυτήν την κατεύθυνση! Προτείνεται να οργανωθεί η
παράκαμψη των δασικών υπηρεσιών, να οριστεί ένας τρόπος υπολογισμού αποζημίωσης για τις
περιπτώσεις που οι αποφάσεις των δασικών υπηρεσιών έρχονται σε σύγκρουση με αποφάσεις
άλλων δημοσίων αρχών και να αναδιοργανωθεί συνολικά η διαδικασία χαρτογράφησης των
δασών!
Το Ειδικό Πλαίσιο για τις ΑΠΕ, αποτελεί μόνο μια πράξη του δράματος -εγκλήματος- για τη
χωροθέτηση «βΑΠΕ παντού», συμπεριλαμβανομένων των δασών και των δασικών εκτάσεων.
Υπενθυμίζουμε ότι η τροποποίηση του Δασικού Ν. ν. 998/1979, έτσι ώστε έργα ιδιωτικού
(κερδοσκοπικού) ενδιαφέροντος να εξομοιώνονται με έργα δημοσίου ενδιαφέροντος, έγινε από το
2001 με το Ν.2941/2001 και επιβεβαιώθηκε με αλλεπάλληλα νομοθετήματα συμπεριλαμβανομένου του Ειδικού Πλαισίου για τις ΑΠΕ- που κάθε φορά «επιτάχυναν» τα έργα

βΑΠΕ, παρά τις πολύ μεγάλες αντιδράσεις, ειδικά για την εγκατάστασή τους πάνω σε δάση και
δασικές εκτάσεις.
Τέτοια θέση, δηλαδή αποκλεισμό εγκατάστασης βΑΠΕ σε δάση και δασικές εκτάσεις είχε πάρει
και αυτή η ίδια η Στρατηγική Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΣΜΠΕ) του Ειδικού
Πλαισίου, πράγμα που τελικά έγραψαν στα “παλιά τους τα παπούτσια” αυτοί που το ενέκριναν!
Αυτά τα νομοθετήματα, έκαναν εντονότερο όλο και περισσότερο το άλλοθι της «δημόσιας
ωφέλειας», μέχρι την ανάδειξή του -από το Ν. 3851/2010- «σε περιβαλλοντική και ενεργειακή
προτεραιότητα υψίστης σημασίας για τη χώρα».
Έτσι, οι υπηρεσίες προφανώς δεν περίμεναν την απόφαση του ΣτΕ και αδειοδοτούσαν και
αδειοδοτούν βΑΠΕ πάνω σε δάση και δασικές εκτάσεις, ενώ το καλοκαίρι του 2012 το ΣτΕ είχε
ήδη αποφασίσει ότι μπορούν να αδειοδοτούνται και πάνω σε αναδασωτέες εκτάσεις, με βάση το
επιχείρημα του λόμπι των βΑΠΕ «τι δασικές τι αναδασωτέες!», προεξοφλώντας και την τωρινή
απόφασή του!
Όλα αυτά απέχουν πολύ από όσα είδαν το φως της δημοσιότητας σχετικά με την απόφαση του
ΣτΕ για το Ειδικό Πλαίσιο των ΑΠΕ, που κατά τ’ άλλα ενώ έχει εγκριθεί ως «κατευθυντήριο» με
βάση το χωροταξικό νόμο, προσπαθεί να εμφανιστεί ως κανονιστική νομοθεσία που ρυθμίζει
χρήσεις γης, ακριβώς για να δημιουργείται σύγχυση και να προωθούνται άκριτα οι βΑΠΕ, όχι με
βάση τη νομοθεσία αλλά με βάση τις πολιτικές επιταγές των κυβερνώντων.
Περιμένουμε με πολύ μεγάλο ενδιαφέρον να διαβάσουμε την απόφαση για να δούμε πως το ΣτΕ
αιτιολογεί τη συμβατότητα όλων αυτών των εγκλημάτων με το άρθρο 24 του Συντάγματος.
Τονίζουμε για άλλη μια φορά τώρα μάλιστα που η πραγματικότητα μας επιβεβαιώνει, ότι είναι
αναγκαίο:
 Να ακυρωθούν όλες οι άδειες που έχουν δοθεί για βΑΠΕ.
 Να καταργηθεί όλη η νομοθεσία για την ανάπτυξη των βΑΠΕ και να συζητηθεί από
μηδενική βάση ένας εθνικός ενεργειακός σχεδιασμός», που θα ωφελεί τη χώρα και την
κοινωνία, θα προστατεύει το περιβάλλον και θα προάγει τις παραγωγικές δραστηριότητες.
επιστροφή
ΣτΕ, Χωροταξία και Ενέργεια, ΣΚΕΨΕΙΣ ... ΑΠΟ ΜΙΑ ΔΙΑΛΕΞΗ ΣΤΟ ΤΕΕ
Του Κυριάκου Κοττέα
Τρίτη, 21 Μαΐου 2013
Το Τεχνικό Επιμελητήριο εγκαινίασε, στις 15 Μαϊου, μια σειρά διαλέξεων για τα θέματα Δικαίου
που σχετίζονται με τη χωροταξία, το περιβάλλον και την πολεοδομία. Στην πρώτη από αυτές τις
διαλέξεις, η Σύμβουλος Επικρατείας, κ. Αικατερίνη Σακελλαροπούλου, ανέπτυξε το θέμα
«Χωροταξία και Ενέργεια».
Προφανώς η επιλογή της κ. Σακελλαροπούλου δεν ήταν συμπτωματική. Υπήρξε εισηγήτρια σε
τρία τουλάχιστον σημαντικά θέματα που αφορούσαν την ενέργεια ή το περιβάλλον :
- την κατασκευή ΧΥΤΑ στην Κερατέα, ό,που ο Δήμος Κερατέας προσέβαλε στο ΣτΕ ως
αντισυνταγματική τη συνέχιση των εργασιών
- τη συνέχιση των έργων εκμετάλλευσης χρυσού στη θέση Σκουριές της Κασσάνδρας
Χαλκιδικής, από την εταιρεία «Ελληνικός Χρυσός». Κάτοικοι και τοπικοί παράγοντες/σύλλογοι
προσέφυγαν στο ΣτΕ για διακοπή των έργων, τα οποία εκτελούνταν κατά παράβαση, σύμφωνα με
την προσφυγή, της αρχαιολογικής νομοθεσίας
- και τελευταία, την προσφυγή τεσσάρων οικολογικών οργανώσεων κατά της υπ’ αριθμ.
49828/12.11.2008 Υπουργικής απόφασης με την οποία εγκρίθηκε το Ειδικό Πλαίσιο
Χωροταξικού Σχεδιασμού για τις Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας και η σχετική στρατηγική μελέτη
περιβαλλοντικών επιπτώσεων
Και στις τρεις περιπτώσεις προσφυγής η απόφαση του ΣτΕ ήταν αρνητική, απορρίπτοντας
τις ακυρωτικές αιτήσεις των σωματείων και των φορέων, επιτρέποντας τη συνέχιση των
έργων.

Θα προσπαθήσω εν συντομία και όσο το δυνατό απλούστερα να παραθέσω τη γενική μου
εντύπωση και τους προβληματισμούς από την εισήγηση και τη συζήτηση που ακολούθησε.
Επί της ουσίας: η κ. Σακελλαροπούλου εξέφρασε την επικρατούσα σήμερα αντίληψη στο ΣτΕ, ότι
οι προσφυγές προσεγγίζονται από καθαρά νομική πλευρά, μην ελέγχοντας την τεχνική
διάσταση των θεμάτων, αφού (σ.σ. εν αντιθέσει με το σύνηθες ευρωπαϊκό παράδειγμα) το ΣτΕ
δε διαθέτει επιτελείο από ειδικούς οι οποίοι θα τεκμηρίωναν αυτήν την πλευρά του θέματος.
Έτσι η τεχνική πλευρά των χωροταξικών και περιβαλλοντικών επιπτώσεων από το Ειδικό
Χωροταξικό για τις ΑΠΕ, στο σύνολό του ή σε επιμέρους τοπικές περιπτώσεις, περνάει σε
δεύτερη μοίρα. Το ΣτΕ αποφασίζει θεωρώντας δεδομένα τα αναγραφόμενα στις χωροταξικές και
περιβαλλοντικές μελέτες που συνοδεύουν την εγκατάσταση έργων ΑΠΕ, αν συμφωνούν με το
πλαίσιο που θέτει το Ειδικό Χωροταξικό για τις ΑΠΕ.
Τι σημαίνει αυτό; Ότι a priori αποκλείονται γνωματεύσεις τεχνικού τύπου, ή η εξέταση της
πραγματικής ωφελιμότητας των έργων αυτών με βάση τα ισχύοντα μέχρι σήμερα
συμπεράσματα από την αθροιζόμενη εγκατάσταση και λειτουργία έργων ΑΠΕ.
Είναι χαρακτηριστικό ότι ακόμα και οι πιο πρόσφατες αποφάσεις του ΣτΕ δεν λαμβάνουν υπόψη
την εμπειρία από τα πέντε χρόνια ισχύος του Ειδικού Χωροταξικού. Αποκλείονται επίσης από τις
αποφάσεις του ΣτΕ οι τεχνικού χαρακτήρα ενστάσεις που μπορεί να έχει ένας φορέας ή ο τεχνικός
κόσμος για την περιβαλλοντική και ενεργειακή διάσταση των συγκεκριμένων έργων. Είναι
χαρακτηριστική η εισαγωγική αναφορά του κ. Σπίρτζη, προέδρου του ΤΕΕ. Ο κ. Σπίρτζης σημειωτέον, πρόεδρος ενός κατεξοχήν «συστημικού» και συντηρητικού φορέα- εξέφρασε την
απορία/ενστασή του για το γεγονός ότι το Τεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδας δεν έπαιξε κανένα ρόλο
στον τεχνικό και χωροταξικό σχεδιασμό που αφορά τις ΑΠΕ.
Είναι πολύ σοβαρό θέμα ότι το Ειδικό Χωροταξικό για τις ΑΠΕ συντάχθηκε και ενεργεί ερήμην
του τεχνικού κόσμου, των χωροτακτών ή ειδικών περιβαλλοντολόγων, που πολλές ενστάσεις
είχαν και συνεχίζουν να έχουν για το πλαίσιο αυτό. Ενστάσεις που δυστυχώς επιβεβαιώνονται
από τον τρόπο με τον οποίο εντάσσονται εδώ και πέντε χρόνια οι ΑΠΕ στο ισχύον δίκτυο
ηλεκτρικής ενέργειας, τρόπο απρογραμμάτιστο και σχεδόν τυχαίο.
Αυτό το πρωθύστερο στον χωροταξικό και ενεργειακό σχεδιασμό, ό,που απουσιάζουν οι
συνολικές πολιτικές, ή διαμορφώνονται με τις εκ των πραγμάτων χωροθετήσεις ΑΠΕ είναι
ζήτημα μείζον. Καταργεί τον προληπτικό χαρακτήρα του χωροταξικού σχεδιασμού. Επιπλέον,
ακυρώνει το, σκοπό για τον οποίο δημιουργήθηκε το Ειδικό χωροταξικό, τον ενεργειακό
σχεδιασμό με στόχο τη μετάβαση σε εθνικό μοντέλο ενεργειακής παραγωγής φιλικότερο στο
περιβάλλον.
Ενδιαφέρον είχαν ακόμη και ορισμένες παράπλευρες παρατηρήσεις και νύξεις της κ.
Σακελλαροπούλου, που η ίδια βέβαια χαρακτήρισε προσωπικές απόψεις. Όμως, νομίζω ότι
μαρτυρούν τη γενικότερη περιρρέουσα στο ΣτΕ ως προς τις τοπικές αντιδράσεις στην
εγκατάσταση ΑΠΕ και το όλο θέμα των επιπτώσεων από τη γενικευμένη εφαρμογή του Ειδικού
Χωροταξικού για τις ΑΠΕ. Μεταφέρω, μεταξύ πολλών παρομοίων, μια χαρακτηριστική
αποστροφή για τους Λάκωνες “που τόσα χρόνια δεν τους πείραξαν τα τετραόροφα στις
κορυφογραμμές αλλά τους ενοχλούν οι ανεμογεννήτριες”.
Οι παρεμβάσεις του κοινού αρκετές. Μέλη του ΤΕΕ (χωροτάκτες, μηχανολόγοι, τοπογράφοι) και
απλοί πολίτες ή εκπρόσωποι φορέων από τις περιοχές ό,που χωροθετούνται ΑΠΕ, κυρίως αιολικά.
Από την πρώτη κατηγορία τονίστηκε η απουσία ενός κεντρικού χωροταξικού σχεδιασμού και η
αυτονόμηση των χωροθετήσεων ΑΠΕ από τον περιφερειακό σχεδιασμό. Ο γράφων παρενέβη με
αφορμή τα συνοδά έργα (οδοποιία, υπέργεια και υπόγεια καλωδίωση, οικίσκοι και υποσταθμοί, οι
ίδιες τέλος οι Α/Γ με τα έργα εγκατάστασης) το πολλαπλό κόστος των οποίων δεν περιλαμβάνεται
στα κριτήρια χωροθέτησης.
Παρενέβησαν επίσης πολίτες από διάφορες ενδιαφερόμενες περιοχές -συγκράτησα τη Λακωνία,
τα Γεράνεια, τη Σκύρο- μεταφέροντας τη δική τους τοπική εμπειρία για τα πραγματικά μεγέθη
των επεμβάσεων, πολύ διαφορετικά από αυτά που περιγράφουν οι μελέτες ή προβλέπει το Ειδικό
Χωροταξικό.

Αυτά έχω γενικώς να σας μεταφέρω, μαζί βέβαια με την προσωπική μου άποψη. Και ανησυχία.
Όχι μόνο επειδή πίσω από τις περίπλοκες και καλοδουλεμένες αποφάσεις του ΣτΕ διακρίνω μια
ακόμα πιο καλοδουλεμένη νομικίστικη –λεγκαλιστική- ασπίδα προστασίας όσων στήνουν
“πάρκα” στο πουθενά και για το τίποτα. Ούτε για την αριστοκρατική προσέγγιση περί
“αντιφατικού όχλου” που κάθε τόσο “έσκαγε μύτη” πίσω από τον “αντικειμενικό” νομικό και
δικαστικό λόγο. Ακόμα κι έτσι, θεωρώ χρήσιμο ότι το ΣτΕ άνοιξε διάλογο με τους πολίτες και
τον τεχνικό κόσμο, γιατί ίσως καταλάβουν κάποιοι εκεί τι πραγματικά συμβαίνει στα βουνά και τα
νησιά, πέρα από πρωτευουσιάνικα στερεότυπα και όψιμη οικολογική ευαισθησία.
Κυρίως, με ανησυχεί η απουσία κεντρικού και περιφερειακού σχεδιασμού σε ένα κατεξοχήν
τεχνικό ζήτημα, σε ένα τεχνικό έργο που όμοιό του δεν έχει γνωρίσει η χώρα μας ποτέ, αφού
συνεπάγεται ταχεία και εκ βάθρων αλλαγή της χωροταξικής και ενεργειακής της
ταυτότητας. Και σε αυτό φαίνεται ότι έχουν όλοι λόγο εκτός από τους τεχνικούς και τους
ειδικούς επιστήμονες, σε κεντρικό ή σε τοπικό επίπεδο. Εκτός βέβαια από εκείνους που
εργάζονται για τις κατά τόπους χωροθετήσεις ΑΠΕ, ό,που ο καθένας για λογαριασμό της
ανάδοχης επιχείρησης, χωρίς προγραμματισμό, χωροθετεί προκαλώντας χωροταξικά και
ενεργειακά τετελεσμένα.
Μετά από πέντε χρόνια ισχύος του Ειδικού Χωροταξικού για ΑΠΕ έχουμε ένα πλεόνασμα
μελετών, τόνοι χαρτιού και χιλιάδες ανθρωποώρες καταναλώνονται για να κατατεθούν πλήρεις
φάκελοι για έργα ΑΠΕ. Αλλά ούτε βήμα δε γίνεται, ή γίνονται πολύ μικρά, για την εφαρμογή των
Γενικών Πολεοδομικών Σχεδίων (ΓΠΣ) | Σχεδίων Χωρικής και Οικιστικής Οργάνωσης Ανοικτών
Πόλεων (ΣΧΟΟΑΠ) ή του Εθνικού Χωροταξικού Σχεδιασμού, που έχει αδρανήσει εδώ και
δεκαετίες.
Αυτά τα αρχικά, και είμαι στη διάθεση όποιου επιθυμεί περαιτέρω σχολιασμό ή συζήτηση.
Κυριάκος Κοττέας
Πρόεδρος της Οικολογικής Πολιτιστικής Κίνησης Μέσα Μάνης
του Δικτύου Πολιτιστικής και Περιβαλλοντικής Προστασίας της Λακωνίας

και

μέλος

επιστροφή
Ναι από το ΣτΕ σε εγκατάσταση ανανεώσιμων πηγών ακόμη και σε δάση
12 Απρ. 2013,
σχόλιο του Αλέξανδρου Μαβή, σχετικά με την απόφαση του Ε' τμήματος του ΣτΕ για τις
εγκαταστάσεις ΑΠΕ στα βουνά.
«Η νομική οδός πέθανε;
Παραθέτω ρήση βετεράνου αδέκαστου μανιάτη δικαστικού λειτουργού:
"Οι δικαστικοί που εφαρμόζουν Νόμους που θέσπισαν διεφθαρμένοι πολιτικοί είναι συνένοχοι..."
Επανέρχομαι στη θεμελιώδη προϋπόθεση: Τι είναι και ποιός ορίζει το δημόσιο συμφέρον;
Απέρριψε τις προσφυγές: «Ναι» από το ΣτΕ σε εγκατάσταση ανανεώσιμων πηγών ακόμη και σε
δάση
Tον δρόμο για την εγκατάσταση ανανεώσιμων πηγών ενέργειας ακόμη και σε δασικές περιοχές
άνοιξε το ΣτΕ, επικυρώνοντας την υπουργική απόφαση, με την οποία εγκρίθηκαν το ειδικό
πλαίσιο χωροταξικού σχεδιασμού για τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας και η στρατηγική μελέτη
περιβαλλοντικών επιπτώσεων.
Το ανώτατο δικαστήριο έκρινε ότι η απόφαση είναι σύμφωνη με το Σύνταγμα, το Πρωτόκολλο
του Κιότο, τη σύμβαση-πλαίσιο των Ηνωμένων Εθνών για την κλιματική αλλαγή και την
ελληνική νομοθεσία.
Ειδικότερα, το Ε' Τμήμα του ανωτάτου ακυρωτικού δικαστηρίου με την απόφασή του, απέρριψε
ως αβάσιμους όλους τους ισχυρισμούς τεσσάρων οικολογικών οργανώσεων, που ζητούσαν να
ακυρωθεί η επίμαχη υπουργική απόφαση ως αντισυνταγματική, αντίθετη σε διεθνείς συμβάσεις
και παράνομη.

Σημειώνεται ότι με το ειδικό χωροταξικό σχέδιο, που εγκρίθηκε με την υπουργική απόφαση του
2008, τίθενται οι γενικές αρχές και κατευθύνσεις της εθνικής χωροταξικής πολιτικής στον τομέα
των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας και παράλληλα εισάγονται οι κανόνες και τα κριτήρια
χωροθέτησης.
Οι δικαστές υπογραμμίζουν ότι τα δασικά οικοσυστήματα υπάγονται σε αυστηρά προστατευτικό
καθεστώς, ωστόσο παρέχεται στον νομοθέτη η δυνατότητα να επιτρέψει κατ' εξαίρεση και «υπό
τη συνδρομή επιτακτικών λόγων δημοσίου συμφέροντος» επεμβάσεις που μεταβάλλουν ή
αλλοιώνουν τον δασικό χαρακτήρα μιας περιοχής.
Επιπροσθέτως, σημειώνουν ότι η μεταβολή ή η αλλοίωση του δασικού χαρακτήρα επιτρέπεται
μόνον εάν η θυσία της δασικής βλάστησης αποτελεί το μοναδικό πρόσφορο μέσο για την
ικανοποίηση των επίμαχων αναγκών (εγκατάστασης αιολικών συστημάτων, κ.λπ.) και εφόσον οι
επεμβάσεις περιορίζονται στον απολύτως αναγκαίο βαθμό.
Στη συνέχεια, οι δικαστές του ΣτΕ τονίζουν ότι επιτρέπονται επεμβάσεις σε εκτάσεις με δασικό
χαρακτήρα, προκειμένου να εγκατασταθούν μονάδες ηλεκτροπαραγωγής από ανανεώσιμες πηγές
ενέργειας.
Ακόμη, σημειώνεται ότι η χωροθέτηση αιολικών εγκαταστάσεων εντός δασών, δασικών και
αναδασωτέων εκτάσεων επιτρέπεται σύμφωνα με τους όρους και τις προϋποθέσεις των άρθρων 45
και 58 του ν. 998/1979 και 13 του ν. 1734/1987. «Στις περιοχές, δε, αυτές πρέπει να λαμβάνεται
ιδιαίτερη μέριμνα για τον περιορισμό της βλάβης της δασικής βλάστησης».
Κατόπιν όλων αυτών, οι σύμβουλοι Επικρατείας επισημαίνουν ότι η ανάπτυξη της επίμαχης
παραγωγικής δραστηριότητας (αιολικά πάρκα, κ.λπ.) μέσα στο πλαίσιο των διατάξεων του
δασικού νόμου δεν αντίκειται στις συνταγματικές επιταγές και παράλληλα λαμβάνεται ιδιαίτερη
μέριμνα για «τις περιοχές προστασίας της φύσης, τους πυρήνες των εθνικών δρυμών, τα
κηρυγμένα μνημεία της φύσης, τα αισθητικά δάση και τους οικοτόπους προτεραιότητας, που
έχουν ενταχθεί στο δίκτυο Natura 2000».
Για τα μικρά νησιά, που προστατεύονται περιβαλλοντικά από το Σύνταγμα, το ΣτΕ αποφάνθηκε
ότι και εκεί είναι δυνατή η εγκατάσταση ανεμογεννητριών, κ.λπ.. Οι δικαστές αναφέρουν ότι και
στα μικρά νησιά δεν αποκλείεται η εφαρμογή μεθόδων παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας φιλικών
προς το περιβάλλον, όπως είναι οι ανανεώσιμες πηγές ενέργειας. Άλλωστε, τα μικρά νησιά
αποτελούν προσφερόμενο πεδίο για την ανάπτυξη τέτοιων εφαρμογών, υπό την προϋπόθεση ότι
λαμβάνεται υπόψη η ιδιαιτερότητα του νησιωτικού χώρου.
Στο ΣτΕ είχαν προσφύγει το «Δίκτυο Οικολογικών Οργανώσεων Αιγαίου» το «Αρχιπέλαγος
Αιγαίου», η «Άμεση Επέμβαση για την Προστασία της Άγριας Φύσης» και το «Κυθηραϊκό
Ίδρυμα Πολιτισμού και Ανάπτυξης».
επιστροφή
Το τεχνικό μέρος των μελετών μπορεί να μην ελέγχεται από το ΣτΕ, πρέπει όμως να
λαμβάνεται υπόψη
Η φίλη και συναγωνίστρια Βάνα Σφακιανάκη μας έστειλε ένα πολύ ενδιαφέρον σημείωμα και ένα
παλιό κείμενο (2007) του τότε Αντιπροέδρου του ΣτΕ κ. Μενουδάκου.
«Αυτή η άποψη που εκφράστηκε, ότι δηλ. το ΣτΕ δεν ελέγχει το τεχνικό μέρος των μελετών
υπήρχε πάντα, είναι όμως μόνο η μισή αλήθεια, σύμφωνα με όσα έγραφε ο κ. Μενουδάκος, το
2007. Μεταφέρω ένα απόσπασμα:
«Με την αίτηση ακύρωσης άγεται προς κρίση η νομιμότητα της προσβαλλόμενης πράξης σε σχέση
τόσο με τη διαδικασία έκδοσής της όσο και με το περιεχόμενό της. Ελέγχεται, δηλαδή, αν το
περιεχόμενο της πράξης είναι ή όχι σύμφωνο με το νόμο και το Σύνταγμα και αν τηρήθηκαν οι
ουσιαστικές προϋποθέσεις και περιορισμοί και οι διαδικαστικοί τύποι που απαιτούνται για την
έκδοσή της. Ελέγχεται, επίσης, αν ο νόμος, κατ’ εφαρμογή του οποίου εκδόθηκε η πράξη, είναι
σύμφωνος με το Σύνταγμα και σε αρνητική περίπτωση η πράξη ακυρώνεται, έστω και αν δεν
παραβιάστηκαν οι ορισμοί του νόμου.

Πρέπει να διευκρινιστεί ότι στο πλαίσιο της ακυρωτικής δικαστικής διαδικασίας δεν εξετάζεται η
ορθότητα των ουσιαστικών εκτιμήσεων και διαπιστώσεων των αρμόδιων οργάνων της Διοίκησης,
και οι εκτιμήσεις, όμως, αυτές δεν εκφεύγουν παντελώς του δικαστικού ελέγχου, αφού το δικαστήριο
εξετάζει αν θεμελιώνονται στα στοιχεία του φακέλου, δηλαδή αν η κρίση του διοικητικού οργάνου
είναι αιτιολογημένη. Σύμφωνα με τη διάκριση των λειτουργιών που κατοχυρώνεται στο Σύνταγμα τα
όργανα της εκτελεστικής λειτουργίας, Κυβέρνηση και Διοίκηση, έχουν την ευχέρεια να χαράσσουν
και εφαρμόζουν πολιτικές και να επιλέγουν τις κατά την άποψη τους ορθότερες λύσεις, η δράση
τους, όμως, πρέπει να κινείται στο πλαίσιο της νομιμότητας, η τήρηση της οποίας δεν τεκμαίρεται,
αλλά πρέπει να προκύπτει σε κάθε περίπτωση έκδοσης διοικητικής πράξης, με την οποία ασκείται η
ευχέρεια αυτή. Η πληρότητα της αιτιολογίας, λοιπόν, ελέγχεται όχι ως διαδικαστική προϋπόθεση,
αλλά ως στοιχείο, από το οποίο μπορεί να συναχθεί η ουσιαστική νομιμότητα της πράξης.
Η διάκριση μεταξύ ελέγχου της ουσιαστικής κρίσης της Διοίκησης και ελέχου της αιτιολογίας των
πράξεών της είναι πρακτικά δυσχερής, αποτελεί, όμως, σε κάθε περίπτωση καθήκον του δικαστή,
αφού σχετίζεται με τα όρια της εξουσίας του και, επομένως, με την τήρηση της ισορροπίας που
επιδιώκεται από το Σύνταγμα στις σχέσεις μεταξύ των κρατικών λειτουργιών.
Ιδιαίτερες δυσχέρειες παρουσιάζει η οριοθέτηση, από την άποψη αυτή, της εξουσίας του δικαστηρίου
κατά τη διαδικασία της περιβαλλοντικής αδειοδότησης και ειδικότερα κατά την εξέταση της
πληρότητας των μελετών περιβαλλοντικών επιπτώσεων. Και στις υποθέσεις αυτές το δικαστήριο δεν
έχει μεν την εξουσία να ελέγξει την ουσιαστική εκτίμηση των πραγματικών δεδομένων από τη
Διοίκηση και την ορθότητα των «πολιτικών» επιλογών της, οφείλει, όμως, να ερευνήσει από κάθε
άποψη τη νομιμότητα της διοικητικής δράσης, προκειμένου να εξασφαλίζεται η πλήρης και
αποτελεσματική δικαστική προστασία των πολιτών, την οποία εγγυάται το Σύνταγμα. Η νομιμότητα
αυτή προϋποθέτει την τήρηση όχι μόνο των όρων που ορίζονται κατά τρόπο συγκεκριμένο από τη
νομοθεσία, αλλά και των γενικότερων νομικών αρχών, όπως είναι η αρχή της βιώσιμης ανάπτυξης ή
η, κατά τη γνώμη μου ταυτόσημη, αρχή της αειφορίας, η οποία κατοχυρώνεται πλέον και με ρητή
διάταξη που προστέθηκε στο άρθρο 24 παρ. 1 του Συντάγματος κατά την αναθεώρηση του έτους
2001. Η άποψη ότι οι μελέτες περιβαλλοντικών επιπτώσεων, που περιέχουν ένα σύνολο
διαπιστώσεων και τεχνικών κρίσεων, και οι διοικητικές πράξεις που στηρίζονται στις μελέτες αυτές
δεν είναι δεκτικές ελέγχου νομιμότητας θα οδηγούσε σε αδρανοποίηση του δικαστικού ελέγχου των
πράξεων αυτών.»
Β.Σ.»
Επίσης κωδικοποιούμε από το ίδιο κείμενο του κ. Μενουδάκου τα εξής διαδικαστικά:




Έλεγχος νομιμότητας πράξεων και παραλείψεων της Διοίκησης: παραδείγματα πράξεων
που ανήκουν σε αυτή την κατηγορία και προσβάλλονται στο Συμβούλιο της Επικρατείας είναι
o οι πράξεις έγκρισης περιβαλλοντικών όρων για κάθε μορφής έργα ή δραστηριότητες,
o οι άδειες ίδρυσης, λειτουργίας, μετεγκατάστασης ή επέκτασης βιομηχανικών ή
βιοτεχνικών μονάδων,
o οι πράξεις χωροθέτησης ΧΥΤΑ,
o οι άδειες που απαιτούνται κατά νόμο για την εγκατάσταση και τη λειτουργία αιολικού
πάρκου,
o οι άδειες εγκατάστασης κεραίας κινητής τηλεφωνίας[3],
o οι πράξεις έγκρισης επεμβάσεων σε δάσος ή δασική έκταση,
o οι πράξεις καθορισμού λατομικών περιοχών,
o οι πράξεις έγκρισης της εκμίσθωσης λατομείων,
o οι άδειες λειτουργίας λατομείου,
o οι άδειες ίδρυσης ή λειτουργίας ιχθυοτροφείου.
Σημαντική θέση στη νομολογία έχουν και οι οικοδομικές άδειες, οι οποίες προσβάλλονται σε
πρώτο βαθμό στα διοικητικά εφετεία και κατ’ έφεση στο Συμβούλιο της Επικρατείας…



Η αίτηση ακύρωσης ασκείται σε προθεσμία εξήντα ημερών, η οποία αρχίζει, για κάθε
ενδιαφερόμενο, από την κοινοποίηση ή τη γνώση της πράξης, με εξαίρεση τις πράξεις που,
σύμφωνα με το νόμο, δημοσιεύονται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Διαβάστε ολόκληρο το άρθρο «ΤΑ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΑ ΩΣ ΕΛΕΓΚΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ
ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ (Aπρίλιος 2007)», ΚΩΣΤΑΣ
ΜΕΝΟΥΔΑΚΟΣ, Αντιπρόεδρος του Συμβουλίου της Επικρατείας
http://www.nomosphysis.org.gr/articles.php?artid=2819&lang=1&catpid=1#top
ΗΓ
επιστροφή
ΣτΕ: Αναβάλλει την απόφαση για τα αιολικά πάρκα σε βιότοπους πτηνών
15/04/2013
Από: Γρηγόρης θ. Μαλτέζος
Το Συμβούλιο της Επικρατείας ανέβαλε την έκδοση οριστικής απόφασης για το ζήτημα της
εγκατάστασης ή μη αιολικών πάρκων, ανεμογεννητριών, κ.λπ. σε «Σημαντικές Περιοχές για
Πουλιά» (ΣΠΠ) όπως είναι οι υγρότοποι, οι ακατοίκητες νησίδες κ.λπ.
Υπενθυμίζεται ότι πριν από λίγες μέρες το Ε’ Τμήμα του ανώτατου ακυρωτικού δικαστηρίου
αποφάνθηκε ότι επιτρέπεται η εγκατάσταση ανανεώσιμων πηγών ενέργειας (αιολική, ηλιακή,
κ.λπ.) ακόμη και σε δασικές και αναδασωτέες εκτάσεις. Στη συνέχεια ακολούθησε άλλη, δεύτερη,
απόφαση (1422/2013) του ίδιου Τμήματος (πρόεδρος ο Κ. Μενουδάκος και εισηγήτρια η
σύμβουλος Επικρατείας Αικατερίνη Σακελλαροπούλου), η οποία δεν αποφάνθηκε επί της αιτήσης
της Ελληνικής Ορνιθολογικής Εταιρείας, αλλά ανέβαλε την έκδοση οριστικής απόφασης
προκειμένου μέσα σε δύο μήνες οι αρμόδιοι φορείς του υπουργείου Περιβάλλοντος να προβούν
στη σύνταξη ειδικής ορνιθολογικής μελέτης για τις ΣΠΠ και να την εντάξουν στο χωροταξικό
σχέδιο για τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας.
Ειδικότερα, οι σύμβουλοι Επικρατείας επισημαίνουν ότι η ρύθμιση του άρθρου 6 του εγκριθέντος
χωροταξικού πλαισίου για τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, είναι σύμφωνη με τις ευρωπαϊκές
οδηγίες κατά το μέρος που προβλέπεται ότι για τη χωροθέτηση αιολικών εγκαταστάσεων εντός
των Ζωνών Ειδικής Προστασίας (ΖΕΠ) της ορνιθοπανίδας επιβάλλεται η σύνταξη ειδικής
ορνιθολογικής μελέτης, επιπλέον της προβλεπόμενης από τη νομοθεσία έγκρισης
περιβαλλοντικών όρων. Όμως, ενόψει της αυστηρής προστασίας που απολαμβάνουν, κατά την
ευρωπαϊκή οδηγία 79/409/ΕΟΚ, και οι τόποι εκτός ΖΕΠ που χαρακτηρίζονται ως ΣΠΠ
(υγρότοποι, ακατοίκητες νησίδες κ.λπ.), επιβάλλεται η σύνταξη ειδικής ορνιθολογικής μελέτης και
για τις περιοχές αυτές.
Επομένως, υπογραμμίζουν οι δικαστές, μη νομίμως δεν προβλέπεται η υποχρέωση σύνταξης
ειδικής ορνιθολογικής μελέτης για τη χωροθέτηση αιολικών εγκαταστάσεων στις περιοχές αυτές.
Με τα δεδομένα όμως της υπόθεσης αυτής, προσθέτουν οι σύμβουλοι Επικρατείας, «ενόψει ιδίως
της φύσης της πλημμελείας», για την αποκατάσταση της νομιμότητας δεν είναι αναγκαίο να
ακυρωθεί η διάταξη του χωροταξικού πλαισίου ως προς την ως επίμαχη παράλειψη, «δεδομένου
ότι η πλημμέλεια αυτή είναι δυνατόν να καλυφθεί εκ των υστέρων, χωρίς να θίγεται το δικαίωμα
δικαστικής προστασίας του σωματείου που έχει προσφύγει στο ΣτΕ». Κατόπιν αυτών, το Ε’
Τμήμα του ΣτΕ έκρινε ότι πρέπει να αναβάλει την έκδοση οριστικής απόφασης και να επιβάλει
στη διοίκηση την υποχρέωση να συμπληρώσει «την επίδικη ρύθμιση, εντός δύο μηνών από την
περιέλευση της παρούσας απόφασης στο υπουργείο Περιβάλλοντος, με την έκδοση σχετικής
απόφασης του αρμόδιου οργάνου και τη δημοσίευσή της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως,
επιφυλασσόμενο να αποφασίσει οριστικά για το θέμα αυτό, μετά τη συμπλήρωση της εν λόγω
προθεσμίας, χωρίς νέα συζήτηση στο ακροατήριο».
Παράλληλα, το ΣτΕ επισημαίνει ότι ήδη έχουν χαρακτηριστεί ως ΖΕΠ οι περιοχές του Δέλτα του
Έβρου, τα Κύθηρα και τα Αντικύθηρα όπως και οι γύρω νησίδες από τα δύο αυτά νησιά που,
σύμφωνα με την Ελληνική Ορνιθολογική Εταιρεία, είναι «μεταναστευτικά περάσματα – στενωποί
των αποδημητικών πουλιών».

Συνεπώς, συνεχίζουν οι δικαστές, για τις περιοχές αυτές έχει εφαρμογή η επίμαχη ρύθμιση που
αφορά τις ΖΕΠ, δηλαδή «εμπίπτουν κατ’ αρχήν στις ζώνες ασυμβατότητας και οι περιοχές αυτές
στις οποίες επομένως επιτρέπεται η χωροθέτηση αιολικών εγκαταστάσεων, ύστερα από τη
σύνταξη ειδικής ορνιθολογικής μελέτης και σύμφωνα με τις ειδικότερες προϋποθέσεις και
περιορισμούς που θα καθορίζονται στη σχετική πράξη έγκρισης περιβαλλοντικών όρων.
Πηγή: www.paraskhnio.gr
επιστροφή
Ρυθμίσεις για τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας στο πολυνομοσχέδιο του ΥΠΟΙΚ
25 Απριλίου 2013
Αν περάσουν αυτές οι ρυθμίσεις τότε ο Μυτιληναίος θα πρέπει:
 Να καταθέσει εγγυητική επιστολή 10.000 ευρώ
 Να πληρώνει ετήσιο τέλος 330.000 ευρώ για τα 330 MW που μπορεί να αναπροσαρμόζεται
έως 990.000 ευρώ.
Για ποιο λόγο; Μήπως για να έχει το κράτος εγγύηση ότι ο επιχειρηματίας θα απομακρύνει τις
ανεμογεννήτριές του μετά από 25 ή 30 χρόνια; Όχι βέβαια. Οι 10.000 ευρώ δεν θα ‘φταναν ούτε
για ζήτω. Άλλωστε, πουθενά και σε καμμιά περιοχή το κράτος δεν ζητάει εγγυήσεις για την
απομάκρυνση των κουφαριών από το βουνό μετά τη χρήση τους.
Μήπως για να πληρώνουν λιγότερο ρεύμα οι Καριώτες; Όχι βέβαια.
Είναι απλά χαράτσια για να καλύπτουν το έλλειμμα για χρηματοδοτήσεις και άλλων έργων ΑΠΕ
σε άλλες περιοχές. Επομένως, και ο ίδιος θα μπορέσει να πάρει χρηματοδότηση από τον
κουμπαρά αυτό και να κατασκευάσει τις 110 ανεμογεννήτριες. Τι νομίζατε ότι αυτός θα
πλήρωνε τις ανεμογεννήτριες ως «επενδυτής»; Όχι βέβαια. Εμείς θα τα πληρώσουμε: Με αυτά
που μας κρατάνε από τους λογαριασμούς του ρεύματος, με τα ετήσια τέλη, με τους νόμους
περί κινήτρων ή το ΕΣΠΑ ή κάποιο άλλο πρόγραμμα, με δανειοδοτήσεις.
Χαζός είναι να μην προχωρήσει το σχέδιό του για την Ικαρία; Τι τον νοιάζει αν θα καταστραφεί η
Ικαριακή οροσειρά; Τι τον νοιάζει αν η εθνική οικονομία θα χειροτερέψει αφού θα εξαχθούν στη
Δανία πολύτιμα ελληνικά κεφάλαια για να εισαχθούν οι ανεμογεννήτριες; Αυτός θα
κεφαλαιοποιήσει την καταστροφή, θα ιδιωτικοποιήσει το δημόσιο πλούτο, θα μετατρέψει ένα
δημόσιο αγαθό σε ιδιωτικό κέρδος.
Και με αυτές τις πολιτικές, όλα είναι υπέρ του. Ο Παπακωνσταντίνου, που χάρισε το φιλέτο της
Ικαρίας στο Μυτιληναίο, πάει για φυλακή αλλά οι πολιτικές του είναι εδώ! Εκτός αν οι Καριώτες
και οι Καριωτίνες…
ΗΓ
Μέτρα για τον περιορισμό του ελλείμματος του λογαριασμού χρηματοδότησης των ανανεώσιμων
πηγών ενέργειας περιλαμβάνονται στο πολυνομοσχέδιο του υπουργείου Οικονομικών που
κατατέθηκε την Πέμπτη στη Βουλή. Πρόκειται για τα μέτρα που περιλαμβάνονται στο νομοσχέδιο
για τις ΑΠΕ που ανακοίνωσε πρόσφατα το ΥΠΕΚΑ, τα οποία περιλήφθηκαν στο πολυνομοσχέδιο
του υπουργείου Οικονομικών προκειμένου να ψηφιστούν άμεσα.
Οι ρυθμίσεις περιλαμβάνουν μεταξύ άλλων:
 Υποχρέωση προσκόμισης εγγυητικής επιστολής με την αποδοχή της προσφοράς σύνδεσης της
μονάδας στο δίκτυο η οποία ορίζεται, σε 60.000 Ευρώ για το τμήμα της ισχύος έως και 1 MW,
30.000 Ευρώ από 1 έως και 10 MW, 20.000 Ευρώ από 10 έως και 100 MW και 10.000 Ευρώ
για το τμήμα της ισχύος πάνω από 100 MW.
Από την υποχρέωση υποβολής της εγγυητικής επιστολής εξαιρούνται οι μονάδες ΑΠΕ που
εγκαθίστανται σε κτίρια, ανεξαρτήτως ισχύος.
 Επιβολή ετήσιου τέλους στους κατόχους αδειών παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από
σταθμούς ΑΠΕ ύψους χιλίων Ευρώ ανά μεγαβάτ που μπορεί να αναπροσαρμόζεται έως 3000
ευρώ ανά μεγαβάτ.
 Αναστολή της σύναψης συμβάσεων σύνδεσης φωτοβολταϊκών και συμβάσεων πώλησης
επίσης για φωτοβολταϊκά μέχρι τις 31 Δεκεμβρίου 2013. Εξαιρούνται οι περιπτώσεις για τις



οποίες μέχρι την έναρξη ισχύος του νόμου έχει κατατεθεί πλήρης φάκελος για την υπογραφή
σύμβασης πώλησης καθώς και τα φωτοβολταϊκά στις στέγες.
Επιβολή έκτακτης εισφοράς 37% και 34% αντίστοιχα στους φωτοβολταϊκούς σταθμούς που
τίθενται σε δοκιμαστική λειτουργία ή ενεργοποιείται η σύνδεσή τους κατά το χρονικό
διάστημα από 1 Ιανουαρίου του 2013 έως και 30 Ιουνίου του 2013 και για τις πωλήσεις
ηλεκτρικής ενέργειας που λαμβάνουν χώρα μετά την 1η Ιανουαρίου του 2013. Τα μειώνονται
κατά 2 ποσοστιαίες μονάδες για τα αγροτικά φωτοβολταικά μέχρι 100 κιλοβάτ. Επίσης,
εισφορά 42% και 40% αντίστοιχα ειδικά για τους φωτοβολταϊκούς σταθμούς που τίθενται σε
δοκιμαστική λειτουργία ή ενεργοποιείται η σύνδεσή τους μετά την 1η Ιουλίου του 2013.
Πηγή: ΑΠΕ/ΜΠΕ
Επιμέλεια σύνταξης: Κατερίνα Ιωαννίδου

Πηγή: http://ikariaki.gr/rithmisis-gia-tis-ananeosimes-piges-energias-sto-polinomoschedio-touipik/
επιστροφή
Κλιματική αλλαγή και ενέργεια: σε δημόσια διαβούλευση οι στόχοι για μετά το 2020
Η Επιτροπή ξεκινά αυτή τη διαδικασία μέσω μιας διαδικτυακής δημόσιας διαβούλευσης , η οποία
θα λήξει στις 2 Ιουλίου.
Καλείστε να διατυπώσετε τις απόψεις σας για τα παρακάτω:
*τι είδους (και επιπέδου) κλιματικοί και ενεργειακοί στόχοι θα πρέπει να τεθούν για το 2030;
*πώς μπορεί να εκπονηθεί ένα ισορροπημένο σχέδιο που να λαμβάνει υπόψη τις ιδιαίτερες
ενεργειακές ανάγκες και τους ενεργειακούς πόρους κάθε κράτους μέλους της ΕΕ;
*πώς μπορεί η ενεργειακή στρατηγική της ΕΕ να συμβάλει στη βελτίωση της ανταγωνιστικότητας
της οικονομίας της;
Κλιματική αλλαγή και ενέργεια: σε δημόσια διαβούλευση οι στόχοι για μετά το 2020
www.econews.gr
Διαβάστε στο άρθρο για τη δημόσια διαβούλευση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για το Κλίμα και
την Ενέργεια μετά το 2020.
Πηγή: http://www.econews.gr/2013/04/15/europi-diabouleusi-98713/
επιστροφή
Κοινωνική Επιχειρηματικότητα
Εκδήλωση των Οικολόγων Πράσινων με θέμα «Η συμβολή της δασοπονίας στην
ανασυγκρότηση της υπαίθρου – Προστασία, τοπική οικονομία και θέσεις εργασίας στα δάση
του νομού Φθιώτιδας».
Του Ηλία Γιαννίρη
Ήμουν και εγώ εκεί στη Λαμία στις 3-6-2013 και παρακολούθησα την εκδήλωση. Ήταν
εξαιρετική εκδήλωση με ουσιαστικό ενδιαφέρον και γόνιμη συζήτηση.
Η κα Ράγκου έδωσε απαντήσεις στο ερώτημα "φυσικό αγαθό το περιβάλλον ή προϊόν προς
πώληση;" με το παράδειγμα των μεταλλείων της Οίτης όπου γίνεται εξόρυξη ΧΩΡΙΣ ΑΔΕΙΑ!!!
Ο Δασάρχης Φθιώτιδας είπε καθαρά ότι ΔΕΝ ΕΧΟΥΜΕ ΕΘΝΙΚΗ ΔΑΣΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ.
Η Βάσω Νάκου είπε ότι υπάρχουν βιώσιμες λύσεις μέσα από Δασικές Κοινων. Συνεταιριστ.
Επιχειρήσεις, μέσω του Νόμου 4019/2011 για τις Κοινωνικές Συνεταιριστικές Επιχειρήσεις.
Αναφέρθηκε στο πρόγραμμα INFORM που αφορά τη δασική διαχείριση.
Και ο Δημ. Κιτσικόπουλος, από τα Καμμένα Βούρλα, μέλος του δικτύου ΚΑΠΑ, μίλησε καθαρά
για την ανάγκη ενός αποκεντρωμένου ενεργειακού μοντέλου που θα αφήνει πίσω τα κοιτάσματα

και θα στρέφεται στη βιομάζα τον αέρα τον ήλιο και την εξοικονόμηση. Έμπρακτα μας είπε ότι
υπολόγισε πόση ενέργεια έχουν τα κλαδέματα της ελιάς στο Νομό Φθιώτιδας που σήμερα
καίγονται στο χωράφι: 4.500 τόνοι ισοδύναμου πετρελαίου που αντιστοιχούν σε θέρμανση 3.500
νοικοκυριών!!! Γι αυτό με άλλους νέους παλεύουν την κοινωνική επιχειρηματικότητα για
παραγωγή ενέργειας στη Φθιώτιδα.
Από τις παρεμβάσεις που έγιναν ξεχώρισα αυτή του δασάρχη Αταλάντης, ο οποίος συμφώνησε με
τους εισηγητές και δήλωσε ότι θα σταθεί συμπαραστάτης σε τέτοιες κοινωνικές συνεταιριστικές
δράσεις όπως αυτή του Δ. Κιτσικόπουλου.
Χίλια μπράβο στους Οικολόγους πράσινους της Φθιώτιδας! Και είχαν και περίπου 40
συμμετέχοντες τη μέρα που γίνονταν άλλες 4 εκδηλώσεις στη Λαμία!
http://oikologoi-prasinoi-fthiotidas.blogspot.gr/2013/06/blog-post_1935.html
Το Δελτίο τύπου της εκδήλωσης
Σημαντική η δασοπονία για την οικονομία και την απασχόληση της Φθιώτιδας
Λαμία, 4 Ιουνίου 2013
Οικολόγοι Πράσινοι- ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΚΙΝΗΣΗ ΦΘΙΩΤΙΔΑΣ
http://oikologoi-prasinoi-fthiotidas.blogspot.com
Με ιδιαίτερο ενδιαφέρον πραγματοποιήθηκε χθες Δευτέρα 3 Ιουνίου η εκδήλωση των Οικολόγων
Πράσινων με θέμα «Η συμβολή της δασοπονίας στην ανασυγκρότηση της υπαίθρου – Προστασία,
τοπική οικονομία και θέσεις εργασίας στα δάση του νομού Φθιώτιδας». Η εκδήλωση αποτελούσε
μέρος των εκδηλώσεων που υλοποιούν οι Οικολόγοι Πράσινοι στο πλαίσιο των εκστρατειών τους
για την ανασυγκρότηση της υπαίθρου και για την ανάδειξη του ρόλου της δασοπονίας στην
τοπική οικονομία και απασχόληση.
Στην αρχική θεματολογία αναπτύχθηκαν οι μεγάλοι κίνδυνοι για τα ελληνικά δασικά
οικοσυστήματα, όπως αυτοί γίνονται εντονότεροι λόγω της κρίσης, και συγκεκριμένα ο κίνδυνος
από τη μεταλλευτική δραστηριότητα και η υποβάθμιση που συντελείται λόγω λαθραίων
υλοτομιών. Πολύ εύστοχα, η κ. Πολυξένη Ράγκου, Δρ. Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης,
Επίκουρος Τμήματος Δασολογίας Α.Π.Θ. και πρόεδρος του Ομίλου Φίλων του Δάσους,
επισήμανε ότι είναι αναγκαία η αλλαγή του πολιτικοοικονομικού πλαισίου στο οποίο έχει
διαμορφωθεί η σημερινή εικόνα για επενδύσεις, αλλά και ότι πλέον ο αγώνας των κατοίκων της
υπαίθρου για το περιβάλλον είναι ο αγώνας διεκδίκησης του τόπου τους και ένας αγώνας για
δικαιοσύνη και δημοκρατία. Η κ. Ράγκου περιέγραψε τις επιπτώσεις της μεταλλευτικής
δραστηριότητας στα δασικά οικοσυστήματα απαντώντας έτσι στο ερώτημα αν συμβαδίζει η
μεταλλεία με την ανασυγκρότηση της υπαίθρου, αλλά και κάτω από ποιες προϋποθέσεις θα
μπορούσε να αναπτυχθεί χωρίς να βλάψει το περιβάλλον και την τοπική κοινωνία.
Σχετικά με την υποβάθμιση από τις λαθροϋλοτομίες, που συντελείται στα ελληνικά δάση τα
τελευταία χρόνια κυρίως λόγω της οικονομικής κρίσης, η Βάσω Νάκου, Δασοπόνος και
εκπρόσωπος Τύπου των Οικολόγων Πράσινων, παρουσίασε τα συμπεράσματα από συναντήσεις
που έχουν πραγματοποιήσει οι Οικολόγοι Πράσινοι με συνδικαλιστικούς φορείς δασικών
υπαλλήλων, εκπροσώπους της τοπικής αυτοδιοίκησης και επιστήμονες του δασικού χώρου, τα
οποία έχουν πανελλαδικό και τοπικό ενδιαφέρον. Ιδιαίτερη σημασία έχει η επιστημονικά
τεκμηριωμένη άποψη ότι με οργανωμένη από τη δασική υπηρεσία καυσοξύλευση, μπορεί να
επιτευχθεί μεγαλύτερη απόληψη ξυλείας και να διανεμηθεί με δίκαιο τρόπο σε περισσότερους
πολίτες, εκμηδενίζοντας ταυτόχρονα το παραεμπόριο και την παραοικονομία. Παράλληλα,
διαπιστώνεται ότι η ενίσχυση της δασικής υπηρεσίας για να μπορεί να ανταποκριθεί στο ρόλο της
και η δημιουργία θέσεων εργασίας μέσα στα δασικά οικοσυστήματα είναι οι δύο πιο σημαντικές
προτάσεις για τον περιορισμό της λαθροϋλοτομίας, αφού η προστασία των δασικών πόρων περνά
και μέσα από την οικονομική τους χρησιμότητα.
Με τα στοιχεία που μας διέθεσε ο κ. Γιάννης Παπανδρέου, Διευθυντής Δασών του Νομού
Φθιώτιδας, έγινε δυνατή μια περιγραφή τόσο της γενικής κατάστασης της ελληνικής δασοπονίας

όσο και των δυνατοτήτων που αυτή διαθέτει σε εθνικό και τοπικό επίπεδο. Για την ακρίβεια,
επιβεβαιώνεται ότι η δασοπονία είναι μια σημαντική δραστηριότητα, πιστή στις αρχές της
αειφορίας και της προστασίας του περιβάλλοντος, ικανή όμως να παρέχει σημαντικά οφέλη στην
τοπική και εθνική οικονομία. Παρόλα αυτά, τις τελευταίες δεκαετίες παραμένει απαξιωμένη και η
συμβολή της στην ανασυγκρότηση της υπαίθρου δεν γίνεται αισθητή, όμως οι προοπτικές της
είναι δυναμικές και στον τομέα της ξυλοπονίας για την παραγωγή δασικών προϊόντων και στους
τομείς της κτηνοτροφίας, του δασικού τουρισμού και της παραγωγής δασικής βιομάζας.
Συνδέοντας όλα τα παραπάνω με την ανάγκη διατήρησης του δημόσιου χαρακτήρα της
δασοπονίας και την ανάγκη ενεργοποίησης της τοπικής κοινωνίας στη δημιουργία των θέσεων
εργασίας στις οποίες θα απασχοληθούν, οι Οικολόγοι Πράσινοι προκρίνουν τη δημιουργία
κοινωνικών συνεταιριστικών σχημάτων και επιχειρήσεων. Οι επιχειρήσεις αυτές θα έχουν ως
βασικό αντικείμενο την εκμετάλλευση των δασικών προϊόντων, την υλοποίηση συναφών
δραστηριοτήτων (πχ συμμετοχή σε αναδασώσεις, καλλιέργεια δασικών και ενεργειακών φυτών,
κ.ά.) και την ανάπτυξη του δασικού τουρισμού, που ενδείκνυται ιδιαίτερα για την περιοχή της
Φθιώτιδας.
Εξαιρετικό ενδιαφέρον κατά γενική ομολογία είχε, λοιπόν, η εισήγηση του κ. Δημήτρη
Κιτσικόπουλου, εκπροσώπου του Δικτύου ΚΑΠΑ, για τη δημιουργία συνεταιρισμού και
κοινωνικής συνεταιριστικής επιχείρησης για την παραγωγή ενέργειας από δασική και γεωργική
βιομάζα στο νομό Φθιώτιδας. Η πρότασή του τεκμηριώνεται με μετρήσιμα στοιχεία που έχει ήδη
στη διάθεσή του και που αφορούν κυρίως τη βιομάζα από τα ελαιοκλαδέματα, ενώ με τη βοήθεια
εθελοντών που θα θελήσουν να συμβάλλουν στην υλοποίηση της πρότασης σε πιλοτική μορφή, θα
καταστεί δυνατό να εντοπιστούν δυσκολίες και προβλήματα που θα διορθωθούν πριν την
υλοποίηση της πρότασης σε τελικό στάδιο. Είναι σαφές ότι για το κομμάτι της δασικής βιομάζας
σημαντική θα είναι η συμβολή των υπηρεσιών που θα διαθέσουν στοιχεία, αλλά και των δασικών
συνεταιρισμών, που κάλλιστα θα μπορούν να δώσουν έτσι νέα πνοή στα επαγγελματικά τους
ενδιαφέροντα.
Καταλήγοντας, είναι σαφές ότι η συγκεκριμένη εκδήλωση έθεσε τις βάσεις για συζήτηση και
προβληματισμό γύρω από το ρόλο της δασοπονίας στη Φθιώτιδα, ενώ ο συνδυασμός της με την
κοινωνική οικονομία ελπίζουμε ότι θα είναι μια καινοτόμος πρόταση για την αναζωογόνηση της
υπαίθρου, την ενίσχυση της κοινωνικής συνοχής και την προστασία του δασικού μας πλούτου από
τους ανθρώπους που βιώνουν μέσα και γύρω από αυτά.
επιστροφή
τέλος αφιερώματος
επιστροφή

Ενημερωτικά κείμενα - Χρήσιμες πληροφορίες
Ψάχνεις για εργασία και είσαι από 18 έως και 29 ετών;;; Τότε δικαιούσαι επιδότηση
από 2.400(απόφοιτοι λυκείου) έως 2.700 ευρώ (απόφοιτοι ΑΕΙ και ΤΕΙ)!
Απρίλιος 19, 2013
Το έλαβα από Exodos24 - Εργασία info@exodos24.com αλλά δεν ξέρω τι είναι, δεν το έχω
ελέγξει. Το αναδημοσιεύω λόγω της μεγάλης χρησιμότητας του. ΗΓ
Δες περισσότερα και μπες στο πρόγραμμα με σειρά προτεραιότητας από το new york studies
[εδώ](http://www.newyorkstudies.gr/?page_id=17)
Επιδότηση ανέργων από 2.400 μέχρι 2.700 ευρώ
επιστροφή
Αντισυνταγματικό έκρινε ομόφωνα η Ολομέλεια του Συμβουλίου της Επικρατείας το νόμο
που ισχύει για την τακτοποίηση των αυθαιρέτων.
Έκρινε ότι παραβιάζει το Σύνταγμα που επιβάλλει την προστασία του περιβάλλοντος και
απαγορεύει την δόμηση χωρίς πολεοδομικό σχεδιασμό.
Η απόφαση του Ανώτατου δικαστηρίου δεν επηρεάζει τους χιλιάδες ιδιοκτήτες αυθαιρέτων οι
οποίοι με βάση τον νόμο, που κρίθηκε χθες αντισυνταγματικός, έχουν τακτοποιήσει τα αυθαίρετά
τους και έχουν πληρώσει το πρόστιμο που τους αναλογεί.
Πηγές από το ΣτΕ ξεκαθάριζαν ότι η απόφαση του Δικαστηρίου επηρεάζει μόνο εκείνους που
ακόμα δεν έχουν ξεκινήσει διαδικασία τακτοποίησης των αυθαιρέτων τους, ενώ για εκείνους που
έχουν ξεκινήσει την τακτοποίηση, αλλά οφείλουν ακόμα δόσεις από τα επιβαλλόμενα πρόστιμα,
το υπουργείο Περιβάλλοντος αναμένεται να εκδώσει σύντομα απόφαση.
Ωστόσο το ΣτΕ δεν έκρινε οτι νόμος είναι αντισυνταγματικός με βάση της αρχή της ισότητας και
το κράτος δικαίου, γεγονός που όπως τόνιζαν πηγές του ανώτατου δικαστηρίου δίνει την
δυνατότητα στην κυβέρνηση να φέρει νέο διορθωμένο νόμο για τα αυθαίρετα.
Πηγή: http://www.skai.gr/news/environment/article/231059/poious-epireazei-i-apofasi-ste-gia-tinadisudagmatikotita-tou-nomou-peri-taktopoiisis-authaireton/
επιστροφή
"Μικρό εγχειρίδιο πολιτικής ανυπακοής" του Ξαβιέ Ρενού
23 Δεκεμβρίου 2011
Αγαπητοί φίλοι
έχουμε τη χαρά να σας παρουσιάσουμε για πρώτη φορά στην Ελλάδα το "Μικρό εγχειρίδιο
πολιτικής ανυπακοής" του Ξαβιέ Ρενού (Xavier Renou).
Ένα πρακτικό εργαλείο για τη μη-βίαιη πολιτική ανυπακοή και κοινωνική άμυνα.
Συλλογική μετάφραση και επιμέλεια στα ελληνικά Ηλιόσποροι (δίκτυο νέων για την κοινωνική
και πολιτική οικολογία).
Εκδόσεις Ηλιόσποροι 2011 (άδεια κοινής χρήσης creative commons, επιτρέπεται η μη-εμπορική
αναπαραγωγή με αναφορά στον δημιουργό και τις εκδόσεις).
Για ελεύθερη διαδικτυακή διακίνηση.
- Μικρό εγχειρίδιο πολιτικής ανυπακοής, του Ξαβιέ Ρενού (εκδόσεις Ηλιόσποροι 2011) (PDF, 1.3
MB)
το βιβλίο κυκλοφορεί σε έντυπη μορφή σε περιορισμένα αντίτυπα και συμβολική τιμή για
την ενίσχυση του συγγραφέα και τη οργάνωσης Les desobeissants

Μικρό εγχειρίδιο πολιτικής ανυπακοής Προς χρήση αυτών που πραγματικά θέλουν να
αλλάξουν τον κόσμο τουXAVIER RENOU
μετάφραση- επιμέλεια Ηλιόσποροι
Η μη βίαιη πολιτική ανυπακοή μπορεί να έχει διάφορες μορφές: το ξερίζωμα γενετικά
τροποποιημένων οργανισμών, το «κατέβασμα» διαφημιστικών πινακίδων, οι κλόουν ακτιβιστές,
το ξεφούσκωμα ελαστικών σε μεγάλα 4x4 πόλης, η επιθεώρηση πυρηνικών εργοστασίων από
πολίτες, η παρουσία ερασιτεχνών του θεάματος, ο οικολογικός ακτιβισμός, η στέγαση
μεταναστών χωρίς χαρτιά.
Οινέες αυτές μορφές πολιτικής δράσης πολλαπλασιάζονται,
ενισχύονται και διαχέονται, ειδικά μέσα από την συλλογικότητα των Ανυπάκουων (Les
desobeissants). Εδώ και τρία χρόνια οι Ανυπάκουοι οργανώνουν σεμινάρια πρακτικής
εκπαίδευσης στην πολιτική ανυπακοή για διάφορες οργανώσεις (πολιτικές, συνδικαλιστικές κτλ)
και έγιναν γνωστοί από τις επικοινωνιακές τους δράσεις. Αυτό το εγχειρίδιο είναι εμπνευσμένο
από τα σεμινάρια: πρακτικό και πολύ σαφές, αποτελεί έναν πραγματικό εκπαιδευτικό οδηγό. Έχει
ένα θεωρητικό κεφάλαιο, όπου παρουσιάζονται σκέψεις γύρω από την ανυπακοή και την μη βία,
αλλά και ένα πρακτικό, όπου αναλύονται όλα τα στάδια των δράσεων, από την οργάνωση έως και
την πραγματοποίηση. Τέλος υπάρχουν δύο κεφάλαια, ένα αφιερωμένο στα ΜΜΕ (προτάσεις για
αποτελεσματική επικοινωνία) και ένα στην δικαιοσύνη (αξιολόγηση κινδύνων και οδηγός
νομικών συμβουλών). Όλα τα κεφάλαια εξειδικεύονται με παραδείγματα και φωτογραφίες.
Ο Ξαβιέ Ρενού (Xavier Renou) είναι κοινωνικός ακτιβιστής, μέλος πολλών συλλογικοτήτων
(Ανυπάκουοι, Έξοδος από την Πυρηνική Ενέργεια, Γενοκτονία αλά Γαλλικά). Είναι πρώην
συντονιστής της καμπάνιας για τον πυρηνικό αφοπλισμό της Greenpeace, διαχειρίζεται τον
ιστότοπο desobeir.net και οργανώνει σεμινάρια σχετικά με την πολιτική ανυπακοή σε όλη
την Γαλλία. Έχει γράψει το βιβλίο «Η ιδιωτικοποίηση της βίας» (εκδ. Agone 2006).
Συλλογική μετάφραση και επιμέλεια στα ελληνικά Ηλιόσποροι (δίκτυο νέων για την κοινωνική
και πολιτική οικολογία). Εκδόσεις Ηλιόσποροι 2011
Μικρό εγχειρίδιο πολιτικής ανυπακοής του Xavier Renou, εκδόσεις Ηλιόσποροι 2011
επιστροφή
Φράουλες, αίμα και ΔΗΩ
23-4-2013
ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ
Η ΔΗΩ, Οργανισμός Ελέγχου και Πιστοποίησης Βιολογικών Προϊόντων, συνεργαζόταν με την
εταιρεία Βαγγελάτος Α.Ε. αποκλειστικά για τη διακίνηση πιστοποιημένων, από άλλο Οργανισμό
μπανανών και ήδη έχει διακόψει μονομερώς τη συνεργασία. Ως εκ τούτου δεν είχε καμία
συνεργασία με τη Βαγγελάτος Α.Ε. για τις καλλιεργητικές εργασίες των παραγόμενων προϊόντων.
Θεωρείται σκόπιμο να αναφερθεί ότι ανάλογες ενέργειες καταδικάζονται από τη ΔΗΩ σε
κοινωνικό, ηθικό και εργασιακό επίπεδο.
επιστροφή
"Πράσινο φως" για απευθείας εκμίσθωση αιγιαλού
30 Απριλίου 2013
Στην απευθείας εκμίσθωση αιγιαλού σε τουριστικές επιχειρήσεις, θα μπορούν να προβαίνουν οι
Δήμοι, τηρώντας τις προβλεπόμενες διαδικασίες, μετά από σχετική νομοθετική ρύθμιση των
υπουργείων Οικονομικών και Τουρισμού.
Σύμφωνα με την ρύθμιση οι ξενοδοχειακές επιχειρήσεις για το έτος 2013 θα θεωρούνται όμορες
προς τον αιγιαλό, εφόσον καταθέσουν αίτηση στις Κτηματικές Υπηρεσίες για την μίσθωση του
μεσολαβούντος παλαιού αιγιαλού. Στην περίπτωση αυτή, οι Δήμοι μόνο με την προσκόμιση της
σχετικής αίτησης του επιχειρηματία, θα μπορούν να προβούν άμεσα στην απευθείας εκμίσθωση
και του αιγιαλού.
Με την ψηφισθείσα τροπολογία καταγράφονται για πρώτη φορά οι μισθώσεις παλαιού αιγιαλού,
ενώ επίσης εξασφαλίζονται άμεσα και πόροι του Δημοσίου από την αξιοποίηση του παλαιού

αιγιαλού, που μέχρι τώρα είτε δεν εισπράττονταν καθόλου είτε αφήνονταν στην καλή πίστη των
συμβαλλομένων μερών και την ευσυνειδησία της διοίκησης.
Την πρωτοβουλία για την τροπολογία ανέλαβαν οι βουλευτές Αγγελική Γκερέκου, Γεώργιος
Κωνσταντόπουλος, Βασίλειος Υψηλάντης και Βασίλειος Κεγκέρογλου. Η τροπολογία ψηφίσθηκε
από τους βουλευτές και των τριών κομμάτων της κυβέρνησης (ΝΕΑ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ, ΠΑΣΟΚ,
ΔΗΜΑΡ).
Πηγή εφημερίδα Capital.gr
επιστροφή
Δήμος Λαμίας: 191 οφειλέτες οφείλουν στο ταμείο του Δήμου 5.780.000 ευρώ
Συνέχεια για τα Υπόλοιπα των Βεβαιωτικών Καταλόγων του Δήμου
ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑ ΕΝΕΡΓΩΝ ΠΟΛΙΤΩΝ ΛΑΜΙΑΣ
http://www.pepla.gr http://pepla.blogspot.com info@pepla.gr
Λαμία, 29/5/2013
Επανερχόμαστε στο θέμα των Υπολοίπων των Βεβαιωτικών Καταλόγων του Δήμου, το οποίο
φέραμε στην τελευταία συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου χωρίς να τύχει ιδιαίτερης
προσοχής. Επαναλαμβάνουμε ότι στο μέσον της χρονιάς και της οικονομικής περιόδου ο έλεγχος
της πορείας των εσόδων του Δήμου θεωρείται επιβεβλημένη· και θα πρέπει να απασχολήσει το
Δημοτικό Συμβούλιο, το οποίο πρέπει να προβεί σε ενέργειες διορθωτικές, που να οδηγούν σε
βελτίωση της κατάστασης. Ως Πρωτοβουλία Ενεργών Πολιτών κάναμε - και συνεχίζουμε να
κάνουμε - έλεγχο στα Υπόλοιπα των Βεβαιωτικών Καταλόγων και στα Συγκεντρωτικά
Υπόλοιπα* και βγάλαμε πολλά και χρήσιμα συμπεράσματα. Ορισμένα από αυτά:
- Υπάρχει σοβαρό πρόβλημα - και κανείς δεν μπορεί να αμφισβητήσει τις τεράστιες ευθύνες της
Δημοτικής Αρχής - στην καθυστέρηση της είσπραξης των οφειλών τα τελευταία δέκα χρόνια
τουλάχιστον. Φαίνεται καθαρά ότι δεν έγινε καμιά ιδιαίτερη προσπάθεια. Αυτή η καθυστέρηση
είχε ως αποτέλεσμα τη διόγκωση του χρέους πολλών συμπολιτών μας – κυρίως επαγγελματιών
στα επισιτιστικά επαγγέλματα – και έχει καταστήσει ήδη τις περισσότερες οφειλές άκρως
επισφαλείς. (Το ποσό για παράδειγμα των Τελών Ακαθαρίστων Εσόδων, που αφορά το 2%, και το
0,5% μετά το 2009, των επισιτιστικών επαγγελμάτων είναι 3,8 εκατομμύρια ευρώ!!)
- Με μια πρώτη ματιά στους καταλόγους μπορεί κανείς να διαπιστώσει ότι πολλοί από τους
οφειλέτες έχουν σταματήσει τη δραστηριότητά τους ή έχουν καταστεί αφερέγγυοι, όντας σε
πλήρη αδυναμία
- Συμπερασματικά σήμερα το ποσό των 7,7 εκατομμυρίων, που εμφανίζονται ως ανείσπρακτες
οφειλές έως την 30/4/2013 - και αναγράφονται στον Προϋπολογισμό του Δήμου - είναι κατά ένα
μεγάλο μέρος πλασματικό.
- Έχουν καταχωρηθεί/βεβαιωθεί ανείσπρακτες οφειλές 7.000 περίπου οφειλετών, από μικρά ποσά
του ενός ευρώ(!) μέχρι 720.000 ευρώ
- Παρά τις κατά καιρούς διαβεβαιώσεις ότι οι οφειλές αυτές έχουν βεβαιωθεί στη ΔΟΥ, έχουμε
λόγους να αμφιβάλουμε. Αν είχαν βεβαιωθεί πώς πχ οι Δήμοι, η ΔΕΗ, ο ΟΤΕ, οι μεγάλες
διαφημιστικές εταιρείες και τόσοι άλλοι θα λειτουργούσαν χωρίς φορολογική ενημερότητα;
- Από το σύνολο των οφειλετών, 9 οφειλέτες οφείλουν ποσά πάνω από 100.000 ευρώ (σ’
αυτούς είναι δύο Δήμοι και η ΔΕΗ), 23 οφείλουν ποσά πάνω από 50.000 ευρώ, 118 οφείλουν
ποσά πάνω από 10.000 ευρώ, ενώ 191 έχουν οφειλές πάνω από 5.000 ευρώ, που αντιστοιχούν
στο τεράστιο ποσό των 5.780.000, ήτοι ποσοστό 74,35% του συνολικού ποσού των 7,7
εκατομμυρίων.
- Από τα Υπόλοιπα των Βεβαιωτικών Καταλόγων, ποσά που - επαναλαμβάνουμε - εμφανίζονται
στον προϋπολογισμό, ένα σχετικά μικρό ποσοστό μπορεί να χαρακτηριστεί ως ασφαλής
απαίτηση κρίνοντας την φερεγγυότητα των οφειλετών, από την οποία προκύπτει η βεβαιότητα ότι
θα εισπραχθεί στο ακέραιο.

Αντίθετα το μεγαλύτερο ποσοστό των απαιτήσεων κρίνεται επισφαλές, η είσπραξη του οποίου
αξιολογείται μερικά ή ολικά αμφίβολη με βάση την εικόνα και τις πληροφορίες της αγοράς. Για
ένα σημαντικό επίσης ποσοστό η είσπραξη φαίνεται και κρίνεται ανεπίδεκτη έως αδύνατη.
Στην αγορά, καμιά επιχείρηση δεν επιτρέπεται να έχει τέτοιο ποσοστό επισφαλών
απαιτήσεων. Το θέμα αυτό είναι σε προτεραιότητα σε κάθε επιχείρηση και απασχολεί
καθημερινά τα οικονομικά επιτελεία τους. Ανεξάρτητα αν συμφωνούμε ή διαφωνούμε με τον
φοροεισπρακτικό χαρακτήρα αυτών των οφειλών, δεν παύει να αποτελεί υποχρέωση του Δήμου
να εφαρμόσει τα νόμιμα συνεκτιμώντας τις παραμέτρους της οικονομικής κρίσης και της
συγκυρίας
- Θεωρείται απαραίτητη κατά τη γνώμη μας η απεικόνιση στον προϋπολογισμό πρόβλεψης
επισφαλών απαιτήσεων, που θα δώσει τη δυνατότητα να γίνει εκκαθάριση και διαγραφή οφειλών
για να περιοριστεί το πλασματικό στοιχείο, που διακρίνει τον προϋπολογισμό σήμερα. Δεν
ξέρουμε αν αυτό μπορεί να γίνει και τώρα, στο μέσο της χρονιάς, ως τροποποίηση. Σε κάθε
περίπτωση χρειάζεται νομική διερεύνηση.
Κάποιες γενικές παρατηρήσεις στους Βεβαιωτικούς Καταλόγους
- Σημαντική καθυστέρηση στην είσπραξη των τελών των Τοπικών Κοινοτήτων
- Ανείσπρακτα μισθώματα των καταστημάτων της Δημοτικής Αγοράς 100.000 €, που
σημαίνει ότι κανείς δεν πλήρωνε. Εμφανίζονται ως απαιτητά χωρίς να έχει γίνει τίποτα ως τώρα
και τη στιγμή που οι πρώην επαγγελματίες έχουν συνταξιοδοτηθεί ή έχουν αλλάξει εργασία
- Έσοδα καθαριότητας από ΧΥΤΑ (788.000 € – από τα οποία τα 512.000 τα χρωστάνε οι Δήμοι)
- Κλήσεις Τροχαίας και Δημοτικής Αστυνομίας(460.000 €) και Κ.Ο.Κ (260.000 €)
- Τέλη Πλατειών - πεζοδρόμων - πεζοδρομίων (302.000 €), τα τέλη κατάληψης κοινόχρηστων
χώρων για τα τραπεζοκαθίσματα. Με λίγα λόγια δεν πληρώνει κανείς για τραπεζοκαθίσματα ή
πληρώνουν ελάχιστοι. Όλη αυτή η φασαρία που γίνεται για την ενοικίαση ή την μη ενοικίαση
ελεύθερων χώρων είναι χωρίς έσοδα για τον Δήμο!
- Πρόστιμα αυθαίρετης κατάληψης ελεύθερων κοινόχρηστων χώρων (66.000 €) Κι εδώ δεν
πληρώνουν. Δεν τα ζητάει η Δημοτική Αρχή, άρα γιατί να συμμορφωθούν κάποιοι;
- Το Τέλος Ακαθαρίστων Εσόδων, που αναφέραμε και παραπάνω. Τεράστιες οι ευθύνες της
Δημοτικής Αρχής για το διάστημα 2002 – 2007, με την απόφαση του τότε Δημοτικού Συμβουλίου
να μην εισπράττει ο Δήμος το 2%. Η απόφαση αποδείχτηκε παράνομη, αφού το Τέλος
Ακαθαρίστων Εσόδων είχε επιβληθεί με νόμο στα επισιτιστικά επαγγέλματα. Το ζήτημα εκκρεμεί
ακόμα στη δικαιοσύνη. Στο μεταξύ, από «κεκτημένη ταχύτητα», πολλοί επαγγελματίες δεν
πληρώνουν ούτε το 0,5%, προσδοκώντας ότι θα τους χαριστούν! Και το ποσό που χρωστάνε
αγγίζει τα 4 εκατομμύρια ευρώ!!
- Τέλη διαφημίσεων (125.000 €).
- Τέλη Λατομείων (736.000 €). Είναι το νόμιμο ποσοστό που δικαιούται ο Δήμος στα ακαθάριστα
έσοδα των λατομείων
- Τέλος Εμποροπανήγυρης (134.000 €). Παλιές αμαρτίες… ως πότε θα θεωρείται ασφαλής
απαίτηση κι από ποιον διεκδικούνται;
- Μισθώματα αγροτικών ακινήτων (57.000 €). Σίγουρα οι κάτοικοι των Τοπικών Κοινοτήτων δεν
γνωρίζουν ότι ο Δήμος δεν εισπράττει τα μισθώματα από τα αγροκτήματα που ενοικιάζει στην
περιοχή τους…
Προτάσεις για την αντιμετώπιση του προβλήματος:
 Σύσταση Ειδικής Επιτροπής του Δημοτικού Συμβουλίου, που θα μελετήσει τους
Βεβαιωτικούς Καταλόγους και θα δει τρόπους είσπραξης
 Διαγραφή μικρών ποσών, πχ κάτω από 20 ευρώ, για το ξεκαθάρισμα των Καταλόγων
 Να διερευνηθεί τεχνικά η δυνατότητα της on line σύνδεσης των Υπηρεσιών που
εξυπηρετούνται οι δημότες με τους Βεβαιωτικούς Καταλόγους και το ΑΦΜ του κάθε
δημότη για να ενημερώνεται, αν οφείλει στον Δήμο, για την ανάγκη τακτοποίησης της
οφειλής του.




Η πιο απλή κίνηση: Επιστολή σε όλους τους οφειλέτες κατά κατηγορία
οφειλής(διαφορετική για τα πρόστιμα, διαφορετική για τα τέλη κλπ)
Ενημέρωση των επαγγελματιών μέσω των οργανώσεών τους, του Επιμελητηρίου κλπ για
τις οφειλές, προκειμένου να αποφευχθούν δυσάρεστες εξελίξεις, γιατί η όποια
καθυστέρηση το μόνο αποτέλεσμα που έχει είναι η διόγκωση των οφειλών.

Στη σημερινή συγκυρία η είσπραξη των εσόδων έχει τεράστιες δυσκολίες, αλλά ταυτόχρονα η μη
είσπραξη εκλαμβάνεται ως παράνομη λειτουργία. Μπορεί ο κάθε δημότης, που αντικειμενικά έχει
έννομο συμφέρον, να έρθει αντιμέτωπος με τη Δημοτική Αρχή ζητώντας τα χρήματα που
απουσιάζουν από το ταμείο του Δήμου και τα οποία - ουσιαστικά – θα μπορούσαν να βελτιώσουν
την ποιότητα της ζωής του. Με λίγα λόγια, τα χρήματα αυτά ανήκουν στους δημότες…
*Δείτε συνημμένα τα ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΤΙΚΑ ΥΠΟΛΟΙΠΑ ΒΕΒΑΙΩΤΙΚΩΝ ΚΑΤΑΛΟΓΩΝ έως την
30/4/2013, όπως μας δόθηκε από την Οικονομική Υπηρεσία του Δήμου, και τους ευχαριστούμε.
Η ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ
επιστροφή
Διακαναλική ημερίδα στην Κρήτη
Πιο κοντά στην Ελληνική πραγματικότητα οι Αγροτικές και Περιφερειακές Πολιτικές της
Ευρωπαϊκής Ένωσης;
Δημοσιεύτηκε στις 03/06/2013
Η Ομάδα της Προοδευτικής Συμμαχίας των Σοσιαλιστών και Δημοκρατών στο Ευρωπαϊκό
Κοινοβούλιο διοργάνωσε, σε συνεργασία με την Περιφέρεια Κρήτης, Ημερίδα-Τηλεοπτική
Εκπομπή με θέμα: “Αγροτικές και Περιφερειακές Πολιτικές της Ευρωπαϊκής Ένωσης” στα Χανιά,
το Σάββατο 1 Ιουνίου 2013.
Στην ημερίδα συμμετείχαν ο ευρωβουλευτής του ΠΑΣΟΚ Σπύρος Δανέλλης, ο Κύπριος
ευρωβουλευτής της ΕΔΕΚ Σοφοκλής Σοφοκλέους, ο ευρωβουλευτής των Οικολόγων Πράσινων
Νίκος Χρυσόγελος και ο Γενικός Γραμματέας Αγροτικής Πολιτικής και Διεθνών Σχέσεων του
Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων Δημήτρης Μελάς. Συντόνισε ο δημοσιογράφος
Μάκης Μάκκας και κατά τη διάρκεια της συζήτησης έγιναν ζωντανές συνδέσεις με περιφερειακά
κανάλια και τέθηκαν και από αυτά ερωτήματα προς τους ομιλητές.
Η Ημερίδα ήταν διακαναλική και στις παρεμβάσεις τους οι ομιλητές επεσήμαναν:
Ο Σπύρος Δανέλλης αναφέρθηκε εκτενώς στην πορεία των διαπραγματεύσεων μεταξύ του
Ευρωκοινοβουλίου, του Συμβουλίου και της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για τη μεταρρύθμιση της
Κοινής Γεωργικής Πολιτικής που πρόκειται να ισχύσει με μία καθυστέρηση στο διάστημα 20142020. Συγκεκριμένα παρουσίασε τα θέματα που παρουσιάζουν πρόβλημα στην επίτευξη
συμβιβασμού, όπως είναι ο ορισμός για τους ενεργούς αγρότες, οι άμεσες ενισχύσεις για τους
νέους αγρότες, το καθεστώς των μικρών αγροτών, η εσωτερική σύγκλιση, οι συνδεδεμένες
ενισχύσεις, τα ανώτατα όρια πληρωμών, η μεταφορά πόρων μεταξύ δύο πυλώνων και βέβαια το
πρασίνισμα. Ο ευρωβουλευτής τόνισε ότι η μεταρρύθμιση της ΚΓΠ είναι μια ευκαιρία την οποία
θα έπρεπε να εκμεταλλευτεί η Ελλάδα, ώστε να ευαισθητοποιηθεί σε θέματα ποιότητας και
τυποποίησης της γεωργικής παραγωγής, συνεργασίας των παραγωγών ώστε να αντισταθμίσουν
μειονεκτήματα της μεμονωμένης θέσης στην αγροδιατροφική αλυσίδα, καθώς και
περιβαλλοντικής και οικονομικής βιωσιμότητας των γεωργικών εκμεταλλεύσεων. “Πρέπει να
επωφεληθούμε όλοι από τη διαδικασία διαπραγμάτευσης και να ενημερωθούμε για τις νέες συνθήκες
που διαμορφώνονται στην Ευρώπη και διεθνώς τόσο σε επίπεδο αγορών όσο και σε επίπεδο
περιβαλλοντικών προκλήσεων. Ανεξάρτητα από την τελική μορφή που θα λάβει η μεταρρύθμιση της
ΚΓΠ, τα βασικά στοιχεία της (περιφερειακό μοντέλο και πρασίνισμα) θα πρέπει να μας

προβληματίσουν για τις προσαρμογές που είναι αναγκαίες να γίνουν, αν θέλουμε την ελληνική
γεωργία να επιβιώσει.”
Ο Δημήτρης Μελάς τόνισε:
“Η Ελλάδα έχει ήδη πετύχει την ελαχιστοποίηση των χρηματοδοτικών απωλειών λόγω σύγκλισης,
την απλούστευση του σχήματος των μικρών γεωργών , την εξέταση του εκτατικού ελαιώνα ως μια
ιδιάζουσα περίπτωση καλλιέργειας με φιλο-περιβαλλοντικό προφίλ, και την άρση κάποιων
υποχρεώσεων της πολλαπλής συμμόρφωσης που θα ήταν επιβαρυντικές για τους Έλληνες γεωργούς
και το διοικητικό μηχανισμό. Στην τρέχουσα προγραμματική περίοδο η Ελλάδα λαμβάνει κάτι
λιγότερο από 3 δις κατ’ έτος και για τους δύο πυλώνες ενώ για τους Έλληνες γεωργούς η ενίσχυση
ανά εκτάριο παραμένει σταθερά πολύ πάνω από τον ευρωπαϊκό μέσο όρο. Η διαπραγματευτική
προσπάθεια που καταβάλλεται και εξελίσσεται ικανοποιητικά είναι να γίνουν αποδεκτές
ιδιαιτερότητες των ελληνικών βοσκοτόπων που τους καθιστούν επιλέξιμους ώστε να μην χαθεί ούτε
ένα εκτάριο. Άλλωστε οι χρησιμοποιούμενοι βοσκότοποι υπολείπονται του συνόλου των
βοσκότοπων αφήνοντας περιθώρια για διορθώσεις καθώς και για αύξηση της κτηνοτροφίας μας,
στην οποία στοχεύουμε. Η αγροτική ανάπτυξη θα απλοποιηθεί αρκετά όσον αφορά στη διαχείριση
του προγράμματος, θα έχει καλύτερη στόχευση αλλά πλήρη κάλυψη των αναγκών, ενώ προσπαθούμε
να πετύχουμε καλύτερο συντονισμό με τα διαρθρωτικά ταμεία. Κύριους άξονες των προτεραιοτήτων
για την νέα προγραμματική περίοδο θα αποτελέσουν η μεταφορά γνώσης και καινοτομίας στη
γεωργία και τις αγροτικές περιοχές, η ανταγωνιστικότητα της γεωργίας, η βιώσιμη διαχείριση των
φυσικών πόρων και δράσεις για το κλίμα και η ισόρροπη εδαφική ανάπτυξη των αγροτικών
περιοχών.”
Ο Σοφοκλής Σοφοκλέους επεσήμανε:
“Θα πρέπει να επιστρέψουμε στην παραγωγικότητα και στην ανάπτυξη. Είναι πολύ σημαντικό για
την Ελλάδα και την Κύπρο. Για την επανεκκίνηση της οικονομίας η βάση είναι ο πρωτογενής τομέας
και κυρίως η αγροτική οικονομία πρέπει να υποστηριχθεί, να δοθούν κίνητρα, να αλλάξει η
επιδοτική πολιτική της Ε.Ε και να επιστέψει σε μια πολιτική που θα δώσει ανάπτυξη, στήριξη στον
πραγματικά γεωργό, να δώσει επιδοτήσεις εκεί που χρειάζονται για να μπορέσουμε να επιστρέψουμε
σε μια ισχυρή αγροτική οικονομία όπου έχουμε συγκριτικό πλεονέκτημα.”
Ο Νίκος Χρυσόγελος επεσήμανε ότι:
“Όταν μιλάμε για αγροτική πολιτική θα πρέπει να βλέπουμε τη σύνθετη διάστασή της τόσο σε
περιφερειακό όσο και σε τοπικό επίπεδο. Θα πρέπει οι παγκόσμιες εξελίξεις να συνδέονται με τις
περιφερειακές, ειδάλλως θα αυτοσχεδιάζουμε στην αγροτική πολιτική. Για την αναζωογόνηση της
οικονομίας χρειάζεται βελτίωση της παραγωγής στην γεωργία, χρονοδιαγράμματα και εργαλεία
εφαρμογής, και καινοτόμες ενέργειες.”
Η Ημερίδα μεταδόθηκε ζωντανά από το διαδίκτυο (στην παρακάτω διεύθυνση μπορείτε να την
παρακολουθήσετε: http://www.filothea.com/sd/chania).
(video)
http://www.youtube.com/watch?feature=player_embedded&v=L6iij_XDNkE
Πηγή: http://www.agrocrete.gr/news/2806
επιστροφή
Ποιοι είναι οι 10 μεγαλύτεροι Έλληνες εφοπλιστές
ΔΕΥΤΕΡΑ, 02 ΜΑΙΟΣ 2011
Το δημοσίευμα αυτό είναι 2 χρόνια πριν. Παρουσιάζει την πρώτη δεκάδα ελλήνων εφοπλιστών. Η
περιουσία τους θα πρέπει να είναι τουλάχιστον 5πλάσια του ελληνικού ακαθάριστου εγχώριου
προϊόντος (δεν ξέρω, ίσως λέω πολύ λίγα). Το περιοδικό μας συνέλλεξε στοιχεία από το διαδίκτυο
για την επιχειρηματική και άλλη δράση του καθένα χωριστά και τα παρουσιάζει σε αυτό το
άρθρο.
Η συνολική εικόνα που προκύπτει από τη δράση αυτών των 10 εφοπλιστών είναι ανατριχιαστική.
Μεγαλοπαραγοντίστικες συμπεριφορές, παιχνίδια στο χρηματιστήριο, ιδιοκτησίες τραπεζών
ελληνικών και ξένων, αγορές ναυπηγείων, ποδοφαιρικές ομάδες και γήπεδα-εμπορικά κέντρα,
καταπατήσεις σε δημόσιες δασικές εκτάσεις, διεύσδυση σε μεγάλα μέσα μαζικής ενημέρωσης για

τον έλεγχο της κοινής γνώμης, κτηματομεσιτικές δράσεις και επενδύσεις στην Ελλάδα και στο
εξωτερικό (συχνά καταστροφικές), τεράστιοι αριθμοί ακινήτων που φυσικά ανήκουν σε
υπεράκτιες εταιρείες και δεν πληρώνουν φόρο, αεροπορικές εταιρείες, βιομηχανίες, εξόρυξη,
βιομηχανικές ΑΠΕ, μπίζνες στην ηλεκτρική ενέργεια, ηλεκτρονικές επιχειρήσεις, εξόρυξη
πετρελαίου, λαθρεμπόριο πετρελαίου, πλαστογραφίες, στημένοι αγώνες ποδοσφαίρου, βόμβες,
πετρελαϊκές δεξαμενές, μεγάλα εμπορικά κέντρα, εμπλοκές με ΣΔΟΕ, φοροδιαφυγές, δικογραφίες
για κακουργήματα, φτηνές αγορές της δημόσιας περιουσίας που ξεπουλιέται, αξιοποίηση των fast
track αγορών, μικροδράσεις μέσω δικών τους ιδρυμάτων, μικροδώρα σε κρατικές υπηρεσίες,
πανάκριβες βίλες, μπίζνες με έργα παγκόσμιας και ελληνικής τέχνης.
Δεν μας αρέσει να τσουβαλιάζουμε και δεν αναφερόμαστε στα πρόσωπα αλλά κυρίως στις
επιχειρήσεις τους και στη δράση τους. Βεβαίως, υπάρχουν και πολλά θετικά από τη δράση τους,
προσωπικές απόψεις και προσωπικές επιλογές. Η εικόνα όμως που προκύπτει είναι ότι σε ένα
κράτος όπου υπάρχει ασυδοσία και απουσία κανόνων λειτουργίας (μάλλον συνειδητά
μπερδεμένους κανόνες του παιχνιδιού, δηλαδή γόνιμο έδαφος για διαπλοκή), βρίσκουν και τα
κάνουν. Στην Ελλάδα της κρίσης, που ο κοσμάκης υποφέρει, διάφορα μεγάλα διεθνή έντυπα
στηλιτεύουν συχνά-πυκνά την προκλητική συμπεριφορά του 1% της ελληνικής κοινωνίας.
Ενημερωθείτε λοιπόν φίλοι αναγνώστες. Ελπίζουμε να γίνετε καλύτεροι πολίτες και περισσότερο
συνειδητοί αφού διαβάσετε αυτό το κείμενο. Δεν θέλουμε να καταλήξετε ότι τίποτε δεν γίνεται
και ότι όλα είναι μάταια.
Πρώτα-πρώτα, αν διαβάσετε τα προσωπικά προβλήματα πολλών από αυτούς, τις προσωπικές τους
δυστυχίες και χτυπήματα της μοίρας θα διαπιστώσετε ότι είναι τα ίδια με τα δικά μας αν όχι
περισσότερα, αν υπολογίσετε τις απαγωγές, τα ξεκαθαρίσματα λογαριασμών, τις βόμβες. Ξέρουμε
ότι τα λεφτά δεν φέρνουν την ευτυχία.
Έπειτα, μην ξεχνάτε ότι μερικοί άνθρωποι είναι τόσο φτωχοί που έχουν μόνο χρήματα. Μην τους
ζηλεύετε. Σε τέτοια περιβάλλοντα που ζουν, με λυκοσυμμαχίες, ύπουλα χτυπήματα, και αμέτρητη
υποκρισία, το μόνο που τους μένει είναι να φοβούνται ακόμη και τους συνεργάτες τους, να μην
μπορούν να κυκλοφορούν ελεύθεροι και να αναγκάζονται να κλείνονται στα καταφύγιά τους, στις
βιλάρες τους.
Εμείς μπορούμε να μην έχουμε τέτοιες φυλακές. Μπορούμε να έχουμε την ανθρωπιά μας και τις
μικροκοινωνίες μας. Μπορούμε να σκεφτόμαστε και να ζούμε με τις δικές μας αξίες και την
αλληλεγγύη μας. Γιαυτό γράψαμε πιο πάνω ότι αυτή η ενημέρωση θα πρέπει να σας οδηγήσει σε
σκέψεις θετικής στάσης ζωής. Να σας κάνει να ξαναδείτε τους συγχωριανούς και τους γείτονές
σας και να ξεχωρίσετε τα καθημερινά κακέκτυπα αλαζωνικής συμπεριφοράς που κυκλοφορούν
ανάμεσά μας. Αυτούς που για το χρήμα (συχνά μικροποσά ή μερικά τετραγωνικά εκατοστά γης)
εκδηλώνουν ιδιοτέλεια, υποκρισία, απληστία και εν τέλει αντικοινωνική στάση ζωής. Αν
εξαλείψουμε τέτοιες συμπεριφορές στις μικροκοινωνίες μας, αν βάζουμε το συμφέρον της
κοινωνίας και του τόπου πάνω από την ιδιοτέλεια και τις στενές (και συχνά μικροκομματικές)
λογικές τίποτε δεν θάχουμε να ζηλέψουμε. Εκεί είναι ο πραγματικός πλούτος και μια πραγματική
υπόσχεση για το μέλλον μας και το μέλλον των παιδιών μας.
Ηλίας Γιαννίρης
Σύμφωνα με τα τελευταία στοιχεία, ο παγκόσμιος ενεργός στόλος ανέρχεται σε 72.268 πλοία και
1.33 δισ. τόνους μεταφορική ικανότητα. Η Ελλάδα είναι πρώτη με 15% του συνόλου της
μεταφορικής ικανότητας (DWT), αλλά 3η σε αριθμό πλοίων με 5,4% συνόλου. Ακολουθεί
δεύτερη η Ιαπωνία με 14% στον τομέα της χωρητικότητας DWT – όμως είναι πρώτη σε αριθμό
πλοίων με το 10% συνόλου.
Με την Κίνα να βρίσκεται στην τρίτη θέση με 13,5% της παγκόσμιας χωρητικότητας DWT και
πρώτη με 7.200 πλοία αν προσθέσουμε τον στόλο του Χονγκ Κόνγκ και της Ταιβάν.
Στη κορυφή των 10 Ελλήνων εφοπλιστών σύμφωνα με τα στοιχεία της N. Cotzias Shipping
Consultants (NCSC) βρίσκουμε με βάση τον αριθμό των πλοίων που απαρτίζουν τους στόλους
τους:
1)Τον Ιωάννη Αγγελικούση με 120 πλοία στην πρώτη θέση και ακολουθούν,
2) καπετάν Παναγιώτης Τσάκος με 82,
3) Νίκος και Χάρης Βαφειάς με 72 και Δημήτρης Μελισσανίδης με 72,

4)Γ. Προκοπίου με 71,
5)Βίκτωρ Ρέστης με 70 πλοία,
6) Δρ Ιωάννης Κούστας με 69,
7) Ο Ungar Rami του οποίου η εταιρεία Stamco έχει έδρα την Ελλάδα εδώ και πάρα πολλά χρόνια
και απαρτίζεται από Έλληνες
8) Γιώργος Οικονόμου με 61 πλοία
9)Ευάγγελος Μαρινάκης με 59 και
10) καπετάν Βασίλης Κωνσταντακόπουλος με 58.
Όσο αφορά τη χωρητικότητα του στόλου που έχουνε:
1. Στην πρώτη θέση ο Ιωάννης Αγγελικούσης με 20,8 εκ. τόνους, (120 πλοία),
2. ο Γ. Προκοπίου με 10,5 εκ. τόνους, (71 πλοία) ,
3. Γ.Οικονόμου με 8,2 εκ. τόνους,(61 πλοία),
4. καπετάν Παναγιώτης Τσάκος με 8,04 εκ. τόνους,(82 πλοία)
5. ο Βίκτωρ Ρέστης, με 6,01 εκ. τόνους (70 πλοία),
6. δρ Ιωάννης Κούστας με 6 εκ. τόνους., (69 πλοία),
7. Όμιλος Χανδρή με 4,6 εκ. τόνους (31 πλοία),
8. Ντίνος Μαρτίνος με 4,4 εκ. τόνους (39 πλοία),
9. Βίλλυ Παναγιωτίδης με 4,4 εκ. τόνους (25 πλοία) και
10. Όμιλος Λυκιαρδόπουλου με 4,4 εκ. τόνους (25 πλοία).
Πηγή:
http://www.theinsider.gr/index.php/index.php?option=com_content&view=article&id=4702:whatare-the-top-10-greek-shipowners&catid=47:business&Itemid=83
επιστροφή
Ακολουθεί μια τεκμηριωμένη καταγραφή σημείων για τον καθένα ύστερα από έρευνα σε
δημοσιεύματα που υπάρχουν στο διαδίκτυο. Δεν παρουσιάζουμε τα πολλά επαινετικά
δημοσιεύματα-ύμνους που γράφονται για να εξωραϊσουν το προφίλ του καθένα. Υπολογίστε
βέβαια ότι υπάρχει συχνά λάσπη ή και σκοπιμότητες σε πολλά δημοσιεύματα. Για κάθε αναφορά
δημοσιεύουμε και την πηγή. ΗΓ
ΙΩΑΝΝΗΣ ΑΓΓΕΛΙΚΟΥΣΗΣ




Από τα 93 συνολικά καράβια, στα 80 ανεμίζει η ελληνική σημαία, παρόλο που το κόστος
είναι υψηλότερο σε σχέση με τα ξένα νηολόγια. Επιπλέον, αξιοσημείωτο είναι και το γεγονός
ότι σε όλα ανεξαιρέτως τα πλοία υπηρετούν Έλληνες αξιωματικοί.
Έγκριση σύστασης του κοινωφελούς ιδρύματος με την επωνυμία «ΙΔΡΥΜΑ ΑΝΤΩΝΙΟΣ.
ΚΑΙ ΙΩΑΝΝΗΣ ΑΓΓΕΛΙΚΟΥΣΗΣ» και κύρωση του οργανισμού αυτού. [O ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ
ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ static.diavgeia.gov.gr/doc/ΒΕΤΟΗ-ΓΛ2]



Ο Έλληνας πλοιοκτήτης αποφάσισε και τελικώς επένδυσε στο νησί των ανέμων, την Μύκονο
αγοράζοντας την βίλα υπερπαραγωγή του Ζαννή στον Τούρλο. [http://blogs.gossiptv.gr/nassos/eidiseis/o-zannhs-to-sdoe-h-bila-ston-toyrlo-kai-o-aggelikoyshs/]

ΝΙΚΟΣ ΤΣΑΚΟΣ



Είναι εφοπλιστής και πανίσχυρος. Είναι παντρεμένος με τη σχεδιάστρια μόδας Σήλια
Κριθαριώτη και ήταν μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου της Τράπεζας Κύπρου.
Έξω από το σπίτι του σήμανε συναγερμός στις 10.30 της Τετάρτης, λόγω της βόμβας που
εξερράγη. Ο ίδιος βρίσκεται σε σύγχυση, καθώς το γεγονός της έκρηξης της βόμβας φαίνεται
να τον έχει στοχοποιήσει. Το σπίτι του στη συμβολή των οδών Ροβέρτου Γκάλι και
Προπυλαίων κάτω από το Ηρώδειο σήμανε κόκκινο συναγερμό στην ΕΛΑΣ. Ο εκρηκτικός
μηχανισμός ήταν τοποθετημένος σε σχολική τσάντα, μέσα σε παρτέρι, δίπλα στον







μαντρότοιχο της κατοικίας του εφοπλιστή. Οι αιτίες είναι άγνωστες στην ΕΛΑΣ και
εξετάζονται όλα τα πιθανά ενδεχόμενα.
Ο Νίκος Τσάκος έχει αποτελέσει κεντρικό πρόσωπο στο τραπεζικό σύστημα της Ελλάδας από
το 2008 έως το 2013, ενώ το όνομά του συνδέεται και με την περιβόητη λίστα Λαγκάρντ.
[http://www.koolnews.gr/crime/poios-einai-o-efoplistis-nikos-tsakos-pou-eide-mia-vomva-naskaei-exo-apo-to-spiti-to/]
Αξίζει να σημειωθεί ότι ο ίδιος είναι στενός φίλος του Σωκράτη Κόκκαλη.
Από το 2008 είναι μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου της Τράπεζας Κύπρου.
Το "Ίδρυμα Τσάκου" στην Ουρουγουάη: Η ιδέα της σύστασης του Ιδρύματος γεννήθηκε στα
μέσα της δεκαετίας του 1970, όταν ο Καπετάν Π. Ν. Τσάκος βρέθηκε στο Μοντεβιδέο της
Ουρουγουάης για επαγγελματικούς λόγους. Το "Ίδρυμα Τσάκου" (1978), μετονομάστηκε το
2002 σε Ίδρυμα "Μαρία Τσάκου", στη μνήμη της σεβαστής μητέρας του Ιδρυτή.27 Μαρτίου
2013 http://www.peramatozoa.net/2013/03/blog-post_1301.html

ΧΑΡΗΣ ΒΑΦΕΙΑΣ
Αναφέρει σε συνέντευξή του: «Όσον αφορά τα μη ναυτιλιακά, δυο είναι οι τομείς που με
ενδιαφέρουν και προσπαθώ να αναπτύξω. Ένας είναι το real estate, το οποίο είναι από παλιά μια
αρκετά μεγάλη δραστηριότητα της οικογένειας. Έχουμε συστήσει μια εταιρεία η οποία
κατασκευάζει και εκμεταλλεύεται ακίνητα στην Ελλάδα και στο εξωτερικό, Ακίνητα
επαγγελματικά αλλά και κατοικίες. Είναι μια πιο σταθερή δουλειά από τη ναυτιλία…. να έχεις
κάποιο εισόδημα από κάτι λίγο πιο σταθερό, να το πω έτσι, γιατί τα ακίνητα είναι σίγουρα πιο
σταθερή δουλειά και με λιγότερο ρίσκο.»
«Ο δεύτερος τομέας είναι τα media. Θεωρώ πως όταν επιχειρείς στην Ελλάδα πρέπει να έχεις μια
είτε μικρή είτε μεγάλη συμμετοχή σε κάποια media. Εμείς το 2008 πήραμε ένα σημαντικό
ποσοστό στο Alter. Δυστυχώς, μετά ήρθε η κρίση στην Ελλάδα και παγκοσμίως. Το timing της
επένδυσης αυτής δεν ήταν και πολύ καλό, αλλά είμαστε ακόμα μέτοχοι.» [συνέντευξη στο
http://www.maritechnews.com/sites/default/files/Vafeias.pdf]
ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΜΕΛΙΣΣΑΝΙΔΗΣ








Μαζί με τα πρώτα επιχειρηματικά βήματα μπαίνει στο κόσμο του ποδοσφαίρου, στην αρχή
στον Ιωνικό και μετά στην ΑΕΚ, όπου αμφισβητώντας τους κυρίαρχους του παιχνιδιού φέρνει
στη Φιλαδέλφεια τρεις φορές το κύπελλο πρωταθλήματος.
Μπαίνει στην αγορά πετρελαίου με μια μικρή μπάριζα για να χτίσει μια «μικρή
αυτοκρατορία» που αποτελείται από ένα στόλο 64 δεξαμενόπλοιων, μια αλυσίδα σταθμών
ανεφοδιασμού πλοίων και μια εταιρεία εμπορίας πετρελαιοειδών, την Aegean Oil…
Εκτός από τις κινήσεις του στη διεθνή σκακιέρα ο κ. Δημήτρης Μελισσανίδης "έτρεξε"
ορισμένα ενδιαφέροντα επιχειρηματικά projects και στην ελληνική αγορά. Ανάμεσα σε αυτά
ήταν και η δραστηριοποίησή του στον ενεργειακό τομέα, μία κίνηση η οποία αποδείχθηκε
κερδοφόρος για τον όμιλο της Aegean, ο οποίος στην συνέχεια αποφάσισε να αποχωρήσει
από την αγορά ηλεκτρικής ενέργειας.
Ο Δημήτρης Μελισσανίδης εξαγόρασε τις εγκαταστάσεις της ΒP Hellas στη Δραπετσώνα!
(Αθήνα, τέλος Δεκεμβρίου 2012). Η επιχειρηματική κίνηση έγινε μετά την εξαγορά των
εγκαταστάσεων της Texaco στον Ασπρόπυργο, των εγκαταστάσεων καυσίμων της εταιρείας
Shell στο Λας Πάλμας στα Κανάρια Νησιά και των αντίστοιχων υποδομών της Exxon-Μobil
στην Αίγυπτο [http://www.statbank.gr/content/leaders/19.html]
Ο Δημήτρης Μελισσανίδης θέλει η ΑΕΚ να έχει μία ισχυρή έδρα στο Ελληνικό και γι' αυτό
θέλει να δώσει ένα κίνητρο στους φίλους της ομάδας, για να αποκτήσουν εισιτήριο διαρκείας
της Ένωσης [Κίνητρο από Μελισσανίδη για τα διαρκείας – Προτεραιότητα... για Νέα
Φιλαδέλφεια - Αθλητικά.]






Forza...Φιλαδέλφεια – “Σε 16 μήνες έτοιμο το γήπεδο της ΑΕΚ” - Αθλητικά. Ο Δημήτρης
Μελισσανίδης φέρεται να έχει μείνει απόλυτα ευχαριστημένος με τα όσα του παρουσίασε η
κατασκευαστική εταιρία που δημιούργησε το γήπεδο της Γιουβέντους
Κάποτε υπήρχε μια εταιρεία. Την έλεγαν Πετρέλαια Αιγαίου. Ανήκε στον Δημήτρη
Μελισσανίδη και τον Γιάννη Καρρά. Οι δύο συνέταιροι έκλεισαν την εταιρεία το καλοκαίρι
του 1995 και η λύση της εταιρείας έγινε δεκτή την άνοιξη του 2006. Από την εκκαθάριση της
εταιρείας προέκυψε χρέος προς το Δημόσιο που ξεπερνούσε τα 9 εκατομμύρια ευρώ. Δεν
πληρώθηκε. Τη στιγμή λοιπόν που εσύ πηγαίνεις στη φυλακή για χρέος 5000 ευρώ, η
κυβέρνηση δεν κρατιέται να δώσει τον ΟΠΑΠ στον Δημήτρη Μελισσανίδη, που χρωστάει 10
εκατομμύρια.
[http://pitsirikos.net/2013/05/%ce%bc%ce%b5%ce%b3%ce%b1%ce%bb%ce%bf%ce%bf%cf
%86%ce%b5%ce%b9%ce%bb%ce%ad%cf%84%ce%b7%cf%82-%cf%84%ce%bf%cf%85%ce%b4%ce%b7%ce%bc%ce%bf%cf%83%ce%af%ce%bf%cf%85-%ce%bf%ce%b4%ce%b7%ce%bc%ce%ae%cf%84/]
12 Φεβ, ’13 Αναβλήθηκε για πέμπτη φορά η δίκη της Aegean Oil για λαθρεμπορία πετρελαίου
και πλαστογραφία σε βαθμό κακουργήματος.
[http://pitsirikos.net/tag/%CE%B4%CE%B7%CE%BC%CE%AE%CF%84%CF%81%CE%B7%CF%82%CE%BC%CE%B5%CE%BB%CE%B9%CF%83%CF%83%CE%B1%CE%BD%CE%AF%CE%B4%CE%B7
%CF%82/]

ΓΙΩΡΓΟΣ ΠΡΟΚΟΠΙΟΥ








Ο εφοπλιστής Γιώργος Προκοπίου ξεκίνησε ως μηχανικός στα πλοία και είναι ένας από τους
10 πιο ισχυρούς Ελληνες.
Πληθαίνουν οι πληροφορίες ότι ο ιστορικός Αστέρας Βουλιαγμένης (ανήκει στην Εθνική
Τράπεζα), που αναζητεί ιδιώτη επενδυτή, έχει μπει στο μάτι της επιχειρηματικής αλυσίδας
Dynacom Tankers Management, συμφερόντων του Ελληνα εφοπλιστή Γιώργου Προκοπίου.
Σύμφωνα με όσα λένε στη «δημοκρατία» καλά ενημερωμένοι οικονομικοί κύκλοι της αγοράς,
η πώληση του σούπερ φιλέτου συζητιέται ότι θα κυμανθεί στο μειωτικό για την τεράστια αξία
του Αστέρα ποσό των 160.000.000-250.000.000 ευρώ! Την ίδια ώρα χρηματοοικονομικοί
παράγοντες επιμένουν ότι ο Αστέρας, βάσει διεθνών αγοραστικών κανόνων, δεν είναι δυνατόν
να παραχωρηθεί με τίμημα μικρότερο του 1 δισ. ευρώ. Η πώληση αυτή (εάν, φυσικά,
καταλήξουν κάπου οι συζητήσεις) θα αποτελέσει μεγάλο οικονομικό, νομικό και πολιτικό
σκάνδαλο. Και θα δημιουργήσει πολλά ερωτήματα η συγκεκριμένη επένδυση fast truck με την
εμπλοκή του συγκεκριμένου εφοπλιστικού ονόματος, που, σημειωτέον, στο παρελθόν έχει
«προκαλέσει» θόρυβο για φορολογικές τριβές με την ελληνική δικαιοσύνη και τους
ελεγκτικούς μηχανισμούς του κράτους.
Σύμφωνα με δημοσιεύματα, ο κ. Προκοπίου είχε ελεγχθεί από κλιμάκιο του ΣΔΟΕ το 2010,
ύστερα από πληροφορίες της ΕΥΠ. Τότε, στελέχη του φέρεται να επισκέφθηκαν τα κεντρικά
γραφεία του εφοπλιστή και να πήραν μαζί τους τον σκληρό δίσκο του υπολογιστή του. Στα
εργαστήρια της υπηρεσίας ανακάλυψαν ότι φέρεται να κατείχε 130 ακίνητα σε όλη την
Ελλάδα (σε offshore), από τα οποία αποκόμιζε τεράστια οφέλη (εισοδήματα από ενοίκια
κ.λπ.), που όμως δεν δήλωνε.
Λίγο καιρό αργότερα δημοσιεύεται ότι ο κ. Προκοπίου ήταν το πρόσωπο που δέχτηκε επιβολή
προστίμου-μαμούθ ύψους 40.000.000 ευρώ, αφού θεωρήθηκε ότι δεν κατέβαλλε τον ετήσιο
φόρο 3%, καθώς και το ΕΤΑΚ.
Το όνομα του εφοπλιστή απασχόλησε πάλι την επικαιρότητα το 2011, όταν το περιοδικό
«Stern», με τον τίτλο «Οι Ελληνες πεινάνε και οι πλούσιοι βγάζουν έξω τα λεφτά τους»,
διέδιδε ότι ο εφοπλιστής Γ. Προκοπίου μετέφερε στην Ελβετία 600.000.000 ευρώ.
[http://www.dimokratianews.gr/content/8168/%CF%87%CF%84%CF%85%CF%80%CE%AC%CE%B5%CE%
B9-%CF%84%CE%BF%CE%BD%C2%AB%CE%B1%CF%83%CF%84%CE%AD%CF%81%CE%B1%C2%BB-%CE%BC%CE%B5160000000-%CE%B5%CF%85%CF%81%CF%8E-%CE%BC%CF%8C%CE%BD%CE%BF-%CE%BF%CE%B5%CF%86%CE%BF%CF%80%CE%BB%CE%B9%CF%83%CF%84%CE%AE%CF%82%CF%80%CF%81%CE%BF%CE%BA%CE%BF%CF%80%CE%AF%CE%BF%CF%85]
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Θεωρείται ένας από τους μεγαλύτερους Έλληνες εφοπλιστές με περισσότερα από 70 πλοία,
αλλά χωρίς κανένα να έχει ελληνική σημαία. Το στρατηγείο του στην Ελλάδα βρίσκεται στη
Λεωφ. Ποσειδώνος, στο Ελληνικό, στον χώρο όπου στεγάζονται τα γραφεία της
ENTERPRISES SHIPPING & TRADING SA, με έδρα τη Λιβερία.
Το τελευταίο διάστημα επενδύει συνεχώς σε ελληνικές εταιρείες, είτε είναι εισηγμένες στο
Χρηματιστήριο Αθηνών είτε όχι.
Είναι τραπεζίτης, ασχολείται με τα μίντια, συμμετέχει σε αλλαντοβιομηχανία, παρασκευάζει
σούσι, πραγματοποιεί χερσαίες μεταφορές, κατέχει μικρότερα ή μεγαλύτερα ποσοστά σε
δεκάδες άλλες εταιρείες κάθε είδους και μεγέθους…
Η προκλητική δήλωση με την οποία απάντησε στις προγραμματικές υποσχέσεις του προέδρου
του ΣΥΡΙΖΑ, Αλέξη Τσίπρα, που είπε πως θα επιβάλει πολύ υψηλή φορολογία στα μεγάλα
εισοδήματα, δεν άργησε να κάνει τον γύρο του κόσμου: «Δεν μπορείς να λες στους
πλοιοκτήτες, που έχουν έναν βαθμό φορολογικής ασυλίας σε όλον τον κόσμο, “θα σε
φορολογήσω”», δήλωσε στο Bloomberg. «Ναι, σίγουρα. Βρες με πρώτα». Όπως εύκολα
μπορεί να φανταστεί κανείς, τα σχόλια ήταν πολλά και αντιφατικά. Απαξιωτικά και υβριστικά
από τη μία, ομολογίες πως τελικά… μάλλον έχει δίκιο από την άλλη. Ειδικότερα όταν ζεις σ’
αυτό το κράτος, που φημίζεται για τη διαφθορά και τη σήψη του.
Τον Οκτώβριο του 1991, σε ηλικία 25 μόλις ετών και ενώ ζούσε ο πατέρας του, ο Βίκτωρας
εξασφάλισε από την Εμπορική Τράπεζα, με εγγύηση φυσικά ακίνητα, το Ναυπηγείο
Περάματος έναντι 7,5 εκατ. δολαρίων. Δύο χρόνια αργότερα, τον Μάιο του 1993, αγόρασε τη
Ναυτική Σιδηροβιομηχανία (ΝΑΥΣΙ) έναντι 350 εκατ. δραχμών. Τα δύο ναυπηγεία διέθεταν
εκτάσεις 19.500 τ.μ. και σχεδίαζε να δημιουργήσει μια μεγάλη ναυπηγοεπισκευαστική
μονάδα, ωστόσο το πρότζεκτ δεν προχώρησε…
Εκτός, όμως, από την ποντοπόρο ναυτιλία έχει επενδύσει και στην ακτοπλοΐα. Απέκτησε το
13% της κυπριακής εταιρείας Sea Star, συμφερόντων Ιωάννη Βαρδινογιάννη (του Σήφη), και
μέσω αυτής κατέχει πια ποσοστά στην ΑΝΕΚ και στην Hellenic Seaways, όπου η Sea Star
είναι μεγαλομέτοχος. Στον τομέα της κρουαζιέρας έχει μπει με το τεσσάρων αστέρων
«Delphin Voyager», που το έχει ναυλωμένο σε Γερμανούς tour operators, ενώ σχεδιάζει να
επεκταθεί και στην κινεζική αγορά κρουαζιέρας.
Εντυπωσιακή είναι και η πολιτική που ακολουθεί στις άλλες επενδύσεις του. Τις «επενδύσεις
της στεριάς», για τις οποίες βέβαια ελέγχεται από την Εισαγγελία Αθηνών, αφού διερευνάται
σειρά κακουργηματικών πράξεων, αναφορικά με τις αποκτηθείσες εκτάσεις που φέρεται ότι
διαθέτει. Ο Ρέστης έχει το 51% της τράπεζας First Business Bank και το 10% της
αλλαντοβιομηχανίας Νίκας. Συμμετέχει στην εταιρεία μεταφορών Imperio, της Μπενρουμπής
και της Folli Follie.
Μπήκε στην FG Europe και από κοινού με τον βασικό μέτοχο της εμπορικής εταιρείας Γ.
Φειδάκη δημιούργησαν την RF Energy (50% Ρέστης, 40% FG Europe και 10% Γ. Φειδάκης),
για να επενδύσουν στις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας.
Στον Δημοσιογραφικό Οργανισμό Λαμπράκη η συμμετοχή του έφτασε έως το 25%, αλλά
σήμερα έχει σχεδόν αποσυρθεί εντελώς (και, επίσης, εγκατέλειψε την έδρα του στο ΔΣ), ενώ
έχει ακόμα από τον Θόδωρο και τη Γιάννα Αγγελοπούλου τον City FM, τον οποίο μετονόμασε
σε Βήμα FM. Πριν από λίγες ημέρες, η οικογένεια Αγγελόπουλου εξέδωσε διαταγή πληρωμής
για οφειλή 1 εκατ. ευρώ, που «ξέχασε» να πληρώσει ο Ρέστης και αφορούσε στην αγορά του
ραδιοφωνικού σταθμού. Δικό του είναι ακόμα το Νikelodeon TV και το 75% του ΜΤV (το
υπόλοιπο 25% ανήκει στην οικογένεια Βαρδινογιάννη). Σύμφωνα με τους ισολογισμούς τους,
και οι δύο σταθμοί είναι ελλειμματικοί. Οι άνθρωποι που εκδίδουν την ιστορική εβδομαδιαία
εφημερίδα «Το Ποντίκι» διατείνονται πως το δάνειο των 2,5 εκατ. ευρώ, που έδωσε η τράπεζα
FBB (που ο ίδιος ελέγχει) σε εκείνους, δεν συνεπάγεται τη μετοχική εμπλοκή του στην
έκδοση. Ο ίδιος, πάντως, διατείνεται ότι βρίσκεται πίσω από τις εκδοτικές επενδύσεις που
κάνει και ο έτερος εφοπλιστής Βαγγέλης Μαρινάκης.











Μία από τις πιο πρόσφατες επιχειρηματικές κινήσεις του Βίκτωρα Ρέστη αφορά στη
συμμετοχή του στη Multirama, αφού έχει συμμετάσχει στην αύξηση του κεφαλαίου της με 15
εκατ. ευρώ. Η είσοδός του σε αυτόν τον χώρο προεξοφλεί συνδυαστικές κινήσεις, αν
συνυπολογιστεί ότι είναι βασικός μέτοχος στην εταιρεία Symphony Εταιρεία Δίσκων Α.Ε.
Ακόμη, η ενασχόλησή του με τα μίντια περιλαμβάνει τα δικαιώματα του MTV για το
Μαυροβούνιο, τη Ρουμανία και την Κύπρο.
Μαζί με τον αδελφό του, τον οποίο όρισε ως διαχειριστή, προσπάθησε να μπει και στον χώρο
της νύχτας κατασκευάζοντας το νυκτερινό κέντρο Show Center πριν από αρκετά χρόνια, αλλά
η όποια προσπάθεια απέτυχε. Σήμερα το κέντρο αυτό το έχει νοικιάσει στον επιχειρηματία
Βλάση Σταθοκωστόπουλο.
Συνεργασία έχει και με τον επιχειρηματία Άλκη Νικολούζο, αφού οι εκτάσεις όπου είναι
εγκατεστημένο το Καρτ στη Λεωφ. Ποσειδώνος είναι νοικιασμένες σε δικές του εταιρείες.
Έναν τριώροφο, επίσης πολυχώρο, δεξιώσεων δικής του ιδιοκτησίας έχει φτιάξει δίπλα από το
ιστορικό κέντρο Ribas, στις στροφές της Βάρκιζας.
Ένα καράβι… δικογραφίες: Φαίνεται ότι η ελληνική Δικαιοσύνη στην περίπτωση του Ρέστη
«δεν μέθυσε» από το βαρύ όνομα και αρκετές δικογραφίες, που περιλαμβάνουν σειρά
κακουργημάτων, τον εμπλέκουν. Αντιμέτωπος με αυτές τις βαριές κατηγορίες βρίσκεται πλέον
ο γνωστός εφοπλιστής, ο οποίος, σύμφωνα με τον εισαγγελέα που έχει χειριστεί την υπόθεση
που τον αφορά, Ισίδωρο Ντογιάκο, εμπλέκεται στην υπόθεση του κυκλώματος που έστηνε
πλειστηριασμούς, αποκομίζοντας τεράστια οφέλη σε βάρος των νόμιμων ιδιοκτητών τους.Ο
Β. Ρέστης προσπάθησε να αποφύγει αυτήν την εξέλιξη εναντίον του, χωρίς όμως αποτέλεσμα.
Σύμφωνα με πληροφορίες, οι δικηγόροι του, προτού κλείσει η προκαταρκτική έρευνα,
ενημέρωσαν τον εισαγγελέα Ντογιάκο ότι ο εντολέας τους επιθυμεί να επιστρέψει τη δασική
δημόσια γη που φέρεται να απέκτησε στο Κορωπί με «ύποπτες» διαδικασίες, προκειμένου να
πετύχει ευνοϊκή ποινική μεταχείριση, όπως προβλέπεται εκ του νόμου σε περίπτωση που
κάποιος αποζημιώσει πλήρως τον παθόντα. Όμως, μέχρι τη στιγμή που κλήθηκε ως ύποπτος
για να δώσει εξηγήσεις, η επιστροφή της γης στο Δημόσιο δεν είχε γίνει και έτσι ο εφοπλιστής
θα πρέπει τώρα να πείσει τον εφέτη ανακριτή, που θα αναλάβει την υπόθεση, πως έπεσε θύμα
πλεκτάνης από συνεργάτες του, όπως ισχυρίζεται.
Τον εφοπλιστή Β. Ρέστη «έκαψαν» μια μαρτυρική κατάθεση προστατευόμενου μάρτυρα και
μια αμφιλεγόμενη απόφαση του Μονομελούς Πρωτοδικείου Αθηνών. Ο επιχειρηματίας
βρέθηκε στο επίκεντρο της υπόθεσης, καθώς από το 2006 έως το 2007 αγόρασε εκτάσεις στην
περιοχή του Κορωπίου, που όπως αποδείχθηκε είναι δημόσιες. Στο στρατηγείο του
κυκλώματος στο Παλαιό Ψυχικό, κατά την έφοδο αστυνομικών τον Σεπτέμβριο του 2010,
βρέθηκε απόφαση του Πρωτοδικείου με την οποία διατάχθηκε η υποθηκοφύλακας Κρωπίας να
μεταγράψει παράνομα στο όνομα της εταιρείας Μαχητής Α.Ε., συμφερόντων του ομίλου
Ρέστη, δασική έκταση περίπου 80 στρεμμάτων. Η υποθηκοφύλακας, με δύο πράξεις της, είχε
αρνηθεί προηγουμένως τη μεταγραφή, καθώς δεν υπήρχε βεβαίωση του αρμόδιου δικαστηρίου
ότι η έκταση δεν είναι δασική. Ωστόσο, το Πρωτοδικείο, που εξέδωσε την απόφασή του τον
Δεκέμβριο του 2008, δικαίωσε την πλευρά Ρέστη, η οποία στις προτάσεις που κατέθεσε
ενώπιον του δικαστηρίου στις 14 Νοεμβρίου 2008 ανέφερε –και με υπογράμμιση, μάλιστα–
ότι τα ακίνητα δεν είναι δασικά.
[http://www.paraskhnio.gr/2012/09/30/%CE%92%CE%AF%CE%BA%CF%84%CF%89%CF%81-%CE%BF%CE%BA%CF%81%CE%BF%CE%AF%CF%83%CE%BF%CF%82-%CE%BC%CE%B5-%CF%84%CE%B1-6%CE%B3%CF%81%CE%AC%CE%BC%CE%BC%CE%B1%CF%84%CE%B1-%CE%A0%CE%AE%CF%81%CE%B5%CE%BA/]

Ungar Rami
Δεν βρέθηκαν στοιχεία για τη δράση του στην Ελλάδα
ΙΩΑΝΝΗΣ ΚΟΥΣΤΑΣ







ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ-ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΤΑΞΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΟΥ
ΠΟΛΙΤΗ- Αθήνα, 15 Μαΐου 2013 ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ
Βραβεύθηκε ο κ. Ιωάννης Κούστας Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος της «Danaos
Shipping Corporation Ltd», για την προσφορά του Ιδρύματος στην Ελληνική Αστυνομία για
την ουσιαστική προσφορά του Ιδρύματος στη δυνατότητα θωράκισης του ίδιου του Έβρου. «Το
χερσαίο κομμάτι, όπως ξέρετε, υπήρχε ο φράχτης, υπήρχαν οι κάμερες, αλλά το υδάτινο κομμάτι
ήταν αφύλακτο. Τα οικονομικά μας τα γνωρίζετε. Εδώ έρχεται ο ρόλος του κ. Γιάννη Κούστα. Ο
κ. Κούστας είχε την ευγένεια και την καλοσύνη να μας προσφέρει το απαραίτητο εργαλείο για να
κλείσουμε την ποτάμια κοίτη του Έβρου, τα φουσκωτά.» (Δένδιας)
Ο Ι. Κούστας αυτή την περίοδο πραγματοποιεί μία από τις μεγαλύτερες επενδύσεις στη
γειτονική μας χώρα, τη Βουλγαρία, που σύμφωνα με πληροφορίες θα προσεγγίσει τα 200
εκατομμύρια
δολάρια
για
την
κατασκευή
εμπορικού
κέντρου.
[http://efoplistes.blogspot.gr/2008/09/blog-post_6661.html]
Στην Ελλάδα έχει την εισηγμένη στο Χρηματιστήριο Αθηνών εταιρεία PC SYSTEMS, η οποία
δραστηριοποιείται στον τομέα των υπολογιστών και της ανάπτυξης λογισμικού. Το τελευταίο
χρονικό διάστημα αναπτύσσεται και στην Κίνα, όπου συνάπτει εμπορικές και ναυτιλιακές
σχέσεις
με
Κινέζους
επιχειρηματίες
και
κινεζικές
τράπεζες.
http://www.espressonews.gr/%CF%80%CE%B5%CF%81%CE%B9%CE%B5%CF%87%CF%8C%CE%BC%CE%B5%CE
%BD%CE%BF/51182/%CE%B7-%CE%BC%CE%B5%CE%B3%CE%AC%CE%BB%CE%B7%CE%B1%CE%B3%CE%AC%CF%80%CE%B7-%CE%B3%CE%B9%CE%B1-%CF%84%CE%B7%CE%BD%CF%84%CE%AD%CF%87%CE%BD%CE%B7-%CE%B5%CE%BD%CF%8C%CF%82%CE%B1%CE%B5%CE%B9%CE%BA%CE%AF%CE%BD%CE%B7%CF%84%CE%BF%CF%85%CE%B5%CF%86%CE%BF%CF%80%CE%BB%CE%B9%CF%83%CF%84%CE%AE
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Δεκατρία εκατομμύρια ευρώ κόστισε η αγορά ενός υπό κατασκευή διαμερίσματος στο
Κολωνάκι, με θέα το Λυκαβηττό, στον εφοπλιστή Γιώργο Οικονόμου.
http://www.dealnews.gr/secret-money/item/16835-Ένα-«παλάτι»-στην-καρδιά-της-Αθήναςγια-τον-εφοπλιστή
Οι έντονες πιέσεις που άσκησαν οι νομικοί σύμβουλοι του Γιώργου Οικονόμου όλο το
προηγούμενο διάστημα προς τον κινεζικό «γίγαντα» της ναυτιλίας COSCO φαίνεται πως
απέδωσαν καρπούς. http://www.dealnews.gr/secret-money/item/29441-Γιώργος-ΟικονόμουΚαι-η-Cosco…-φοβέρα-θέλει
Διαθέτει τέσσερις (4) πλωτές πλατφόρμες εξορύξεως πετρελαίου (αξίας 650 εκατομμυρίων
δολλαρίων εκάστη). Τις παρήγγειλε στην Samsung Heavy Industries τής Νοτίου Κορέας προ
ετών και είναι ήδη έτοιμες. Έρχονται οσονούπω για... "business" στο Αιγαίο Πέλαγος
(παρεΐτσα με τους Τούρκους και τους Ισραηλινούς βεβαίως - βεβαίως...).... Είναι και
φιλαράκος τού Μελισσανίδη http://esxatianasxesi.blogspot.gr/2013/01/blog-post_1812.html
Ο συλλέκτης Γιώργος Οικονόμου κατά τη διάρκεια των εγκαινίων της έκθεσης ευχαρίστησε
τον δήμο Αθηναίων και όλους όσοι βοήθησαν στην πραγματοποίηση της έκθεσης… Η
συλλογή ξεδιπλώνει την ιστορία της μοντέρνας τέχνης με έργα εμβληματικών εκπροσώπων
της, όπως Pablo Picasso, Eugene Delacroix, Henri Matisse, Joan Mirο, Cesar, Edgar Degas,
Paul Gauguin, Egon Schiele, Andy Warhol κ.ά., αλλά και λιγότερο γνωστών εικαστικών
δημιουργών. Στη συλλογή εκπροσωπούνται με έργα τους και κορυφαίοι Ελληνες καλλιτέχνες,
όπως οι Γιώργος Ιακωβίδης, Νικόλαος Γύζης, Γιώργος Μπουζιάνης, Θάνος Τσίγκος, Μάριος
Πράσινος, Θόδωρος Στάμος.
http://www.espressonews.gr/%CF%80%CE%B5%CF%81%CE%B9%CE%B5%CF%87%CF%8C%CE%BC%CE%B5%CE
%BD%CE%BF/51182/%CE%B7-%CE%BC%CE%B5%CE%B3%CE%AC%CE%BB%CE%B7%CE%B1%CE%B3%CE%AC%CF%80%CE%B7-%CE%B3%CE%B9%CE%B1-%CF%84%CE%B7%CE%BD%CF%84%CE%AD%CF%87%CE%BD%CE%B7-%CE%B5%CE%BD%CF%8C%CF%82%CE%B1%CE%B5%CE%B9%CE%BA%CE%AF%CE%BD%CE%B7%CF%84%CE%BF%CF%85%CE%B5%CF%86%CE%BF%CF%80%CE%BB%CE%B9%CF%83%CF%84%CE%AE

ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΜΑΡΙΝΑΚΗΣ











Εφοπλιστής και πρόεδρος του Ολυμπιακού (2011). Ήταν ο πρώτος εφοπλιστής που
αντιλήφθηκε έγκαιρα τη στροφή στα οικολογικά πλοία και έτσι ο στόλος του ήταν έτοιμος
όταν επιβλήθηκαν αυστηροί κανονισμοί και προδιαγραφές. Το αποτέλεσμα ήταν να
«κλειδώσει» συνεργασίες με μερικές από τις μεγαλύτερες διεθνώς εταιρείες.
http://www.protothema.gr/economy/article/?aid=273532
Μετά από πολύμηνες διαπραγματεύσεις, ο Βαγγέλης Μαρινάκης είπε το πολυπόθητο "ναι",
στις εκκλήσεις Κουρή να αναλάβει την τύχη του καναλιού. Το... φλερτ δεν είναι καινούργιο,
όμως, τώρα ο ιδιοκτήτης της ΠΑΕ Ολυμπιακός και εφοπλιστής είδε ότι έχουν ωριμάσει οι
συνθήκες ώστε να προσθέσει στον κύκλο των επιχειρηματικών του δραστηριοτήτων και ένα
κανάλι εθνικής εμβέλειας.
Ο Βαγγέλης Μαρινάκης είναι κάτοχος των 25% του τηλεοπτικού σταθμού ΣΚΑΙ ενώ είχε
εκδηλώσει ενδιαφέρον για την αγορά του Ελεύθερου Τύπου πριν το φύλλο καταλήξει στα
χέρια της Γιάννας Αγγελόπουλου.
Είναι γνωστό ότι ο Βαγγέλης Μαρινάκης διατηρεί ιδιαίτερα φιλικές σχέσεις με τον πρώην
πρόεδρο της ΠΑΕ Παναθηναϊκός Νικόλα Πατέρα με τον οποίο γνωρίζονται από μικρά παιδιά.
Επίσης, διατηρεί στενή φιλία με την Ντόρα Μπακογιάννη η οποία μάλιστα επισφραγίστηκε
και με...κουμπαριά. Ο Μαρινάκης πάντρεψε την κ. Μπακογιάννη με τον Ισίδωρο Κούβελο
ενώ πολλές φορές η ελληνίδα πολιτικός και ο συζυγός της φιλοξενούνται στο σκάφος του.
http://www.contra.gr/Soccer/Hellas/Superleague/article1064859.ece
Χωρίς τυμπανοκρουσίες, μετά την επεισοδιακή αποχώρηση από τον τηλεοπτικό σταθμό
ΣΚΑΪ, απέκτησε την καθημερινή free press εφημερίδα Metro, ανέλαβε την χρηματοδότηση
της νέας εβδομαδιαίας εφημερίδας "Παραπολιτικά" και οι φήμες λένε ότι φλερτάρει με την
ιδέα απόκτησης του ραδιοφωνικού σταθμού Flash, από τους Κυριακίδη Λαυρεντιάδη.
http://www.ishow.gr/news.asp?guid=044B0041-9D55-4304-AE4D-8CA933B7101C



Ο Βαγγέλης Μαρινάκης εμπλέκεται στην υπόθεση των στημένων αγώνων και η εισαγγελέας
Πόπη Παπανδρέου έχει ζητήσει άσκηση ποινικής δίωξης (η οποία ασκήθηκε) για συνέργεια σε
σύσταση εγκληματικής οργάνωσης" και "δωροδοκίας για αλλοίωση αποτελέσματος". 23-62011 [http://www.sport24.gr/football/ellada/stimena-paixnidia/varia_kathgoria_gia_marinakh.1113025.html

ΚΑΠΕΤΑΝ ΒΑΣΙΛΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΑΚΟΠΟΥΛΟΣ


Πριν κλείσει τα μάτια του, ο καπετάν Βασίλης Κωνσταντακόπουλος ευτύχησε να δει να
γίνεται πραγματικότητα το μεγάλο του όνειρο, να μετατραπεί δηλαδή η γενέτειρά του, η
Μεσσηνία σε έναν υπερπολυτελή τουριστικό προορισμό, με τη δημιουργία σε έκταση δέκα
χιλιάδων στρεμμάτων, του ξενοδοχειακού συγκροτήματος του Costa Navarino.
http://www.dealnews.gr/leaders/itemlist/tag/%CE%9A%CF%89%CE%BD%CF%83%CF%84%CE%B1%CE%BD%CF%84%CE%AF%CE
%BD%CE%BF%CF%82%20%CE%9A%CF%89%CE%BD%CF%83%CF%84%CE%B1%CE%BD%CF%84%CE%B1%CE%BA%CF%8C
%CF%80%CE%BF%CF%85%CE%BB%CE%BF%CF%82

Κωνσταντίνος Κωνσταντακόπουλος:
Βρίσκεται στο «τιμόνι» της Costamare από το 2006, οπότε και ο πατέρας του, Βασίλης
Κωνσταντακόπουλος, αποφάσισε να αποσυρθεί. Στον υιό Κωνσταντακόπουλο ανήκουν τα
εύσημα για την εισαγωγή της εταιρίας στο Χρηματιστήριο, κίνηση που του απέφερε 260 εκατ.
ευρώ. Σήμερα η Costamare είναι η μεγαλύτερη ανεξάρτητη εταιρία πλοίων μεταφοράς
εμπορευματοκιβωτίων στον κόσμο και μία από αυτές που διατηρούν πολύ καλές σχέσεις με το
Πεκίνο.
Χρήστος Κωνσταντακόπουλος:
Ο Βενιαμίν στις εξορύξεις αργίλου
Μπορεί οι επενδύσεις στη θάλασσα να γοήτευαν περισσότερο τον καπετάν Βασίλη, αλλά δεν
τον άφηναν αδιάφορο οι επενδύσεις και στη στεριά. Εκτός από το Costa Navarino, για το
οποίο έλεγε ότι δεν είναι επένδυση, αλλά όνειρο ζωής, πριν από μερικά χρόνια κατασκεύασε
στη Βόρεια Ελλάδα εργοστάσιο εξόρυξης και επεξεργασίας ορυκτών, την Βιομηχανία

ΓΕΩΕλλάς, που εδρεύει στα Γρεβενά και του οποίου τα ηνία έχει αναλάβει ο Βενιαμίν της
οικογένειας, ο γιος του Χρήστος.
Όταν, επένδυσε ο καπετάν Βασίλης στα Γρεβενά, πολλοί απόρησαν και ελάχιστοι, πίστεψαν
ότι θα πετύχει. Δεν γνώριζαν αυτό που ανακάλυψε ο Βασίλης Κωνσταντακόπουλος. Ότι στην
περιοχή της Δυτικής Μακεδονίας υπάρχει το μοναδικό κοίτασμα ατταπουλγίτη, ενός σπάνιου
είδους ελαφροβαρούς αργίλου, που χρησιμοποιείται μεταξύ άλλων στη βιομηχανία χρωμάτων
και λιπασμάτων, αλλά και στην παραγωγή άμμου υγιεινής για κατοικίδια.
Ο νεαρός Χρήστος Κωνσταντακόπουλος, ανέλαβε να προωθήσει τα συμφέροντα της εταιρείας
και ο Βενιαμίν των Κωνσταντακοπουλαίων τα κατάφερε πολύ καλά. Σήμερα η ΓΕΩΕΛΛΑΣ,
έχει τον έλεγχο σε όλα τα αποθέματα ατταπουλγίτη αλλά και σαπωνίτη. Διαθέτει τρία ορυχεία
στην Αιανή Κοζάνης και στην Κνίδη Γρεβενών, από όπου εξορύσσει περίπου 7.000 τόνους
πρώτης ύλης ετησίως.
Πέρα από τις εξορύξεις, στον Χρήστο Κωνσταντακόπουλο έπεσε ο κλήρος να αναλάβει την
ευθύνη να «κουμαντάρει» την πόλη και τον αμπελώνα στις ΗΠΑ, γι' αυτό και τα ταξίδια του
36χρονου Κωνσταντακόπουλου στην άλλη άκρη του Ατλαντικού είναι συχνά και αναμένεται
τώρα να γίνουν συχνότερα. Εκεί, ο καπετάν Βασίλης, χωρίς γραφειοκρατικά κωλύματα και
ιδιαίτερες διαδικασίες και χωρίς να προβάλλει ιδιαίτερα το έργο του (γι' αυτό και δεν το
γνωρίζουν πολλοί) έχει δημιουργήσει μια σύγχρονη πόλη, που η συνολική της έκταση είναι
2.000 τ.μ. και η κεντρική λεωφόρος φέρει το όνομα της Μελίνας Μερκούρη. Επίσης, σε άλλη
πολιτεία έχει δημιουργήσει ένα πρότυπο αμπελώνα και όλη την παραγωγή την έχει
προπωλήσει για μια δεκαετία.
Αχιλλέας Κωνσταντακόπουλος
Διευθύνων σύμβουλος της «ΤΕΜΕΣ», στην οποία ανήκει το Costa Navarino. Σήμερα,
λειτουργεί το πρώτο τουριστικό συγκρότημα Navarino Dunes και Bay, που περιλαμβάνει δύο
ξενοδοχειακές μονάδες και αθλητικές εγκαταστάσεις, που διαχειρίζεται η διεθνής αλυσίδα
Starwood Hotels & Resorts, αλλά το συνολικό project περιλαμβάνει την ανάπτυξη και άλλων
δύο συγκροτημάτων, των Navarino Blue και Navarino Hills, που προγραμματίζονται σε
ορίζοντα πενταετίας.
Το μεγάλο στοίχημα όμως του Αχιλλέα Κωνσταντακόπουλου είναι η δημιουργία, μέχρι το
2013, του πρώτου υπόσκαφου ξενοδοχείου στον κόσμο, στο Navarino Bay. Το business plan
του, προβλέπει την αξιοποίηση όλων των διαθέσιμων εναλλακτικών πηγών ενέργειας της
περιοχής, με την κατασκευή φωτοβολταϊκού πάρκου, ισχύος 11.963,2 KW, για τις ενεργειακές
ανάγκες του Costa Navarino και την κατασκευή δύο υδατοδεξαμενών, για τις ανάγκες
υδροδότησης.
Με την κατασκευή του φωτοβολταϊκού πάρκου, λέγεται ότι ο Αχιλλέας Κωνσταντακόπουλος
μπαίνει και στην αγορά της ενέργειας, με την εταιρεία «Κυνηγός Α.Ε.», που ίδρυσε για τον
σκοπό αυτό. Έτσι, όσοι γνωρίζουν πρόσωπα και πράγματα δεν αποκλείουν ενεργό συμμετοχή
στο μέλλον της εταιρείας του Αχιλλέα Κωνσταντακόπουλου, σε επενδύσεις στις ΑΠΕ.
Πέρα από την επένδυση αυτή, ο Αχιλλέας Κωνσταντακόπουλος ήταν αυτός, που έβαλε ο
πατέρας του στην Aegean Airlines, όταν οι φίλοι του «καπετάν Βασίλη», Θανάσης και Πάνος
Λασκαρίδης, του πρότειναν να μπει στον χώρο των αερομεταφορών. Ο Αχιλλέας
Κωνσταντακόπουλος, κατέχει το 6,39% των μετοχών της Aegean Airlines
http://www.dealnews.gr/leaders/itemlist/tag/%CE%9A%CF%89%CE%BD%CF%83%CF%84%CE%B1%CE%BD%CF%84
%CE%AF%CE%BD%CE%BF%CF%82%20%CE%9A%CF%89%CE%BD%CF%83%CF%84%CE%B1%CE%BD%CF%8
4%CE%B1%CE%BA%CF%8C%CF%80%CE%BF%CF%85%CE%BB%CE%BF%CF%82

επιστροφή
Το σκάνδαλο Aegean Power / Hellas Power.
Προσπαθούν να μας πείσουν ότι η ιδιωτικοποίηση των δημόσιων αγαθών είναι η λύση της
οικονομίας. Ιδιωτικοποίησαν την παροχή ηλεκτρικού ρεύματος. Μια από αυτές ήταν η Hellas
Power. Τελικά, οι ιδιώτες επενδυτές, οι επιχειρηματίες, η ιδιωτική πρωτοβουλία, ο ιδιωτικός

τομέας, οι «όλα τα δάχτυλα δεν είναι ίδια», αφού εξασφάλισαν το μερίδιό τους μέσα από τους
γνωστούς ελληνικούς κανόνες υγιείους ανταγωνισμού, εφάρμοσαν το πάντα εγγυημένο σύστημα
επιχειρηματικότητας “take the money and run”. Και δεν ήταν άγνωστοί. Ο Μελισσανίδης
φιγουράρει μέσα στη 10άδα των εφοπλιστών με τα περισσότερα καράβια (δες το πιο πάνω
δημοσίευμα). Παταγώδης η αποτυχία της ιδιωτικοποίησης της παροχής ηλεκτρικού ρεύματος.
Εγγυήσεις μηδέν. Τώρα, μετά το σκάνδαλο, ο μοναδικός πάροχος είναι η ΔΕΗ, αλλά οι τρόικες
του εξωτερικού και του εσωτερικού, σαν βρεγμένες γάτες, δεν λένε κουβέντα για το κρατικό
μονοπώλιο. Περιμένουν να ξεχαστεί για να επανέλθουν στο ξεπούλημα. Οι πωλητές, δηλ. η
κυβέρνηση, οι υπουργοί, που πάντα προασπίζουν το δημόσιο συμφέρον και γιαυτό πουλάνε το
δικό μας πλούτο και αγαθά σε ιδιώτες, την …πάτησαν. Την πάτησαν όμως; Εμείς σίγουρα την
πατήσαμε γιατί λείπουν μερικά εκατομμύρια από το ταμείο, που θα πληρώσουμε εμείς. Αυτοί, την
πάτησαν; Και αν δεν διασφάλισαν το δημόσιο συμφέρον του… ξεπουλήματος, έπαθαν κάτι; Μπα!
Ο πολύς κόσμος βλέπει τα εκατομμύριά του να πετούν μακρυά και υποθέτει: Λές νάταν και οι
πολιτικοί μέσα στο κόλπο και να μοιράσαν το δημόσιο χρήμα; Τα λεφτουδάκια μας; Μπά!
Σκέφτονται όμως, έστω και αργά, μήπως πρέπει να τους μαυρίσουν στις επόμενες εκλογές; Μπά!
ΗΓ.
Στο τεύχος 16 του UNFOLLOW, που κυκλοφορεί, ερευνούμε το σκάνδαλο Aegean Power/Hellas
Power. Που πήγαν τα 90 εκατομμύρια ευρώ; Πως συνεργάστηκαν οι συνέταιροι Β. Μηλιώνης &
Γ. Μελισσανίδης και ποιος ήταν ο ύποπτος ρόλος της Ρυθμιστικής Αρχής Ενέργειας;
Έρευνα του Λευτέρη Χαραλαμπόπουλου
8-4-2013
Είναι αλήθεια ότι προτού η Aegean Power μετονομαστεί σε Hellas Power, χρωστούσε ήδη στο
δημόσιο 90 εκατομμύρι
http://www.facebook.com/photo.php?fbid=439609446122805&set=a.172427602840992.45213.16
9962936420792&type=1#!/unfollowmag
επιστροφή
Μετά από 9 αναβολές και αφού παρήλθε ο χρόνος παραγραφής έγινε η δίκη Μελισσανίδη
Κυκλοφόρησε στο facebook. Το δημοσίευσε η φίλη Μαριάννα Τ. με τη σημείωση: «Από το φίλο
Χρίστο για την ΑΕΚ, με πόνο καρδιάς». Το αναδημοσιεύουμε γιατί σχετίζεται με τα δυο
προηγούμενα δημοσιεύματα. Ο Μελισσανίδης βρίσκεται μέσα στη 10άδα των ελλήνων
εφοπλιστών σε αριθμό πλοίων. ΗΓ
Το ιστορικό της υπόθεσης που δεν θα δείτε σε κανένα κανάλι και δεν θα διαβάσετε σε καμία
εφημερίδα γιατί τα εκατομμύρια των διαφημίσεων του ΟΠΑΠ τα μοιράζει τώρα ο Μελισσανίδης.
.
επιστροφή
Ένα ανέκδοτο αφιερωμένο στους εφοπλιστές μας
Είναι απόγευμα και ο μπάρμπας απο το ωραίο νησάκι του Αιγαίου έχει πάει για ψάρεμα στην
αμμουδιά. Αφού ρίχνει την πετονιά ξαπλώνει προς τα πίσω στηριζόμενος στους αγκώνες του και
αρχίζει να αγναντεύει περιμένοντας κάποιο τσίμπημα. Σε λίγο εμφανίζεται ένας επιχειρηματίας
στην αμμουδιά που είχε πάει βόλτα για να αποβάλει λίγο από το στρες που του δημιουργούσαν οι
δουλειές του.
Βλέποντας τον ψαρά να ψαρεύει τόσο νωχελικά, τον πλησιάζει και του λέει:
- Δεν κάνεις καλά, με αυτό τον τρόπο δεν θα πιάσεις ψάρια. Πρέπει να βρέξεις κώλο αν θέλεις να
πιάσεις ψάρια.
- Για ποιο λόγο; τον ρωτάει ο ψαράς.

- Θα τα πουλάς και θα βγάζεις κέρδος.
- Για ποιο λόγο;
- Μετά από λίγο καιρό με τα κέρδη θα πάρεις δίχτυα ώστε να πιάνεις περισσότερα ψάρια.
- Για ποιο λόγο; λέει και πάλι ο ψαράς.
Λίγο ενοχλημένος, ο επιχειρηματίας αποκρίνεται:
- Πιάνοντας περισσότερα ψάρια θα μπορέσεις να πάρεις μία βάρκα και να βγάλεις περισσότερα
χρήματα.
- Για ποιο λόγο; ξαναλέει ο ψαράς.
Έχει αρχίσει να του την δίνει του επιχειρηματία η μονότονη απάντηση του ψαρά ,αλλά
υπομονετικά του εξηγεί:
- Με τα χρήματα θα αγοράσεις ένα μεγαλύτερο πλοίο και θα προσλάβεις ανθρώπους να σε
βοηθούν!
- Για ποιο λόγο; ρωτάει και πάλι ο ψαράς.
Ο επιχειρηματίας είναι πλέον κατακόκκινος, γεμάτος θυμό!
- Μα δεν καταλαβαίνεις; Σε λίγα χρόνια θα έχεις έναν ολόκληρο στόλο από ψαράδικα, με πολλούς
υπαλλήλους, που θα ψαρεύουν σε όλες τις θάλασσες του κόσμου, για λογαριασμό σου.
- Για ποιο λόγο;
- Έτσι, θα μπορέσεις να εισάγεις την εταιρεία σου στο χρηματιστήριο. Θα θησαυρίσεις και μετά,
χωρίς να σκας, το μόνο που θα έχεις να κάνεις είναι να κάθεσαι στην αμμουδιά και να βλέπεις το
ηλιοβασίλεμα!!
- Γιατί, τώρα τι κάνω;
http://asteiakia.gr/anekdota/o_psaras
επιστροφή
Οταν ακούστηκε για πρώτη φορά το <<Χάιλ Χίτλερ>> στη Βουλή το 1963
Μεταπολεμικά, τα ακροδεξιά στοιχεία είχαν ενσωματωθεί στην ΕΡΕ, κυριάρχησαν επί χούντας
(1967-1974), έπαιξαν πρωταγωνιστικό ρόλο στο πραξικόπημα κατά του Μακαρίου στην Κύπρο,
και μεταχουντικά είχαν ενσωματωθεί στη ΝΔ του Κ. Καραμανλή. Η πενηντακονταετής εκκόλαψη
του αυγού του φιδιού στους κόλπους της δεξιάς απέδωσε καρπούς με τις μνημονιακές πολιτικές
του ΠΑΣΟΚ (Γ. Παπανδρέου- Ελ Βενιζέλος), του ΛΑΟΣ, της ΝΔ και της ΔΗΜΑΡ. Η Χρυσή
Αυγή, γνήσιο παιδί του συστήματος είναι σήμερα ανεξάρτητη πολιτική και οικονομική δύναμη, με
μεγάλη ισχύ στα σώματα ασφαλείας, με έναν παρακρατικό μηχανισμό αυτοδικίας και
μαχαιρωμάτων, και την ελευθερία (από το σύστημα εξουσίας) να αναφωνεί μέχρι και «Χάιλ
Χίτλερ» στη Βουλή. Παλιότερα όμως, αυτό το παρακράτος φώναζε «Χάιλ Χίτλερ» από τα
έδρανα της δεξιάς. Διαβάστε:
Μετά απο το χθεσινό περιστατικό στην βουλή, που ηταν οχι μονο μια τεράστια πρόκληση για την
δημοκρατία της χώρας αλλα προσβόλη και ασέβεια προς ολόκληρο τον ελληνικό λαό,
παραθέτουμε ενα απόσπασμα απο τα Πρακτικά της Βουλής του 1963, οταν τότε ακουστηκε για
πρώτη φορά το "Χάιλ Χίτλερ" εντός Κοινοβουλίου.
<<Τα "Χάιλ Χίτλερ" στη Βουλή το 1963.
Στις 13 Μαρτίου 1963, πριν από 50 χρόνια,ο βουλευτής της ΕΔΑ, Ηλίας Ηλιού, προσπαθεί να
τοποθετηθεί στη Βουλή, εκφράζοντας για μια ακόμη φορά, τη διαμαρτυρία του κόμματός του, για
όσα είχαν προηγηθεί στις εκλογές βίας και νοθείας του 1961, με αφορμή τη συζήτηση μιας σειράς
τροποποιήσεων στον νόμο περί Εσωτερικής Ασφάλειας του Ελληνικού Κράτους. Ο Ηλιού
διακόπτεται συνεχώς από την πτέρυγα των εδράνων, όπου βρίσκονται καθισμένοι οι βουλευτές
της ΕΡΕ του Κωνσταντίνου Καραμανλή.
Πρωτεργάτης των συνεχών διακοπών, είναι ο βουλευτής Κιλκίς, Κώστας Παπαδόπουλος γνωστός
οπλοφόρος αρχηγός της δεξιάς, παρακρατικής οργάνωσης Εθνικός Ελληνικός Στρατός (ΕΕΣ) που
συνεργάστηκε με τους Γερμανούς την περίοδο της Κατοχής.

Ο Ηλιού αρχίζει να ξετυλίγει το δράμα ενός χωριού του Κιλκίς, όπου ενώ το 1958 έχουν ψηφίσει
164 κάτοικοι την ΕΔΑ, τρία χρόνια μετά, η ΕΔΑ δε λαμβάνει καμιά ψήφο, χωρίς να έχει υπάρξει
κάποια μεταβολή στους εκλογικούς καταλόγους και ενώ έχουν πληθύνει οι καταγγελίες για όργιο
βίας εναντίον των κατοίκων. Ο Παπαδόπουλος συνεχίζει να τον διακόπτει και να τον ειρωνεύεται.
Ακολουθεί ο εξής διάλογος (διορθωμένα Πρακτικά της Βουλής, καθώς αφαιρέθηκαν ή
περικόπηκαν ολόκληρα κομμάτια):
Ηλίας Ηλιού (ΕΔΑ): Τα περί φασισμού και δημοκρατίας δε θα ημπορούσαν να φωτισθούν
καλύτερα από το φως του γεγονότος ότι 164 ψήφοι της Αριστεράς "εξηφανίσθηκαν" και δεν
έμεινε "ούτε ένας", όπως μας είπε ο μέγας δημοκράτης κ. Παπαδόπουλος. Δεν υπάρχει αμφιβολία
ότι οι φασίσται οι οποίοι επί Γερμανών έδρασαν, οι φασίσται αυτοί εξακολουθούν και σήμερον με
το προσωπείον της ελευθερίας και της δημοκρατίας να εφαρμόζουν τας αυτάς φασιστικάς
μεθόδους. Μη νομίζετε ότι η επίκλησις λέξεων κενών περιεχομένου περί δημοκρατίας και
ελευθερίας όταν απουσιάζουν τα γεγονότα, είναι δυνατόν να νομιμοποιήσουν τα φασιστικά μέτρα.
Κώστας Παπαδόπουλος (ΕΡΕ): Το ότι είμαι μέγας δημοκράτης το κρίνουν τα έργα μου και η
μεταστροφή του πραγματικά δημοκρατικού λαού του Κιλκίς, που επολέμησε ηρωικά και με
ψηφίζει συνεχώς και με φέρνει ως Λεωνίδαν πάντοτε μεταξύ των 300 βουλευτών. Ο λαός του
Κιλκίς μου δίδει 22.500 ψήφους. Τι σημαίνει τούτο; Ότι τα έργα μου μετέστρεψαν τον λαό και τον
έφεραν εις την πραγματικήν Δημοκρατίαν. Ηγωνίσθημεν και αγωνιζόμεθα υπερασπιζόμενοι την
πραγματικήν Δημοκρατίαν έναντι του κόκκινου φασισμού. Αι μέθοδοι που φέρνετε από τας
στέπας και τα τέλματα της Ανατολής θα ταφούν εκεί όπου εξεκίνησαν. Τον μεγάλον σας
πατερούλην τον Στάλιν μέχρι χθες τον ελατρεύατε και τον υμνούσατε, σήμερον ούτε το όνομά του
δεν θέλετε να ακούτε. Αυτή είναι η Δημοκρατία σας. Επέρασε η εποχή του σφαξίματος και της
κονσέρβας. Συνέλθετε και αλλάξατε μυαλά, σας προειδοποιούμεν ότι δεν πρόκειται να επιζήσετε
σε αυτόν τον τόπο, θα σας θάψωμεν, θα σας θάψη ο ελληνικός λαός, διότι αι θεωρείαι σας είναι
απηρχαιωμέναι, επέρασεν η εποχή της Δημοκρατίας σας, του μαχαιριού και της κονσέρβας. Μια
για πάντα ο κ. Ηλιού ας καθήση και ας κυττάξη τα χάλια του. Ημείς σώσαμεν τη Δημοκρατία από
τους δολοφόνους.
Ηλίας Ηλιού (ΕΔΑ): Ο κύριος συνάδελφος ημπόρεσε να βάλη εις την ναφθαλίνην την στολήν
του Γερμανού αξιωματικού, την οποίαν έφερε, δεν ημπόρεσεν όμως να βάλη...
(θόρυβος,φωναί,διαμαρτυρίαι,κωδωνοκρουσίαι, σφοδρά αναταραχή εις την αίθουσαν)
Πρόεδρος: Διακόπτεται η συνεδρίασις δια πέντε λεπτά.
Τι έχει συμβεί εκεί που τα πρακτικά αναφέρουν θόρυβος, φωναί, διαμαρτυρίαι κτλ, το περιγράφει
ο δημοσιογράφος Τάσος Κωστόπουλος στο βιβλίο του «Η αυτολογοκριμένη μνήμη - Τα Τάγματα
Ασφαλείας και η μεταπολεμική εθνικοφροσύνη», εκδόσεις Φιλίστωρ, 2005.
Ένας βουλευτής : Χάιλ Χίτλερ!
Κώστας Χιωτάκης (ΕΔΑ) : Στην Κατοχή, Παπαδόπουλε, τι έκανες!;
Γρηγόρης Λαμπράκης (ανεξάρτητος βουλευτής, συνεργαζόμενος με την ΕΔΑ) : Ήσουν
αξιωματικός των Ες - Ες !
Κώστας Παπαδόπουλος (ΕΡΕ): Σκάστε ρε πούστηδες!
Ο Παπαδόπουλος σηκώνεται από το έδρανο και συνεπικουρούμενος από άλλους βουλευτές της
ΕΡΕ και έναν κλητήρα της Βουλής επιτίθεται και γρονθοκοπεί τον βουλευτή της ΕΔΑ Αντώνη
Μπριλλάκη πριν ο Γρηγόρης Λαμπράκης τον ρίξει στο πάτωμα , ο οποίος με τη σειρά του δέχεται
επίθεση από τους υπόλοιπους εφορμούντες. "Πυροσβέστης" αναλαμβάνει ο Υπουργός
Δικαιοσύνης, Κώστας Παπακωνσταντίνου που κατηγορεί την ΕΔΑ για οργανωμένη επίθεση κατά

των βουλευτών. Η συνεδρίαση λήγει με το Προεδρείο να καταδικάζει "το πρωτοφανές γεγονός
διότι εφθάσαμεν εις το σημείον να ίδωμεν αίματα εις την αίθουσαν αυτήν από μωλωπισμούς".
Όταν δύο μήνες μετά ο Λαμπράκης θα δολοφονηθεί στη Θεσσαλονίκη, ορισμένοι θα
θυμηθούν τα προηγούμενα και για έναν επιπλέον λόγο: Ο Ξενοφών Γιοσμάς, ο καθοδηγητής
των Γκοτζαμάνη και Εμμανουηλίδη υπήρξε οργανωμένος διοικητής δοσιλογικού τμήματος
οπλοφόρων, στον ΕΕΣ του Παπαδόπουλου [για την ακρίβεια, των Παπαδόπουλων,
Αντώνη,Κώστα και Κυριάκου (που δεν είχαν συγγενική σχέση μεταξύ τους,αλλά
κοινή,ποντιακή καταγωγή)] με περιοχή ευθύνης και δράσης τα Πιέρια Όρη.
(πηγές, Στράτου Δορδανά, Η Γερμανική Στολή στη Ναφθαλίνη, εκδόσεις Βιβλιοπωλείο της
Εστίας, 2011, Τάσου Κωστόπουλου, Η αυτολογοκριμένη μνήμη - Τα Τάγματα Ασφαλείας και
η μεταπολεμική εθνικοφροσύνη, εκδόσεις Φιλίστωρ, 2005)>>. Πηγή - theinsider.gr
επιστροφή
Πώς να χρεωνόμαστε αστική κλήση σε τηλεφωνικές υπηρεσίες
Μου ήρθε ως μήνυμα. Δεν ξέρω αν ισχύει. Το δημοσιεύω γιατί αν ισχύει είναι χρήσιμη πρακτική
πληροφορία. ΗΓ
Ιανουάριος 18, 2013
Αντί να καλούμε 11880 βάζουμε πρόθεμα το 210 και στο τέλος 00, δηλ.210 11880 00 και
χρεωνόμαστε αστικό.
Το 11880 και γενικά όλες αυτές οι υπηρεσίες μας προσφέρουν την υπηρεσία σύνδεσης με έναν
αριθμό.
Είναι μια υπηρεσία που την προβάλλουν γιατί εμείς χρεωνόμαστε τα κέρατά μας ενώ αυτοί
κερδίζουν.
Ουσιαστικά μας πιάνουν κορόϊδα και το προβάλλουν σαν παρεχόμενη υπηρεσία. Ήρθε η ώρα να
τους κοροιδέψουμε εμείς.
Από σταθερό τηλέφωνο καλούμε το 210 1188000 που αν έχουμε εναλλακτικό πάροχο με δωρεάν
σταθερά δεν χρεωνόμαστε αν όχι την χρεωνόμαστε σαν αστική, και τους λέμε με συνδέετε στο 69
τάδε? και σου λένε "Ευχαριστούμε σας ενημερώνουμε ότι η χρέωση συνεχίζεται"
210 1188800 210 1188800 ΟΤΕ
210 1185000 210 1185000 VIVODI
210 1183300 210 1183300 Vodafone
210 1182100 210 1182100 Δεν την ξέρει η μάνα της
Ουσιαστικά αυτό που κάνουμε είναι: 210 + υπηρεσία + 00.
Οι εταιρείες αυτές ψοφάνε να τους καλέσουμε να μας συνδέσουν και να χρεωνόμαστε υποτίθεται.
Ιδίως κάτι μικρές σαν το 11821
Οι πενταψήφιοι αριθμοί έγιναν για να υπερχρεωνόμαστε, πχ το 14944 τηλεπληροφορίες ΟΤΕ
(φαρμακεία νοσοκομεία οπαπ κλπ)
Έχω
ένα
ενδεικτικό
πινακάκι
με
αυτούς
τους
αριθμούς
κλήσης.
14744 | Αποτελέσματα Παιχνιδιού "ΠΑΜΕ ΣΤΟΙΧΗΜΑ" 210 1474400 210 1474400
14844 | Ωρα Ελλάδος 210 1484400 210 1484400
14944 Εφημερεύοντα Νοσοκομεία, Φαρμακεία, Ιατροί (Αττικής, Θεσ/κης, Πατρών,
Κρήτης,Θεσσαλίας, Μυτιλήνης)
Δρομολόγια: Πλοίων, Ολυμπιακών Aερογραμμών- ΑEGEAN, OΣΕ, ΚΤΕΛ, Προαστιακού
Αποτελέσματα: SUPER 3, EXTRA 5, ΤΖΟΚΕΡ - ΛΟΤΤΟ - ΠΡΟΤΟ - ΠΡΟΠΟ – ΠΡΟΠΟ Γκόλ,
Εθνικό - Λαϊκό Λαχείο / Ιππόδρομος Ζώδια & Συνταγές (από τη Μαρία Λόη)

Δελτίο καιρού Ελλάδος & Ατμοσφαιρική Ρύπανση Αττικής
ΚΤΕΟ (Αθηνών, Θεσ/κης, Πατρών),
Διανυκτερεύοντα Βενζινάδικα Αττική) 210 1494400 210 1494400
Γενικά ότι πενταψήφιο αριθμό ξέρετε ισχύει το 210 + αριθμός + 00
Αυτά μόνο από σταθερό από κινητό δεν έχω δοκιμάσει ακόμα.
Άντε και καλές κλήσεις μην χρεώνεστε!
NEO!!!
Καλέστε 210 11889 00 και ζητήστε σύνδεση με κινητά ή σταθερά εξωτερικού προς όλον τον
κόσμο
επιστροφή

Προτεινόμενα
Υποστηρίξτε την εκστρατεία κατά της λαθροθηρίας με… ένα κλικ!
Αθήνα 08/05/2013
Κάθε άνοιξη τα άγρια πουλιά κάνουν ένα δύσκολο ταξίδι χιλιάδων χιλιομέτρων από την Αφρική
προς την Ελλάδα με σχεδόν καμία στάση για ύπνο, ξεκούραση, νερό ή τροφή. Δυστυχώς, ένα
σημαντικό ποσοστό δεν καταφέρνει να φτάσει στον προορισμό του λόγω εξάντλησης και πείνας,
ενώ όσα επιβιώνουν στο ταξίδι τους και σταθμεύουν στα πιο όμορφα Ιόνια νησιά, θανατώνονται
από πυροβολισμούς, με αποτέλεσμα να μην φτάσουν ποτέ στη Βόρεια Ευρώπη για να
αναπαραχθούν.
Αν και το ανοιξιάτικο κυνήγι έχει απαγορευτεί από το 1985, η Ελλάδα δεν εφαρμόζει ουσιαστικά
αυτήν την απαγόρευση, στερώντας από εκατομμύρια μεταναστευτικά πουλιά το δικαίωμα στη
ζωή.
Κάντε τώρα τη διαφορά: http://www.indiegogo.com/projects/a-safe-haven-for-wild-birdschanging-attitudes-towards-illegal-killing
Τη μέθοδο της μαζικής χρηματοδότησης (crowdfunding) για την οικονομική ενίσχυση της
εκστρατείας «Ασφαλή καταφύγια για τα άγρια πουλιά» (LIFE+11 INF/IT/000253, Αλλάζοντας τις
κοινωνικές αντιλήψεις για το παράνομο κυνήγι στη βόρεια Μεσόγειο) με στόχο την προστασία
της ευρωπαϊκής Βιοποικιλότητας χρησιμοποιεί για πρώτη φορά η Ελληνική Ορνιθολογική
Εταιρεία, σε μια προσπάθεια ενημέρωσης και ευαισθητοποίησης του ευρύ κοινού σε Ελλάδα και
εξωτερικό, αξιοποιώντας παράλληλα τις δυνατότητες των νέων τεχνολογιών και των μέσων
κοινωνικής δικτύωσης ως μια νέα μορφή περιβαλλοντικής επικοινωνίας.
Συγκεκριμένα, από σήμερα και για τους επόμενους 2 μήνες (μέχρι 7 Ιουλίου), όλοι όσοι
επισκέπτονται τη διεθνή πλατφόρμα indiegogo και τον παρακάτω σύνδεσμο
http://www.indiegogo.com/projects/a-safe-haven-for-wild-birds-changing-attitudes-towardsillegal-killing/x/2206667, έχουν την ευκαιρία και τη δυνατότητα να δείξουν την έμπρακτη
υποστήριξή τους στην εκστρατεία για την αντιμετώπιση της ανοιξιάτικης λαθροθηρίας στα Ιόνια
νησιά.
Να σημειωθεί ότι οποιοσδήποτε, από οποιοδήποτε σημείο του πλανήτη, μπορεί να καταθέσει την
οικονομική του ενίσχυση μέσω του indiegogo, βοηθώντας έτσι καθοριστικά στην υλοποίηση της
εκστρατείας. Ωστόσο, ακόμη και εάν κάποιος δεν μπορεί να συνεισφέρει χρηματικά, μπορεί να
προωθήσει την εκστρατεία αυτή σε φίλους, συγγενείς και γνωστούς.
Η Ελληνική Ορνιθολογική Εταιρεία θα διαθέσει τα χρήματα που θα συγκεντρωθούν μέσω των
υποστηρικτών της σε τοπικής και εθνικής εμβέλειας δράσεις ενημέρωσης και ευαισθητοποίησης.
Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με το πρόγραμμα, επισκεφτείτε:
Διεθνής σελίδα του προγράμματος
Ελληνική σελίδα του προγράμματος

Ελληνική σελίδα στο facebook
Η BirdLife International είναι μια διεθνής ένωση Μη Κυβερνητικών Περιβαλλοντικών
Οργανώσεων με εταίρους σε πάνω από 100 χώρες, 40 από τις οποίες δραστηριοποιούνται στην
Ευρώπη.
Η Ελληνική Ορνιθολογική Εταιρεία είναι ο εταίρος της BirdLife International στην Ελλάδα.
Σκοπός της Ορνιθολογικής είναι η μελέτη και η προστασία των άγριων πουλιών και των βιοτόπων
τους.
επιστροφή
Προτεινόμενο Ψήφισμα για τα Κέντρα Πρόληψης
Απρίλιος 25, 2013
Από: Σωματείο Εργαζομένων Κέντρων Προληψης Εξάρτησης <prolipsiworkers@gmail.com>
Η πρόληψη της χρήσης ναρκωτικών στην Ελλάδα υλοποιείται κυρίως από τα 71 Κέντρα
Πρόληψης των Εξαρτήσεων και Προαγωγής της Ψυχοκοινωνικής Υγείας.
Τα Κέντρα Πρόληψης λειτουργούν σε όλη την Ελλάδα για περισσότερα από 10 χρόνια
καλύπτοντας τις 13 Διοικητικές Περιφέρειες και τους 49 από τους 51 νομούς της χώρας.
Επιχορηγούμενα από το Υπουργείο Υγείας και το Υπουργείο Εσωτερικών (μέσω των Κεντρικών
Αυτοτελών Πόρων της Αυτοδιοίκησης) αποτελούν ένα αποκεντρωμένο δίκτυο υπηρεσιών πρώτης
γραμμής με στόχο την ενίσχυση των τοπικών πληθυσμών για την αποτροπή κάθε μορφής
εξάρτησης και την προαγωγή της ψυχοκοινωνικής υγείας των πολιτών, μέσα από την
επιστημονικά τεκμηριωμένη ενημέρωση και εκπαίδευσή τους.
Το έργο αυτό, μάλιστα, επιτελείται σε συνθήκες υποχρηματοδότησης και υποστελέχωσης (σήμερα
εργάζονται στα Κέντρα Πρόληψης λιγότεροι από 400 εργαζόμενοι, ώστε η αναλογία εργαζομένων
προς τον πληθυσμό υπολείπεται του 1/25.000).
Εξαιτίας του παρωχημένου, ιδιότυπου θεσμικού καθεστώτος τους, τα Κέντρα Πρόληψης απέχουν
πολύ από το να είναι μόνιμες δομές, με σαφή, πάγια και κεντρική κρατική χρηματοδότηση που θα
ανταποκρίνεται στις ανάγκες τους. Η ισχύουσα «Προγραμματική Σύμβαση για την Λειτουργία
των Κέντρων Πρόληψης» είναι το μόνο "έδαφος" υποτυπώδους ρύθμισης μιας σειράς
λειτουργικών, επιχειρησιακών και άλλων ζητημάτων. Η Σύμβαση αυτή λήγει εντός του 2013 και
ακόμη δεν έχει υπάρξει έμπρακτο ενδιαφέρον για τη διαδικασία ανανέωσής της από τους
συναρμόδιους Φορείς (Υπουργείο Εσωτερικών, Υπουργείο Υγείας, ΚΕΔΕ, ΟΚΑΝΑ, ΕΕΤΑΑ
ΑΕ).
Τα τρία τελευταία χρόνια τα Κέντρα Πρόληψης λειτουργούν με λιγότερο από το 35% της προϋπολογισμένης και κοινά συμφωνημένης με βάση τις ανάγκες τους- χρηματοδότησης. Εξ
αιτίας της ακραίας υποχρηματοδότησης τα Κέντρα Πρόληψης, αδυνατώντας να αντεπεξέλθουν
στα πάγια έξοδά τους, κινδυνεύουν σοβαρά με διακοπή της λειτουργίας τους. Μάλιστα, ήδη
υπάρχουν στις δομές εργαζόμενοι απλήρωτοι ως και 6 μήνες.
Όσες/όσοι θέλετε να βοηθήσετε περισσότερο, μπορείτε να βρείτε και να προωθήσετε την εκδοχή
στην αγγλική:
See also
http://www.avaaz.org/en/petition/Keep_Greek_Prevention_Centers_and_their_services_alive/?cgS
NHab
Petition:
Επειδή δεν μπορούμε να επιτρέψουμε την διακοπή της συμβουλευτικής υποστήριξης των
κατοίκων της περιοχής μας και ιδιαίτερα των νέων για προβλήματα που σχετίζονται με τις
εξαρτήσεις αλλά την ψυχοκοινωνική υγεία γενικότερα,
Επειδή δεν μπορούμε να επιτρέψουμε την διακοπή των παρεμβάσεων πρόληψης και ενίσχυσης
παιδιών και εφήβων εντός και εκτός σχολικού πλαισίου, καθώς και των εκπαιδευτικών τους,
Επειδή δεν μπορούμε να επιτρέψουμε την διακοπή της δωρεάν στήριξης της οικογένειας μέσω
ομάδων γονέων,

Επειδή η ενίσχυση του Κράτους Πρόνοιας είναι για εμάς προτεραιότητα στην σημερινή εποχή
πολύπλευρης κρίσης της ελληνικής κοινωνίας, με έμφαση στην δωρεάν, δημόσια πρόσβαση όλων
σε Παιδεία και Υγεία,
Ζητούμε από τον Πρωθυπουργό, τους Υπουργούς Εσωτερικών & Υγείας, το Δ.Σ. της ΚΕΔΕ και
το Δ.Σ. του ΟΚΑΝΑ:
- Την βιωσιμότητα όλων των υφιστάμενων Κέντρων Πρόληψης της Εξάρτησης και όλων των
υφιστάμενων θέσεων εργασίας ως ειδικών αποκλειστικά για την πρόληψη της εξάρτησης και την
προαγωγή της ψυχοκοινωνικής υγείας.
- Την καταβολή όλων των οφειλών του Υπουργείου Εσωτερικών, του Υπουργείου Υγείας και του
ΟΚΑΝΑ.
- Την άμεση έναρξη της διαδικασίας ανανέωσης της Προγραμματικής Σύμβασης για την
Λειτουργία των Κέντρων Πρόληψης, που λήγει το 2013.
- Τη χρηματοδότησή τους για το 2013 με βάση την Προγραμματική Σύμβαση, τις λειτουργικές και
επιχειρησιακές ανάγκες των δομών και ως ελάχιστη συμβολή στην υγεία των συμπολιτών μας,
ιδιαίτερα της νεολαίας.
- Την επίλυση του θεσμικού προβλήματος των Κέντρων Πρόληψης, με μετεξέλιξή τους σε
μόνιμες δημόσιου χαρακτήρα δομές, με σαφή, πάγια και κεντρική κρατική χρηματοδότηση και
εργασιακή ασφάλεια του συνόλου του προσωπικού τους χωρίς εξαιρέσεις.
Παρακάτω οι ηλεκτρονικοί σύνδεσμοι συλλογής υπογραφών για την σωτηρία των
Κέντρων Πρόληψης:
1). Το Ψήφισμα στα ελληνικά ---->
ΕΔΩ<http://www.gopetition.com/petitions/%CE%BA%CF%81%CE%B1%CF%84%CE%AC%C
E%BC%CE%B5-%CF%84%CE%B1%CE%BA%CE%AD%CE%BD%CF%84%CF%81%CE%B1%CF%80%CF%81%CF%8C%CE%BB%CE%B7%CF%88%CE%B7%CF%82%CF%84%CE%B7%CF%82%CE%B5%CE%BE%CE%AC%CF%81%CF%84%CE%B7%CF%83%CE%B7%CF%82%CE%B6%CF%89%CE%BD%CF%84%CE%B1%CE%BD%CE%AC.html>
2). Το Ψήφισμα στα αγγλικά ---->
ΕΔΩ<http://www.avaaz.org/en/petition/Keep_Greek_Prevention_Centers_and_their_services_aliv
e/?cgSNHab>
Προτεινόμενοι ιστότοποι: 1. Δασαρχείο, Πανελλήνιο 2. Παρατηρητήριο της Κοινωνίας των
Πολιτών




Το dasarxeio.wordpress.com ή dasarxeio.com δεν εκπροσωπεί κανέναν φορέα, δημόσια αρχή
ή νομικό πρόσωπο.
Στόχος μας είναι η συνεχής ενημέρωση σε θέματα δασικού και περιβαλλοντικού
ενδιαφέροντος. Για τον σκοπό αυτό, καθημερινά αναζητούμε στον ημερήσιο και περιοδικό
τύπο – έντυπο και ηλεκτρονικό – σχετικές δημοσιεύσεις και καταχωρούμε την διαδρομή
δημοσίευσης τους (λινκ) η/και το κείμενο τους, έτσι ώστε ο αναγνώστης να έχει πρόσβαση σε
αυτές από μια μόνο ηλεκτρονική σελίδα. Η αναδημοσίευση κειμένου σε καμία περίπτωση δεν
σημαίνει και αποδοχή των απόψεων του συντάκτη.
Επίσης, καταχωρούμε έγγραφα, όπως, πρόσφατους νόμους, υπουργικές αποφάσεις και
εγκυκλίους, που σχετίζονται με την δασική υπηρεσία, ώστε να είναι διαθέσιμα και εύκολα
προσβάσιμα σε κάθε ενδιαφερόμενο. Πηγές μας είναι, κυρίως, οι ιστοσελίδες της Βουλής των
Ελλήνων, του Εθνικού Τυπογραφείου και του προγράμματος Διαύγεια.
Πανελλήνιο Παρατηρητήριο Κοινωνίας Πολιτών
Με την ίδρυση του Πανελλήνιου Παρατηρητήριου των Οργανώσεων της Κοινωνίας Πολιτών,
ένα νέο ελπιδοφόρο μήνυμα δικτύωσης και συνεργασίαςγεννήθηκε κι απλώνεται σ' όλη την
χώρα. Ένα νέο μήνυμα που συνδέεται με το κίνημα κοινωνικής αλληλεγγύης, οικολογίας

οριζόντιας επικοινωνίας, με κινητήρια δύναμη τους ενεργούς πολίτες και τα κοινωνικά δίκτυα
δημιουργώντας ένα κοινό όραμα. http://paratiritiriokp.gr/
επιστροφή
Βιβλίο: Βιομηχανικές Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας (Β.ΑΠΕ) με... κριτική ματιά
Μια νέα δράση, στον χώρο των εκδόσεων αυτή τη φορά, επιχειρεί ο Περιβαλλοντικός
Πολιτιστικός Όμιλος Μάνης εκδίδοντας ένα 96σέλιδο βιβλίο με τίτλο:
«Βιομηχανικές Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας (Β.ΑΠΕ) με... κριτική ματιά
(Ενεργειακός σχεδιασμός – Ανεμογεννήτριες – Φωτοβολταϊκά)».
Το βιβλίο αυτό επιχειρεί με απλό, αλλά τεκμηριωμένο τρόπο, να καλύψει ένα μέρος από το
μεγάλο έλλειμμα ενημέρωσης και ένα μέρος από το τεράστιο πλεόνασμα παραπληροφόρησης που
υπάρχει, σχετικά με τις Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας (ΑΠΕ).
Παρουσιάζει θέματα όπως:
ενεργειακή κάλυψη από ΑΠΕ, απόψεις και επισημάνσεις
περιβαλλοντικών οργανώσεων, επιστημονικές μελέτες και έρευνες σχετικά με τις ΑΠΕ και
ιδιαίτερα την αιολική ενέργεια, στατιστικά στοιχεία και δημοσιεύματα από τον ευρωπαϊκό και
διεθνή χώρο, προβλήματα που δημιουργούνται από τις ΑΠΕ και τους περιορισμούς τους, που
είναι πλέον απολύτως τεκμηριωμένα επιστημονικώς και παραδεκτά ακόμα και από τους
φανατικούς υποστηρικτές των ΑΠΕ.
Επίσης παρουσιάζει την κατάσταση στην Ελλάδα, στη Λακωνία και στη Μάνη, όσον αφορά
στον ενεργειακό σχεδιασμό και στους λόγους που έχουν παρουσιαστεί τόσα προβλήματα, παρότι
δεν είναι ευραίως γνωστά και παρότι τεχνηέντως αποσιωπούνται ή παραβλέπονται, με κυριότερα
όλων, τη σημαντική αύξηση της τιμής του ρεύματος, τη μη αναστρέψιμη υποβάθμιση και
ομογενοποίηση του φυσικού, δομημένου και μνημειακού περιβάλλοντος και τέλος, την
καταβύθιση της οικονομίας, λόγω της εισαγώμενης και πανάκριβης τεχνολογίας που χρειάζεται
για να υποστηριχθούν.
Έτσι, λοιπόν, με αυτό το βιβλίο παρουσιάζεται μια κριτική θεώρηση των ΑΠΕ και ειδικότερα
της αιολικής και ηλιακής στη βιομηχανική τους μορφή ΚΑΙ για την απόδοσή τους, ΚΑΙ για τον
τρόπο χωροθέτησης, ΚΑΙ για τον τρόπο επιδότησής, ΚΑΙ για τον τρόπο ένταξής τους στον
ενεργειακό σχεδιασμό της χώρας, ΚΑΙ για τις επιπτώσεις όλων των παραπάνω.
Σημειωτέον πως ο Περιβαλλοντικός Πολιτιστικός Όμιλος Μάνης δεν είναι αντίθετος στις ΑΠΕ
γενικώς, τουναντίον, υποστηρίζει την ανάγκη απεξάρτησης από τα ορυκτά καύσιμα και το ρόλο
που μπορεί να διαδραματίσουν οι ΑΠΕ, όχι όμως χωρίς σοβαρό σχεδιασμό, μελέτες και πλαίσιο
και όχι με σχεδόν αποκλειστικά θεωρούμενες ΑΠΕ τις Α/Γ και τα Φ/Β με τον τρόπο που
αναπτύσσονται ως τώρα. Γι’ αυτό και στο τελευταίο κεφάλαιο του βιβλίου, προβαίνει σε
συμπεράσματα και προτάσεις, ώστε το όποιο όφελος υπάρχει από τις ΑΠΕ, να είναι υπέρ του
πολίτη και του περιβάλλοντος και όχι το αντίθετο.
Το βιβλίο θα έχει τιμή λιανικής μόλις 5 ευρώ και θα διατίθεται από το σύλλογό μας και από
συνεργαζόμενα βιβλιοπωλεία.
Για τυχόν παραγγελίες επικοινωνήστε
τηλεφωνικά στο 6939-36.16.52 ή με μέιλ στο
peripolomanis@gmail.com.
επιστροφή
Προτεινόμενη δράση: Κοινωνικό Παντοπωλείο
ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΥ ΠΑΝΤΟΠΩΛΕΙΟΥ – ΟΙΚΟΛΟΓΙΚΟΥ ΣΤΕΚΙΟΥ
ΑΠΟ ΤΗ Θεματική Ομάδα ΕΡΓΑΣΙΑΣ – ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ των Οικολόγων
Πράσινων
Μάιος 31, 2013
Η ΘΟ Εργασίας και Κοινωνικής Οικονομίας ως αρμόδια για θέματα Κοινωνικής Οικονομίας
δημιούργησε το Κοινωνικό Παντοπωλείο - Οικολογικό Στεκι (Κοιν. Σεπ). Ο σκοπός της

δημιουργίας του Κοιν.Σεπ. είναι διττός: Αφενός η άμεση (δίχως μεσάζοντες) πώληση βιολογικών
προϊόντων και σε τιμές χωρίς εμπορικό κέρδος και αφετέρου η υποστήριξη μικρών παραγωγών
που επιζητούν διέξοδο προς την αγορά, αλλά και βοήθεια σε διαδικαστικά θέματα (πιστοποίηση
κ.λπ.).
Το φιλόδοξο σχέδιο της ΘΟ ξεκίνησε με τη δημιουργία ενός Καταστατικού (ήδη έχουν υπογράψει
οι 7 που χρειάζεται για να κατατεθεί στο υπ. Ανάπτυξης). Στη συνέχεια προβλέπεται η ανεύρεση
χώρου και η διάθεση των προϊόντων (στην αρχή περιορισμένου αριθμού). Παράλληλα, στο χώρο
όπου θα υπάρχουν τα προϊόντα, υπάρχει η σκέψη να δίνεται η δυνατότητα στους ενδιαφερόμενους
να παραμένουν για κάποιο χρονικό διάστημα (μια μορφή καφενείου/στεκιού) και να
καταναλώνουν τα προϊόντα που θα διατίθενται για πώληση (κρασί, ελιές, παξιμάδια κ.λπ.), αλλά
και να γίνονται συναφείς με το αντικείμενο της Κοινωνικής Οικονομίας και Αλληλεγγύης
εκδηλώσεις.
Η ΘΟ απευθύνεται σε όλους τους ευαισθητοποιημένους σε θέματα αλληλέγγυας οικονομίας ώστε
να γραφτούν μέλη του κοιν.σεπ (30 ευρώ το χρόνο) αλλά και να κάνουν γνωστή αυτή ντην
προσπάθεια σε όσο περισσότερο κόσμο είναι δυνατόν (προμηθευτές και καταναλωτές) . Όποιος
γνωρίζει κάτι σχετικό με χώρο στο Εμπορικό Τρίγωνο της Αθήνας ας επικοινωνήσει μαζί μας.
Πληροφορίες Ιωάννα Τάγαρη: 3306301 (106)
Νίκος Σαραντάκης 3306301 (113)
Καίτη Χόρτη (υπεύθυνη ΠΣ στη ΘΟ) 6947 345026
επιστροφή
Διαδραστικός χάρτης με τις προστατευόμενες περιοχές στην ΕΕ
Λάβαμε από το φίλο και συναγωνιστή Tasos Krommydas στις 22 Μαϊου 2013 την παρακάτω
εφαρμογή της ΕΕ. Πρόκειται για ένα διαδραστικό χάρτη με τις προστατευόμενες περιοχές στην
ΕΕ. Ευχαριστούμε ΗΓ
http://discomap.eea.europa.eu/map/EEABasicviewer/?&extent={%22xmin%22:4024564.1635079263,%22ymin%22:2531713.8629469895,%22xmax%22:5524560.9061000245,
%22ymax%22:10300161.92162395,%22spatialReference%22:{%22wkid%22:102100}}&appid=
8c6ce24548b344ae852ab6308ac3c50a
επιστροφή
Προτεινόμενο Βίντεο: «HARP». Ένα υπερόπλο
Παρακολουθήστε μια σειρά για το πείραμα HARP. Μετά το λεπτό 11.30 έχει ιδιαίτερο
ενδιαφέρον.
http://www.youtube.com/watch?v=N0mjS-tvVLY
επιστροφή
Προτεινόμενο Βίντεο: Pedro Olalla: Γιατί η Ελλάδα; Και γιατί τα Ελληνικά;
Το λάβαμε με μήνυμα από την Παναγιώτα Νταλταγιάννη και ευχαριστούμε. Το είδαμε και
ενθουσιαστήκαμε. Η έκπληξη προήλθε στο τέλος. Η μουσική είναι του δικού μας Βαγγέλη
Φάμπα, που διοργανώνει κάθε χρόνο το Φεστιβάλ Πολιτισμικών Διαλόγων- Ίκαρος.
Συγχαρητήρια για το συνολικό αποτέλεσμα στους συντελεστές. ΗΓ
19-4-2013
Σας στέλνω κάτι που αξίζει να το δείτε, όταν θα έχετε χρόνο, γιατί κρατάει γύρω στα 40
λεπτά…!!!

Πρόκειται για την συναρπαστική ομιλία του γνωστού ελληνιστή Pedro Olalla στην Ημερίδα
Κλασσικού Πολιτισμού του Σαγούντο της Ισπανίας.
Εκτός ότι μαθαίνει κανείς πολλά, συνειδητοποιεί πόσα ΔΕΝ μαθαίνει στο σχολείο, ή τα μαθαίνει
πρόχειρα και στα γρήγορα. Επίσης συνειδητοποιεί, πόσες πολλές Ελληνικές λέξεις υπάρχουν
ατόφιες στις λατινογενείς γλώσσες. Θεωρώ ότι τέτοια video θα μπορούσαν να εγείρουν το
ενδιαφέρον των μαθητών γύρω από την γλώσσα μας και την κουλτούρα μας, αν βέβαια
χρησιμοποιούνταν στα σχολεία
Πιστεύω πως το παρακάτω βίντεο θα σαγηνέψει όλους (ή τους περισσότερους), ακόμη κι αυτούς
που με σκεπτικισμό βλέπουν / ακούν τους επαίνους της Ελλάδας.
ΥΓ. Υπάρχουν ελληνικοί υπότιτλοι. Αξίζει να τους εκμεταλλευτείτε. Αξίζει τον κόπο να δει
κανείς και να διαδώσει το πιο κάτω βίντεο.
http://www.lifo.gr/tv/the-tube/1224
ή με υπότιτλους:
http://www.youtube.com/watch?feature=player_embedded&v=U9NeWHJ3yw8#!
επιστροφή
Προτεινόμενο βίντεο: Αντιμετώπιση του τετράνυχου με βιολογικό τρόπο
Αντιμετώπιση του τετράνυχου με βιολογικό τρόπο
April 29, 2013 http://www.youtube.com/watch?feature=player_embedded
<http://www.youtube.com/watch?feature=player_embedded&v=MYwr7fbd8A8>
&v=MYwr7fbd8A8#!
επιστροφή
Προτεινόμενη ιστοσελίδα: Συντήρηση Αρχαιοτήτων και Έρων Τέχνης
Πολύ ενδιαφέρουσα ιστοσελίδα με πολλά και σημαντικά δημοσιεύματα. Ψάξτε την.
Συντήρηση Αρχαιοτήτων & Έργων Τέχνης
http://saet10.wordpress.com/2011/03/page/2/
επιστροφή
Προτεινόμενη βιβλιογραφία: Τα Άπαντα του Καβάφη
Για τα 150 χρόνια από τη γέννησή του. Ευχαριστούμε την PANAGIOTA DALTAGIANNI που
μας έστειλε την πολύτιμη αυτή συλλογή για τον Κ. Καβάφη.
ΗΓ
Άπαντα Κωνσταντίνος Π. Καβάφης
25 Μαΐου 2013
Αυτοβιογραφικό σημείωμα του Κ.Π. Καβάφη (1863-1933)
«Είμαι Κωνσταντινουπολίτης την καταγωγήν, αλλά εγεννήθηκα στην Αλεξάνδρεια - σ' ένα σπίτι της
οδού Σερίφ· μικρός πολύ έφυγα, και αρκετό μέρος της παιδικής μου ηλικίας το πέρασα στην Αγγλία.
Κατόπιν επισκέφθην την χώραν αυτήν μεγάλος, αλλά για μικρόν χρονικόν διάστημα. Διέμεινα και
στη Γαλλία. Στην εφηβικήν μου ηλικίαν κατοίκησα υπέρ τα δύο έτη στην Κωνσταντινούπολι. Στην
Ελλάδα είναι πολλά χρόνια που δεν επήγα. Η τελευταία μου εργασία ήταν υπαλλήλου εις ένα
κυβερνητικόν γραφείον εξαρτώμενον από το υπουργείον των Δημοσίων Έργων της Αιγύπτου. Ξέρω
Αγγλικά, Γαλλικά και ολίγα Ιταλικά».

Για τους αγγλομαθείς φίλους αλλά και για όσους ψάχνουν φωτογραφίες, ηχογραφήσεις,
απεικονίσεις του Καβάφη, στο http://cavafis.compupress.gr/index.htm υπάρχει πλήρης καταγραφή
στοιχείων για τον Κ. Καβάφη. Επιλέγουμε:
Through the pages of this WWW tribute, you will find:
1. a collection of most of Cavafy's poems,
2. an extensive biography (in English and in Greek),
3. a special tribute to the "Cavafy" movie (English),
4. a gallery with a few photos, paintings, presentations (for use in a classroom) and
manuscripts
5. passages from articles, criticisms, memories (Greek),
6. news about symposiums, Cavafy's house, researches etc. (Greek)
7. a short list of some important publications (Greek) of Cavafy's works (and about Cavafy's
works) and a list of recordings (Greek) based on Cavafy's poems,
8. mythological & historical personages in Cavafy's work (Greek),
9. a list of references and awards this site has received (English),
10. a list of links to Greek Literature Sites (English)
Κωνσταντίνος Π. Καβάφης - Ποιήματα
Ακολουθεί ο πλήρης κατάλογοςτων ποιημάτων του Κ.Π. Καβάφη στα ελληνικά (154
αναγνωρισμένα, 75 ανέκδοτα, 27 αποκηρυγμένα). Μπορείτε, πλέον, να διαβάσετε ΟΛΑ τα
ποιήματα.
Τα ποιήματα διακρίνονται σε ομάδες με χρονολογικά κριτήρια.
Για την ανάλυση ιστορικών και μυθολογικών προσώπων στα ποιήματα μπορείτε να κάνετε κλικ
εδώ.
Η ποίησή του χαρακτηρίζεται από έντονη συμβολιστική τάση που συνδυάζεται με λιτό και
διαχρονικά επίκαιρο λόγο.
1896-1904
[1897] Τείχη
[1897] Ενας γέρος
[1897] Τα άλογα του Αχιλλέως
[1898] Δέησις
[1898] Η κηδεία του Σαρπηδόνος
[1899] Κεριά
[1899] Το πρώτο σκαλί
[1901] Che fece .... il gran rifiuto
[1901] Η ψυχές των γερόντων
[1901] Διακοπή
[1903] Τα παράθυρα
[1903] Θερμοπύλες
[1904] Απιστία
[1904] Περιμένοντας τους Βαρβάρους
[1904] Φωνές
[1904] Επιθυμίες
1905-1915
[1905] Τρώες
[1906] Ο Βασιλεύς Δημήτριος
[1907] Η Συνοδεία του Διονύσου
[1908] Μονοτονία
[1909] Ούτος Εκείνος
[1909] Τα βήματα
[1910] Η Πόλις
[1910] Η Σατραπεία

[1911] Μάρτιαι Ειδοί
[1911] Τελειωμένα
[1911] Τυανεύς Γλύπτης
[1911] Απολείπειν ο Θεός Αντώνιον
[1911] Ιωνικόν
[1911] Η Δόξα των Πτολεμαίων
[1911] Ιθάκη
[1911] Τα επικίνδυνα
[1912] Φιλέλλην
[1912] Ηρώδης Αττικός
[1912] Αλεξανδρινοί Βασιλείς
[1912] Επέστρεφε
[1912] Στην εκκλησία
[1913] Πολύ σπανίως
[1913] Οσο μπορείς
[1913] Του μαγαζιού
[1913] Επήγα
[1914] Λυσίου γραμματικού τάφος
[1914] Ευρίωνος τάφος
[1914] Πολυέλαιος
[1914] Μακρυά
[1915] Σοφοί δε προσιόντων
[1915] Ο Θεόδοτος
[1915] Στου καφενείου την είσοδο
[1915] Ομνύει
[1915] Μια νύχτα
[1915] Θάλασσα του πρωϊού
[1915] Ζωγραφισμένα
[1915] Οροφέρνης
[1915] Η Μάχη της Μαγνησίας
[1915] Μανουήλ Κομνηνός
[1915] Η δυσαρέσκεια του Σελευκίδου
1916-1918
[1916] Οταν διεγείρονται
[1916] Εν τη οδώ
[1916] Ενώπιον του αγάλματος του Ενδυμίωνος
[1917] Εν πόλει της Οσροηνής
[1917] Πέρασμα
[1917] Για τον Αμμόνη, που πέθανε 29 ετών, στα 610
[1917] Ένας Θεός των
[1917] Εν εσπέρα
[1917] Ηδονή
[1917] Γκρίζα
[1917] Ιασή Τάφος
[1917] Εν Τω Μηνί Αθύρ
[1917] Ετσι πολύ ατένισα
[1917] Ιγνατίου τάφος
[1917] Μέρες του 1903
[1917] Η προθήκη του καπνοπωλείου
[1918] Καισαρίων
[1918] Θυμήσου, σώμα...
[1918] Λάνη τάφος
[1918] Νόησις

[1918] Η διορία του Νέρωνος
[1918] Πρέσβεις απ' την Αλεξάνδρεια
[1918] Αριστόβουλος
[1918] Εις το επίνειον
[1918] Αιμιλιανός Μονάη, Αλεξανδρεύς, 628-655 μ.Χ.
[1918] Απ'τες εννιά
[1918] Κάτω απ΄το σπίτι
[1918] Το διπλανό τραπέζι
1919-1933
[1919] Ο ήλιος του απογεύματος
[1919] Ίμενος
[1919] Των Εβραίων (50 μ.Χ.)
[1919] Να μείνει
[1919] Δημητρίου Σωτήρος (162-150 π.Χ.)
[1919] Του Πλοίου
[1920] Είγε Ετελεύτα
[1920] Νέοι της Σιδώνος (400 μ.Χ.)
[1920] Για Νάρθουν[1920] Ο Δαρείος
[1920] Αννα Κομνηνή
[1921] Βυζαντινός Άρχων, Εξόριστος, Στιχουργών
[1921] Η Αρχή των
[1921] Εύνοια του Αλεξάνδρου Βάλα
[1921] Μελαγχολία του Ιάσονος Κλεάνδρου· ποιητού εν Κομμαγηνή· 595 μ.Χ.
[1921] Ο Δημάρατος
[1921] Εκόμισα εις την Τέχνη
[1921] Από την σχολήν του περιωνύμου φιλοσόφου
[1921] Τεχνουργός Κρατήρων
[1922] Υπέρ της Αχαϊκής Συμπολιτείας πολεμήσαντες
[1922] Προς τον Αντίοχον Επιφανή
[1922] Σ' ένα βιβλίο παλιό[1923] Εν απογνώσει
[1923] Ο Ιουλιανός, ορών ολιγωρίαν
[1923] Επιτύμβιον Αντιόχου, βασιλέως Κομμαγηνής
[1923] Θέατρον της Σιδώνος (400 μ.Χ.)
[1924] Ο Ιουλιανός εν Νικομηδεία
[1924] Πριν τους αλλάξει ο Χρόνος
[1924] Ηλθε για να διαβάσει
[1924] Το 31 π.Χ. στην Αλεξάνδρεια
[1924] Ο Ιωάννης Καντακουζηνός υπερισχύει
[1925] Τέμεθος, Αντιοχεύς· 400 μ.Χ.
[1925] Από υαλί χρωματιστό
[1925] Το 25ον έτος του βίου του
[1925] Εις Ιταλικήν παραλίαν
[1925] Στο πληκτικό χωριό
[1925] Απολλώνιος ο Τυανεύς εν Ρόδω
[1926] Η αρρώστια του Κλείτου
[1926] Εν δήμω της Μικράς Ασίας
[1926] Ιερεύς του Σεραπίου
[1926] Μέσα στα καπηλειά
[1926] Μεγάλη συνοδεία εξ ιερέων και λαϊκών
[1926] Σοφιστής απερχόμενος εκ Συρίας
[1926] Ο Ιουλιανός και οι Αντιοχείς

[1927] Αννα Δαλασσηνή
[1927] Μέρες του 1896
[1927] Δύο νέοι, 23 έως 24 ετών
[1927] Παλαιόθεν Ελληνίς
[1927] Μέρες του 1901
[1928] Ουκ έγνως
[1928] Ένας νέος, της Τέχνης του Λόγου - στο 24ον έτος του
[1928] Εν Σπάρτη
[1928] Εικών εικοσιτριετούς νέου καμωμένη από φίλον του ομήλικα, ερασιτέχνην
[1928] Εν μεγάλη Ελληνική αποικία, 200 π.Χ.
[1928] Ηγεμών εκ δυτικής Λιβύης
[1928] Κίμων Λεάρχου, 22 ετών, σπουδαστής Ελληνικών γραμμάτων (εν Κυρήνη)
[1928] Εν πορεία προς την Σινώπην
[1928] Μέρες του 1909, '10, και '11
[1929] Μύρης· Αλεξάνδρεια του 340 μ.Χ.
[1929] Αλέξανδρος Ιανναίος, και Αλεξάνδρα
[1929] Ωραία λουλούδια και άσπρα ως ταίριαζαν πολύ
[1929] Άγε, ω βασιλεύ Λακεδαιμονίων
[1929] Στον ίδιο χώρο
[1930] Ο καθρέπτης στην είσοδο
[1930] Ρωτούσε για την ποιότητα
[1930] Ας φρόντιζαν
[1931] Κατά τες συνταγές αρχαίων Ελληνοσύρων μάγων
[1931] Στα 200 π.Χ.
[1932] Μέρες του 1908
[1933] Εις τα περίχωρα της Αντιοχείας
Τα Ανέκδοτα (1877;-1923)
[1877;] [More happy thou, performing Member]
[1882] Leaving Therapia
[1882;] Darkness and Shadows
[1884;] Αν μ' Ηγάπας
[1884;] Προς τας Κυρίας
[1884;] Ο Βεϊζαδές προς την Ερωμένην του
[1884] [Dunya Guzeli]
[1885] Όταν, φίλοι μου, αγαπούσα...
[1885] Το Νιχώρι
[1891] Αλληλουχία κατά τον Βωδελαίρον
[1892] [Η Κόρη του Μενκερά]
[1892] «Nous n'osons plus chanter les roses»
[1892] Ινδική Εικών
[1892] Πελασγική Εικών
[1892] Το Μετέπειτα
[1892] Οι Μιμίαμβοι του Ηρώδου
[1892] Κυανοί Οφθαλμοί
[1893] [Οι Τέσσαρες Τοίχοι της Κάμαράς μου]
[1893] Έμπορος Αλεξανδρεύς
[1893] Λαγίδου Φιλοξενία
[1893] Εν τω Κοιμητηρίω
[1893] Πριάμου Νυκτοπορία
[1893] Επιτάφιον
[1893] Θεατής Δυσαρεστημένος
[1894] Όποιος Απέτυχε
[1894] Το Πιόνι

[1894] Τρόμος
[1894] Στο Σπίτι της Ψυχής
[1894] [Βροχή]
[1895] [La Jeunesse Blanche]
[1895] Γνωρίσματα
[1895] Αιωνιότης
[1896] Σύγχυσις
[1896] Λήθη
[1896] Σαλώμη
[1896] Χαλδαϊκή Εικών
[1896] Ο Ιουλιανός εν τοις Μυστηρίοις
[1897] Η Τράπεζα του Μέλλοντος
[1897] [Αδύνατα]
[1897] Πρόσθεσις
[1897] Ανθοδέσμαι
[1898] Λοεγκρίν
[1898] Η Υποψία
[1899;] Στρατηγού Θάνατος
[1899] Η Επέμβασις των Θεών
[1899] Ο Βασιλεύς Κλαύδιος
[1899] Η Ναυμαχία
[1900] Όταν ο Φύλαξ είδε το Φως
[1900] Οι Εχθροί
[1903] Τεχνητά Άνθη
[1903;] Θεόφιλος Παλαιολόγος
[1903;] Δυνάμωσις
[1904] Ο Σεπτέμβρης του 1903
[1904] Ο Δεκέμβρης του 1903
[1904] Ο Γεννάρης του 1904
[1904] Σταις Σκάλαις
[1904] Στο Θέατρο
[1906] Ποσειδωνιάται
[1907] Το Τέλος του Αντωνίου
[1908] 27 Ιουνίου 1906, 2 μ.μ.
[1908] Κρυμμένα
[1911] Έρωτος Άκουσμα
[1913] «Τα δ' άλλα εν Άδου τοις κάτω μυθήσομαι»
[1913] Έτσι
[1914] Επάνοδος από την Ελλάδα
[1914] Φυγάδες
[1915] Κι ακούμπησα και πλάγιασα στες κλίνες των
[1917] Μισή Ώρα
[1917] Σπίτι με Κήπον
[1917] Μεγάλη Εορτή στου Σωσιβίου
[1917] Συμεών
[1919] Ο Δεμένος Ώμος
[1920] Νομίσματα
[1921] Πάρθεν
[1923] Απ'το Συρτάρι
Τα Αποκηρυγμένα (1886-1898)
[1886] Βακχικόν
[1886] Ο Ποιητής και η Μούσα
[1891] Κτίσται

[1892] Λόγος και Σιγή
[1892] Σαμ ελ Νεσίμ
[1892] Αοιδός
[1893] Vulnerant Omnes, Ultima Necat
[1893] Καλός και Κακός Καιρός
[1894] Τιμόλαος ο Συρακούσιος
[1894] Η Ψήφος της Αθηνάς
[1894] Το Καλαμάρι
[1894] Φωναί Γλυκείαι
[1895] Ελεγεία των Λουλουδιών
[1895] Ώραι Μελαγχολίας
[1896] Ο Οιδίπους
[1896] Ωδή και Ελεγεία των Οδών
[1896] Πλησίον Παραθύρου Ανοικτού
[1896] Ένας Έρως
[1896] Μνήμη
[1897] Ο Θάνατος του Αυτοκράτορος Τακίτου
[1897] Τα Δάκρυα των Αδελφών του Φαέθοντος
[1897] Τα Βήματα των Ευμενίδων
[1897] Η Αρχαία Τραγωδία
[1897] Ο Οράτιος εν Αθήναις
[1898] Φωνή απ' την Θάλασσα
[1898] Οι Ταραντίνοι Διασκεδάζουν
[1898] Η Κηδεία του Σαρπηδόνος
επιστροφή
Προτεινόμενο βιβλίο: Αληθινά Παραμύθια της Νάξου. Οι αρχαιολόγοι διηγούνται…
Το νέο βιβλίο της MONUMENTA «Αληθινά Παραμύθια της Νάξου. Οι αρχαιολόγοι
διηγούνται…», το δεύτερο στο πλαίσιο του προγράμματος «Τοπικές Κοινωνίες & Μνημεία»,
κυκλοφόρησε πριν λίγες ημέρες. Έξι αρχαιολόγοι, Φωτεινή Δροσογιάννη, Φανή Ζαφειροπούλου,
Νότα Κούρου, Βασίλης Λαμπρινουδάκης, Χρήστος Ντούμας, Εύα Σημαντώνη-Μπουρνιά,
διηγούνται αληθινά παραμύθια με θέμα την αρχαιολογία και τα μνημεία της Νάξου, τους
ανθρώπους που μερίμνησαν για την προστασία τους από τη δεκαετία του 1960 έως τις αρχές του
20ού αιώνα.
Τα «Αληθινά Παραμύθια», σε 68 σελίδες πλούσια εικονογραφημένες, παρουσιάζουν μια
εναλλακτική σκοπιά, ερμηνευτικά ανεξερεύνητη, σχετικά με το κοινωνικό παρελθόν και παρόν
των μνημείων, φωτίζουν διαφορετικές εκδοχές και προσεγγίσεις της βιογραφίας των μνημείων
της Νάξου, προσεγγίζουν την κοινότητα των αρχαιολόγων, ιδιαίτερα εκείνων που η δράση τους
διαμόρφωσε ουσιαστικά την αρχαιολογική έρευνα στο νησί, παράλληλα με τις ισοπεδωτικές
επιθέσεις «ανάπτυξης», που καρποφόρησαν, από τη δεκαετία του 1970 και μετά. Παράλληλα
τεκμηριώνονται και οι σχέσεις αυτής με τις τοπικές κοινωνίες αλλά και οι προσεγγίσεις των
τελευταίων απέναντι σε υλικά και άυλα μνημεία, συμπληρώνοντας κομμάτια από το παζλ της
ιστορίας της πολιτιστικής κληρονομιάς και της μυθολογίας της αρχαιολογικής δραστηριότητας
στο νησί.
To βιβλίο εκδόθηκε από τη MONUMENTA με την υποστήριξη των: Ένωση Ξενοδόχων Νάξου,
Εργαστήριο Γλυκισμάτων ΑΚΤΑΙΟΝ, Ποτοποιία Βαλληνδρά, Ξενοδοχείο CORONIS, ΖΟΟΜ
ΑΕ, επιμελήθηκαν οι αρχαιολόγοι Ε. Γρατσία και Στ. Λεκάκης, σχεδιάστηκε από τη γραφίστρια
Mυρτώ Mπελοπούλου και τυπώθηκε στην ΤΥΠΟΚΥΚΛΑΔΙΚΗ ΑΕ.Το βιβλίο πωλείται και
μπορείτε να το παραγγείλετε στη MONUMENTA, 10 €, (8 € για τα μέλη, τηλ. επικοινωνίας:
6973308857). Σε λίγο καιρό θα πωλείται και σε βιβλιοπωλεία της Αθήνας και της Νάξου. Μέρος
των εσόδων θα διατεθεί για την αποστολή του βιβλίου στα σχολεία, τις βιβλιοθήκες και
πολιτιστικούς φορείς της Νάξου, στα Πανεπιστήμια και τους Φορείς που

ασχολούνται με την αρχαιολογική και αρχιτεκτονική κληρονομιά της χώρας.
MONUMENTA
επιστροφή
Προτεινόμενος ιστότοπος για τη Σάμο: Κοινωνία Ενεργών Πολιτών Σάμου
Αποτελείται από καμιά 30αριά φορείς και συλλόγους (δυστυχώς στην αρχική τους σελίδα δεν
αναφέρει το «ποιοι είμαστε». Έχουν κάνει εξαιρετικές δράσεις στη Σάμο.
http://samos.wordpress.com/
Διαβάστε:
ΟΧΙ ΣΤΗΝ ΙΔΙΩΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ ΝΕΡΟΥ ΣΤΗΝ ΣΑΜΟ
Τα Σκουπίδια κρύβουν πλούτο που πρέπει να αξιοποιήσουμε! Επί τέλους Σχεδιάστε Aνακύκλωση
& Κομποστοποίηση με >90% επαναχρησιμοποίηση υλικών!
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΘΕΛΟΝΤΙΚΩΝ ΟΜΑΔΩΝ ΚΑΙ ΜΚΟ ΜΕ ΘΕΜΑ: ΝΕΡΟ! ΕΝΑ ΠΟΛΥΤΙΜΟ
ΑΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΤΟ ΑΓΑΘΟ!
ΑΝΑΚΎΚΛΩΣΗ ΜΑΓΕΙΡΙΚΏΝ ΕΛΑΙΩΝ
ΥΒΡΙΔΙΑ? ΜΕΤΑΛΛΑΓΜΕΝΑ? ΟΧΙ ΕΥΧΑΡΙΣΤΩ! ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ ΣΤΟΥΣ ΣΠΟΡΟΥΣ ΤΟΥ
ΤΟΠΟΥ ΜΑΣ!
ΨΗΦΙΣΜΑ ΓΙΑ ΤΟΝ ΕΛΕΓΧΟ ΗΛΕΚΤΡΟΜΑΓΝΗΤΙΚΗΣ ΡΥΠΑΝΣΗΣ ΣΤΑ ΝΗΣΙΑ ΤΟΥ
ΒΟΡΕΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ
ΠΟΣΟ ΥΓΙΕΙΝΟ ΕΙΝΑΙ ΤΟ ΕΜΦΙΑΛΩΜΕΝΟ ΝΕΡΟ?
Επίσης δείτε και την ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ
ΑΠΛΑ ΕΠΙΛΕΞΤΕ ΤΟ ΑΡΧΕΙΟ/ΚΕΙΜΕΝΟ ΠΟΥ ΘΕΛΕΤΕ ΝΑ ΚΑΤΕΒΑΣΕΤΕ!
ΒΙΩΣΙΜΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ
ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΣΤΕΡΕΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ
ΟΙΚΟΛΟΓΙΑ ΔΑΣΙΚΩΝ ΠΥΡΚΑΓΙΩΝ
ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΦΥΣΙΚΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ
ΚΑΤΕΥΘΥΝΤΗΡΙΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΚΤΙΡΙΑ ΛΑΙΚΩΝ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΩΝ
ΠΟΔΗΛΑΤΑ ΣΤΗΝ ΕΥΡΩΠΗ ΚΑΙ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ
ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΑΣΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΒΙΩΣΙΜΗΣ ΚΙΝΗΤΙΚΟΤΗΤΑΣ - ΥΠΕΧΩΔΕ
επιστροφή
Δείτε όλο το Ντοκιμαντέρ "Ένας άλλος κόσμος"
Το λάβαμε από τους Λιόσπορους και σας το παραδίδουμε. ΗΓ
Με
πολύ
μεγάλη
χαρά
σας
παρουσιάζουμε
το
ντοκιμαντέρ “Ένας
άλλος
κόσμος”: http://www.youtube.com/watch?v=fX8cEfV8l4U
Στον αντίποδα του εικονικού “success story” της ανεργίας, της καταστολής και του φόβου, μια άλλη
πραγματικότητα είναι υπαρκτή, ένας άλλος κόσμος αλληλεγγύης, συνεργασίας και μοιράσματος.
Χιλιάδες άνθρωποι σε όλη την Ελλάδα έχουν πάρει τη κατάσταση στα χέρια τους και οικοδομούν ένα
άλλο κόσμο εδώ και τώρα, πέρα από τη κρίση και τον καπιταλισμό, με δημιουργία, φαντασία και
μεράκι. Γίνε μέρος της λύσης, σπείρε και εσύ το σπόρο της αλλαγής...
Στείλτε μας ένα email στο iliosporoi@yahoo.gr αν θέλετε να διοργανώσετε μια δημόσια προβολή
για να σας στείλουμε download link και να κατεβάσετε σε καλή ανάλυση το ντοκιμαντέρ.
Παραγωγή, επιμέλεια, συνεντεύξεις, σενάριο: Ηλιόσποροι
Σκηνοθεσία, μοντάζ, εικονοληψία: Δημήτρης Μελέτης
Δεύτερη κάμερα: Στέλιος Μουράτογλου

Τίτλοι, γραφικά: Χατζηπανάγος Τάσος
Μίξη ήχου: Billy Widz
Μουσική από τους One Drop Fwd, Fundracar, Professor Skank, Κακό Συναπάντημα, Direct
Connection, AmP Outernational, Terminal 2012, Insom, Dub Riots, Wosui, Billy Widz.
Copyleft Ηλιόσποροι 2013, το ντοκιμαντέρ είναι ελεύθερο για αναπαραγωγή και δημόσια προβολή
με άδεια χρήσης: creative commons, non-commercial, non-derivatives 3.0 Ελλάδα.
Συμμετέχουν οι συλλογικότητες:
- Δίκτυο ανταλλαγών Πιερίας, noe.motherearth.gr
- Κοινωνικός συνεταιρισμός παραγωγών και καταναλωτών Κορινθίας, Συντροφεία
- Aυτοδιαχειριζόμενος Αγρός Ελληνικού, agroselliniko.blogspot.com
- Συνεταιρισμός Αλληλέγγυας Οικονομίας Συν.Αλλ.Οις, synallois.org
- Δίκτυο Ήλεκτρον Μυτιλήνης,diktyolesvou.wordpress.com
- Από κοινού, Kίνηση Τρικαλινών πολιτών για την αποανάπτυξη και την άμεση
δημοκρατία, apokoinou.com
- Δίκτυο Οικοκοινότητα, oikodiktyo.espivblogs.net
- Δίκτυο ανταλλαγών και αλληλεγγύης Μαγνησίας ΤΕΜ, tem-magnisia.gr
- Δίκτυο Βότσαλο, votsalo.org
- Τράπεζα χρόνου πλατείας Συντάγματος, time-exchange.gr
- Κοινωνική κουζίνα "Ο άλλος άνθρωπος", oallosanthropos.blogspot.com
- Συνεταιριστικό καφενείο Ακαδημίας Πλάτωνα – Ευρωπαϊκό Χωριό, european-village.org
- Αυτοδιαχειριζόμενο Πάρκο Ναυαρίνου και Ζωοδόχου Πηγής, parkingparko.espivblogs.net
- Free & Real, freeandreal.org, telaithrion.freeandreal.org
- Lacandona, lacandona.gr
- Νέα Γουινέα, neaguinea.org
Σύνοψη:
Αυτή τη στιγμή στο πλανήτη παρατηρείται μια κοινωνικά άνιση κατανομή (και συσσώρευση) του
πλούτου, διόγκωση των κοινωνικών ανισοτήτων, περιορισμός βασικών δικαιωμάτων και
ελευθεριών, καθώς και μια άνευ προηγουμένου εξάντληση των φυσικών πόρων.
Η συνεχής οικονομική ανάπτυξη των τελευταίων δεκαετιών, με έμφαση στη βρώμικη οικονομία
του άνθρακα, αποδείχθηκε μη βιώσιμη αφού ενέτεινε τις ανισότητες, μείωσε το βιοτικό επίπεδο,
κατέστρεψε τους φυσικούς πόρους και μεταμορφώθηκε τελικά σε μια υπανάπτυξη
αποσυνδεδεμένη από την κοινωνική ευημερία.
Αυτή η οικονομία της αγοράς και της κατανάλωσης κατάφερε να σβήσει από τη μνήμη των
περισσότερων ανθρώπων ότι ένας άλλος κόσμος κάποτε έθετε όρια στην ανάπτυξη, τόνιζε τη
συνεργασία αντί για τον ανταγωνισμό και εκτιμούσε τα δώρα και την ανταλλαγή ως δεσμό της
ανθρώπινης αλληλεγγύης.
Στην Ελλάδα της κρίσης, κυρίως από το 2010 και έπειτα, έχουν αναπτυχθεί σα τα μανιτάρια
δεκάδες κινήματα και πρωτοβουλίες πολιτών με στόχο την επανάκτηση της ζωής, των κοινών
αγαθών, του ελεύθερου δημιουργικού χρόνου και των παραγωγικών διαδικασιών.
Οικοκοινότητες και οικοχωριά, επανακτήσεις αγροτικής γης, καταλήψεις στέγης και κέντρα
κοινωνικής συμβίωσης, συνεταιρισμοί παραγωγών- καταναλωτών, κοινοτικοί αυτοδιαχειριζόμενοι
αγρόκηποι, αεικαλλιέργεια (permaculture) και βιολογικές καλλιέργειες, ανταλλακτήρια και
τράπεζες παραδοσιακών σπόρων, εργασιακές κολεκτίβες, ηθικές τράπεζες, αυτοδιαχειριζόμενα
κοινωνικά κέντρα, τοπικά ανταλλακτικά δίκτυα προϊόντων και υπηρεσιών, λαϊκές συνελεύσεις και
συμμετοχικοί προϋπολογισμοί σε επίπεδο κοινότητας συνθέτουν ένα πολύχρωμο και πολύμορφο
παζλ εναλλακτικών προτάσεων σαν απάντηση στην πολλαπλή κρίση που βιώνουμε.
Το ντοκιμαντέρ μεγάλης διάρκειας «Ένας άλλος κόσμος» γυρίστηκε με αφορμή
το 1ο Εναλλακτικό Φεστιβάλ Αλληλέγγυας και Συνεργατικής Οικονομίας που διοργανώθηκε τον
Οκτώβριο του 2012 στο Ελληνικό από μια ανοιχτή αμεσοδημοκρατική συνέλευση και
υποστηρίχθηκε από δεκάδες συλλογικότητες.

Επιχειρεί μια ενδεικτική καταγραφή μερικών από τις κυριότερες πρωτοβουλίες που ασχολούνται
με τη μετάβαση σε ένα άλλο κόσμο εδώ και τώρα, πέρα από τον καπιταλισμό και την κρίση, μέσα
από συνεντεύξεις και επί τόπου επισκέψεις. Επίσης αποτελεί μια συνέχεια παρουσίασης και
ενδυνάμωσης αυτού του "άλλου κόσμου" που ξεκίνησε με τη μετάφραση στα ελληνικά και τη
προβολή του ντοκιμαντέρ «Φόρος τιμής στην Καταλονία ΙΙ» σε όλη την Ελλάδα, αλλά και με την
ανάπτυξη της ηλεκτρονικής πλατφόρμας δικτύωσης"Ένας άλλος κόσμος".
Ηλιόσποροι
www.iliosporoi.net
επιστροφή
ΟΛΟ ΤΟ MΟΥΣΙΚΟ ΕΡΓΟ ΜΙΚΗ ΘΕΟΔΩΡΑΚΗ
Ο Μίκης Θεοδωράκης έκανε άλλο ένα δώρο προς την ανθρωπότητα και αποφάσισε να διανείμει
δωρεάν ολόκληρο το μουσικό του έργο μέσα απ' την ιστοσελίδα του ΚΑΠ. Διαδώστε το παντού.
Theodorakis the big Greek composer offer free his songs to the humanity .Circulate to all of your
friends.
http://www.spitha-kap.gr/el/mikis_theodorakis/music/
επιστροφή

(ελήφθη από Chrys Fountoulis. Ευχαριστούμε)

Μπέρτολντ Μπρέχτ
ΑΚΟΥΜΕ: ΔΕ ΘΕΛΕΙΣ ΠΙΑ ΝΑ ΔΟΥΛΕΨΕΙΣ ΜΑΖΙ ΜΑΣ
Μας το θύμισε ο Γρηγόρης Μαλτέζος (Απρίλιος 16, 2013) με τη σημείωση: Για τους Αγώνες
Ενάντια στα Χρυσωρυχεία -ΚΑΙ ΓΙΑ ΟΛΟΥΣ ΤΟΥΣ ΑΓΩΝΕΣ. Ευχαριστουμε ΗΓ
Α
Ακούμε: δε θέλεις πια να δουλέψεις μαζί μας.
Γονάτισες: δε μπορείς άλλο να τρέχεις.
Κουράστηκες: δε μπορείς πια να μαθαίνεις καινούργια.
Ξόφλησες: Κανείς δε μπορεί να σου ζητήσει να κάνεις πια τίποτα.
Μάθε λοιπόν: εμείς το ζητάμε.
Σαν κουραστείς κι αποκοιμηθείς
κανείς δε θα σε ξυπνήσει πια να πει: σήκω το φαΐ είναι έτοιμο.
Γιατί να υπάρχει έτοιμο φαΐ;
Σαν δεν μπορείς άλλο να τρέχεις,
θα μείνεις ξαπλωμένος.
Κανείς δε θα σε ψάξει για να πει: έγινε επανάσταση,
τα εργοστάσια σε περιμένουν.
Γιατί να ʼχει γίνει επανάσταση;
Όταν πεθάνεις θα σε θάψουν,
είτε φταις που πέθανες, είτε όχι.
Λες: πολύν καιρό αγωνίστηκες.
δε μπορείς άλλο πια νʼ αγωνιστείς.
Άκου λοιπόν: είτε φταις, είτε όχι
σαν δεν μπορείς άλλο να παλέψεις θα πεθάνεις.
Β

Λες: πολύν καιρό ήλπιζες,
δεν μπορείς άλλο πια να ελπίσεις.
Ήλπιζες τι;
Πώς ο αγώνας θανʼ εύκολος;
Δεν είνʼ έτσι.
Η θέση μας είναι χειρότερη απʼ όσο νόμιζες.
Είναι τέτοια που: αν δεν καταφέρουμε το αδύνατο
δεν έχουμε ελπίδα.
Αν δεν κάνουμε αυτό που κανείς δεν μπορεί να μας ζητήσει
θα χαθούμε.
Οι εχθροί μας περιμένουν να κουραστούμε.
Όταν ο αγώνας είναι στην πιο σκληρή καμπή του,
οι αγωνιστές έχουν την πιο μεγάλη κούραση.
Οι κουρασμένοι, χάνουν τη μάχη.
Μ.Μπρέχτ
επιστροφή

Ειδήσεις από τη γειτονιά μας
Η κατανομή ανά δήμο των 18,4 εκατ. ευρώ της πυροπροστασίας
18/04/2013
Η αναλυτική κατανομή των πιστώσεων των Κεντρικών Αυτοτελών Πόρων (ΣΑΤΑ 2013)
συνολικού ποσού ύψους 18.400.000,00 ευρώ στους Δήμους και Συνδέσμους αυτών για την
κάλυψη δράσεων πυροπροστασίας περιέχεται στην αριθμ. 11833/11-4-2013 (ΑΔΑ: ΒΕΑΥΝΣΣΖ) απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών. Σύμφωνα με την απόφαση οι Δήμοι και οι Σύνδεσμοι
τους μπορούν να χρηματοδοτήσουν ενέργειες όπως:
α) καθαρισμός βλάστησης για τη μείωση του κινδύνου στα περιαστικά δάση, άλση κλπ,
β) καθαρισμός – έλεγχος χωματερών,
γ) ενίσχυση εθελοντικών δράσεων σε επίπεδο ΟΤΑ Α’βαθμού,
δ) θέματα εξοπλισμού (π.χ. βυτιοφόρα, γεννήτριες, ασύρματοι κλπ) και
ε) λειτουργικά έξοδα (υπερωρίες μη μόνιμου προσωπικού, καύσιμα)
Η κατανομή πραγματοποιήθηκε με βάση την πρόταση της Γενικής Γραμματείας Πολιτικής
Προστασίας για την κατάρτιση της οποίας λήφθηκαν υπόψη κριτήρια που συνδέονται με τον
κίνδυνο πυρκαγιών, ποσοστό δασοκάλυψης, δημογραφικά στοιχεία, περιοχές δικτύου NATURA
2000 κλπ.
Οι δικαιούχοι φορείς θα χρησιμοποιήσουν τις εν λόγω πιστώσεις αποκλειστικά για δράσεις
πυροπροστασίας και θα γνωστοποιούν άμεσα τα σχετικά έργα στις αρμόδιες Διευθύνσεις των
Αποκεντρωμένων Διοικήσεων.
Δ. ΑΓΙΟΥ ΕΥΣΤΡΑΤΙΟΥ ΛΕΣΒΟΥ 14.200
Δ. ΛΕΣΒΟΥ ΛΕΣΒΟΥ 364.500
Δ. ΛΗΜΝΟΥ ΛΕΣΒΟΥ 70.600
Σύνολο - ΛΕΣΒΟΥ 449.300
Δ. ΙΚΑΡΙΑΣ ΣΑΜΟΥ 81.900
Δ. ΣΑΜΟΥ ΣΑΜΟΥ 128.400
Δ. ΦΟΥΡΝΩΝ ΚΟΡΣΕΩΝ ΣΑΜΟΥ 15.700
Σύνολο - ΣΑΜΟΥ 226.000
Δ. ΟΙΝΟΥΣΣΩΝ ΧΙΟΥ 12.800

Δ. ΧΙΟΥ ΧΙΟΥ 187.800
Δ. ΨΑΡΩΝ ΧΙΟΥ 14.600
Σύνολο - ΧΙΟΥ 215.200
επιστροφή
Λέσβος: Στο ίδιο τραπέζι, εκπρόσωποι φορέων και απλοί πολίτες για να συζητήσουμε για το
φυσικό περιβάλλον του νησιού
Συνάντηση εργασίας με θέμα «Οικοτουρισμός – Birdwatching, μια αναπτυξιακή ευκαιρία
για τη Λέσβο»
Οικολόγοι Πράσινοι- Πολιτική Κίνηση Λέσβου
Οικολογικός Άνεμος στο Βόρειο Αιγαίο
Επιτυχημένη ήταν η συνάντηση εργασίας με θέμα «Οικοτουρισμός – Birdwatching, μια
αναπτυξιακή ευκαιρία για τη Λέσβο» που διοργάνωσε η Πολιτική Κίνηση Λέσβου των
Οικολόγων Πράσινων και ο Οικολογικός Άνεμος στο βόρειο Αιγαίο με τη συμμετοχή πολλών
φορέων και πολιτών την Κυριακή 2/6 στην Καλλονή. Στη συνάντηση συμμετείχαν οι κκ Ν.
Μάρκου Αντιπεριφερειάρχης Περιβάλλοντος, Β. Τεντόμας περιφ. σύμβουλος, Χ. Κορδώνης
εντεταλμένος δημοτικός σύμβουλος Λέσβου για θέματα τουρισμού, θ. Ελευθερίου Πρόεδρος Δημ
Κοινότητας Καλλονής, εκπρόσωποι της Ενωσης Ξενοδόχων Λέσβου, του Φορέα Τουρισμού
Μήθυμνας, της Εθελοντικής Ομάδας Καλλονής, του συλλόγου για το περιβάλλον «Ναυτίλος εν
δράσει», τουριστικοί πράκτορες ( Έλληνες και ξένοι), φυσιολάτρες- Birdwatchers, αλλά και απλοί
πολίτες με ανησυχίες για την προστασία του περιβάλλοντος και την αναπτυξιακή προοπτική του
νησιού μας.
Η Ελένη Γαληνού Περιβαλλοντολόγος – Ορνιθολόγος, μέλος των «Friends of Green Lesbos”
παρουσίασε την αξία του φυσικού περιβάλλοντος του νησιού της Λέσβου που το καθιστούν
κορυφαίο προορισμό birdwatching πανευρωπαϊκά εξαιτίας της ποικιλότητας των οικοσυστημάτων
της Λέσβου και του γεγονότος ότι σε λίγη ώρα μπορεί ένας επισκέπτης να συναντήσει τόσα πολλά
και διαφορετικά είδη
ενδιαιτημάτων. Ο Κώστας Παπακωνσταντίνου
Περιφερειακός
σύμβουλος Οικολογικής Δυτ. Ελλάδας και τ. πρόεδρος Ελληνικής Ορνιθολογικής Εταιρίας
σημείωσε ότι στη Λέσβο έχουμε την τύχη να βλέπουμε αυτό που σε όλη την άλλη Ελλάδα οι
οικολόγοι παρουσιάζουν, ότι δηλαδή η προστασία τους περιβάλλοντος μπορεί να φέρει
οικονομικά οφέλη για τον τόπο. Είναι σημαντικό να ενισχυθεί στοχευμένα το κύμα του
οικοτουρισμού με επέκταση της τουριστικής περιόδου νωρίτερα την άνοιξη αλλά και την περίοδο
Οκτωβρίου - Νοεμβρίου. Πρέπει στη νέα προγραμματική περίοδο 2014-20 να στοχεύουμε όχι σε
έργα υποδομών αλλά σε έργα διαχειριστικά έτσι ώστε να γίνει ο προορισμός ελκυστικός για τα
πουλιά αλλά και τους επισκέπτες.
Αφού τοποθετήθηκαν όλοι οι συμμετέχοντες και αναπτύχθηκε πλούσιος διάλογος και ανταλλαγή
απόψεων, κλείνοντας τη συνάντηση εργασίας ο Μιχάλης Μπάκας περιφερειακός σύμβουλος
Βορείου Αιγαίου έκανε την παρακάτω δήλωση:
«Είμαστε πολύ χαρούμενοι που επιτέλους μετά από πολλά χρόνια βρισκόμαστε στην Καλλονή, στο
ίδιο τραπέζι, εκπρόσωποι φορέων και απλοί πολίτες για να συζητήσουμε για το φυσικό περιβάλλον
του νησιού. Ακούσαμε τις απόψεις εκπροσώπων φορέων και πολιτών και όλοι βγήκαμε σοφότεροι
από τη συνάντηση. Είναι εμφανές ότι υπάρχει η διάθεση από τους πολίτες να πάρουν την κατάσταση
στα χέρια τους, παίρνοντας πρωτοβουλίες για την ενίσχυση και περαιτέρω ανάπτυξη του
οικοτουρισμού στη Λέσβο. Από μικρά βήματα όπως ο καθαρισμός κάποιων περιοχών, η προστασία
και ανάδειξη μονοπατιών ή ενέργειες προστασία και διαχείρισης των υγροτόπων (βλ έλος Σκάλας
Καλλονής), μέχρι τα πιο μεγάλα όπως η εκπόνηση της Ειδικής Περιβαλλοντικής Μελέτης των
υγροτόπων της Λέσβου είναι απαραίτητη η συνεργασία των φορέων, ιδιωτών αλλά και πολίτων.
Προς αυτήν την κατεύθυνση θα συνεχίσουμε να συμβάλουμε δημιουργικά με θέσεις και προτάσεις.»
Περισσότερες πληροφορίες: Μιχάλης Μπάκας 6944654785

επιστροφή
Προβλήματα ρύπανσης στους υγροτόπους της Καλλονής, νεκρά ψάρια δίπλα στον βιολογικό.
Δικαίωμα ψήφου σε ψάρια και πουλιά, μόνο τότε θα ασχοληθούν μαζί τους οι τοπικοί μας
άρχοντες
Οικολογικός Άνεμος στο Βόρειο Αιγαίο
Περιφερειακός Σύμβουλος : Μιχάλης Μπάκας
www.oikoanemos.wordpress.com email:oikologikos.anemos@gmail.com
Μυτιλήνη 10 Μαίου2013
Επισκέψεις στους υγροτόπους του κόλπου της Καλλονής πραγματοποίησε ο περιφερειακός
σύμβουλος βορείου Αιγαίου Μιχάλης Μπάκας. Ο υγρότοποι του Κόλπου της Καλλονής
αποτελούν έναν από τους σημαντικότερους πόρους του οικολογικού κεφαλαίου της Λέσβου. Οι
παράλιες περιοχές περιμετρικά του Κόλπου αποτελούν ένα ενιαίο οικολογικό σύστημα, καθώς
στην περιοχή υπάρχει ένα μωσαϊκό αλιπέδων αλυκών, εκβολών μικρών ποταμών και χείμαρρων,
καλαμιώνων, πευκοδάσους και ελαιώνων. Έτσι οι σχηματιζόμενοι υγρότοποι χρησιμεύουν ως
καταφύγιο και τόπος αναπαραγωγής πολυάριθμων σπάνιων και προστατευόμενων ειδών πουλιών.
Τις ημέρες αυτές εκατοντάδες επισκέπτες βρίσκονται στη Λέσβο για να απολαύσουν το φυσικό
περιβάλλον του νησιού. Ο Μιχ Μπάκας είχε συναντήσεις με τους birdwatchers (πουλάκηδες όπως
έχουμε συνηθίσει να αποκαλούμε στη Λέσβο), ενώ συνομίλησε και με Ολλανδή δημοσιογράφο
που επισκέφτηκε το νησί αποκλειστικά για να καλύψει το φαινόμενο του οικοτουρισμού στη
Λέσβο. Δυστυχώς όμως εκτός από την ομορφιά της φύσης, οι επισκέπτες του νησιού έρχονται
σε επαφή και με φαινόμενα ρύπανσης που θα συναντήσουμε σε πολλά σημεία. Στον ποταμό
Τσικνιά βλέπουμε ίχνη ρύπανσης στο νερό, τα περιφερειακά κανάλια των αλυκών είναι
εμφανή τα σημάδια από λύματα που έχουν διοχευτευθεί από κάποιους ενώ η Εθελοντική
Ομάδα Δράσης της Καλλονής κατήγγειλε το φαινόμενο διαρροής υδάτων πριν το βιολογικό
της καλλονής, με εκατοντάδες νεκρά ψάρια στο γειτονικό κανάλι!!!
Ο Μιχάλης Μπάκας έκανε την παρακάτω δήλωση: “Είναι κρίμα και άδικο για το φυσικό
περιβάλλον του νησιού μας να αντιμετωπίζουμε και πάλι τέτοια ζητήματα. Έχουμε κάνει δεκάδες
παρεμβάσεις για τα προβλήματα αυτά και δυστυχώς βλέπουμε να μην υπάρχει πρόοδος. Οι
εικόνες με τα νεκρά ψάρια που μας έστειλαν οι εθελοντές της Καλλονής είναι αποκαρδιωτικές.
Δεν μπορούμε και εμείς από την πλευρά μας να εξηγήσουμε στους επισκέπτες του νησιού μας την
αδιαφορία των τοπικών “αρχόντων” για το περιβάλλον. Ο οικοτουρισμός στο νησί μας
αναπτύσσεται με πρωτοβουλία λίγων ιδιωτών και θα μπορούσε να αποτελέσει αναπτυξιακή
ανάσα για τον τόπο σε περίοδο κρίσης, προσελκύοντας επισκέπτες εκτός τουριστικής σεζόν.
Αντί αυτού βλέπουμε τη συνήθη αδιαφορία των τοπικών αρχών καθώς ακόμα και όταν κάνουμε
ένα βήμα μπροστά με την εφαρμογή κάποιων φιλοπεριβαλλοντικών πρωτοβουλιών (Κέντρο
Περιβαλλοντική Ενημέρωσης Καλλονής) η αναλγησία τους και η ανοχή τους σε φαινόμενα
ρύπανσης μας στέλνουν χρόνια πίσω. Στο Βόρειο Αιγαίο δεν υπάρχει κανένας φορέας διαχείρισης
των προστατευόμενων περιοχών (υγροτοπικών ή ορεινών) και προς αυτή τη κατεύθυνση
επαναφέρουμε την πρόταση μας και ζητάμε την άμεση προώθηση των Ειδικών Περιβαλλοντικών
Μελετών για την προστασία των περιοχών Νατούρα και την ίδρυση φορέα προστασίας των
περιοχών Νατούρα (ένας κεντρικός για όλη την περιφέρεια με παραρτήματα σε κάθε νησί).
Εναλλακτική λύση θα ήταν να δοθεί το δικαίωμα ψήφου στα πουλιά και τα ψάρια του τόπου
μας. Ίσως τότε οι τοπικοί μας “άρχοντες” να ασχοληθούν μαζί τους και πιο σοβαρά.”
Περισσότερες φωτογραφίες στο http://oikoanemos.wordpress.com/
Μιχάλης Μπάκας 6944654785
επιστροφή

Εκδήλωση για το νερό διοργάνωσε η "Κοινωνία Ενεργών Πολιτών Σάμου"
Τα υψηλότερα στάνταρτς στην αειφορική διαχείριση, στην επάρκεια και ποιότητα του νερού
είναι ο πλέον ασφαλής τρόπος για τη μη ιδιωτικοποίησή του
Σάμος, 25 Απριλίου 2013
Με επιτυχία πραγματοποιήθηκε η εκδήλωση που διοργάνωσε η "Κοινωνία Ενεργών Πολιτών
Σάμου" στην αίθουσα εκδηλώσεων του Δήμου, με θέμα την πανευρωπαϊκή καμπάνια "Όχι στην
ιδιωτικοποίηση του νερού". Κατά τη διάρκειά της προβλήθηκε οπτικοακουστικό υλικό από
διάφορες περιοχές του πλανήτη, όπου επιχειρήθηκε ιδιωτικοποίηση, ενώ κεντρικός εισηγητής
ήταν ο εκπρόσωπος Τύπου των Οικολόγων Πράσινων Θανάσης Παπακωνσταντίνου ο οποίος
μεταξύ άλλων αναφέρθηκε στην ουσιαστική συμβολή του νερού για τη βιωσιμότητα των
ανθρώπινων κοινωνιών, της βιοποικιλότητας, της γονιμότητας της γης αλλά και στις ευεργετικές
συνέπειες του για το μικροκλίμα κάθε περιοχής.
«Η χρήση του είναι απαραίτητο συστατικό όλων των σταδίων της παραγωγικής διαδικασίας,
ενώ ως ο πιο διαδεδομένος στον πλανήτη διαλύτης, ενσωματώνει αναγκαίες ουσίες και
ιχνοστοιχεία για την υγεία και την ευεξία οργανισμών και οικοσυστημάτων.
Το νερό είναι κοινή μας περιουσία, ο ορισμός του Δημόσιου Συμφέροντος. Κατά συνέπεια δεν
μπορεί η διαχείριση του να είναι προνόμιο ή κτήμα οποιουδήποτε. Πολύ περισσότερο δεν μπορεί
να εκληφθεί ως "εμπόρευμα". Γιατί η "εκμετάλλευση" καθιστά πανίσχυρους όσους το
"διαχειριστούν", έναντι όλων των υπολοίπων, αφού από την παρουσία του νερού κρίνεται η ίδια η
επιβίωση τους. Ο Δημόσιος χαρακτήρας του νερού είναι και ζήτημα Δημοκρατίας.
Το νερό είναι ανανεώσιμος πόρος, αλλά όχι ανεξάντλητος. Προσέχουμε για να έχουμε... Κάθε μη
χρηστή διαχείριση του, από την κατάχρηση, την υπεράντληση, τις απώλειες των δικτύων, τη μη
επαναχρησιμοποίηση του (για μη πόσιμες χρήσεις), μπορεί να αποβεί μοιραία. Απαραίτητη είναι η
διασφάλιση της αειφορίας του πόρου και όχι το "άρμεγμα". Μ' αυτές τις προϋποθέσεις δεν μπορεί
να προκύψει κερδοφορία σε επιχειρηματικά συμφέροντα. Ή αν προκύψει, κάτι στραβό υπάρχει
στη διαχείριση του.
Το νερό, πέρα από την επάρκεια κρίνεται και από την ποιότητα του. Μέσω αυτού, μολυσματικές
ή τοξικές ουσίες μπαίνουν στην τροφική αλυσίδα, με επιπτώσεις τόσο στη Δημόσια και
ατομική Υγεία, όσο και στην ίδια την τσέπη μας. Δεν είναι λοιπόν μόνο το ζήτημα μιας δίκαιης
τιμολόγησης των προσφερόμενων υπηρεσιών. Είναι και οι ζημιές και επιπτώσεις που
δευτερογενώς προκαλούνται.
Η ιδιωτικοποίηση του νερού είναι πέρα και έξω από κάθε ορθολογική προσέγγιση. Είναι
δοκιμασμένος παραλογισμός, με απτά αρνητικά αποτελέσματα και συνέπειες που άφησε όπου
επιχειρήθηκε.
Ας μην ξαναανακαλύψουμε τον τροχό... Ας δώσουμε όλο το βάρος στην αειφορική επάρκεια και
ποιότητα του. Με το νερό, την ίδια τη ζωή μας δεν παίζουμε...»
Καταλήγοντας ο εκπρόσωπος Τύπου των Οικολόγων Πράσινων Θανάσης Παπακωνσταντίνου,
τόνισε: "Αν θέλουμε το όχι στην ιδιωτικοποίηση του νερού να μη μείνει στο συμβολικό επίπεδο,
χρειάζεται να πιέσουμε για υψηλότερα στάνταρς στην αειφορική διαχείριση του, στην ποιότητα
των δικτύων και στην εκτεταμένη επανάχρηση υδάτινων πόρων σε μη πόσιμες χρήσεις. Άλλωστε
όπου προέκυψε ζήτημα ιδιωτικοποίησης, στηρίχτηκε σε παθογένειες".
Από τη συγκέντρωση προέκυψε ψήφισμα, το οποίο θα κατατεθεί ως έναυσμα προς συζήτηση στο
Δημοτικό και Περιφερειακό Συμβούλιο.
Περιφερειακή οργάνωση Βορείου Αιγαίου των Οικολόγων Πράσινων
Περισσότερες πληροφορίες: Θανάσης Παπακωνσταντίνου 6974263565
επιστροφή
ΑΠΟ ΤΟ ΒΙΒΛΙΟ ΤΟΥ Α. ΚΙΟΥΡΕΛΛΗ «ΤΑ ΛΟΥΤΡΟΥΒΕΙΑ ΤΗΣ ΧΙΟΥ»
Η ελαιοπαραγωγή στη Χίο
- ΤΟ ΜΟΝΑΔΙΚΟ ΣΕ ΤΕΧΝΙΚΗ ΛΟΥΤΡΟΥΒΕΙΟ ΤΗΣ ΣΥΚΙΑΔΑΣ

Γιώργος Ξανθάκης
5 ΣΕΠ 2012
Μπορεί η γειτονική Λέσβος να έχει εξασφαλίσει τον τίτλο της ελαιοπαραγωγού περιοχής και να
έχει συνδυάσει ακόμη και μέρος της τουριστικής της προβολής, πάνω στο θησαυρό «ελιά», και η
Χίος όμως δεν υστερεί σε παράδοση και πλούσιο λαϊκό πολιτισμό, στον ίδιο τομέα, τόσο που,
ένας Λέσβιος, ο εκπαιδευτικός Αλέξανδρος Κιουρέλλης, εκπόνησε μια ολοκληρωμένη έρευνα και
μελέτη, με τίτλο «Τα Λουτρουβειά της Χίου».
Η έκδοση ανήκει στην Περιφέρεια Βορείου Αιγαίου και περιλαμβάνει φωτογραφικό υλικό και
στοιχεία από όλους τους χώρους, κυρίως στα βόρεια χωριά του νησιού, όπου μέχρι το πρόσφατο
παρελθόν οι άνθρωποι επεξεργάζονταν τον ελαιόκαρπο.
Εργαλεία και εξαρτήματα, αξιοθαύμαστοι μηχανισμοί ελαιοτριβείων ήταν σε χρήση για αιώνες,
σχεδόν αναλλοίωτοι στο χρόνο, ενώ το κύριο εισόδημα των κατοίκων των βορειοχώρων, πριν τη
μαζική εγκατάλειψη της περιοχής, παρέμενε η καλλιέργεια και επεξεργασία της ελιάς.
Λουτρουβειά διέθεταν σχεδόν όλα τα χωριά, σε βορρά και νότο, ενώ σύμφωνα με τις πηγές, στις
οποίες ανέτρεξε ο ερευνητής, η διαδικασία της παραγωγής έρχεται από τη βαθειά αρχαιότητα.
Το παρακάτω απόσπασμα και οι φωτογραφίες περιγράφουν το ελαιοτριβείο (λουτρουβειό) του
Ζαννή Τσιμούνη στη Συκιάδα, δίοντας παράλληλα λεπτομερή περιγραφή όλων των εξαρτημάτων
στο χώρο.
Το λουτρουβειό της Συκιάδας
Τα στάδια εξέλιξης των ελαιομύλων στα νησιά του Αιγαίου είναι:
το τραπέτο, ο μύλος με τη μια όρθια κολουροκωνική μυλόπετρα (με την μία πέτρα)
ο μύλος, με τη μία όρθια κυλινδρική μυλόπετρα
ο μύλος, με τις δύο όρθιες κυλινδρικές μυλόπετρες (Ο μύλος με τις διπλές).
Στην Κρήτη υπάρχουν ελαιόμυλοι με τρεις ή και τέσσερεις όρθιες κυλινδρικές μυλόπετρες. Σε
κάποια νησιά, λόγω τοπικών συνθηκών, ένα ή περισσότερα από τα στάδια αυτά δεν υπήρξαν.
Έτσι στη Λέσβο και τη Νίσυρο δεν υπήρξε το στάδιο με τις δύο όρθιες μυλόπετρες. Στη Χίο δεν
υπήρξε το στάδιο με τη μια όρθια.
Στη Συκιάδα βρίσκεται το λουτρουβειό του Ζαννή Τσιμούνη, του οποίου το «τσούκλι» (παρόνομα
ή παρατσούκλι) ήταν «Προβέντδας», όπως αναφέρεται στην κτητορική επιγραφή του.
Το λουτρουβειό αυτό λειτουργούσε έως το 1965 περίπου. Σώζονται ακόμη στη θέση τους ο μύλος,
το στυράκι και το βίντσι. Ο μύλος είχε μία μόνο όρθια πέτρα και το γεγονός αυτό τον κάνει
μοναδικό στη Χίο.
Παρά την εξαντλητική έρευνα δεν έχει εντοπιστεί στο νησί άλλος μύλος αυτού του τύπου.. Αυτός
είναι ο λόγος που θα θεωρήσουμε ότι δεν υπήρξε στη Χίο το στάδιο της εξέλιξης του ελαιομύλου
με τη μία όρθια πέτρα.
Η μυλόπετρα αυτή έχει διάμετρο 110 εκ. και πλάτος 36 εκ. Στο κέντρο της έχει διαμπερή τρύπα
18Χ18 εκ. μέσα στην οποία είναι στερεωμένο ξύλο ίδιων διαστάσεων . Ο άξονας γύρω από τον
οποίο περιστρεφόταν διέρχεται από στρογγυλή τρύπα που υπάρχει στο κέντρο του ξύλου αυτού.
Οι ελιές τρίβονταν σε λεκάνη βάθους 16 εκ., διαμέτρου 124 εκ. και ύψους 45 εκ.
Πηγή: http://www.politischios.gr/politismos/i-elaioparagogi-sti-hio
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΟΜΑΔΑ 1ου ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΑΜΑΛΙΑΔΑΣ
Η ΕΛΙΑ ΑΠΟ ΤΗ ΜΥΘΟΛΟΓΙΑ ΣΤΗΝ ΙΣΤΟΡΙΑ
ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 2006 – 2007
http://kpe-kal.mes.sch.gr/elianet/Ergasies/4_LYK/2007_1GEL_Amaliadas.pdf
επιστροφή

Ειδήσεις από την Επαρχία Ικαρίας
Απονομή του τίτλου "Συνεργάτης ACCOBAMS" στο Ινστιτούτο Θαλάσσιας Προστασίας
«Αρχιπέλαγος»

Έχουμε ξαναγράψει για τη σπουδαία δουλειά που κάνει το Αρχιπέλαγος, και ιδιαίτερα για τα
κητοειδή που βρίσκονται σε μεγάλους πληθυσμούς στα ανοιχτά της βόρειας Ικαρίας. Χαιρόμαστε
που η δουλειά του Αρχιπελάγους αναγνωρίζεται. ΗΓ
Πρόσφατα στο Ινστιτούτο Θαλάσσιας Προστασίας «Αρχιπέλαγος» απονεμήθηκε ο τίτλος
"Συνεργάτης ACCOBAMS" (ACCOBAMS Partner). Η Συμφωνία ACCOBAMS για την
προστασία των κητωδών στη Μαύρη Θάλασσα και τη Μεσόγειο, στοχεύει να μειώσει τους
κινδύνους και τους παράγοντες που απειλούν τα κητώδη (δελφίνια, φάλαινες, φώκαινες) στην
περιοχή. Παράλληλα η Συμφωνία ACCOBAMS προωθεί δράσεις που προάγουν την έρευνα για τα
κητώδη, καθώς και την ανάπτυξη και εφαρμογή μέτρων που συμβάλλουν στην προστασία τους
και στην αντιμετώπιση των πολυάριθμων ανθρωπογενών απειλών.
Ο τίτλος "Συνεργάτης ACCOBAMS" (ACCOBAMS Partner) απονέμεται σε επιλεγμένους
επιστημονικούς φορείς που αποδεδειγμένα έχουν σημαίνοντα ρόλο στο χώρο της έρευνας και
προστασίας των κητωδών.
Το Ινστιτούτο «Αρχιπέλαγος» εδώ και δεκαπέντε χρόνια υλοποιεί έρευνα για τα κητώδη των
ελληνικών θαλασσών και της ΒΑ Μεσογείου με στόχο τη συλλογή δεδομένων για τους
πληθυσμούς τους και τους παράγοντες που τα απειλούν – δεδομένα τα οποία είναι απαραίτητα για
την ανάπτυξη δράσεων και μέτρων που θα συμβάλουν στην προστασία τους. Η έρευνα αυτή
υλοποιείται με την συνεργασία εξειδικευμένων επιστημόνων και πανεπιστημίων από την Ελλάδα
και το εξωτερικό.
Παράλληλα το Ινστιτούτο «Αρχιπέλαγος» έχει δημιουργήσει και Δίκτυο Άμεσης Ανταπόκρισης,
για τον εντοπισμό και προσφορά πρώτων βοηθειών σε περιπτώσεις εγκλωβισμών, τραυματισμών
ή και εκβρασμών κητωδών. Το δίκτυο αυτό που εμπλουτίζεται καθημερινά από εθελοντές και
ενεργούς πολίτες, απαρτίζεται από επαγγελματίες και ερασιτέχνες αλιείες και ιστιοπλόους, δύτες,
λιμενικούς και γενικότερα ανθρώπους που ζουν και εργάζονται στη θάλασσα ή σε παράκτιες
περιοχές και έχουν ενδιαφέρον, να συμβάλουν στην προστασία της. Το Δίκτυο Άμεσης
Ανταπόκρισης λειτουργεί σε στενή συνεργασία με το τμήμα Κτηνιατρικής του Αριστοτελείου
Πανεπιστήμιου Θεσσαλονίκης.
Είναι άμεση προτεραιότητα να συνειδητοποιήσουμε όλοι ότι οι θάλασσες μας και κυρίως το
Αιγαίο, στηρίζουν έως σήμερα τους τελευταίους σημαντικούς εναπομείναντες πληθυσμούς
θαλάσσιων θηλαστικών στη Μεσόγειο και την Ευρώπη. Όμως δεδομένου ότι δεν προστατεύονται,
αλλά αντιθέτως καθημερινά αντιμετωπίζουν πολυάριθμες ανθρωπογενείς απειλές, σε θάλασσες
που ρυπαίνονται και υπεραλιεύονται εντατικά, είναι δυστυχώς αμφίβολο το κατά πόσο θα
μπορέσουν να επιβιώσουν στις θάλασσες μας.
Αξίζει να σημειώσουμε ότι αυτή η δραματική υποβάθμιση των θαλασσών μας έγινε μόλις σε λίγες
δεκαετίες. Τρεις - τέσσερις γενιές που παρέλαβαν έναν υγιή θαλάσσιο κόσμο, κατάφεραν να
προξενήσουν σε αυτόν τόση επιβάρυνση, όση δεν προκλήθηκε κατά τη διάρκεια χιλιάδων χρόνων.
Το ερώτημα παραμένει: οι θάλασσες μας θα μπορέσουν να παραμείνουν παραγωγικές και υγιείς,
για να επιβιώσουν σε αυτέ ς όχι μόνο τα θηλαστικά των θαλασσών μας, αλλά και οι πολλές
χιλιάδες συμπολίτες μας που ζουν σε άμεση εξάρτηση από τους θαλάσσιους πόρους μας;
ΔΡΑΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΘΑΛΑΣΣΩΝ
Πηγή: http://us2.campaignarchive1.com/?u=2f6dcfdadfdf9f165790fab68&id=812d7e6e00&e=8eb338874b
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"Against Crisis, for the Commons: Towards a New Mediterranean"
Ενάντια στην Κρίση, για τα κοινά: Προς μια νέα Μεσόγειο
14-18 July 2013, Ikaria Island, Greece
Ιούνιος 9, 2013
Dear friends and colleagues,
Herewith we would like to announce the launching of the website for this year's Mataroa summer
meeting on the Greek island of Ikaria. The topic of the meeting is "Against Crisis, for the

Commons: Towards a New Mediterranean". More information on the concept, objectives and
current stand of the discussions you can find at the link below:
http://mataroa2013.wordpress.com/
Please feel free to visit the website and to tell us your opinion about the initiative but also to share
this piece of information with your networks and to inform fellow researchers who might be
interested and interesting for the topic and the overall idea. As you will note, this is a rather
modest initiative with minimum financial means, but - we want to believe - with some degree of
hopefulness for the region, which witnesses pathbreaking developments at all levels.
Please note that this is not a Call for Papers. The list of participants is closed. If, however, some of
you or your colleagues are very keen on joining the meeting and feel that they have a contribution
to make to the ongoing discussions, please do not hesitate to contact us as soon as possible.
Sincerely,
Nikolas Kosmatopoulos,
on behalf of the Mataroa Organizers
Πρόγραμμα εργασιών:
14, 15, 16 July: Days of stay at Therma (south side of Ikaria).
17 and 18 July: Days of stay at Nas (north side of Ikaria).
18 July: Last day of the seminar
επιστροφή
Δήμος Ικαρίας
Πρόγραμμα «Οικολογικοί Οικισμοί της Μεσογείου»
Στην Κοινοβουλευτική Ολομέλεια της Ένωσης για την Μεσόγειο που έλαβε χώρα στις 11-12
Απριλίου τ.ε. στην έδρα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου στις Βρυξέλλες με τη συμμετοχή όλων
των μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης και δώδεκα κρατών της Νότιας Μεσογείου εγκρίθηκε μεταξύ
άλλων η έναρξη του προγράμματος "Οικολογικοί οικισμοί της Μεσογείου". Στη συνεδρίαση της
επιτροπής παρουσιάστηκε εισήγηση από το Δήμαρχο Ικαρίας, κ. Χρ. Σταυρινάδη για την
υφιστάμενη κατάσταση στο νησί και συγκεκριμένα για τα προβλήματα στη διαχείριση των
απορριμμάτων, την ανακύκλωση, τους βιολογικούς καθαρισμούς, την παράκτια μόλυνση, την
υπερβόσκηση και ερημοποίηση του νησιού και την κατάσταση του δάσους του Ράντη.
Παράλληλα αναλύθηκε η δυναμική, που έχει αναπτύξει το νησί μετά τις τελευταίες έρευνες για τη
μακροζωία, που σε συνδυασμό με την τουριστική ανάπτυξη, το ιδιαίτερο φυσικό κάλλος και την
δυνατότητα ανάπτυξης ήπιων εναλλακτικών πηγών ενέργειας καθιστούν την Ικαρία ιδιαίτερο
σημείο αναφοράς στη Μεσόγειο.
Μετά την παρουσίαση ομόφωνα αποφασίστηκε η συμμετοχή της Ικαρίας στο συγκεκριμένο
πρόγραμμα και ακολούθησε ανάλυση εκ μέρους του Δήμου Ικαρίας δέσμης δράσεων, οι οποίες
μπορούν να κριθούν επιλέξιμες από την επιτροπή και να χρηματοδοτηθούν.
Η χρηματοδότηση των δράσεων στους τομείς της διαχείρισης των υδάτινων πόρων, των
απορριμμάτων, των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας, της γεωργίας, της προστασίας του δάσους και
των ακτών, και της περιβαλλοντικής εκπαίδευσης θα γίνει μέσω κονδυλίων και πόρων της
Ευρωπαϊκής Ένωσης χωρίς οικονομική συμμετοχή του Δήμου Ικαρίας. Το πρόγραμμα ξεκινά
άμεσα με την επίσκεψη του νησιού σε σύντομο χρονικό διάστημα από τη συντονίστρια του
προγράμματος Δρ. Rima Tarabay. Παράλληλα θα γίνουν στην αρχή κάποιες συμβολικές δράσεις,
όπως η δωρεάν διανομή οργανικών σπόρων για βιολογικές καλλιέργειες και η αντικατάσταση των
πλαστικών σακουλών με χάρτινες με σκοπό την καλλιέργεια οικολογικής συνείδησης και την
προώθηση υπεύθυνων πρακτικών διαχείρισης του περιβάλλοντος. Το πρόγραμμα είναι μακροπρόθεσμο και θα υλοποιηθεί αποκλειστικά με ευθύνη του δήμου και σε τομείς, που θα
θεωρήσουμε προτεραιότητα.
Περαιτέρω άμεσα θα καθιερωθεί η σήμανση της Ικαρίας με το λογότυπο της οικολογικής πόλης
και θα προωθηθεί σε όλη τη Μεσόγειο.

Πληροφορίες:
Δήμος Ικαρίας
Υπόψιν κου Ζαχαρία Κεσσέ,
E-mail: kessesz@yahoo.gr
Πηγή: ΔΕΛΤΙΟ ΔΙΕΘΝΩΝ ΚΑΙ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ
ΤΗΣ ΤΟΠΙΚΗΣ
ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ, Υπουργείο Εσωτερικών/ Διεύθυνση Οικονομικής και Αναπτυξιακής
Πολιτικής, έτος 3ο, Τεύχος 35, Μάιος /2013
επιστροφή
Το Πρόγραμμα «Οικολογικοί Οικισμοί της Μεσογείου» θα πετύχει μόνο αν υπάρχει η
συμμετοχή των ντόπιων στις διαδικασίες λήψης αποφάσεων που αφορούν την ανάπτυξη του
τόπου τους.
Στην έκθεση που έκανε η Μαρία Μπαρέλη-Γαγλία (Πανεπιστήμιο Κρήτης) προς το Δήμο Ικαρίας
Με τίτλο «Σχέδιο Δράσης «Οικολογικές Πόλεις της Μεσογειακής Θάλασσας»: μια
διερεύνηση των αρχών και των μεθόδων λειτουργίας του», επιχειρείται η αποσαφήνιση των
προτάσεων δράσης που προτείνονται στα πλαίσια της ένταξης της Ικαρίας στις “Οικοπόλεις της
Μεσογείου”.
Ξεχωρίζουμε ένα απόσπασμα από αυτή την εμπεριστατωμένη 24σέλιδη έκθεση: (ΗΓ)
«Από τη διερεύνηση της Διαδικασίας της Βαρκελώνης και του εκπορευόμενου απ’ αυτή Σχεδίου
Δράσης που προτείνεται για την Ικαρία, είναι δυνατόν να διαφανούν οι όροι και οι μέθοδοι
εφαρμογής και λειτουργίας τέτοιων αναπτυξιακών σχεδίων και άρα οι δυνατότητες που ενέχονται
για τον ντόπιο πληθυσμό.
Το βασικό ερώτημα που οφείλουμε να θέσουμε είναι κατά πόσο το προτεινόμενο Σχέδιο Δράσης
«Οικοπόλεις της Μεσογείου» τηρεί ή όχι τη βασική αρχή που αποτελεί απαραίτητη προϋπόθεση για
οποιαδήποτε πρόταση ανάπτυξης αν είναι να ωφελεί τους ντόπιους: να βασίζεται στη πολιτισμική
γνώση και εμπειρία των κατοίκων και σε αξίες που προσδιορίζονται από τις ίδιες τις κοινότητες.
Κάτι τέτοιο προϋποθέτει με τη σειρά του τη συμμετοχή των ντόπιων στις διαδικασίες λήψης
αποφάσεων που αφορούν την ανάπτυξη του τόπου τους, πριν αυτές ληφθούν και όχι εκ των
υστέρων- όρος που αναγνωρίζεται άλλωστε από διεθνείς και ευρωπαϊκές συμβάσεις που έχει
συνυπογράψει η Ελλάδα και που έχουν υιοθετηθεί από την ελληνική νομοθεσία»
επιστροφή
Διαμαρτυρία δήμου Ικαρίας για τον αποκλεισμό του Αγ. Κηρύκου από τα θερινά δρομολόγια
των γρήγορων πλοίων
Ικαρία: 6/6/2013
ΠΡΟΣ: - Υπουργείο Ναυτιλίας και Αιγαίου - Υπουργείο Υποδομών – Μεταφορών και Δικτύων, Περιφερειάρχη Β. Αιγαίου, κ. Αθ. Γιακαλή, - Βουλευτή Σάμου, κ. Α. Καλογερή, Αντιπεριφερειάρχη Σάμου, κ. Θ. Παπαθεοφάνους, - Περιφερειακό Σύμβουλο, κ. Ν. Κουλουλία, Ένωση Επιχειρήσεων Ναυτιλίας, - Hellenic Seaways, - NEL Lines, - Πανελλήνια Ναυτική
Ομοσπονδία
Κοιν.: ΜΜΕ
Διαμαρτυρόμαστε έντονα, γιατί και από τα θερινά δρομολόγια του «ΑΙΟΛΟΣ ΚΕΝΤΕΡΗΣ», που
ανακοινώθηκαν στις 5-6-2013 όπως και στα προηγούμενα του «Μύκονος» αποκλείστηκε η
προσέγγιση στον Άγιο Κήρυκο, έδρα του Δήμου Ικαρίας και της Περιφερειακής Ενότητας
Ικαρίας-Φούρνων.
Θεωρώντας ότι δεν είναι της παρούσης να αναλυθούν οι «σκοπιμότητες» κάθε είδους, απαιτούμε
να αντιμετωπιστούν οι κάτοικοι της Ν. Ικαρίας με ισότητα και σεβασμό.
Η διαδρομή από τον Εύδηλο στην Ν. Ικαρία απαιτεί μία ώρα δρόμο σε ένα κατεστραμμένο οδικό
δίκτυο με το δυσβάστακτο κόστος των 50 ευρώ , καθώς δεν υπάρχει τακτική συγκοινωνία.

Δεν θα πρέπει να σας διαφεύγει το γεγονός ότι στην πλειοψηφία τους οι τουρίστες της Ν. Ικαρίας
έχουν προορισμό τις πασίγνωστες ιαματικές πηγές, άνθρωποι υπερήλικες που θα ήθελαν να
συντομεύσουν το έτσι κι αλλιώς κουραστικό ταξίδι τους.
Η ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ ΔΕ ΑΓ. ΚΗΡΥΚΟΥ
ΜΠΙΝΙΚΟΥ ΜΑΡΙΑ
επιστροφή
Να γίνει πράξη η δέσμευση του υπουργού Υγείας ότι θα επανέλθει το Νοσοκομείο Ικαρίας
στο καθεστώς της διασύνδεσης με υγειονομική και διοικητική αυτοτέλεια
Τι δήλωσε ο Γ.Γ. του Υπ.Υγείας μετά τη συνάντηση του με τον Δήμαρχο Ικαρίας για το
Νοσοκομείο
03/06/2013 Σήμερα 3.6.2013 ο Δήμαρχος Ικαρίας κ. Χριστόδουλος Σταυρινάδης μετέβη στην Αθήνα και
συναντήθηκε με τον Υπουργό Υγείας κ. Ανδρέα Λυκουρέντζο μαζί με τον Γενικό Γραμματέα του
Υπουργείου Υγείας, κ. Πελοπίδα Καλλίρη, τον Περιφερειάρχη Β. Αιγαίου, κ. Νάσο Γιακαλή και
τον Δήμαρχο Λήμνου κ. Αντώνη Χατζηδιαμαντή.
Εκτέθηκε πάλι το ζήτημα της αυτοτέλειας του Νοσοκομείου Ικαρίας και αποσπάσθηκε η
δέσμευση από πλευράς Υπουργείου ότι θα επανέλθει το Νοσοκομείο Ικαρίας στο καθεστώς
της διασύνδεσης με υγειονομική και διοικητική αυτοτέλεια λόγω της ιδιαιτερότητας της
περιοχής. Προς τούτο εκδόθηκε και σχετικό δελτίο τύπου από του Υπουργείο Υγείας. Ο
Υπουργός Υγείας δήλωσε ότι θα καταθέσει εντός της εβδομάδας στη Βουλή σχετική διάταξη
νόμου προς ψήφιση:
Δελτίο Τύπου του Γενικού Γραμματέα, κ. Πελοπίδα Καλλίρη, για τη διασύνδεση των
Νοσοκομείων Μυτιλήνης και Λήμνου, Σάμου και Ικαρίας
Αθήνα, 3 Ιουνίου 2013
Κατόπιν συνεργασίας του Γενικού Γραμματέα του Υπουργείου Υγείας, κ. Πελοπίδα Καλλίρη με
τον Περιφερειάρχη Β. Αιγαίου, κ. Νάσο Γιακαλή, και τους Δημάρχους Λήμνου και Ικαρίας, κ.
Αντώνη Χατζηδιαμαντή και κ. Χριστόδουλο Σταυρινίδη αντίστοιχα, συμφωνήθηκε να
επανέλθουν στο καθεστώς της διασύνδεσης τόσο τα Νοσοκομεία Μυτιλήνης και Λήμνου, όσο και
τα Νοσοκομεία Σάμου και Ικαρίας, με υγειονομική και διοικητική αυτοτέλεια, λόγω της
ιδιαιτερότητας των προαναφερομένων νησιωτικών περιοχών.
Ο Υπουργός Υγείας, κ. Ανδρέας Θ. Λυκουρέντζος, απεδέχθη την εισήγηση για την αντιμετώπιση
του θέματος και θα καταθέσει στη Βουλή διάταξη νόμου προς ψήφιση.
Πηγή: http://www.ikariamag.gr/simera-ti-dilose-o-g-g-toy-yp-ygeias-meta-ti-synantisi-toy-me-tondimarho-ikarias-gia-nosokomeio
επιστροφή
Ο Υπουργός Υγείας για την αποσύνδεση του Νοσοκομείου Λήμνου από τη Μυτιλήνη και της
Ικαρίας από τη Σάμο ούτε λίγο ούτε πολύ αποκάλεσε τους Λημνιούς και τους Ικαριώτες
ζητιάνους.
ΟΡΓΑΝΩΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΦΟΡΕΩΝ ΛΗΜΝΟΥ
Μύρινα, 30/5/2013
ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ-ΚΑΛΕΣΜΑ
Άνοιξε τους ασκούς του Αιόλου ο Υπουργός Υγείας, με την απάντησή του στην επερώτηση για
την αποσύνδεση του Νοσοκομείου Λήμνου από τη Μυτιλήνη. Ούτε λίγο ούτε πολύ αποκάλεσε
τους Λημνιούς και τους Ικαριώτες ζητιάνους. Ζητιάνους που επαιτούν για “λίγη Υγεία”. Κι επειδή
δεν μπορεί να ικανοποιήσει όλους τους ζητιάνους, μας αποφεύγει μ' ένα βλέμμα κατανόησης του

δίκιου μας.
ΔΕΝ ΕΙΜΑΣΤΕ ΑΠΟΓΟΗΤΕΥΜΕΝΟΙ
ΔΕΝ ΕΙΜΑΣΤΕ ΑΓΑΝΑΚΤΙΣΜΕΝΟΙ
ΕΙΜΑΣΤΕ ΑΠΟΦΑΣΙΣΜΕΝΟΙ
Να κατακτήσουμε ίση μ' όλους τους Έλληνες πρόσβαση στη Δωρεάν Δημόσια Υγεία.
Μ' αεροπλάνα και βαπόρια και με τους φίλους τους παλιούς (Ικαριώτες, Ναξιώτες, Μεσολογγίτες,
Πρεβεζάνους) κατεβαίνουμε Αθήνα αφού ΕΣΥ δεν μας ακούς!
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 7 ΙΟΥΝΙΟΥ στις 10:30
ΑΘΗΝΑ
στο Υπουργείο Υγείας (Αριστοτέλους 17)
ΑΠΑΙΤΟΥΜΕ: Αυτοτελές και Αυτοδύναμο Νοσοκομείο Λήμνου
ΚΕ.Π.Α. στη Λήμνο
ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΥΜΕ – ΜΑΣ ΑΦΟΡΑ ΟΛΟΥΣ
Συνεχίζουμε τις κινητοποιήσεις
μέχρι η Λήμνος ν' αποκτήσει την περίθαλψη που χρειάζεται
Τηλέφωνα επικοινωνίας: 6977591194 (Δημήτρης Σταυρόπουλος)
2254350125 (Δήμος Λήμνου-Κρυσταλλία Μπολίμου)
Αναχώρηση από Λήμνο: Πέμπτη 6 Ιουνίου το απόγευμα με το πλοίο της γραμμής
επιστροφή
Για το Εργατικό Κέντρο Σάμου και το Νοσοκομείο Ικαρίας: Μη στάξει η ουρά του γαϊδάρου
Στο συλλαλητήριο για τα νοσοκομεία στην Αθήνα συμμετείχαν όλοι –και το ΠΑΜΕ. Πολλοί
Καριώτες και Καριωτίνες, που ήταν εκεί χάρηκαν που ήταν όλοι μαζί και που το ΠΑΜΕ δεν
έκανε χωριστή συγκέντρωση. Σε αυτή τη συγκέντρωση της Αθήνας, που ήταν μαζικότατη, μίλησε
από το βήμα και ο εκπρόσωπος του ΠΑΜΕ. Η πορεία που ακολούθησε ήταν πολύ μεγάλη.
Στο συλλαλητήριο για τα Νοσοκομεία της Περιφέρειας Βορείου Αιγαίου στη Μυτιλήνη
συμμετείχε μετά από ομόφωνο ψήφισμα το Περιφερειακό Συμβούλιο Βορείου Αιγαίου. Δηλαδή
συμφώνησε και η Λαϊκή Συσπείρωση (Κόρακας, Παπαστεφανάκη).
Στο συλλαλητήριο για το νοσοκομείο της Ικαρίας στον Άγιο Κήρυκο που κάλεσε το ΔΣ του
Συλλόγου Εργαζομένων του Νοσοκομείου ΔΕΝ συμμετείχε ούτε καν το …Εργατικό Κέντρο
Σάμου, όπως φαίνεται από την ανακοίνωση του ΕΚΣ που δημοσιεύουμε, που υπογράφει ο τέως
αντιδήμαρχος Αγίου Κηρύκου Νίκος Λαρδάς. Μάλιστα, το ΠΑΜΕ έκανε χωριστή συγκέντρωση
στον …Εύδηλο για το Νοσοκομείο που βρίσκεται στον Άγιο Κήρυκο. Έγιναν λοιπόν δυο
συγκεντρώσεις στην Ικαρία!
Διαβάστε την ανακοίνωση του ΕΚΣ που δηλώνει ότι δεν συμμετέχει. Αν καταλάβατε το σημείο
της διαφωνίας μπράβο σας. Εμείς αυτές τις αιτιάσεις τις θεωρούμε δικαιολογίες. Αν αρέσει σε
ορισμένους αναγνώστες αυτή η διχαστική τακτική του ΕΚΣάμου και του ΠΑΜΕ Ικαρίας απέναντι
στο θέμα της συγχώνευσης του Νοσοκομείου Ικαρίας με αυτό της Σάμου, εμάς μας περισσεύει.
Το σίγουρο είναι ότι το ΕΚΣάμου, το ΠΑΜΕ και το ΚΚΕ Ικαρίας ζουν σε άλλη χώρα από αυτή
στην οποία ζει το ΠΑΜΕ στην Αθήνα ή η Λαϊκή Συσπείρωση στο Βόρειο Αιγαίο.
Το οξύμωρο είναι ότι η ανακοίνωση αυτή, η οποία εξαγγέλλει χωριστή συγκέντρωση στον
Εύδηλο, καλούσε σε συμμετοχή στη συγκέντρωση της Αθήνας, δηλαδή εκεί που βρέθηκαν όλοι
μαζί!
ΗΓ
ΕΡΓΑΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΝΟΜΟΥ ΣΑΜΟΥ
eksamou@otenet.gr
Προς Δ.Σ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΓΝ-ΚΥ ΙΚΑΡΙΑΣ
Τοποθέτηση στην σύσκεψη φορέων για την υγειά
Συναδέλφισσες και συνάδελφοι του Δ.Σ
Το ΕΚΣ εκφράζοντας τα σωματεία και τους εργαζόμενους του ιδιωτικού τομέα, συνεπής στην θέση
διεκδίκησης ενός αποκλειστικά δημόσιου – δωρεάν συστήματος υγείας πρόνοιας, όπως κάναμε όλα

τα προηγούμενα χρόνια, ανεξάρτητα αν στις ενέργειες μας υπήρχε συμφωνία όλων των φορέων των
νησιών μας, ανεξάρτητα αν οι θέσεις που εκφράζουμε αρέσουν η όχι. Θέλουμε και σήμερα να σας
τονίσουμε για μια ακόμα φόρα ότι, υποστηρίζουμε την αυτοτελή λειτουργία των δομών υγείας στην
επαρχία Ικαρίας μέσα από το πλαίσιο διεκδικήσεων που έχει την στήριξη δεκάδων φορέων των
νησιών μας από το 2009. Γιατί το «Νοσοκομείο των προγόνων μας» δεν είναι μόνο ένα κτήριο, η
μόνο ένα νομικό πρόσωπο δημοσίου δικαίου, και γιατί ακόμα και αν διατηρηθεί η αυτοτελής
λειτουργία των δομών υγείας στα νησιά μας, για εμάς είναι σοβαρό πρόβλημα επίσης το τι υπηρεσίες
θα παρέχονται και πόσοι θα έχουν πρόσβαση σε αυτές, και αυτό δεν διασφαλίζεται με αγώνα μόνο για
«να μην κλείσει το νοσοκομείο». Επίσης τονίζουμε για μια ακόμα φόρα ότι η λειτουργία των δομών
υγείας με τρόπο που θα διασφαλίζει της σύγχρονες ανάγκες των κατοίκων των νησιών μας, μπορεί να
γίνει μόνο μέσα από ένα αποκλειστικά δημόσιο δωρεάν σύστημα υγείας πρόνοιας με αποκλειστική
ευθύνη του κράτους. Σε αυτή την κατεύθυνση κινιόταν άλλωστε και η πρωτοβουλία μας να
αναδείξουμε τα προβλήματα υγείας τα προηγούμενα χρόνια διεκδικώντας την αντιμετώπιση τους
μέσα από ένα πλαίσιο αιτημάτων που καλύπτει της σύγχρονες ανάγκες μας, σε αυτή την κατεύθυνση
κινιόταν και η πρωτοβουλία να καλέσουμε τον Νοέμβριο σε συλλαλητήρια στην Ικαρία και την Σάμο,
υλοποιώντας αποφάσεις Γενικών Συνελεύσεων της περασμένης άνοιξης.
Σχετικά με το πλαίσιο διεκδικήσεων εξακολουθούμε να υποστηρίζουμε το πλαίσιο που έχουμε
διαμορφώσει μαζί με αρκετούς φορείς της Ικαρίας (Εργατικό Κέντρο – Ν.Τ ΑΔΕΔΥ - Συνδικάτο
Οικοδόμων - Σωματείο Επισιτισμού - Σωματείο ΕΤΕ/ΔΕΗ - Ένωση Δημοκρατικών Γυναικών
Ικαρίας - Σύλλογοι οικισμών Ικαρίας - παροικιακές οργανώσεις Ικαρίας στην Αττική) και σε μεγάλο
βαθμό έχει υιοθετηθεί από τους Ικαριώτες (με αποφάσεις Δ.Σ συλλόγων φορέων ακόμα και Γ.Σ),
πλαίσιο που όπως γνωρίζετε μέχρι την άνοιξη του 2011 είχε την στήριξη και του σωματείου σας. Η
επιμονή μας στο συγκεκριμένο πλαίσιο διεκδικήσεων οφείλεται στην πεποίθηση μας ότι όχι μόνο δεν
ξεπεράστηκε από τις εξελίξεις άλλα στις παρούσες συνθήκες το κρίνουμε εξαιρετικά αναγκαίο. (Π.χ
πώς να παρατηθείς από το αίτημα για αποκλειστικά δημόσιο δωρεάν σύστημα υγείας – προνοίας με
τους ανασφάλιστους εργαζόμενους να αυξάνονται με ραγδαίους ρυθμούς, πιο «δημόσιο δωρεάν
σύστημα υγείας» θα τους καλύψει όλους αυτούς? με την μετατροπή των υπηρεσιών υγείας σε
εμπορεύσιμο είδος στο οποίο θα έχουν πρόσβαση μόνο κατόπιν πληρωμής Π.χ το 5ευρω σήμερα το
25ευρω αύριο, και τι θα διεκδικήσουμε για όλους αυτούς τους ανθρώπους και της οικογένειες τους?).
Γνωρίζουμε πολύ καλά πως το πλαίσιο αυτό δεν έχει καμιά διάθεση η κυβέρνηση (ΝΔ-ΠΑΣΟΚΔΗΜΑΡ) να το αποδεχτεί, όμως οι διεκδικήσεις του συνδικαλιστικού κινήματος μπαίνουν στην
κρίση των εργαζομένων ανεξάρτητα από το αν είναι στα «μέτρα του συστήματος» για να τις
αποδεχτεί, και δεν μπορεί στο όνομα της «μαζικότητας» να μην λέμε τα πράγματα με το όνομα τους
στους εργαζόμενους και την κοινωνία γενικότερα, και να μην καταθέτουμε και την κατά την γνώμη
μας πρόταση διεξόδου.
Με αυτό το σκεπτικό δεν μπορούμε να συμμετέχουμε σε μια Επιτροπή αγώνα που προτείνει ένα
πλαίσιο διεκδικήσεων το οποίο εκτιμούμε πως κάνει βήματα πίσω από αυτό που μέχρι πρωτινός
έκριναν οι περισσότεροι φορείς με πανικάρια εμβέλεια ως αναγκαίο. Σε ότι αφορά την συμμετοχή
σε μια επιτροπή αγώνα εκτιμούμε ότι αντιλαμβάνεστε την σοβαρότητα που παίζει σε αυτή την
διαδικασία η συμφωνία για το περιεχόμενο της, αφού αυτή διαφωνία τον Ιούνιο του 2011 σας
οδήγησε να διαχωρίσετε την θέση σας από την μέχρι τότε διαμορφωμένη συσπείρωση φορέων .
Κρίνοντας όμως απαραίτητο να υπάρξει άμεσα και μαζικά αντίδραση στην εφαρμογή των
κυριολεκτικά θανατηφόρων νέων μέτρων, Ιεραρχώντας ως άμεσο την ανάκληση της απόφασης
συγχώνευσης των δομών υγείας στα νησιά μας. Θα συμβάλουμε με όλες μας τις δυνάμεις στην
κινητοποίηση σε αυτή την κατεύθυνση τόσο των εργαζόμενων του ιδιωτικού τομέα όσο και των
κάτοικων των νησιών μας γενικότερα.
Σήμερα εκτιμώντας τις αρνητικές εξελίξεις τόσο στα ζητήματα υγείας συνολικότερα όσο και τις
επιπτώσεις στα νησιά μας ειδικότερα, κλιμακώνουμε την αντίδραση μας καλώντας αρχικά σε
συμμετοχή σε συλλαλητήρια στις 31/1/13 τόσο στην Αθήνα έξω από το υπουργείο υγείας όσο και
στην Ικαρία το απόγευμα στον Εύδηλο. Για να απαντήσουμε από κοινού με τους εργαζόμενους στην
Ικαρία και της παροικιακές οργανώσεις της Αττικής και να διεκδικήσουμε της δομές και της
υπηρεσίες υγείας που καλύπτουν τις σύγχρονες ανάγκες μας. Συνεχίζουμε με δυναμικότερες μορφές
κινητοποιήσεων προκηρύσσοντας τοπική απεργιακή κινητοποίηση στις 8/2/2013 (απεργιακή
συγκέντρωση στον Άγιο Κήρυκο).

Απέναντι στα κυβερνητικά μέτρα για την αναδιάταξη των δομών του ΕΣΥ δηλώνουμε την κάθετη
αντίθεση μας διεκδικώντας την ανάκληση των σχετικών νόμων.
Να ακυρωθεί άμεσα η συγχώνευση του νοσοκομείου της Ικαρίας με της Σάμου.
ΟΧΙ ΣΤΙΣ ΣΥΓΧΩΝΕΥΣΕΙΣ – ΟΧΙ ΣΤΟ ΚΛΕΙΣΙΜΟ ΚΛΙΝΙΚΩΝ, ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΩΝ, ΙΑΤΡΕΙΩΝ
του ΙΚΑ. ΟΧΙ ΣΤΗ ΜΕΙΩΣΗ ΚΡΕΒΑΤΙΩΝ, ΟΧΙ ΣΤΗΝ ΥΠΟΒΑΘΜΙΣΗ ΤΩΝ Κ.Υ. ΣΕ
ΠΟΛΥΔΥΝΑΜΑ Ή ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΑ ΙΑΤΡΕΙΑ
Όλα μας τα αιτήματα μπορούν να συνοψιστούν στις φράσεις
-Επαρκές και μόνιμο ιατρικό και νοσηλευτικό προσωπικό, σε όλες τις μονάδες Υγείας των νησιών μας
.
-Να μην μένει χωρίς ιατρικό και νοσηλευτικό προσωπικό καμία μονάδα Υγείας των νησιών μας, ούτε
για μισή ώρα!
- Κατάργηση του πεντάευρου χαρατσιού
Όλη η λογική μας περιγράφεται με τη φράση
- Αποκλειστικά δημόσιο-δωρεάν σύστημα Υγείας και Πρόνοιας για όλους, όλες τις μέρες και όλες τις
ώρες του χρόνου.
- Καμία επιχειρηματική δράση στο χώρο της Υγείας.
Το Πλαίσιο αιτημάτων για Ικαρία- Φούρνους, εδώ.
Για το Δ.Σ του ΕΚΣ, Νικόλας Λαρδάς
επιστροφή
ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΓΩΝΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΓΕΙΑ ΙΚΑΡΙΑΣ για την λήξη της κατάληψης του
Νοσοκομείου
Αγ. Κήρυκος, 20 Απριλίου 2013
ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ
Ολοκληρώθηκε την Παρασκευή 19/4 η κατάληψη της διοίκησης του νοσοκομείου Σάμου από
εργαζόμενους, κατοίκους και εκπροσώπους φορέων της Ικαρίας. Περίπου 80 άτομα συμμετείχαν στην
κινητοποίηση, η οποία διοργανώθηκε από την Επιτροπή Αγώνα για την Υγεία.
Ήταν μια κινητοποίηση, η οποία λόγω της απαράδεκτης και αδιάλλακτης στάσης της πολιτικής
ηγεσίας του υπουργείου να πληροφορήσει τους συγκεντρωμένους για το ζήτημα της του νοσοκομείου
Ικαρίας, μετατράπηκε από παράσταση διαμαρτυρίας (όπως αρχικά είχε σχεδιαστεί) σε κατάληψη του
γραφείου της διοίκησης, με τη διοικήτρια να παραμένει στο γραφείο της μέχρι αργά το βράδυ της
Πέμπτης.
Η αγωνιστική διάθεση των συγκεντρωμένων, η αδιάκοπη παρέμβαση σε τοπικά και πανελλαδικά
ΜΜΕ και η συνέντευξη τύπου που παραχωρήθηκε την Παρασκευή 19/4, ανέδειξαν τα ζητήματα
υγείας στα νησιά μας, ασκώντας μεγάλη πίεση τόσο στην διοίκηση της Σάμου, όσο και στην πολιτική
ηγεσία του υπουργείου υγείας. Έτσι, υπό την πίεση αυτή, το υπουργείο σε τηλεφωνική επικοινωνία
που είχε με την διοικήτρια των νοσοκομείων Σάμου-Ικαρίας, ζήτησε συνάντηση με εκπροσώπους
φορέων, του Δήμου και της διοικήτριας του νοσ/μείου Ικαρίας, με ραντεβού που θα οριστικοποιηθεί
την προσεχή εβδομάδα.
Όσον αφορά τα ζητήματα που συζητήθηκαν με την διοίκηση στη Σάμο όσο και με τον διοικητή της 2ης
Υγειονομικής Περιφέρειας, καταλάβαμε ότι
 Η διανομή των -έστω και κουτσουρεμένων- επιχορηγήσεων και για τα δύο νοσοκομεία μπορεί
να γίνει κατόπιν συνεννόησης των δύο νοσοκομείων (εκτός φυσικά των επιχορηγήσεων που
έρχονται ήδη κατανεμημένα από το υπουργείο) και όχι αυθαίρετα και άδικα, όπως έγινε με την
διανομή κονδυλίου 400.000 ευρώ (όπου η Ικαρία πήρε 2%, δηλ. 8000 ευρώ!), χωρίς μάλιστα να
προσκαλείται η αναπληρώτρια διοικήτρια του νοσοκομείου Ικαρίας. Μας κοινοποιήθηκαν επίσης
έγγραφα που αποσαφηνίζουν λεπτομέρειες για το ζήτημα αυτό. Πρέπει να τονίσουμε εδώ πως την
αύξηση της χρηματοδότησης που διεκδικούμε για τις δομές υγείας των νησιών μας δεν την
αντιλαμβανόμαστε ανταγωνιστικά με τη Σάμο. Δεν φταίνε οι «κακοί Σάμιοι» για την
υποχρηματοδότηση του νοσοκομείου μας ή για την συγχώνευσή του, αλλά οι εφαρμοζόμενες
πολιτικές κυβέρνησης-ΕΕ-ΔΝΤ. Θέλουμε κοινό μέτωπο διεκδίκησης με το Σαμιώτικο λαό και όχι
μόνο.
 Μετακινήσεις προσωπικού θα γίνουν, εφόσον αυτό χρειαστεί!



Το ζήτημα της συγχώνευσης και η τύχη του νοσοκομείου μας παραπέμπεται στις καλένδες και
στο σχέδιο ΙΠΠΟΚΡΑΤΗΣ που αναμένεται έως τα τέλη του τρέχοντος μηνός. Ύστερα από
πρωτοβουλία της βουλευτού του νομού Σάμου κας Καλογερή, έχουν ζητηθεί και θα της
κοινοποιηθούν τα έγγραφα της απόφασης του ΚΕΣΥΠΕ της 18 Φλεβάρη, όπου αποφασίστηκε η
αποσύνδεση των νοσοκομείων Ικαρίας και Λήμνου από αυτά σε Σάμο και Μυτιλήνη αντίστοιχα.
Γυρίζουμε από αυτήν την κινητοποίηση έχοντας καθαρό πως αυτό που μπορεί να καθορίζει τις
εξελίξεις, αυτό που πραγματικά υπολογίζουν και φοβούνται είναι οι αγώνες μας. Ενδεικτικά:
Ύστερα από την παρέμβασή μας στον αντιπεριφερειάρχη Σάμου συζητήθηκε το θέμα προ ημερησίας
διάταξης στο Περιφερειακό Συμβούλιο, το οποίο πήρε απόφαση καταγγελίας για την ασυνέπεια του
υπουργείου στο θέμα της μη κατοχύρωσης σε νόμο της απόφασης του ΚΕΣΥΠΕ. Επίσης, το
υπουργείο μπορεί να μην ήθελε να μιλήσει με εμάς, ωστόσο ήταν θορυβημένο σε διαρκή επικοινωνία
με την διοίκηση στη Σάμο για την κινητοποίηση που βρισκόταν σε εξέλιξη. Η παρουσία της
ασφάλειας και της αστυνομίας ήταν διαρκής (πρωί-βράδυ) μέχρι και την οριστική μας αποχώρηση στο
λιμάνι του Καρλοβασίου (για να βεβαιωθούν ότι φεύγουμε)!
Τις επόμενες μέρες θα κανονιστεί νέα συνάντηση της επιτροπής για τον καθορισμό των επόμενων
βημάτων μας τοπικά αλλά και κεντρικά, σε συντονισμό πάντα με φορείς, νοσοκομεία και επιτροπές
αγώνα από όλη τη χώρα.
Κλείνουμε με το σύνθημα που αναγραφόταν στο χαρτοπανό που αναρτήθηκε στη συνέντευξη τύπου
της Παρασκευής 19/4: «ΚΑΘΑΡΟΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΙΚΑΡΙΩΤΕΣ ΔΕΝ ΦΟΒΑΤΑΙ»!
Θα μας βρίσκουν συνεχώς μπροστά τους!
επιστροφή
Εμπαιγμός για τους Καριώτες και τους Λημνιούς: «Ακόμα δεν μας έχει σταλεί ούτε η
εισήγηση ούτε η απόφαση»
Το κείμενο που ακολουθεί καταγράφει με τη μέγιστη δυνατή ακρίβεια -με βάση τα μέσα και τις
δυνατότητές μας αφού δεν είμαστε επαγγελματίες- την τηλεφωνική συνομιλία που έγινε με τον
Γενικό Γραμματέα του Υπουργείου Υγείας Πελοπ.Καλλίρη μέσα από το γραφείο της Διοίκησης
του Νοσοκομείου Ικαρίας στις 8 Φλεβάρη 2013 (*).
Την ημέρα εκείνη έγινε Πανικαριακή γενική απεργία (εργαζομένων, υπηρεσιών και
καταστημάτων) και είχε κηρυχτεί ημέρα αγώνα και μνήμης με αφορμή την 10 η επέτειο απ' την
εγκληματική πτώση ελικοπτέρου του ΕΚΑΒ έξω απ' το νησί και τον θάνατο των 4 συναδέλφων
μας που επέβαιναν σ' αυτό. Με απόφαση της νεοσύστατης Επιτροπής Αγώνα για την Υγεία σε
Ικαρία-Φούρνους (ΕΑΥ) πραγματοποιήθηκε συγκέντρωση στο Νοσοκομείο και κατάληψη των
διοικητικών υπηρεσιών. Κατά τη διάρκεια της κατάληψης και μετά από μεγάλη επιμονή
πραγματοποιήθηκε η παρακάτω συνομιλία δημοσίως και με ανοιχτή ακρόαση για να ακούνε και
να μπορούν να συμμετέχουν όλοι όσοι είχαν ασφυκτικά γεμίσει το γραφείο της Διοίκησης και τον
προθάλαμο.
Με πλάγια γράμματα σημειώνονται οι φράσεις και παρεμβάσεις των συγκεντρωμένων και με
κανονικούς χαρακτήρες οι φράσεις του Γ.Γ.
Η πρόχειρη ηχογράφηση ήταν αποτέλεσμα (άλλης) μιας αυθόρμητης πρωτοβουλίας μαθητών που
κατόπιν αποφάσεών τους συμμετέχουν μέσω των 15μελών Συμβουλίων στην Επιτροπή Αγώνα και
τους οποίους ξαναευχαριστούμε.
(ακούγεται μεγάλη φασαρία, φωνές…)
- έχουμε γενική απεργία στο νησί σήμερα κύριε...
- σήμερα είναι μέρα γενικής απεργίας στο νησί της Ικαρίας, έχουν κλείσει τα πάντα. Λοιπόν…
(ακούγονται φωνές : δεν είναι ο Σύλλογος του Νοσοκομείου μόνο…/ έχουν έρθει…)
-Ακούστε λίγο. Και η κυρία Διοικήτρια και με τον Δήμαρχο έχουμε συζητήσει. Η πολιτική
ηγεσία βλέπει θετικά και έχουμε δρομολογήσει την αποσύνδεση της Ικαρίας με την Σάμο. Αυτό
σας είπα ότι θα δρομολογηθεί 18 Φεβρουαρίου στο ΚΕΣΥΠΕ το ανώτατο όργανο που αποφασίζει
περί συγχωνεύσεων και της κατανομής του χάρτη υγείας. Είμαστε θετικοί στην αποσύνδεση, την
πιστεύουμε, έγινε με προχειρότητα αυτή η σύνδεση…

-

-

-

-

-

-

-

-

(ακούγονται φωνές)
Ακούστε με λίγο, ήταν αποφάσεις οι οποίες είχαν παρθεί στο παρελθόν, εμείς θέλουμε
να στηρίξουμε την νησιωτική περιοχή και έτσι το αντιμετωπίζουμε και θα υπάρξει
αποσύνδεση Ικαρίας και της Σάμου…
Αυτό μπορούμε να το δημοσιεύσουμε;
…Αυτό είναι απόφαση του Υπουργού και των υπηρεσιών και της πολιτικής ηγεσίας
του Υπουργείου Υγείας…
Αυτό μπορούμε να το δημοσιεύσουμε επίσημα; Αυτή είναι η ερώτησή μας.
18 Φεβρουαρίου θα αποφασίσει το ΚΕΣΥΠΕ…
Υπάρχει περίπτωση να μην συμφωνήσει;
(δεν ακούγεται καθαρά)…η τύχη στο ΚΕΣΥΠΕ είναι η αποσύνδεση. Σ' αυτό σας είχα πεί
δεσμεύομαι, το'χα πει και στην Διοικήτρια η οποία κάνει ένα πολύ σημαντικό πραγματικά
έργο…
–(φωνή)αυτό το γνωρίζουμε
θεωρώ ότι είναι το σωστό και για εμάς και για εσάς.
Ωραία! Επειδή είχατε υποσχεθεί πως θα μας το στείλετε και εγγράφως αυτό το πράγμα μάλιστα σας είχαμε αφήσει και ηλεκτρονικά ταχυδρομεία- δεν λάβαμε καμιά τέτοια
ειδοποίηση έγγραφη…
Ακούστε…
…επειδή έχουμε ακούσει πολλές φορές προφορικές υποσχέσεις…
Επειδή έχετε ακούσει πολλές φορές προφορικές υποσχέσεις…
…γιατί να σας πιστέψουμε τώρα δηλαδή;
Ναι, επειδή έχετε ακούσει πολλές φορές προφορικές υποσχέσεις θεωρείστε ότι αυτή η
πολιτική ηγεσία σε αυτό που δεσμεύεται αυτό κάνει. Και θα το δείτε στην πράξη (στις)
18 Φεβρουαρίου. Θα έρθει ανακοίνωση της απόφασης του ΚΕΣΥΠΕ. Είναι άπόψή
μας, το' χουμε σκεφτεί, το' χουμε συζητήσει, έχουμε πραγματικά αναλύσει όλα τα
επιχειρήματα που σας δικαιώνουν εσάς και την λογική και είμαστε σ' αυτό το θέμα, αν
θέλετε, μαζί σας. Έτσι; Και νομίζω ότι είναι μια δίκαιη απόφαση για το νησί.
Μια τελευταία ερώτηση : σε περίπτωση που πάρει αυτή την απόφαση το ΚΕΣΥΠΕ υπάρχει
περίπτωση αυτό το πράγμα να αναιρεθεί από πάνω;
Όχι! Όχι! Είναι απόφαση της πολιτικής ηγεσίας και του Υπουργού του κ.
Λυκουρέντζου.
Ωραία. Από τη μεριά μου αυτό ήθελα μια τελευταία ερώτηση…
(ακούγεται φωνή) κοιτάξτε να το τεκμηριώσετε καλά τότε, να περάσει…
Κύριε Καλλίρη, Λέγγας. Είμαι απ' τα μέλη της επιτροπής που συναντηθήκαμε την
προηγούμενη Πέμπτη. Είμαι αυτός που του είχατε πει ότι θα μου στείλετε την εισήγησή σας
που την ψάχνατε πάνω στο γραφείο σας εκείνη την ώρα να μας τη δώσετε…
Όχι δεν σας είπα ότι έψαχνα την εισήγησή μου, βεβαίως, να μην λέμε πράγματα που δεν
είπα (**). Να'μαι σαφής. Είμαι ειλικρινής απέναντί σας και θέλω να' μαι πάντα
ειλικρινής.
Επειδή μου είπατε, και στη γραμματέα σας, ότι θα μας τη στείλετε και σε (δεν ακούγεται
καθαρά) μέρες…
Την εισήγηση του ΚΕΣΥΠΕ θα σας την στείλω (***). ΚΕΣΥΠΕ έχουμε 18
Φεβρουαρίου. Η πρόταση της υπηρεσίας είναι αυτή που σας λέω και αυτό θα
δρομολογηθεί, να' στε βέβαιοι…
Μάλιστα! Γιατί καταλαβαίνετε πάρα πολύ καλά , σας το' πα και την Πέμπτη ότι αυτό που
έγινε και τον Νοέμβρη ...
…αυτό θα ισχύσει για την Ικαρία – Σάμο και για την Λήμνο – Μυτιλήνη.
Μάλιστα.
Εντάξει;
(ακούγονται διάφορες φωνές μαζί ) Εντάξει… / Να'ναι καλή η εισήγηση! / Αναμένουμε…/
Περιμένουμε…
Νομίζω ότι είμαι σαφής. Εντάξει…
Περιμένει το παράρτημα…

-

-

-

-

Γιατί για την ώρα όπως καταλαβαίνετε ήδη γίνεται ένας χαμός εδώ και με τους
προϋπολογισμούς και με τα …όλα…
Το κατανοώ, το κατανοώ και ξέρετε ότι οι αποφάσεις αυτές ήταν αποφάσεις του Νόμου
4052, είχε γίνει η διασύνδεση των νοσοκομείων, ήμασταν υποχρεωμένοι με βάση τον
4052 να προχωρήσουμε στην ενοποίηση των Νοσοκομείων. Δεν ήταν αποφάσεις της
σημερινής πολιτικής ηγεσίας. Εμείς θέλουμε να στηρίξουμε τις νησιωτικές περιοχές,
γι' αυτό και τις διαχωρίζουμε και τις αποσυνδέουμε.
Κύριε Καλλίρη μπορούμε να πούμε κάτι τελευταίο; Ήταν πολύ μεγάλη προσβολή να
ονομάσετε το Νοσοκομείο Ικαρίας, το οποίο το' χτίσαν οι άνθρωποι μόνοι τους,
υποκατάστημα…
Δεν ήταν δικιά μας προσβολή!
Ναι. Όποιος το έκανε λοιπόν, μεταφέρετε από εμάς ότι το υποκατάστημα του στέλνει
χαιρετισμούς και ας έλθει εδώ πέρα να μάθει ποιοι φτιάξαν αυτό το Νοσοκομείο…
Πρόεδρε…
…αυτό το υποκατάστημα. Αυτά ήταν πολύ προσβλητικά…
…Πρόεδρε, τα ξέρω όλα. Μου τα' χει πει κι η Διοικήτρια η οποία δίνει τον δικό της
αγώνα και τον σέβομαι και έχει και επιτυχίες. Θέλω να σου πω ότι πραγματικά σκύψαμε
στο πρόβλημα, κάναμε μια πλήρη καταγραφή των προβλημάτων της νησιωτικής περιοχής
και γι' αυτό ο Υπουργός σ' αυτή την κατεύθυνση έχει το πολιτικό ανάστημα και το
πολιτικό θάρρος να προχωρήσουμε σ' αυτό που λέμε ότι γίναν κάποιες …λάθη του
παρελθόντος και πάμε σ' αποσυνδέσεις των συγκεκριμένων περιοχών γιατί δεν
εξυπηρετεί αυτή η διασύνδεση. ΤΕΛΟΣ! Εντάξει;
(ακούγονται φωνές)
Ωραία. Εμείς επιτρέψτε μας μέχρι τις 18 του μήνα να' μαστε καχύποπτοι…
Καλά κάνετε…
…όσο δεν βλέπουμε κάτι έγγραφο εμείς θεωρούμε ότι δεν υπάρχει κάποιο θέμα, περιμένουμε
την υλοποίηση των δεσμεύσεών σας …
…και παραμένουμε σε κινητοποίηση. Σε καθημερινή εδώ. Δεν είναι…
Θα δείτε ότι υπάρχει η συνέπεια της πολιτικής ηγεσίας…
Ωραία…
…Σας ευχαριστώ πολύ, γεια σας.
Καλή σας ημέρα, γεια σας.

(*) Στην ηλεκτρονική ανάρτηση του κειμένου επισυνάπτεται και το σχετικό αρχείο ήχου για
λόγους επαλήθευσης.
(**) Η παραπάνω συνάντηση πραγματοποιήθηκε στις 31/01/2013 στο γραφείο του Γεν.
Γραμματέα κατά την διάρκεια απεργιακής συγκέντρωσης της ΠΟΕΔΗΝ έξω απ' το Υπουργείο
Υγείας. Στην αντιπροσωπεία συμμετείχαν 3 εκπρόσωποι Ικαριακών παροικιακών Συλλόγων,
εκπρόσωπος του Συλλόγου Εργαζομένων του Νοσοκομείου Ικαρίας (ΣΕΝΙ), η βουλευτής του
Ν.Σάμου, ο Πρόεδρος της ΟΛΣΥ (Ομοσπονδία Λημνιακών Συλλόγων) και η γραμματέας του
Συλλόγου Εργαζομένων στο Νοσοκομείο Νάξου (ΣΒΕΝΝΑΜΙΚ). Το συμβάν που αρνείται ο Γ.Γ.
έγινε μπροστά σε όλους αυτούς.
(***) Ακόμα δεν μας έχει σταλεί ούτε η εισήγηση ούτε η απόφαση. Βέβαια ούτε αυτό ούτε τα
παραπάνω μας προκαλούν καμία έκπληξη γι' αυτό δηλώσαμε απ' την αρχή ότι παραμένουμε πολύ
επιφυλακτικοί, δεν εφησυχάζουμε και καλούσαμε σε εγρήγορση.
Ελήφθη από ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΠΑΠΑΣΙΜΑΚΗΣ papasim@gmail.com, Απρίλιος 14, 2013.
Ευχαριστούμε. ΗΓ
επιστροφή
Kυνηγώντας το χρόνο και τη μνήμη
Έγινε Σεμινάριο Προφορικής Ιστορίας στην Ικαρία

Άγιος Κήρυκος , 17 Μαΐου 2013
Το Μάιο του 2013 διοργανώθηκε στον Άγιο Κήρυκο από την Τοπική Αρχειακή Συλλογή Ικαρίας
και με την πολύτιμη συμπαράσταση του κ. Ηλία Γιαννίρη ένα σεμινάριο Προφορικής Ιστορίας.
Προσκεκλημένη εισηγήτρια ήταν η κ. Τασούλα Βερβενιώτη, ιστορικός με πλούσιο ερευνητικό
έργο, μεγάλη πείρα στη συγκέντρωση αφηγήσεων και εξέχουσα θέση στον τομέα της
Προφορικής Ιστορίας. Πρόκειται για μια «μορφή ιστορίας η οποία συμπεριλαμβάνει τις ιστορίες
και τις εμπειρίες περισσότερων ανθρώπων, περιέχει πολλές και διαφορετικές απόψεις, με
αποτέλεσμα να είναι ένα βαθύτερο και πλουσιότερο είδος ιστορίας» Rob Perks.
Η ιδέα της καταγραφής αφηγήσεων και της καταχώρησής τους στην Αρχειακή Συλλογή ήταν στις
προθέσεις μου από την πρώτη στιγμή λειτουργίας της υπηρεσίας. Είχα
κάνει μερικές
ηχογραφήσεις, αλλά εντελώς ερασιτεχνικά και με «ακατάλληλα» τεχνικά μέσα , όπως
συνειδητοποίησα μετά από το σεμινάριο. Στη συνέχεια παρακολουθώντας από το διαδίκτυο τη
δημιουργία και τη δράση της Ομάδας Προφορικής Ιστορίας Κυψέλης, κατάλαβα ότι έπρεπε να
μάθω, και να μοιραστώ τη γνώση με όσους είχαν το ίδιο ενδιαφέρον, περισσότερα για τον κλάδο
αυτό της ιστορίας και τη συνέντευξη από κάποιον ειδικό. Έτσι, μόλις ο κ. Γιαννίρης με
πληροφόρησε ότι η κ. Βερβενιώτη θα ερχόταν φιλοξενούμενή του για λίγες μέρες στην Ικαρία,
και συμφωνώντας ότι η ευκαιρία είναι μοναδική, αρχίσαμε να ετοιμάζουμε τη διοργάνωση ενός
σεμιναρίου Προφορικής Ιστορίας. Τα Αρχεία Νομού Σάμου, στα οποία υπάγεται η Τοπική
Αρχειακή Συλλογή Ικαρίας, και η Κεντρική Υπηρεσία των ΓΑΚ όχι απλώς ενέκριναν την
πρωτοβουλία αυτή, αλλά την υποστήριξαν ένθερμα. Άλλωστε στα Αρχεία Νομού Σάμου έχει ήδη
συγκροτηθεί πλούσιο αρχείο Προφορική Ιστορίας με περισσότερες από 500 κασέτες, που
περιέχουν και αφηγήσεις ζωής και θεματικές.
Στην Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος που αναρτήσαμε στο διαδίκτυο ανταποκρίθηκαν 17
άτομα, ενώ αρκετά άλλα δήλωσαν αδυναμία να παραστούν τη συγκεκριμένη ημέρα, παρ’ όλη την
επιθυμία τους να συμμετάσχουν στο σεμινάριο. Ο Δήμος Ικαρίας μας παραχώρησε την αίθουσα
συνεδριάσεων και διάφοροι φίλοι τα απαραίτητα μηχανήματα.
Η πρώτη φάση του σεμιναρίου πραγματοποιήθηκε στις 8 Μαΐου, από τις 10 το πρωί μέχρι τις 7 το
απόγευμα. Η κ. Βερβενιώτη μας μίλησε για το νόημα της Προφορικής Ιστορίας, την αξία των
μαρτυριών, τη μεθοδολογία και την αρχειοθέτηση της συνέντευξης, την αξιοποίηση του υλικού,
τα ζητήματα δεοντολογίας. Συμπληρωματικά η κ. Ηλέκτρα Στροβολίδου μας παρουσίασε την
εμπειρία της, ως μέλους της Ομάδας Προφορικής Ιστορίας Κυψέλης, και τις διαδικασίες
επεξεργασίας της συνέντευξης . Τέλος η κ. Περσεφόνη Μήλιου με τον κ. Βαγγέλη Φάμπα μας
κατατόπισαν για τις απαιτήσεις και τη χρήση του κατάλληλου τεχνικού εξοπλισμού. Ακολούθησε
συζήτηση και ανταλλαγή απόψεων των συμμετεχόντων στο σεμινάριο. Καταλήξαμε στη
δημιουργία μιας Ομάδας Προφορικής Ιστορίας Ικαρίας και σε έναν αρχικό σχεδιασμό
συγκέντρωσης συνεντεύξεων. Συγκεκριμένα συμφωνήσαμε να αρχίσουμε με αφηγήσεις ζωής και
σταδιακά, ανάλογα με το υλικό μας, να περάσουμε σε θεματικές. Επιθυμία επίσης όλων ήταν το
υλικό που θα συγκεντρώνεται από την Ομάδα να προσφέρεται και στην Τοπική Αρχειακή
Συλλογή Ικαρίας, προκειμένου να αξιοποιηθεί για ερευνητικούς, εκπαιδευτικούς και
πολιτιστικούς σκοπούς. Γι’ αυτό είναι πολύ σημαντικό όσοι έχουν ήδη βιντεοσκοπημένο ή
μαγνητοφωνημένο υλικό, σχετικό με την Ικαρία και τους Ικαριώτες, να προσφέρουν ένα
αντίγραφο στην Αρχειακή Συλλογή.
Η δεύτερη φάση του σεμιναρίου πραγματοποιήθηκε στις 12 Μαΐου, αφού στο μεσοδιάστημα μία
τριμελής ομάδα ετοίμασε έναν Οδηγό Συνέντευξης για αφήγηση ζωής, με βάση τα διαθέσιμα
υποδείγματα και τις προτάσεις των μελών της Ομάδας. Αυτός ο Οδηγός χρησιμοποιήθηκε για να
πάρουμε την πρώτη συνέντευξη που διήρκεσε 2 ώρες, βιντεοσκοπήθηκε και ηχογραφήθηκε,
παρουσία των μελών της Ομάδας και με την καθοδήγηση της κ. Βερβενιώτη. Στη συνέχεια έγιναν
παρατηρήσεις, σχόλια, ερωτήσεις, διευκρινίσεις, υποδείξεις, με στόχο την καλύτερη δυνατή
κατανόηση και επαφή με τον εκάστοτε πληροφορητή, και συνεπώς την πληρέστερη συνέντευξη
του.
Η επόμενη συνάντηση μας ορίστηκε περί τα τέλη Ιουνίου, προκειμένου να παρουσιάσει ο καθένας
την πορεία της εργασίας του. Ευελπιστούμε να διατηρηθεί ο ενθουσιασμός και η δυναμική της
Ομάδας, την οποία θα επιδιώξουμε όχι μόνο να διατηρήσουμε ενεργό, αλλά και να τη
διευρύνουμε με νέα μέλη, αφού προηγηθεί η απαραίτητη οργάνωση και ενημέρωση.

Ευχαριστώ θερμά όλους όσους ανταποκρίθηκαν στο κάλεσμα και συμμετείχαν στο σεμινάριο,
αλλά και όσους βοήθησαν με κάθε τρόπο στη διοργάνωσή του. Ιδιαίτερες ευχαριστίες νιώθω ότι
οφείλω στην κ. Τασούλα Βερβενιώτη για το φως που έριξε στις ζωές των καθημερινών
ανθρώπων, που ζουν συνήθως στη σκιά της Ιστορίας. Για το παράθυρο που άνοιξε σε μας, και
είδαμε πόσο πολύτιμη και μοναδική είναι η ζωή κάθε ανθρώπου. Για το δρόμο που μας έδειξε,
ώστε να καταλάβουμε τη θέση και την πορεία μας μέσα στον κόσμο.
Η υπεύθυνη της Τοπικής Αρχειακής Συλλογής Ικαρίας
Αγγελική Δ. Κονταξοπούλου
Τηλ. επικ. : 22750- 23174
επιστροφή
Η Ικαρία ως πάρκο της φύσης: μια τεράστια ευκαιρία
20/01/2013
Η προγενέστερη αρχιτεκτονική της Ικαρίας και ο τρόπος αξιοποίησης μεγάλων κοιλοτήτων σε
βράχους θα έπρεπε να είναι μέσα στους σημαντικότερους παράγοντες προβολής του νησιού.
Αντιθέτως, αυτοί, όπως πολλά άλλα μνημεία, το ένα μετά το άλλο, αλλοιώνονται ή χάνονται,
σύμφωνα με τις τρέχουσες ανάγκες ή την νέα «αισθητική» που κυριαρχεί.
Έχουμε μία πολιτισμική κιβωτό που διασώθηκε, έστω αποδεκατισμένη, ως τις μέρες μας. Οι
λούροι, οι μεγάλοι μονολιθικοί γρανίτες, δημιουργούν στη βάση τους μεγάλες κοιλότητες και
χρησιμοποιήθηκαν ως κατοικίες μέχρι και το 19ο αιώνα. Αυτές οι καμάρες έλυναν αυτομάτως το
πρόβλημα της στέγης και η υπόλοιπη κατασκευή απαιτούσε μικρότερη επένδυση σε χρόνο, κόπο
και παρείχε την απόλυτη κάλυψη.
Παρ’ όλη την προσπάθεια των προγόνων μας να διατηρήσουν τον πολιτισμό τους, άρχισαν με τον
καιρό να υποκύπτουν και να αλλοτριώνονται. Υπαίτιοι δεν ήταν μόνο οι ξενομερίτες αλλά και οι
ίδιοι οι Καριώτες (εσωτερικού και εξωτερικού). Το ίδιο συνέβηκε και με τη γλώσσα μας, όπως
αναφέρει χαρακτηριστικά ο Χατζιδάκης ο οποίος ασχολήθηκε με την ντοπιολαλιά μας και
κατέγραψε κάποιους γραμματικούς κανόνες. Δυστυχώς για μας, ο «εκπολιτισμός» άρχισε πριν
αναγνωριστεί και αξιολογηθεί η κληρονομιά μας. Έτσι, για παράδειγμα, καταστράφηκαν
αρχαίοι και βυζαντινοί ναοί, ενώ μαρμάρινες κολόνες μετατράπηκαν σε ασβέστη. Γρανιτένιες
στράτες βρίσκονται θαμμένες κάτω από τσιμέντο, στο Μαγγανίτη, στη Μεσαριά και αλλού.
Νερόμυλοι βρίσκονται χαμένοι σε ρεματιές που δεν είναι πια προσβάσιμες. Ακόμα και τα
βυζαντινά ερείπια των λουτρικών εγκαταστάσεων στα Χαλασμένα Θέρμα, λίγα λεπτά από τον
οικισμό των Θερμών, μόλις που διακρίνονται κάτω από την πυκνή βλάστηση.
Ο Κόκκινος αναφέρει ότι οι Καριώτες «παραμένουν ξεχωριστοί στην παγκόσμια κοινότητα,
απροσάρμοστοι για τους πολλούς, ακριβοί για τους λίγους». Έχει δίκιο αλλά η ανάγκη για ένα
«ανώτερο» βιοτικού επιπέδου συνεχίζει να προκαλεί καταστροφές και ανεπανόρθωτες ζημιές.
Ολόκληρη η Ικαριά έχει ιδιαίτερο γεωλογικό ενδιαφέρον με μεγάλη ποικιλία πετρωμάτων και
σχηματισμών. Υπάρχουν επίσης σπήλαια, φαράγγια, οροπέδια, θερμές και ψυχρές πηγές, μεγάλα
ρήγματα, βραχώδεις ακτές. Διαθέτει δηλαδή ό,τι χρειάζεται που σε συνδυασμό με τους βιότοπους
θα μπορούσε εύκολα να χαρακτηριστεί ως γεώτοπος, μια περιοχή με ουσιαστικό και
πολυδιάστατο ενδιαφέρον και κατά συνέπεια, αξιόλογο τουριστικό ενδιαφέρον.
Ο γεωτουρισμός αποτελεί τη νέα τάση στην ανάπτυξη περιβαλλοντικού - εναλλακτικού
τουρισμού σε παγκόσμιο επίπεδο. Η έννοια του γεωπάρκου αποδίδεται σε περιοχές με ικανό
αριθμό θέσεων γεωλογικής κληρονομιάς (γεώτοπους), ένα μωσαϊκό γεωλογικών χαρακτηριστικών
ιδιαίτερου ενδιαφέροντος, σπανιότητας ή κάλλους.
Η Ελλάδα χρειάστηκε 10 χρόνια για να αναπτύξει την αντίληψη για τη διατήρηση της γεωλογικής
κληρονομιάς. Τώρα υπάρχει το νομοθετικό πλαίσιο και ήδη τέσσερις περιοχές έχουν
αναγνωριστεί από την UNESCO. Είναι η Λέσβος, τμήμα του Ψηλορείτη, η περιοχή Χελμού Βουραϊκού και η περιοχή Βίκου - Αώου.
Για παράδειγμα, το γεωπάρκο του Απολιθωμένου Δάσους της Λέσβου είναι ένα από τα πρώτα
γεωπάρκα και τα πιο σημαντικά στον κόσμο, όχι μόνο για το πλούσιο περιεχόμενό του, αλλά και
για τον υποδειγματικό τρόπο λειτουργίας και οργάνωσης. Εδώ και λίγους μήνες ολόκληρη

πλέον η Μυτιλήνη αποτελεί γεωπάρκο. Ο σχετικός φάκελος υποψηφιότητας κατατέθηκε από το
Δήμο Λέσβου, με τη συνεργασία του Πανεπιστημίου Αιγαίου και του Μουσείου Φυσικής
Ιστορίας Απολιθωμένου Δάσους Λέσβου. Ο στόχος επιτεύχθηκε αφού πρώτα εμπειρογνώμονες
από το Παγκόσμιο Δίκτυο Γεωπάρκων της UNESCO βρέθηκαν στο νησί και αξιολόγησαν την
υποψηφιότητα.
Αυτή η θετική εξέλιξη μιας τόσο σημαντικής πρωτοβουλίας θα συμβάλει στην προώθηση της
εικόνας της Λέσβου, θα προσθέσει αξία στη φυσική και πολιτιστική της ταυτότητα, διεθνή
αναγνώριση και θα την καταστήσει ιδανικό προορισμό για ποιοτικό τουρισμό. Η πρόταση είχε τη
συμπαράσταση και τη στήριξη πάρα πολλών φορέων (αρχαιολογική υπηρεσία, δασική υπηρεσία,
τριών μουσείων, του εμπορικού επιμελητηρίου κ.ά).
Ο Ηλίας Γιαννίρης έχει ήδη έρθει σε επαφή με γεωλόγους και πανεπιστημιακούς για την
αντίστοιχη κίνηση από πλευράς Ικαρίας. Όπως διαβάσατε παραπάνω, αυτό δεν είναι δουλειά για
οραματιστές ή μοναχικούς καβαλάρηδες αλλά απαιτεί τη σύμπραξη πολλών. Δεν γνωρίζουμε
πόσος χρόνος απαιτήθηκε για προετοιμασία αλλά η Μυτιλήνη τα κατάφερε σε ένα μόλις χρόνο
από την κατάθεση της σχετικής αίτησης.
Να συμπληρώσουμε ότι από γεωλογικής άποψης, στην ικαριακή γη παρουσιάζονται ορυκτές
φάσεις οι οποίες για πρώτη φορά αναγνωρίστηκαν εδώ. Ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζει ο
μεταμαγγανιούχος λιθότυπος, γνωστός ως Ικαρίτης, που μόνο σπάνια έχει αναφερθεί στη διεθνή
βιβλιογραφία και πιθανόν είναι η μοναδική εμφάνιση στον ελλαδικό χώρο. Εικάζεται ότι ο
σχηματισμός του οφείλεται στην επίδραση πυρομετασωματικών ρευστών που συνδέονται
γενετικά με την παρακείμενη γρανιτική διείσδυση του Ξυλοσύρτη.
Η μοναδικότητα του Ικαρίτη αναφέρεται σε εργασία γεωλόγου που κατατέθηκε πριν χρόνια στο
πανεπιστήμιο Πατρών και το «πιθανόν» προστίθεται μόνο για το ενδεχόμενο που εν αγνοία του
ερευνητή, κάποιος άλλος από την επιστημονική κοινότητα έχει εντοπίσει αλλού το συγκεκριμένο
πέτρωμα που περικλείει 20 διαφορετικές ορυκτές φάσεις.
Εμείς θα θέλαμε, με κάποιο τρόπο, κάτι να σώσουμε σ’ αυτό το νησί ή μας πέφτει βαριά ΚΑΙ
αυτή η κληρονομιά;
ikariamag.gr|από, για και με αφορμή την Ικαριά!
Πηγή: http://www.ikariamag.gr/node/5985
επιστροφή
Έρευνα για την κατολισθητική επικινδυνότητα της Ικαρίας
Είναι λίγο παλιό, αλλά πολύ χρήσιμο. ΗΓ
Ελένα Εφραιμιάδου για το ikariamag
31/10/2011
Τα κατολισθητικά φαινόμενα και η επίδραση του ανθρώπινου παράγοντα.
Σε εξέλιξη η γεωλογική έρευνα που πραγματοποιείται από την Γεωλόγο – Περιβαλλοντολόγο
Έλενα Ευφραιμιάδου και σε συνεργασία με τους Επ. Καθηγητές κ. Σ.Λόζιο και κ. Ν.Ευελπίδου,
του Τμήματος Γεωλογίας & Γεωπεριβάλλοντος του Εθνικού & Καποδιστριακού Πανεπιστημίου
Αθηνών.
Στα πλαίσια της έρευνας αυτής πραγματοποιήθηκε εργασία υπαίθρου διερεύνησης της εκδήλωσης
μετακινήσεων μαζών (mass movements) με έμφαση στα κατολισθητικά φαινόμενα και
ομαδοποίησης αυτών ενώ για την περαιτέρω εκτίμηση και χαρτογράφηση της κατολισθητικής
επικινδυνότητας, εφαρμόστηκε μοντέλο που περιλαμβάνει την συνδυασμένη χρήση των
Γεωγραφικών Συστημάτων Πληροφοριών και των Πολυκριτηριακών Μεθόδων Στήριξης
Αποφάσεων.
Σύμφωνα με την μεθοδολογία, για την εφαρμογή της πολυκριτηριακής ανάλυσης,
χρησιμοποιήθηκαν οι εξής παράμετροι ως παράγοντες ελέγχου των κατολισθήσεων:
1) οι τοπογραφικές κλίσεις,
2) η καμπυλότητα του εδάφους,
3) η διεύθυνση των πρανών,

4) η λιθολογία,
5) οι χρήσεις γης,
6) το πάχος εδάφους,
7) η εγγύτητα σε ρηξιγενείς ζώνες,
8) η απόσταση από τους κλάδους του υδρογραφικού δικτύου και
9) η απόσταση από το οδικό δίκτυο.
Μέσα από την ανάλυση, επεξεργασία και αξιολόγησή τους με τη χρήση νέων τεχνολογιών και
στατιστικών μεθόδων κατασκευάστηκαν πολλαπλοί θεματικοί χάρτες για την νήσο η σύνθεση των
οποίων οδήγησε στην κατασκευή του Χάρτη Κατολισθητικής Επικινδυνότητας για την νήσο
Ικαρία.
 View the full image
Η Ικαρία χαρακτηρίζεται από φυσικές παραμέτρους που καθιστούν ιδιαίτερα δυναμικές τις
διεργασίες που λαμβάνουν χώρα στο γεωπεριβάλλον της έχοντας ενίοτε ως αποτέλεσμα
καταστροφές μεγάλης έντασης και οικονομικού κόστους. Σε αυτό το δεδομένο έρχεται να
προστεθεί η ανθρωπογενής επέμβαση που λαμβάνει χώρα συχνά με μη ορθή στρατηγική
καθώς και η παγκόσμια κλιματική αλλαγή όπως διαφαίνεται μέσα από τις διεθνείς τάσεις και
διαμορφώνει συνθήκες αστάθειας και ακραίων δεδομένων.
Μέσα από την διερεύνηση του γεωπεριβάλλοντος της νήσου στα πλαίσια εκπόνησης της
παρούσας μελέτης, γίνεται φανερό ότι η εκτίμηση του γεωπεριβάλλοντος της Ικαρίας, το οποίο
χαρακτηρίζεται από πλούσιους φυσικούς πόρους, παρέχει τη δυνατότητα για μία βιώσιμη
ανάπτυξη και διαχείριση των ανθρωπίνων δραστηριοτήτων και υποδομών. Η μη ορθή υλοποίηση
παρεμβάσεων χωρίς να λαμβάνεται υπόψιν η δυναμική φύση του γεωπεριβάλλοντος της
νήσου δεν αποτελεί απλώς μία παράμετρο εντατικοποίησης των επιπτώσεων των φυσικών
καταστροφών και υποβάθμισης του φυσικού περιβάλλοντος αλλά σημαντικό ανασταλτικό
παράγοντα της καθολικής ανάπτυξης της νήσου. Αντιθέτως, η εφαρμογή στρατηγικής που
βασίζεται σε θετικές έννοιες αξιοποίησης και διαχείρισης του γεωπεριβάλλοντος, δύναται να
αντιστρέψει τόσο τις τάσεις υποβάθμισης των φυσικών πόρων όσο και να συμβάλλει στην
προστασία της γεωπολιτισμικής – φυσικής κληρονομιάς και στην περιφερειακή οικονομική
ανάπτυξη.
Η έρευνα αυτή πραγματοποιήθηκε χάρη στη συμβολή και αμέριστη υποστήριξη της τοπικής
αυτοδιοίκησης και των κ. Γεωργίου Χρ.Φράγκου, Κυριάκου Γ.Τσαντίρη και Τσακαλία Γιώργου.
επιστροφή
Συνεδρίασε η Επιτροπή για τους βοσκότοπους στην Ικαρία
Πολύ ενδιαφέρουσα εξέλιξη. Μακάρι να έχει συνέχεια. Κρατάμε την εκτίμηση αγροτικών ζημιών
από αιγοπρόβατα όπου σε 4 στρ. ελαιώνα είχαμε 90% καταστροφή με κόστος 5.000 ευρώ ενώ σε
αμπελώνα δυο στρεμμάτων η ζημιές εκτιμήθηκαν στις 8.000 ευρώ. Πόσο κοστίζει η υπερβόσκηση
ανά στρέμμα δεν ξέρουμε ακόμη. ΗΓ
30/04/2013
Μετά την απόφαση του 7ου δημοτικού συμβουλίου Ικαρίας για τη σύσταση επιτροπής για τους
βοσκοτόπους στην Ικαρία, η επιτροπή συνεδρίασε την προηγούμενη Τρίτη με την συμμετοχή των
κ.κ. Ν. Καλαμάρας αντ/χος Ραχών, ο δ.σ. Λ. Κόχειλας κτηνίατρος, η Α. Πορή προϊσταμένη
Δασαρχείου Ικαρίας, Οδ. Φερεντίνος γεωπόνος του δήμου Ικαρίας, Γ. Καρίμαλης εκπρόσωπος
των κτηνοτρόφων, Γ. Γαγλίας εκπρόσωπος των Ικαριακών Συλλόγων (η επιστολή τους εδώ). Από
τα (προς δημοσίευση) πρακτικά ξεχωρίζουμε:
- Ως θετικό κρίνεται η έκδοση άδειας για την ίδρυση σφαγείου (ιδιώτη) στην Ικαρία
δυναμικότητας 700 τόνων τον χρόνο από την Διεύθυνση Αγροτικής Ανάπτυξης της Περιφέρειας
Βορείου Αιγαίου.
- Να γίνει από το κτηνιατρείο ενημέρωση με όλα τα στοιχεία για τον αριθμό των ζώων,
προσπάθεια επικαιροποίησης με τα νέα στοιχεία της μελέτης βοσκοικανότητας (2006) του
Γεωπονικού Πανεπιστημίου (υπάρχοντα ζώα, βοσκήσιμες εκτάσεις..). Να πούμε εδώ ότι έχουμε

79.000 στρ. δημοτικές εκτάσεις βγάζουμε τα δάση κλπ, μας μένουν 44.000 στρ (δηλαδή 4.400
ζωικές μονάδες ήτοι 30.800 αιγοπρόβατα). Στα παραπάνω στοιχεία θα πρέπει να προσθέσουμε τα
εξής: ότι οι περιοχές αυτές θα πρέπει να υπόκεινται και σε μια αγρανάπαυση, ενώ οι ενοικιάσεις
ισχύουν για ένα τετράμηνο σύμφωνα με τον νόμο κάτι που στην Ικαρία δεν ισχύει. Αν τηρήσουμε
τον νόμο θα πρέπει στα 44.000 στρ να εκτρέφονται 8.300 ζώα!
- Η ενοικίαση δημοτικών βοσκοτόπων να γίνει μόνο σε κατά κύριο επάγγελμα κτηνοτρόφων.
- Κατατέθηκε το σχέδιο κανονισμού βοσκοτόπων προς επεξεργασία, παρατηρήσεις για
διορθώσεις.
- Οι κτηνοτρόφοι ζήτησαν την παρέμβαση του δήμου προς τον ΟΠΕΚΕΠΕ προκειμένου ν αλλάξει
ο τρόπος εκλογής του δείγματος στην ενιαία ενίσχυση από τυχαίο σε εκ περιτροπής και να
ασκήσει πιέσεις για την ολοκλήρωση του μέτρου της απόσυρσης. Μείωση των ζώων που βόσκουν
με τον πιο πρόσφορο και νόμιμο τρόπο.
- Ζητήθηκε επίσης η μέριμνα για την προστασία, υποστήριξη των υπερβοσκημένων εκτάσεων με
διάφορες δράσεις (αναδάσωση, αναχλόωση, περιφράξεις).
- Το Δασονομείο θα αποτυπώσει την υπάρχουσα κατάσταση, η επιτροπή θα διατυπώσει προτάσεις
και τις τελικές αποφάσεις θα της πάρει το Δημοτικό συμβούλιο.
Η επιτροπή θα κάνει άλλη μια συνεδρίαση πριν από το δημοτικό συμβούλιο στο τέλος Μαΐου
(περίπου) ενώ θα γίνουν προσπάθειες να παρευρίσκονται και μέλη της επιστημονικής ομάδας που
συνέταξε την μελέτη βοσκοικανότητας.
Αξίζει ακόμα να αναφέρουμε δυο παραδείγματα από πρόσφατη εκτίμηση αγροτικών ζημιών από
αιγοπρόβατα όπου σε 4 στρ. ελαιώνα είχαμε 90% καταστροφή με κόστος 5.000 ευρώ ενώ σε
αμπελώνα δυο στρεμμάτων η ζημιές εκτιμήθηκαν στις 8.000 ευρώ.
http://www.ikariamag.gr/synedriase-i-epitropi-gia-toys-voskotopoys-stin-ikaria
επιστροφή
Για την κτηνοτροφία στην Ικαρία: Στοιχεία και πληροφορίες
Χαράλαμπός Φραδέλος, μέλος του Δ.Σ. του Συλλόγου Κάβο Πάπας
19/05/2013
1. ΕΜΠΛΕΚΟΜΕΝΟΙ ΦΟΡΕΙΣ – ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ:
Υπουργείο Αγροτική Ανάπτυξης (Τμήματα Εισροών – Εκροών)
ΥΠΕΚΑ [Τμήμα Δασών] Δασονομία Ικαρίας
Κτηνιατρικοί Υπηρεσία Ικαρίας
Αγρονομία (Αγροφυλακή) Ικαρίας
Δήμος Ικαρίας
Περιφέρεια Βορείου Αιγαίου
ΟΠΕΚΕΠΕ (Επιδοτήσεις)
ΟΓΑ
ΔΟΥ Ικαρίας
Νόμος 4056/2012 Περί Κτηνοτροφικών Εγκαταστάσεων
2. ΔΕΔΟΜΕΝΑ:
Ανέκαθεν οι κτηνοτρόφοι έβοσκαν σε ιδιωτικές και κοινοτικές εκτάσεις. Οι κοινοτικές δημοτικές σήμερα- νοικιάζονται με αποφάσεις δημοτικών συμβουλίων που αναφέρονται σ’ αυτές
η χρονική διάρκεια -η τοποθεσία -η έκταση ανά κτηνοτρόφο , ο αριθμός ζώων -το κατά κεφαλήν
ετήσιο δικαίωμα βοσκής, καθώς και η εναλλαγή από έκταση σε έκταση (ανάλογα την
βοσκοϊκανότητα) στην διάρκεια του χρόνου. Τα συμβόλαια συνήθως είχαν διάρκεια ενός έτους
εκτός ειδικών προγραμμάτων, για παράδειγμα:
ΔΗΜ.ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑ ΡΑΧΩΝ
Με την απόφαση 174/2005 για ένα χρόνο χωρίς εναλλαγή με 0,35€/ζωο σε έκταση 5760 στρ.( δεν
αναφέρεται σε αριθμό ζώων). Με την απόφαση 118/2006 για 5 χρόνια με την προϋπόθεση, όσοι
μπουν στο πρόγραμμα ΕΚΤΑΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΚΤΗΝΟΤΡΟΦΙΑΣ ,με παράλληλη μείωση του

αριθμού ζώων κατά 30% είτε με σφαγή είτε με πώληση εκτός νησιού, και σύμφωνα με την μελέτη
του ΓΕΩΠ. ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ.
Σε αυτήν την απόφαση 38 κτηνοτρόφοι με 4455 ζώα θα έβοσκαν σε 7005.4στρ.με 0,35€/ζωο δηλ.
περίπου 1,5 στρ./ζώο χωρίς εναλλαγή έκτασης στην διάρκεια των 5 χρόνων .
Με την απόφαση 78/2008 αναιρείται η προηγούμενη απόφαση περί εκμίσθωσης για 5 χρόνια,
διότι το πρόγραμμα μείωσης δεν προχώρησε και πρακτικά δεν επήλθε καμία μείωση, αλλά αφού
πρώτα συναντηθεί αντιπροσωπεία του Δήμου με τον τότε Υπουργό αγροτικής ανάπτυξης, στη
συνέχεια θα σχηματιστεί 9μελης επιτροπή μελέτης για περαιτέρω ενέργειες. Τελικά ούτε το ένα
ούτε το άλλο έγινε. Ωστόσο, εμμέσως, παρέμεινε η ενοικίαση για 5 χρόνια.
Ας σημειωθεί και το ότι ενώ νοικιάζει εκτάσεις, στην πράξη τα ζώα βόσκουν αλλού, και
περισσότερα των δηλωθέντων στο συμφωνητικό, με 41 €/ ανά κτηνοτρόφο ΣΕ ΕΚΤΑΣΕΙΣ ΠΟΥ
ΑΝΗΚΟΥΝ ΣΕ ΟΛΟΥΣ. Έτσι χάθηκαν 5χρόνια -και 3 ως σήμερα- με υπευθύνους:
Α. Τους βοσκούς γιατί δεν κινήθηκαν ως οι κυρίως ωφελούμενοι, αφού θα εισέπρατταν 35,5€/ζωο
που θα έσφαζαν και 30,4€/ζώο που θα απομάκρυναν.
Β. Τον Δήμο γιατί δεν αξιοποίησε τον νόμο και τις μελέτες της Γεωπονικής και
Γ. Το Υπουργείο γιατί δεν είχε έτοιμες τις μελέτες βοσκοϊκανότητας και του σφαγείου.
ΔΗΜ.ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑ ΕΥΔΗΛΟΥ
Με την απόφαση 7/2008 (και τελευταία) νοικιάζει για ένα χρόνο σε 59 κτηνοτρόφους 25700
στρέμματα για 6931 ζώα με εναλλαγή ανά 4μηνο (κάπως καλύτερα εδώ) δηλαδή 3,7 στρ./ζώο.
ΔΗΜ.ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑ ΑΓ.ΚΗΡΥΚΟΥ
Με την απόφαση 9/2007 (και τελευταία) νοικιάζει σε 47 κτηνοτρόφους 5556,8 στρέμματα για
άγνωστο αριθμό ζώων και εδώ με εναλλαγή ανά 4μηνο.
Έτσι συνολικά στην Ικαρία (στα χαρτιά) νοικιάζονταν έως το 2008 σε 144 κτηνοτρόφους 38262,2
στρέμματα για περιπου15000-18000 ζώα.
ΧΡΗΣΙΜΟ ΕΙΝΑΙ ΝΑ ΑΝΑΦΕΡΘΕΙ:
• Ότι υπάρχει σε εξέλιξη πρόγραμμα ΑΝΑΧΛΟΑΣΗΣ στο οποίο ο Δήμος σε συνεργασία με το
τμήμα εισροών και το Γεωπωνικό πανεπιστήμιο μπορεί να μπει και να πάρει 10000-15000€ για
περίφραξη.
• Ότι ο ΟΠΕΚΕΠΕ δεν σταματά τις επιδοτήσεις διότι περιμένει την ενσωμάτωση στην Εθνική
νομοθεσία της κοινοτικής οδηγίας ΠΕΡΙ ΠΟΛΛΑΠΛΗΣ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ (μετά το 2015). Κατ’
αυτήν ο κτηνοτρόφος πρέπει για να ταξινομηθεί ως επαγγελματίας να πληροί τους όρους:
α .Να τεκμηριώνει προστασία περιβάλλοντος
β. Να εξασφαλίζει ευζωία και
γ. Να παρέχει ασφαλή προϊόντα
• Ότι στα συμφωνητικά ενοικίασης αναφέρονται ζώα με ενώτιο (μαρκάρισμα) από την
Κτηνιατρική υπηρεσία . Τα αδήλωτα βόσκουν ανεξέλεγκτα και ανά χρόνο
πληθύνονται, οι κτηνοτρόφοι όμως τα ορίζουν και τα αναγνωρίζουν όταν τα χρειαστούν.
• Ότι ικανός αριθμός ζώων λόγω μεταβίβασης ανήκει πλέον σε άτομα που δεν ασκούν κύριο
επάγγελμα την κτηνοτροφία, εισπράττουν όμως την επιδότηση.• Ότι οι εμπλεκόμενες υπηρεσίες
δεν επικοινωνούν δικτυακά για την ταξινόμηση του μητρώου των πραγματικών επαγγελματιών.
• Ότι οι κτηνοτρόφοι έχουν συμφέρον να διατηρείται το καθεστώς αυτό για λιγότερα έξοδα.
• Ότι οι επιδοτήσεις έχουν γίνει ρυθμιστής της οικονομικής ζωής του τόπου και με παρέα την
υπερβόσκηση, δε θα έχουμε ανάπτυξη στον τόπο.
• Ότι οι βοσκήσιμες δημοτικές εκτάσεις είναι πλέον 40000 στρ. και με την πολλαπλή
συμμόρφωση απ’ την άλλη, αργά ή γρήγορα, η εξέλιξη στην κτηνοτροφία θα είναι με παρουσία
βοσκού στους δημοτικούς χώρους και ελεγχόμενη σε ιδιωτικούς (μαντρί).
• Ότι στα 40000 στρ. το πολύ 15000 ζώα χωράνε. Έτσι ο πιστοποιημένος κτηνοτρόφος για να
υπάρχει, θα πρέπει να κάνει εγκαταστάσεις, θα αξιοποιήσει όλο τον ζωικό κύκλο (κρέας ,γάλα
κ.λπ.)
Αν προσθέσουμε και το σφαγείο αυτά είναι τα στοιχήματα σωστής εξέλιξης της κτηνοτροφίας
αλλά και της γενικότερης οικονομικής αρμονίας στην ΙΚΑΡΙΑ.

Προς αυτήν την κατεύθυνση πρέπει η κτηνοτροφία να είναι με βοσκό, να μηδενιστούν τα
αδέσποτα, και απαραίτητα ο ΔΗΜΟΣ να παίξει τον ΡΟΛΟ ΤΟΥ.
Πηγή: http://www.ikariamag.gr/gia-tin-ktinotrofia-stin-ikaria
επιστροφή
Βόσκηση, υπερβόσκηση και Ικαρία- Μια παρουσίαση στο Δημοτικό Σχολείο Ευδήλου
Του Ηλία Γιαννίρη
20-5-2013
Αυτός ήταν ο τίτλος της παρουσίασης που έκανα στο Δημοτικό Σχολείο Ευδήλου. Παρουσίασα το
θέμα της υπερβόσκησης στην 5η και 6η τάξη και μετά συζητήσαμε. Εξαιρετικά μου φάνηκαν τα
παιδιά μας. Σπίρτα. Το θέμα ήταν δύσκολο και με δύσκολες έννοιες (υπερβόσκηση,
ερημ...οποίηση, διάβρωση κλπ) αλλά τα κατάφερα. Τα παιδιά ήξεραν, ρωτούσαν, συζητούσαν,
μάθαιναν. Ήταν μια εξαιρετική και δημιουργική μέρα. Ευχαριστώ το Διευθυντή Ηλία Ράπτη
(Καρνέρη) και τις 2 δασκάλες των τάξεων για τη βοήθειά τους και τη χαρά που μου έδωσαν.
(Η παρουσίασή μου Βόσκηση, υπερβόσκηση και Ικαρία έγινε με προβολή διαφανειών ppt και με
ερωτήσεις-απαντήσεις. Ακολουθεί το περίγραμμα της παρουσίασης. ΗΓ)
Ειδική παρουσίαση 20-5-2013 για τους μαθητές του Δημοτικού Σχολείου Ευδήλου Σχολικό έτος
2012-2013
Ηλίας Γιαννίρης τ. επίκουρος καθηγητής Πολυτεχνείου Κρήτης
1.Η βόσκηση των ζώων είναι μια πολύ παλιά δραστηριότητα σε όλο τον κόσμο.
Ο Αδάμ και η Εύα μετά την έξωσή τους από τον Κήπο της Εδέμ απέκτησαν δύο γιους τον Κάϊν
που ήταν γεωργός και τον Άβελ που ήταν κτηνοτρόφος. Ο Κάιν σκότωσε τον αδερφό του Άβελ.
Η βόσκηση των κτηνοτροφικών ζώων είναι μια πολύ παλιά δραστηριότητα σε όλο τον κόσμο.
2.Κτηνοτροφικά ζώα; Ποια είναι αυτά; (γίνεται διάλογος)
Τι άλλα ζώα υπάρχουν; (γίνεται διάλογος)
Όταν τα ζώα που βόσκουν σε μια περιοχή είναι πολλά τότε η γη ερημώνεται από τα φυτά της.
3.(εικόνα με ζώα μέσα σε κτηνοτροφικό φράχτη) Όταν δεν υπάρχουν φυτά:
 τι κάνουν τότε τα ζώα που είναι μέσα στο φράχτη; (γίνεται διάλογος)
 Τι αναγκάζεται να κάνει ο κτηνοτρόφος που έχει τα ζώα; (γίνεται διάλογος)
 Τι θα μπορούσε να κάνει για να έχει τροφή για τα ζώα του; (γίνεται διάλογος)
Αυτή την ερήμωση της γης από τα φυτά την λέμε υπερβόσκηση (αριστερά στην εικόνα)
4.Τι μπορεί να συμβεί όταν δεν υπάρχουν φυτά στο βοσκότοπο; (γίνεται διάλογος)
5.Μεγάλα θέματα της εποχής μας:
Υπερβόσκηση
Υπεραλίευση
Υπερθέρμανση
Εντατική καλλιέργεια της γης
Υπερβολικό μεγάλωμα των πόλεων
κλπ
6.Προβάλλονται Χάρτες ερημοποίησης
7.Σήμερα, η υπερβόσκηση στην Ικαρία είναι ένα πολύ μεγάλο πρόβλημα
Γιατί; Τι συμβαίνει; (γίνεται διάλογος)
Τι μπορεί να συμβεί στο μέλλον; (γίνεται διάλογος)
Τι βλέπετε με τη χρήση της γης; (γίνεται διάλογος)

Περιορίζεται το δάσος (μελισσοκομία;); (γίνεται διάλογος)
Ο θαμνότοπος; (γίνεται διάλογος)
Τι συμβαίνει αν πέσει ο φράχτης; (γίνεται διάλογος)
8.(από την επιστολή που έστειλαν στο Δήμο οι Ικαριακοί Σύλλογοι)
«Δεν υπάρχουν άλλα περιθώρια ανοχής στην καταστροφή που γίνεται στην Ικαρία. Είναι καιρός
να δράσουμε όλοι μαζί με κοινό στόχο την αειφόρο ανάπτυξη του νησιού μας, η μοναδική
κληρονομιά που είμαστε υποχρεωμένοι να αφήσουμε στα παιδιά μας.»
Μετά τιμής, ΙΚΑΡΙΑΚΟΙ ΣΥΛΛΟΓΟΙ
Πανικαριακή Αδελφότητα Αθηνών
Πανικαριακή Αδελφότητα Αμερικής
Πανικ. Αδελφ. Ν. Αυστραλίας «ο Ίκαρος» Σύλλογος Ικαρίων Επιστημόνων
Φεστιβάλ Ικαρίας
Εταιρεία Ικαριακών Μελετών
Μελισσοκομικός Συνεταιρ. Ικαρίας «ο Ίκαρος»
Σύλλογος Κάβο Πάπας
Πολιτιστικός και εξωραϊστικός σύλλογος Πεζιού Εφημερίδα Αθέρας
Σύλλογος Ραχιωτών
Σύλλογος Κάμπου « ΟΙΝΟΗ»
Σύλλογος Βρακάδων
Σύλλογος Μεσσαριτών
ΚΥΠΟΤΕ
Σύλλογος Περαμεριτών
Σύλλογος Ακαματριωτών «η Κεφάλα»
Κίνηση Πολιτών Ραχών Ικαρίας
Kίνηση Ικαρία Τρόπος
Σύλλογος Φάρου «το Φανάρι»
Πολιτιστ. Σύλ. Κάμπου Ικαρίας «ο Κάμπος» Πολιτιστικός Σύλλογος «Ιωάννης Μελάς»
Σύλλογος «Εργάνη Αθηνά» Ευδήλου
Εξωραϊστ. Σύλ. Ευδήλου «ο Αριστείδης»
Πολιτιστικός-Ναυταθλητικός-Εξωραϊστικός Σύλλογος Τραπάλου Ικαρίας "ΜΟΥΓΚΡΕ«
Εξωραϊστικός και Πολιτιστικός Σύλλογος «Καρές»
Σύλλογος Άγιος Ιωάννης (Κυπαρίσσι- Κεραμέ-Αγ. Κυριακή-Φλες)
Εξωραϊστικός και Πολιτιστικός Σύλλογος Δάφνης
Σύλλογος ΕΝΩΣΗ (Κουνιάδου-Βρακάδων-Προεσπέρας) Ικαρίας
Kοινωνικός & Εκπολιτιστικός Σύλλογος Φραντάτου Ικαρίας "Το Φραντάτο"
Εκπολιτιστικός-Εξωραϊστικός-Φιλοδασικός Σύλλογος Μανδριών "Η Δολίχη"
Εξωραϊστικός και Εκπολιτιστικός Σύλλογος Στελίου Ικαρίας "Το Κάστρο"
Εξωραϊστικός & Εκπολιτιστικός Σύλλογος Πετροπουλίου Ικαρίας "Το Βουνάρι"
9.(συνέχεια από την προηγούμενη διαφάνεια- απόσπασμα από την επιστολή που έστειλαν στο
Δήμο οι Ικαριακοί Σύλλογοι)
Το σημερινό καθεστώς της ανεξέλεγκτης και αποίμενης υπερβόσκησης και ερημοποίησης των
γαιών αποτελεί σοβαρή και άμεση κοινωνικο-οικονομική και περιβαλλοντική απειλή για το νησί.
- Δεν υπάρχει στοιχειώδες σύστημα διαχείρησης των βοσκοτόπων.
- Δεν υφίσταται η έννοια της αγρανάπαυσης βοσκοτόπων.
- Ο πληθυσμός των αιγοπροβάτων έχει αυξηθεί σημαντικά τα τελευταία χρόνια και είναι σήμερα
(το 2006 που αναφέρεται η σχετική μελέτη) σχεδόν υπερδιπλάσιος απο τη βοσκοϊκανότητα των
βοσκοτόπων του νησιού.
- Η Ικαρία ανήκει πλέον στην κατηγορία υψηλού δυνητικού κινδύνου ερημοποίησης και
αποτελεί κλασικό παράδειγμα ανθρωπογενούς ερημοποίησης.
- Στο 42% των εδαφών του νησιού υφίσταται άμεσος και ισχυρός κίνδυνος ερημοποίησης.
- Οι περισσότεροι δημοτικοί βοσκότοποι βρίσκονται μέσα στις παραπάνω κρίσιμες περιοχές από
άποψη κινδύνου ερημοποίησης.
Αυτά γράφουν δυο σημαντικές επιστημονικές μελέτες για την Ικαρία:
- « Μελέτη-Εμπειρογνωμοσύνη για τα λιβάδια της Ικαρίας για την καλύτερη αξιοποίηση των
προγραμμάτων του ΕΣΠΑ». 2006. Γεωπονικό Πανεπιστήμιο Αθηνών. Καθηγητές Ζέρβας Γ. και
Χατζηγεωργίου Ι.
- «Η Ερημοποίηση και η αντιμετώπιση της στην Ικαρία». 2009. Γεωπονικό Πανεπιστήμιο
Αθηνών. Καθηγητές Γιάσογλου Ν. και Κοσμάς Κ.
10.Τα μέτρα που έχουν προταθεί από τους επιστήμονες είναι:

1. Έλεγχος της αποίμενης κτηνοτροφίας και μείωση του αριθμού των ζώων κατά 40% ώστε να
αντιστοιχεί στη βοσκοϊκανότητα των βοσκοτόπων.
2. Ανάπτυξη ελεγχόμενης ποιμενικής κτηνοτροφίας και διασπορά των ζώων σε ευρύτερες
περιοχές.
3. Απαγόρευση της βόσκησης σε περιοχές που βρίσκονται στα όρια της ερημοποίησης και
λήψη γεωτεχνικών μέτρων αποκατάστασής τους.
4. Βελτίωση της παραγωγικότητας των βοσκοτόπων.
5. Χωροταξικός σχεδιασμός των χρήσεων γης και θέσπιση κανόνων αειφόρου εκμετάλλευσης
τους.
Πηγή: http://www.ikariamag.gr/article/%CE%9F%CE%B9%CE%99%CE%BA%CE%B1%CF%81%CE%B9%CE%B1%CE%BA%CE%BF%CE%AF%CE%A3%CF%8D%CE%BB%CE%BB%CE%BF%CE%B3%CE%BF%CE%B9-%CE%B3%CE%B9%CE%B1%CF%84%CE%B7%CE%BD%CE%A5%CF%80%CE%B5%CF%81%CE%B2%CF%8C%CF%83%CE%BA%CE%B7%CF%83%CE%B7%CE%BA%CE%B1%CE%B9-%CF%84%CE%B7%CE%BD%CE%95%CF%81%CE%B7%CE%BC%CE%BF%CF%80%CE%BF%CE%AF%CE%B7%CF%83%CE%B7%CF%83%CF%84%CE%B7%CE%BD-%CE%99%CE%BA%CE%B1%CF%81%CE%AF%CE%B1

11.Συνεδρίασε η Επιτροπή για τους βοσκότοπους στην Ικαρία
30/04/2013
Μετά την απόφαση του 7ου δημοτικού συμβουλίου Ικαρίας για τη σύσταση επιτροπής για τους
βοσκοτόπους στην Ικαρία, η επιτροπή συνεδρίασε την προηγούμενη Τρίτη… Από τα (προς
δημοσίευση) πρακτικά ξεχωρίζουμε:
Ως θετικό κρίνεται η έκδοση άδειας για την ίδρυση σφαγείου (ιδιώτη) στην Ικαρία
δυναμικότητας 700 τόνων τον χρόνο
Να γίνει από το κτηνιατρείο ενημέρωση με όλα τα στοιχεία για τον αριθμό των ζώων… Αν
τηρήσουμε τον νόμο θα πρέπει στα 44.000 στρ να εκτρέφονται 8.300 ζώα!
Κατατέθηκε το σχέδιο κανονισμού βοσκοτόπων … για διορθώσεις.
Οι κτηνοτρόφοι ζήτησαν την παρέμβαση του δήμου …για την ολοκλήρωση του μέτρου της
απόσυρσης. Μείωση των ζώων που βόσκουν με τον πιο πρόσφορο και νόμιμο τρόπο.
Ζητήθηκε επίσης η προστασία, υποστήριξη των υπερβοσκημένων εκτάσεων με διάφορες δράσεις
(αναδάσωση, αναχλόωση, περιφράξεις).
Η επιτροπή θα κάνει άλλη μια συνεδρίαση πριν από το δημοτικό συμβούλιο στο τέλος Μαΐου
(περίπου)
Αξίζει ακόμα να αναφέρουμε δυο παραδείγματα από πρόσφατη εκτίμηση αγροτικών ζημιών από
αιγοπρόβατα όπου σε 4 στρ. ελαιώνα είχαμε 90% καταστροφή με κόστος 5.000 ευρώ ενώ σε
αμπελώνα 2 στρεμμάτων η ζημιές εκτιμήθηκαν στις 8.000 ευρώ.
12.Ο αγρότης που φύτεψε μόνος του ένα δάσος... ...και σχεδιάζει δεύτερο Μάι 04, 2013
Αφιέρωσε 30 χρόνια από τη ζωή του στη μετατροπή μιας έκτασης 5,5 τετραγωνικών χιλιομέτρων
σε δάσος. Ο Τζαντάβ Παγιένγκ από το ινδικό κρατίδιο Ασάμ ανακοίνωσε ότι σκοπεύει να
επαναλάβει το κατόρθωμά του φυτεύοντας με τα ίδια του τα χέρια χιλιάδες δέντρα.
13.Γνωρίζουμε κάτι ανάλογο για την Ικαρία; (γίνεται διάλογος)
Υπάρχει κάποιο πρόσωπο που φύτευε δέντρα στην Ικαρία; (γίνεται διάλογος)
Υπάρχουν σήμερα τέτοιες προσπάθειες στην Ικαρία; (γίνεται διάλογος)
Δύο σημαντικότατες κινητοποιήσεις του Συλλόγου Νεολαίας Ικαρίας εξαιρετικής σημασίας:
• η αναδάσωση του 1994 στον Άγιο Κήρυκο
• η αναδάσωση του 1998 σε Πέζι και Καρκινάγρι.
14.Μακάρι να γίνετε καλοί δημότες και καλοί πολίτες για το συμφέρον της Νικαριάς!
Καλές συνέχειες στις σπουδές σας και στη ζωή σας
Ευχαριστώ για την προσοχή σας
Ας συζητήσουμε τώρα

(Η παρουσίαση και η συζήτηση κράτησαν 2 διδακτικές ώρες. Τα παιδιά έδειξαν μεγάλο
ενδιαφέρον. Πολλά ήταν ενημερωμένα γιατί βοηθούν στις κτηνοτροφικές εργασίες. Η προβολή
εικόνων προκάλεσε ζωηρό ενδιαφέρον. ΗΓ).
επιστροφή
Σφαγείο και Κτηνοτροφία στην Ικαρία, συνέντευξη του Λευτέρη Κόχυλα
Συνέντευξη στο Ράδιο Ικαρία του κ. Λευτέρη Κόχειλα, Κτηνιάτρου και Δημοτικού Συμβούλου
Ικαρίας, για τα θέματα της κτηνοτροφίας, του Σφαγείου αλλά και των αυτόχθονων φυλών, ζώων
της Ικαρίας.
http://www.facebook.com/l/uAQGhkpRRAQHXsEoFDMq-VC4jFXU9jwa5g1daDqQ8t8SsQ/www.mixcloud.com/stathmosradioikaria/%25CF%2583%25CF%2586%25CE%25B1%25CE%25B3%25CE%25B5%25CE%25
AF%25CE%25BF-%25CE%25BA%25CE%25B1%25CE%25B9%25CE%25BA%25CF%2584%25CE%25B7%25CE%25BD%25CE%25BF%25CF%2584%25CF%2581%25CE%25BF%25CF%
2586%25CE%25AF%25CE%25B1-%25CF%2583%25CF%2584%25CE%25B7%25CE%25BD%25CE%25B9%25CE%25BA%25CE%25B1%25CF%2581%25CE%25AF%25CE%25B1/

επιστροφή
Τα λιοτρίβια του χτές και του σήμερα της Ικαρίας
Εύγε!!! ΗΓ
Διαβάστε την πολύ ενδιαφέρουσα ομαδική εργασία του Τεχνικού Λυκείου Ικαρίας στο
http://www.viokliron.gr/documents/eudhlos_ikarias.pdf
επιστροφή
ΝΕΡΟΜΥΛΟΙ ΙΚΑΡΙΑΣ, εργασία του Τεχνικού Λυκείου Ικαρίας
Εύγε!!!
Μετά από αυτή την εργασία έγινε η αναστύλωση του νερόμυλου του Γιάννη Κούβαρη στον Άρη
Ποταμό του Καραβοστάμου. Σήμερα ο Μύλος αυτός είναι πόλος έλξης και κάθε Αύγουστο
διοργανώνονται τα νερομύλια, με μουσική, σουβλάκια και σπιτικό φαγητό και κρασί. ΗΓ
ΣΤΟ ΔΗΜΟ ΡΑΧΩΝ
(28)
Ρέμα Χάρακα
1.Καρούτσου Γιάννη
2.Σπανού Γιάννη
3.Γιάκα Γιάννη
4.Σεφεράτων
5.Σεφεράτων
6.Γιάκα (Μπαμπακούρη)
7.Κουτούφαρη Ηλία
8.Κουτούφαρη Ηλία
Ρέμα Τσάφαρη
Φάκαρη Κωσταντή (Μύλος του
Λιάρη)
Παροίκου Γιώργη

ΝΕΡΟΜΥΛΟΙ ΙΚΑΡΙΑΣ
ΣΤΟ ΔΗΜΟ ΕΥΔΗΛΟΥ ΣΤΟ ΔΗΜΟ ΑΓΙΟΥ
(21)
ΚΗΡΥΚΟΥ (19)
ΦΡΑΝΤΑΤΟ
Ρέμα Βουτσιδέ
1.Κάνδια
2.Κουλουλία
3.Μύλος

ΝΕΓΙΑ (Στη Λειβάδα)
1.Χατζηνάκη

ΣΤΑΥΛΟΣ
1.Βατούγιου

ΜΑΥΡΙΚΑΤΟ (Συκίδια)
1.Μαυρίκη

ΑΚΑΜΑΤΡΑ ΑΛΑΜΑ
1.Ξηρού Λεωνίδα
2.Ξηρού Μιχάλη
3.Ξηρού Τριαντάφυλλου.
4.Μύλος στην Πλατανωπή

ΛΑΡΔΑΔΟ (Κουντούρες)
1.Μύλος
2. Μύλος

ΠΕΡΔΙΚΙ
1.Καρράδων

ΚΟΥΝΤΟΥΜΑΣ

Παροίκου Γιώργη
Βιτσαρά Δημήτρη
Ρέμα Χάλαρη
1.Γαγλια Κωσταντή
(Μπουλούκου)
2. Κόχυλα Στελιανού (Στις
Καρές)
3. Καρούτσου Σταμάτη
4.Καττέ Γιώργη (Καθρέφτη)
Ρέμα Μύρσωνα
1.Μαριόλου Νικολάκη
2. Μαριόλου Νικολάκη
3. Μαλαχία Νικόδημου (1880)
Μαλαχία Σάββα (1900)
ΚΟΥΝΙΑΔΟΙ
1.Γαγλία Γιώργη
ΒΡΑΚΑΔΕΣ
Μύλος
ΠΡΟΕΣΠΕΡΑ
1.Τσαντίρη Νικολάκη
ΑΜΑΛΟΥ
1.Γενούζου (Στο Σχολείο)
2.Λαμπρινού
3.Γενούζου
ΚΑΡΚΙΝΑΓΡΙ
1.Τσαμουδάκη (του Πετρακιού)

1.Τρικολόρου
ΚΕΡΑΜΕ
Ποταμός
Μαυρογιώργη (Σαχλιάρη)
Κοζαμάνη
ΑΡΕΘΟΥΣΑ
1.Καβουριάρη (Μαθαίου)
–Στο Πορτελάτων
2.Τριπόδη (Τσιμπουκλή) –
Ρέμα ρουξούνι
3.Βρούτου – Στο ραό
ΚΑΡΑΒΟΣΤΑΜΟ
Μηλιώντας
1.Παπά Γιάννη Παύλου
Φουντουλάτων
1.ΒασίληΦουντούλη
(Θέση Αξάλημα)
Χαλικάς
1.Δημήτρη Ράπτη
(Τσιφούτη) 1-1-1886
Ρέμα Άρη
1.Φουντούλη Γιώργη
2.Κούβαρη Γιάννη
(Πετσένιου)
3.Φουντούλη Γιάννη
ΜΑΓΓΑΝΙΤΗΣ
1.Μαλαχία
2.Σύριγγα

ΠΑΝΑΓΙΑ
Ρέμα Κουζίνου
1.Πετσάκου (Τσέη) (10-8-1894)
2.Λοϊζου (Ευαγγελινού)
3.Μυλωνά
4.Λοιζάτων (Στον Κρατημό)
ΧΡΙΣΤΟΣ (ΜΟΝΑΣΤΗΡΑΚΙΖΩΟΔΟΧΟΥ ΠΗΓΗΣ)
1.(Ιδιοκτησία Μοναστηριού)
(1912)
ΜΟΝΑΣΤΗΡΙ
(ΕΥΑΓΓΕΛΙΣΤΡΙΑΣ)
1.(Ιδιοκτησία Μοναστηριού)
1.(Ιδιοκτησία Μοναστηριού)
Δίπλα στη θάλασσα
ΞΥΛΟΣΥΡΤΗΣ
1.Φακαράτων –Παπά Στεφανής
(Του παπά ο Μύλος)
2.Μύλος ΜΗΛΙΝΕΣ
3.Μύλος ΚΑΡΕΣ
ΧΡΥΣΟΣΤΟΜΟΣ
1.Οικονομάτων (Βαλανιδιές)
2.Μαματά Γεροαναγνώστη (Στου
Πούλου τη Γιστέρνα ή το νερό)
ΠΛΑΓΙΑ
Βαρδαράδο
1.Βαρδαρός

ΚΑΛΟΥ
Ρουστά (Της Κάσκαινας)
ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ : «Νερόμυλοι Δυτικής Μεσαράς Κρήτης» Μουσείο Κρητικής Εθνολογίας 1985,
«Ελληνικοί Νερόμυλοι», Περιοδικό «7 ημέρες»Καθημερινής 15-10-2000, και
πληροφορίες από το διαδίκτυο.
ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΕΣ ΑΠΟ ΚΑΡΑΒΟΣΤΑΜΟ (ΑΡΗ) , ΚΑΙ ΑΛΑΜΑ : Λευτέρης Αργυρίδης
ΕΥΧΑΡΙΣΤΟΥΜΕ ΤΟΥΣ: Λυγερή Γιώργο (μυλωνά), Ράπτη Αντώνη (μυλωνά), Γλαρό
Δημήτρη, (μυλωνά), Κρατημένο Πέτρο (μυλωνά στην Καρκαλού Δημητσάνας), Μαλαχία
Χρήστο, Κόκκινο Γιώργο, Σαμιώτη Λίτςα, εργαζόμενους Υπαίθριου Μουσείου Υδροκίνησης
Δημητσάνας, Μαυρίκη-Τρατρά Ελένη, Ράπτη Μανώλη, Κατσάφαρο Νίκο
Η πρόταση της εργασίας:
Η εμπειρία μας από τη συμμετοχή στο πρόγραμμα της περιβαλλοντικής εκπαίδευσης ήταν
σημαντική. Οι νερόμυλοι αποτελούν κομμάτια της πολιτιστικής μας κληρονομιάς. Το σχετικά
μεγάλο πλήθος τους δείχνει την αναγκαιότητα της χρήσης τους και τη συμβολή τους στην
επιβίωση των ανθρώπων σε δύσκολες εποχές.
Στις συζητήσεις μας με ανθρώπους που ευαισθητοποιούνται με ανάλογα θέματα, κοινό
ζητούμενο ήταν πάντα η αναστήλωση κάποιων νερόμυλων και γιατί όχι και η επαναλειτουργία
μερικών. Οφείλουμε να τους αναδείξουμε με περιβαλλοντικές μελέτες και με αναπτυξιακή
προοπτική.

Τα μνημεία αυτά της σύγχρονης ιστορίας μας, υπάρχουν εκεί για να μας θυμίζουν και να μας
διδάσκουν. Ας τους δείξουμε λοιπόν τον απαιτούμενο σεβασμό σώζοντάς τα.
ΟΜΑΔΑ ΜΑΘΗΤΩΝ: ΚΑΛΑΠΟΘΑΡΑΚΟΣ
ΣΤΡΑΤΟΣ, ΕΥΣΤΡΑΤΟΥΔΑΚΗΣ ΗΛΙΑΣ,
ΚΟΖΗΣ
ΣΤΕΛΙΟΣ,
ΚΟΥΒΑΡΗΣ
ΚΟΣΜΑΣ,
ΚΑΡΙΜΑΛΗΣ
ΒΑΓΓΕΛΗΣ,
ΚΟΥΤΣΟΥΦΛΑΚΗΣ ΓΙΑΝΝΗΣ
ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΗΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ: ΦΩΤΙΑΔΗΣ ΜΙΧΑΛΗΣ, ΠΕ 17 Μηχανολόγος
επιστροφή
Μνημείο Πολιτιστικής Κληρονομιάς ο Φάρος του Κάβο Πάπα στην Ικαρία
Γιώργος Σούρτης για το ikariamag.gr|από, για και με αφορμή την Ικαριά!
09/06/2013
Μνημείο χαρακτηρίστηκε, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 6 παρ. 1β του Ν. 3028/2002, ο
Φάρος του Πάπα στο νοτιοδυτικό άκρο της νήσου Ικαρίας (Ν. Σάμου) στη θέση(φ=37° 30,7’Β
λ=25° 58,8’Α), Περιφέρειας Βορείου Αιγαίου, ιδιοκτησίας Ελληνικού Δημοσίου (Υπηρεσία
Φάρων Ελληνικού Πολεμικού Ναυτικού) χωρίς τις μεταγενέστερες προσθήκες (προσθήκη στο
φαρόσπιτο και βοηθητικά κτίσματα φούρνος και αποθήκη), που ανακοινώθηκε με την υπουργική
απόφαση ΥΠΑΙΘΠΑ/ΓΔΑΜΤΕ/Δ.Ν.Σ.Α.Κ./81063/5205/1063/23-08-2012 και δημοσιεύθηκε στο
ΦΕΚ 289/Α.Α.Π./13-09-2012.
Στην προστασία των Αρχαιοτήτων και εν γένει της Πολιτιστικής Κληρονομιάς που παρέχεται με
τις διατάξεις του νόμου Ν. 3028/2002 άρθρο 6 παρ. 1β υπάγονται τα νεότερα πολιτιστικά αγαθά
που είναι προγενέστερα των εκάστοτε τελευταίων εκατό ετών και χαρακτηρίζονται μνημεία λόγω
της αρχιτεκτονικής, πολεοδομικής, κοινωνικής, εθνολογικής, λαογραφικής, τεχνικής,
βιομηχανικής ή εν γένει ιστορικής, καλλιτεχνικής ή επιστημονικής σημασίας τους. Η προστασία
αυτή έχει ως σκοπό τη διατήρηση της ιστορικής μνήμης και την αναβάθμιση του πολιτιστικού
περιβάλλοντος.
Η απόφαση σχετικά με το κτίριο του Φάρου του Πάπα αναφέρει ότι «αποτελεί αξιόλογο και
αντιπροσωπευτικό δείγμα μιας ειδικής κατηγορίας κτιρίων, των φάρων, έχει συμβάλλει στην
ανάπτυξη και στην ασφάλεια της ναυσιπλοΐας στην περιοχή, είναι συνδεδεμένος με τη
ναυτική παράδοση της Ελλάδος και αποτελεί σημείο αναφοράς για τους ναυτικούς αλλά και
για τους κατοίκους του νησιού της Ικαρίας». Σχετικά με τον αρχικό μηχανισμό του φάρου
αναφέρει ότι «αποτελεί σημαντική τεχνική και επιστημονική μαρτυρία για τα φωτιστικά
συστήματα των φάρων στο τέλος του 19ου αιώνα».
Να σημειωθεί ότι κατόπιν αυτού, σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία, απαγορεύεται
οποιαδήποτε επέμβαση επί του ανωτέρω κτιρίου (επισκευές, συντήρηση, προσθήκη) ή
οποιαδήποτε οικοδομική δραστηριότητα πλησίον αυτού, χωρίς προηγουμένως να ζητηθεί η
έγκριση του ΥΠΑΙΘΠΑ δια των αρμοδίων Υπηρεσιών του (Δ/νση Νεώτερης & Σύγχρονης
Αρχιτεκτονικής Κληρονομιάς, Δ/νση Αναστήλωσης Νεώτερων και Σύγχρονων Μνημείων και
Υπηρεσία Νεωτέρων Μνημείων και Τεχνικών Έργων Βορείου Αιγαίου).
Και λίγη ιστορία
Κατασκευάστηκε μεταξύ 1886 και 1890 από την Γαλλική Εταιρία Φάρων επί οθωμανικής
αυτοκρατορίας. Οριοθετεί ένα από τα πιο δύσκολα περάσματα στο κεντρικό αιγαίο, αυτό μεταξύ
Μυκόνου - Ικαρίας. Η πρώτη του αφή έλαβε χώρα στις 20 Μαϊου του 1890. Εντάχθηκε στο
ελληνικό φαρικό δίκτυο στις 9 Απριλίου 1915 λίγο μετά τους βαλκανικούς πολέμους. Για πολλά
χρόνια ο Φάρος λειτουργούσε με κύρια πηγή ενέργειας το πετρέλαιο. Το 1933 εγκαινιάζεται η
λειτουργία του με λυχνία «πυρακτώσεως δια πετρελαϊκών ατμών» διαμέτρου 85 mm4 που σε
συνδυασμό με το εστιακό ύψος και με το μοναδικής κατασκευής καταδιοπτρικό σύστημα Β'
τάξεως οκτώ φακών Fresnel που διέθετε εξ αρχής απέδωσε στο φάρο τη μέγιστη φωτιστική ισχύ
της ιστορίας του, της τάξεως των 42,4 μιλίων. Τη διάταξη συμπλήρωνε ένα κουρδιστό σύστημα
περιστροφής, ωρολογιακού τύπου, που έπαιρνε κίνηση από ένα βαρίδι προκειμένου να αποδοθεί η
χαρακτηριστική αναλαμπή. Κατά τη διάρκεια του Β' Παγκοσμίου πολέμου μετατράπηκε σε
φυλάκιο των Ιταλών και παρέμεινε σβηστός. Μετά την αποχώρηση των Ιταλών υπέστη σοβαρές

ζημιές στο οίκημα, τον πύργο και τα φωτιστικά μηχανήματα. Επαναλειτούργησε το 1945 με
προσωρινή τοποθέτηση αυτόματου πυρσού ασετυλίνης ενώ παράλληλα ξεκίνησαν οι εργασίες
αποκατάστασης των ζημιών που ολοκληρώθηκαν το 1949 με την τοποθέτηση νέου φωτιστικού
μηχανήματος. Επισκευές στο Φάρο έγιναν επίσης το 1958 καθώς και το 1979 όπου και
διαπιστώθηκαν σοβαρές ζημιές στο κτίριο. Το 1980 ο Φάρος του Πάπα μετατράπηκε σε
ηλεκτρικό διατηρώντας το σύστημα πετρελαίου ως εφεδρικό μέχρι και τον Οκτώβριο του 2000
οπότε και αυτοματοποιήθηκε πλήρως. Το εστιακό του ύψος είναι στα 75 μέτρα και είναι ορατός
από τα 25 μίλια με χαρακτηριστικό του μία λευκή αναλαμπή ανά 20''. Tο ύψος του κυλινδρικού
του πύργου είναι 11 μέτρα και για να φτάσει κάποιος στην κορυφή του χρειάζεται να ανέβει 32
πέτρινα και 21 μεταλλικά σκαλοπάτια. Ο πέτρινος φάρος του Πάπα είναι ιδιοκτησίας Πολεμικού
Ναυτικού, φυλασσόμενος και από τον Σεπτέμβριο του 2012 με απόφαση του Υπουργείου
Πολιτισμού αποτελεί και επίσημα αναγνωρισμένο μνημείο. Έγινε ευρύτερα γνωστός από τα
γυρίσματα της κινηματογραφικής ταινίας «Το φως πού σβήνει» που πραγματοποιήθηκαν εκεί με
πρωταγωνιστή τον Αλέκο Αλεξανδράκη. Κατά καιρούς έχουν δημοσιευθεί αξιόλογα άρθρα και
αρχειακό υλικό σε βιβλία, εφημερίδες, περιοδικά και λευκώματα.
Θέλουμε να ευχαριστήσουμε το περιοδικό Εφοπλιστής, τον κύριο Φίλιππο Ποντίκη και ιδιαίτερα
την κυρία Σοφία Μπίτσα για την άμεση ανταπόκριση και την πολύτιμη βοήθεια τους.
 View the full image
Εικόνες (2-5) από το αφιέρωμα του περιοδικού ΕΦΟΠΛΙΣΤΗΣ (Νοέμβριος 2000).
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επιστροφή
Δυο ενδιαφέρουσες συνεντεύξεις
Νίκος Νταγιαντάς: Ο σκηνοθέτης του Little Land στο ikariamag και στο Αθηνόραμα
14/04/2013
Ο Νίκος Νταγιαντάς είναι 38 ετών. Με πρώτο πτυχίο στην Αρχαιολογία ξεκίνησε με ταινίες
ιστορικού – αρχαιολογικού ενδιαφέροντος, (ξεχωρίζει η συμμετοχή του στο ντοκιμαντέρ 1821 του
ΣΚΑΪ). Γρήγορα όμως άρχισε να στρέφεται στις ιστορίες καθημερινών ανθρώπων και τώρα πια
έχει στο ενεργητικό του διεθνείς συμπαραγωγές, ανάμεσα τους η ξεχωριστή “sayome”. Η
τελευταία ταινία του, Little Land, μιλά για την Ικαρία και απέσπασε 2 βραβεία φετινό, στο 15ο
Φεστιβάλ Ντοκιμαντέρ Θεσσαλονίκης.
Στο Little Land, μέσα από ένα μωσαϊκό μοναδικών χαρακτήρων, o σκηνοθέτης ανακαλύπτει τα
μυστικά της Ικαρίας και πώς οι ριζικά διαφορετικές ζωές των κατοίκων του νησιού μάς αφορούν
άμεσα, ιδιαίτερα σε αυτήν την περίοδο οικονομικής και κοινωνικής αναταραχής.
Ο Νίκος είναι για εμάς «ξένος», δηλαδή δεν είναι Ικαριώτης. Και όπως συχνά έχουμε γράψει στο
ikariamag, η άποψη ενός «ξένου» για το νησί μας είναι εξαιρετικά χρήσιμη, πόσο μάλλον όταν
έζησε στην Ικαρία, για τις ανάγκες, των γυρισμάτων τόσο καιρό και όχι μόνο την καλοκαιρινή
περίοδο. Με την ταινία να έχει «κλείσει» προβολές σε όλη την Ευρώπη και λίγες ημέρες πριν την
προβολή της στην Αθήνα, την Τετάρτη 17 Απριλίου, στο πλαίσιο του φεστιβάλ CineDoc στο
Γαλλικό Ινστιτούτο Αθηνών (Σίνα 31, ώρα 20:00), κουβεντιάσαμε για το Little Land, την
Ικαρία αλλά και την περιβόητη Κρίση. Καταλήξαμε να μιλάμε ακόμα και για οικονομικά μοντέλα,
με το Ικαριακό (μικρές παραγωγές, όχι στη μονοκαλλιέργεια, κλπ) να μοιάζει μια εναλλακτική
πρόταση επιβίωσης αλλά και διεξόδου. Ας μιλήσουμε όμως για την ταινία και την εμπειρία των
γυρισμάτων:
Συνέντευξη στον Κωνσταντίνο Βατούγιο

Πώς ξεκίνησε η ιδέα για το Little Land και γιατί Ικαρία;
Το Arte (Ευρωπαϊκό Κανάλι Ντοκιμαντέρ) μάς ζήτησε μια ταινία για τη σημερινή Ελλάδα που να
είναι όμως πέρα από την εικόνα των στερεότυπων της Κρίσης. Καταλήξαμε στην Ικαρία, αρχικά
λόγω του στοιχείου της μακροζωίας που εκείνη την περίοδο ήταν στη διεθνή επικαιρότητα.
Πηγαίνοντας όμως στην Ικαρία, τα δεδομένα άλλαξαν και άρχισα να παρατηρώ τον τρόπο που
λειτουργούσε η κοινωνία και τη σχέση των ανθρώπων μεταξύ τους. Ακόμα και το πώς είναι
δομημένα τα χωριά, η αίσθηση του ζωτικού χώρου γύρω από τα σπίτια, οι δημόσιοι χώροι πάντα
καθαροί (ενώ τα σπίτια μοιάζουν περισσότερο με «εργαστήρια»). Βέβαια, υπάρχουν και
χαρακτηριστικά εντελώς "ελληνικά", π.χ. η ανεξέλεγκτη βόσκηση και η κακή διαχείριση των
σκουπιδιών σε μέρη όπως το Φύτεμα. Όμως στην ταινία εστιάζουμε στις ικαριακές ιδιαίτερότητες
- και είναι πολλές και σημαντικές. Κυρίως με τράβηξε η έλλειψη κοινωνικού ανταγωνισμού
ανάμεσα στους ανθρώπους. Κατάλαβα ότι τα νέα παιδιά που προσφάτως είχαν έρθει στο νησί,
εμπνέονταν από αυτή την ικαριακή αλληλεγγύη, που μπορεί σε κάποιο βαθμό να είναι πια
μυθικών διαστάσεων, για κάποιους ανθρώπους όμως είναι απολύτως πραγματική. Άρχισα να
ψάχνω πού βασίζεται όλο αυτό. Όχι ιστορικά όμως, στην ταινία ερευνούμε αυτό το μυστήριο στο
Σήμερα του και μάλιστα σε συνδυασμό με την Κρίση που είναι και η αφετηρία της ταινία μας:
Αναχωρούμε από τον Πειραιά για την Ικαρία!
Πρώτη εικόνα της Ικαρίας;
Η πρώτη εικόνα είναι να φτάνω στον Χριστό Ραχών, να κάθομαι στην Πλατεία του και να
σηκώνομαι δέκα ώρες μετά έχοντας κάνει φίλους! Δεύτερη δυνατή εικόνα: Είναι καθημερινή,
είμαστε πολύ κουρασμένοι από το γύρισμα και επιστρέφουμε στο δωμάτιο γύρω στις 3 το
ξημέρωμα. Εκεί κοντά, περνάω και βλέπω ιδρωμένα παράθυρα και αντιλαμβάνομαι ότι έχει
χοροεσπερίδα του ΚΚΕ και γίνεται χαμός μέσα. Θα είχε πολύ ενδιαφέρον, σκέφτομαι, να
τραβήξουμε πλάνα αλλά λέω άστο καλύτερα γιατί δε μας γνωρίζουν, να μην πάμε με τις κάμερες.
Προσπαθώντας να κοιμηθώ, φέρνω στο νου μου τις συνομιλίες και τις εικόνες που έχουμε κάνει
τις πρώτες αυτές ημέρες των γυρισμάτων και αντιλαμβάνομαι ότι κάτι διαφορετικό συμβαίνει
εδώ. Αμέσως μου ξανάρχεται η εικόνα της χοροεσπερίδας, είχε πάει 4 το ξημέρωμα πια, και λέω
«αν σηκωθώ και αυτά τα γερόντια χορεύουν ακόμα, θα κάνω ταινία εδώ πέρα». Ξυπνάω τον
συνεργάτη μου, Στέλιο Αποστολόπουλο και του λέω: «Σήκω, απόψε θα τραβήξεις τα καλύτερα
πλάνα τις ζωής σου». Και πάμε! Ε λοιπόν, όχι μόνο χόρευαν ακόμα, με τρελό κέφι, αλλά εκεί
γνώρισα και έναν από τους ήρωες της ταινίας, τον Στενό. Μας υποδέχτηκαν πολύ θερμά και θα
δείτε στην προβολή ότι είναι από τις πρώτες σκηνές του ντοκιμαντέρ.
Πώς απέφυγες τον κίνδυνο του κλισέ και της αγιογραφίας;
Αυτό ήταν κάτι που είχαμε στο μυαλό μας από την αρχή. Το ντοκιμαντέρ, όσο και αν δεν είναι η
αντικειμενική πραγματικότητα (η οποία δεν υφίσταται), παίρνει τη δύναμη του από την
πραγματικότητα, από αυτό που συμβαίνει στις ζωές των ανθρώπων. Οι αγιογραφίες είναι
γενικεύσεις. Αν αρχίζεις να εστιάζεις πάνω στα πράγματα, σου δίνονται και οι λύσεις για να
ξεφύγεις από τα κλισέ. Προσπαθήσαμε να είναι μια ισορροπημένη προσέγγιση αλλά ταυτόχρονα
να έχει και πολύ έντονο το συναίσθημα που μας γέννησε αυτή η εμπειρία. Ο μόνος τρόπος να
μοντάρω την ταινία, είναι να αποδώσω μέσα από τα πλάνα και τα λόγια, όλο αυτό που βίωσα
προσωπικά στην Ικαρία. Ο στόχος ήταν να μπορέσω σε ένα πολύ περιορισμένο χρόνο, να
αποκτήσω μια αίσθηση ενός μέρους, για να έχω το δικαίωμα να κάνω μια ταινία γι’ αυτό. Κι έτσι
έπρεπε να το ζήσω αυτό το μέρος. Αυτή είναι και η διαφορά ανάμεσα στον τουρίστα και τον
ταξιδιώτη, τον περιηγητή.
Χωρίς να χαλάσουμε την αίσθηση του νησιού εκείνου που δεν το ξέρουν όλοι και αποτελεί ένα
μυστήριο, θέλαμε να προσφέρουμε τη δυνατότητα προβολής όλων αυτών των ξεχωριστών
πραγμάτων που από παλιά συνέβαιναν πάνω σ’ αυτόν τον τόπο, αλλά και σήμερα συμβαίνουν,
μερικά μάλιστα από αυτά, με τόσο καλαίσθητο και ιδιαίτερο τρόπο.
Νίκο, σε ευχαριστούμε πολύ!
Αποκτήστε το DVD Little Land από το εκδοτικό ράφι του ikariastore.gr. Παραγγείλτέ το εδώ.
Πηγή: http://www.ikariamag.gr/node/6402

Nίκος Νταγιαντάς «Οι μητροπόλεις είναι το μνημείο της ματαιοδοξίας του ανθρώπου»
27/03/2013
Ο νεαρός κινηματογραφιστής που κέρδισε δυο βραβεία πρόσφατα στην Θεσσαλονίκη για το
ικαριώτικο ύμνο στην αλληλεγγύη «Little Land» και ο οποίος συμμετέχει με το περσινό του
φιλμ «Σαγιόμι» στο αφιέρωμα «15 Χρόνια Φεστιβάλ Ντοκιμαντέρ Θεσσαλονίκης- Μια
Συναρπαστική Διαδρομή» που ξεκινά την Πέμπτη 28/3 στην Ταινιοθήκη μιλά για τις
συναρπαστικές κινηματογραφικές δυνατότητες που σου δίνει… η πραγματικότητα.
Από τον Γιάγκο Αντίοχο.
Ήταν αδιαμφισβήτητα ένα από τα κεντρικά πρόσωπα του φετινού Φεστιβάλ Ντοκιμαντέρ
Θεσσαλονίκης. Η καινούργια ταινία του «Little Land» κέρδισε τα βραβεία ΕΡΤ 3 και WWF, αλλά
και τις εντυπώσεις στην βορειοελλαδίτικη γιορτή του ντοκιμαντέρ. Ο Νίκος Νταγιάντας
ακολούθησε τον 35χρονο Θοδωρή στην μετακόμιση του στην Ικαρία και κατέγραψε τις δυσκολίες
προσαρμογής ενός ανθρώπου της πόλης στο μικρόκοσμο του ιδιαίτερου αιγαιοπελαγίτικου
νησιού. Την ίδια στιγμή το περσινό φιλμ του Έλληνα σκηνοθέτη η εξαιρετική «Σαγιόμι»
συμπεριλήφθηκε στο αφιέρωμα «15 Χρόνια Φεστιβάλ Ντοκιμαντέρ Θεσσαλονίκης- Μια
Συναρπαστική Διαδρομή» το οποίο μετακομίζει για δέκα μέρες στην Ταινιοθήκη (28/3 έως 7/4).
Πιο συγκεκριμένα το ντοκιμαντέρ «Σαγιόμι» του Νίκου Νταγιαντά προβάλλεται την Παρασκευή
29/3, στις 18.00 μαζί με το «Docville - Λασκάρεως 99».
Διαβάστε παρακάτω την συνέντευξη που έδωσε ο νεαρός Έλληνας δημιουργός αποκλειστικά για το
«α» στη Θεσσαλονίκη.
Γιατί ταξίδεψες εκτός Αθηνών και πιο συγκεκριμένα στην Ικαρία για να περιγράψεις την
κατάσταση που επικρατεί σήμερα στην Ελλάδα;
Καταρχάς, η ταινία θα μπορούσε να περιγράφει μόνο τις ιδιομορφίες του νησιού της Ικαρίας. Το
νησί αυτό είναι μια ιδιαίτερη περίπτωση…. Θα έλεγα λοιπόν ότι το τέχνασμα ήταν ότι εμείς
ξεκινήσαμε την ιστορία του «Little Land» από την Αθήνα. Ο υπερτροφικός κόσμος της
μεγαλούπολης είναι ο μεγάλος «εχθρός» της Ικαρίας και ο μόνος που μπορεί να τονίσει τις αρετές
της. Οι μητροπόλεις είναι το μνημείο της ματαιοδοξίας του ανθρώπου. Αντίθετα, στην Ικαρία ο
άνθρωπος εντάσσεται στη φύση.
Οι πρωταγωνιστές σου όμως είναι Αθηναίοι που μετακομίζουν στο αιγαιοπελαγίτικο νησί…
Γνωρίζαμε από την αρχή ότι θέλαμε να καταγράψουμε το ικαριωτικό σύμπαν. Για να
καταφέρουμε να δείξουμε ποιες είναι οι διαφορές που έχει το «little land» ψάξαμε και βρήκαμε
νέους που να φέρουν την πόλη μέσα τους –είναι αυτό που λένε «you can take the boy out of the
city, but you can’t the city out of the boy»-. Και ο πρωταγωνιστής του ντοκιμαντέρ Θοδωρής είναι
ακριβώς αυτό. Στην αρχή ήταν ενθουσιασμένος με την ιδέα της επαρχίας, αλλά όπως βλέπουμε
στο φιλμ σιγά-σιγά αρχίζει να καταλαβαίνει ποιες είναι οι δυσκολίες του όλου εγχειρήματος. Τόσο
σε πρακτικό, όσο και σε ψυχολογικό επίπεδο… Από το σχολείο κιόλας το παιδί της πόλης
μαθαίνει στον ατομικισμό, δηλαδή το πώς να είναι καλύτερος από τους ανθρώπους που
βρίσκονται δίπλα σου. Ειδικότερα στις αστικές περιοχές ζούμε στην «εποχή του εαυτού».
Είναι ζήτημα μόνο εκπαίδευσης ή και οικονομικο-κινωνικών αναγκών;
Σίγουρα, στην Ικαρία δεν ξύπνησαν μια ημέρα και είπαν τώρα ας αρχίσουμε να
αλληλοβοηθιόμαστε. Η ζωή τους οδήγησε σ’ αυτόν τον τρόπο ζωής. Αντίθετα στην πόλη τα
πράγματα είναι διαφορετικά. Μου αρέσει που λένε κάποιοι από την ώρα που ξεκίνησε η κρίση:
«Μα, καλά που πήγε η αλληλεγγύη;»… Η πόλη δεν χτίστηκε για να λειτουργεί με τέτοιους όρους.
Το αστικό τοπίο έχει δομηθεί για να απομονώνει τους ανθρώπους και να ενισχύσει τον
ανταγωνισμό μεταξύ τους.
Πόσο εύκολο ήταν να βρεις τον Θοδωρή;

Είμαι σε μια διαρκή αναζήτηση προσώπων για τα ντοκιμαντέρ μου. Ο Θοδωρής είχε πάνω από
όλα μια απτή και ξεκάθαρη. Πήγε στην Ικαρία για να κάνει κάτι συγκεκριμένο. Αγόρασε σπίτι,
τσάπες, φρέζα….
Είναι τελικά οι πραγματικές ζωές των ανθρώπων που φτιάχνουν το σενάριο σε ένα
ντοκιμαντέρ;
Δεν μπορείς σε μια ταινία που βασίζεται στη ζωή συγκεκριμένων προσώπων να γράψεις ένα
«αυστηρό» σενάριο. Ξεκινάς με ιδέες και σκέψεις που σε ενδιαφέρουν και το πώς αυτές
αντανακλώνται στις ζωές των πρωταγωνιστών σου. Έτσι επιλέγεις το τι θα κινηματογραφήσεις
και τι όχι. Επιλέγεις αυτό που ταιριάζει σε αυτό που θέλεις να πεις. Η ζωή του Θοδωρή έχει
χιλιάδες άλλες προεκτάσεις που δεν τις έδειξα στην ταινία μου. Ο χωρισμός του με την Άννα
όμως ήταν κάτι που ήθελα να δείξω. Η δυσκολία που έχει η γενιά μας να βρει σύντροφο, έχει να
κάνει με τις προσδοκίες που έχουμε γενικότερα από τη ζωή μας και από τους άλλους. Έχουμε
μάθει να πιστεύουμε ότι υπάρχει κάτι καλύτερο εκεί έξω που πρέπει να ανακαλύψουμε. Είχα δει
πρόσφατα ένα ντοκιμαντέρ όπου υπήρχε ένα υπέργηρο ζευγάρι που ήταν μαζί για περίπου 70
χρόνια και ο ερευνητής τους ρώτησε πώς τα κατάφεραν να είναι μαζί μετά από τόσες δεκαετίες…
Εκείνοι του απάντησαν ότι «εμείς είμαστε από μια εποχή που όταν χάλαγε κάτι δεν το πετάγαμε,
αλλά το φτιάχναμε».
Γιάγκος Αντίοχος
Πηγή: http://www.athinorama.gr/cinema/articles/?id=14498
επιστροφή
«Little Land» και «Hardships and Beauties»: δυο ντοκιμαντέρ- δυο όψεις το ίδιου θέματος
Του Ηλία Γιαννίρη
21-4-2013
Απολαυστικές, διδακτικές, γόνιμες και απολύτως συμβατές με τους σύγχρονους προβληματισμούς
για την Ελλάδα της κρίσης ήταν οι ανιχνεύσεις δυο νέων σκηνοθετών που παρουσίασε το
CineDoc στις 17/4/2013 στο Γαλλικό Ινστιτούτο Αθηνών. Όμως, η ευτυχής συγκυρία της κοινής
προβολής τους μου αποκάλυψε και άλλες αρετές των δυο αυτών ντοκιμαντέρ που ούτε οι
δημιουργοί ούτε οι παραγωγοί κι οι διοργανωτές της κοινής προβολής μπορούσαν να φανταστούν.
Συγκεκριμένα, παρουσιάστηκαν το «Little Land» του Νίκου Νταγιαντά, που γυρίστηκε στην
Ικαρία, και το «Hardships and Beauties» του Κίμωνα Τσακίρη, που γυρίστηκε στη Μεσσηνία. Και
οι δυο είχαν να κάνουν με τη σχέση «Αθήνα-Επαρχία» και τη σχέση «κρίση και νεολαία».
Τελικά, δυο σκηνοθέτες που δεν είχαν καμία συνεργασία μεταξύ τους, με προσωπική ματιά και
διαφορετική αφήγηση ο καθένας, κατάφεραν κάτι αισιόδοξο: Να δημιουργήσουν δυο ανεξάρτητες
ταινίες, φαινομενικά άσχετες μεταξύ τους, που όμως εκφράζουν κοινούς, σύγχρονους, νεανικούς
προβληματισμούς για την Ελλάδα της κρίσης.
Δεν είναι τυχαίο που και οι δυο ταινίες είχαν πλάνα από τις διαδηλώσεις της Αθήνας, τις
συγκρούσεις με τα ΜΑΤ, τους αγανακτισμένους, το αδιέξοδο που νοιώθει κάθε νέος και νέα που
ζει στην πρωτεύουσα.
Και οι δυο είχαν ως αναφορά τους από ένα κεντρικό πρόσωπο. Ο Θοδωρής αποφασίζει να πάει να
μείνει στην Ικαρία, χωρίς να έχει καταγωγή από εκεί, και προσπαθεί να ξεκινήσει μια καινούργια
ζωή. Ο Μήτσος έχει γυρίσει στα πατρογονικά του κτήματα στη Μεσσηνία και ζει από αυτά.
Έτσι, δυο φαινομενικά «αντίθετοι» χώροι, η ορεινή, νησιωτική, αυτοσυντηρούμενη Ικαρία και η
εύφορη, καμπίσια, εξαγωγική Μεσσηνία, τελικά καταλήγουν να μοιάζουν πολύ μεταξύ τους, γιατί
μπορούν να στεγάσουν, μέσα από την καλλιέργεια της γης, κοινά σύγχρονα νεανικά όνειρα.
Οι δυο ταινίες είναι ειλικρινείς και ρεαλιστικές. Παρουσιάζουν τη δύσκολη διέξοδο προς την
επαρχία και τα προβλήματα. Αυτό όμως που κατάφεραν να δείξουν είναι οι νέες ανθρώπινες
σχέσεις που δημιουργούν οι πρωταγωνιστές, μπολιάζοντας με νέο αίμα το αποτελματωμένο
σκηνικό της επαρχίας. Οι τοπικές κοινωνίες ανοίγουν για να τους δεχτούν, απολαμβάνουν να
κάνουν παρέα μαζί τους, προσφέρονται να τους υποστηρίξουν. Η αλληλεγγύη, η αλληλοβοήθεια,
που επιβιώνει πεισματικά στην Ικαρία, αποτελεί πραγματικό και ουσιαστικό πλούτο, που
αντιλαμβάνεται και συνειδητοποιεί ο Θοδωρής. Η ανάμνηση της αλληλεγγύης στη Μεσσηνία

υπάρχει ακόμη και ο Μήτσος, μάλλον συνειδητά, πυροδοτεί μια ιδιότυπη αναβίωσή της. Έτσι και
αλλιώς η ίδια η επαρχία γνωρίζει ήδη από καιρό ότι εκεί είναι καλύτερα από την Αθήνα. Απλά. ο
Θοδωρής και ο Μήτσος της το επιβεβαιώνουν με θετικό τρόπο στη σύγχρονη Ελλάδα της κρίσης.
Και οι δυο προσπαθούν να αξιοποιήσουν αυτά που βρήκαν, και προσπαθούν επίμονα να
προσαρμοστούν στα δεδομένα και στο περιβάλλον τους. Προσπαθούν όχι απλά να επιβιώσουν
αλλά να ζήσουν, να βρουν τους τρόπους για την κοινωνική δικαίωση της επιλογής τους. Κυρίως
όμως, να ζήσουν δουλεύοντας και παράγοντας, για να ικανοποιούν πραγματικές και ουσιαστικές
ανάγκες και όχι επίπλαστες επιθυμίες ενός καταναλωτικού τρόπου ζωής. Δύσκολο, αλλά όχι
ακατόρθωτο. Μάλιστα ο Μήτσος, σε μια έξαρση λέει καθαρά για την επιλογή του κάτι σαν: Εγώ
θα παράγω γιατί έτσι προσφέρω στη ζωή, στις πραγματικές ανάγκες της κοινωνίας, στη νεολαία, στο
μέλλον.
Όμως, αυτοί οι δυο χαρακτήρες, ο Θοδωρής και ο Μήτσος, που δεν είναι ηθοποιοί, μοιάζουν σα
να έχουν προκύψει σχεδιασμένα, μετά από εκτεταμένη συνεργασία των δυο σκηνοθετών, κάτι που
όπως είπαμε δεν συνέβη. Στην περίπτωση του Θοδωρή, που πάει στην Ικαρία, έχουμε ένα
παράταιρο νέο, κομπιουτερά, αδύνατο, που προσπαθεί να αντιμετωπίσει τις απαιτήσεις ενός
παλιού ερειπωμένου σπιτιού και μιας δύσκολης γης χωρίς να έχει πιάσει τσάπα στη ζωή του. Στην
περίπτωση του θυμόσοφου και χιουμορίστα Μήτσου που γύρισε πριν μερικά χρόνια στη
Μεσσηνία, έχουμε ένα εξίσου παράταιρο τύπο, που όμως είναι το αντίθετο του Θοδωρή. Είναι
παχύσαρκος και δυσκίνητος, με βαριά ανάσα, που πρέπει να κάθεται για να νοιώθει καλά: Σε
καρέκλα με παρέα και κρασάκι, , στο τρακτέρ στο κάθισμα του αυτοκινήτου του περιπλανώμενος
για να βρει άλλους γνωστούς του κάμπου.
Τελικά, στη Μεσσηνία πήγε να ζήσει ένας «καρακαριώταρος» στη νοοτροπία και στο ήθος, ενώ
στην Ικαρία βρέθηκε ένας νέος που θα μπορούσε να είναι εύκολα «μεσσήνιος»! Άριστες οι
επιλογές των πρωταγωνιστών που έκαναν οι δυο σκηνοθέτες. Αναδεικνύεται έτσι, μέσα από ένα
πλέγμα αντιθέσεων, πολύ καλύτερα το θέμα που πραγματεύονται, ο καθένας χωριστά. Επίσης,
πολύ σημαντική η παρουσία της κοπέλας του Θοδωρή, που τον ακολουθεί στην Ικαρία, χωρίζουν
και αποφασίζει και εκείνη τελικά να μείνει στην Ικαρία. Πολύ καλός και ειλικρινής χειρισμός από
το Νίκο Νταγιαντά.
Τα εξωτερικά γυρίσματα, τα τοπία, τα πλάνα, τα γκροπλάνα ήταν πολύ καλά και στα δυο
ντοκιμαντέρ και υποστήριξαν με επάρκεια και ποιότητα τα θέματά τους. Γνωρίζοντας καλά την
Ικαρία, μπορώ να πω ότι το «Little Land» του Nίκου Νταγιαντά ήταν μια πρώτη προσέγγιση
σωστή, μετρημένη, που κράτησε τις πραγματικές αναλογίες σε ένα χαοτικό και ιστορικά βαθύ
τοπίο, και χειρίστηκε το θέμα με ειλικρίνεια. Θα είχε πολύ ενδιαφέρον μια δεύτερη ματιά του
ίδιου σκηνοθέτη για την Ικαρία, που θα μπορούσε να αποτυπώσει και πολλά άλλα που δεν είναι
διακριτά και ίσως δεν χωρούσαν σε αυτή την ταινία: Τη σχέση μεταξύ των δύο φύλων, τη στάση
της τοπικής κοινωνίας απέναντι στα παιδιά, στους ηλικιωμένους, τους ξένους. Την άγνωστη
ιδιότυπη αρχιτεκτονική, τα άγνωστα εντυπωσιακά γεωτοπία, τη σχέση με τις εξουσίες και τις
αρχές και πολλά άλλα. Για την Μεσσηνία δεν μπορώ να έχω άποψη.
Στην προβολή ήταν και οι δύο σκηνοθέτες των ντοκιμαντέρ, Νίκος Νταγιαντάς και Κίμων
Τσακίρης και συνομίλησαν με το κοινό, ο καθένας χωριστά για την ταινία του. Σεμνές και
αισιόδοξες παρουσίες που εκπροσωπούν ένα δημιουργικό, νεανικό, καλλιτεχνικό ιστό πολλών
ανθρώπων που είδαμε στους τίτλους του τέλους. Ήταν πράγματι πετυχημένη η συνεργασία της
ΕΡΤ με το γαλλο-γερμανικό κανάλι ΑRTE, κυρίως γιατί οραματίστηκαν να αφήσουν ελεύθερους
δυο νέους σκηνοθέτες να εκφράσουν τη σύγχρονη Ελλάδα.
Και ήταν ευτύχημα που είδαμε μαζί τις δυο αυτές ταινίες. Μάλιστα, νομίζω ότι θα πρέπει να
προβάλλονται μαζί, γιατί η μια ενισχύει την άλλη, αλληλοσυμπληρώνονται. Τόσο, που αποκόμισα
την εντύπωση ότι είδα ένα ενιαίο έργο, σπονδυλωτό.
Προσπαθώντας εκ των υστέρων να ερμηνεύσω αυτή την εντύπωση αρχίζω να πιστεύω ότι με
τέτοιες ταινίες δομείται ένα νέο αισθητικό, καλλιτεχνικό και κοινωνικό ρεύμα εποχής.
Πληροφορίες για τα δυο ντοκιμαντέρ:
Little Land Nίκος Νταγιαντάς, 52’/ 2013
Η ταινία ακολουθεί τον 35χρονο Θοδωρή, ο οποίος εγκαθίσταται μόνιμα στο απομακρυσμένο νησί της Ικαρίας. Η
Ικαρία είναι μία από τις ελάχιστες «μπλε ζώνες» του πλανήτη, όπου οι κάτοικοι απολαμβάνουν ιδιαίτερη μακροζωία:
το ένα τρίτο του πληθυσμού ξεπερνά τα ενενήντα, και οι Ικαριώτες έχουν δέκα φορές περισσότερες πιθανότητες από

τους υπόλοιπους Ευρωπαίους να περάσουν τα 100. Ο Θοδωρής ανακαλύπτει μια κοινωνία που στηρίζεται στην
αυτονομία και τη συνεργασία. Διατηρώντας ζωντανή την Ικαριώτικη παράδοση της «αλλαξάς» -η οποία αναβιώνει
τώρα λόγω της κρίσης: μελισσοκόμοι, οινοποιοί, αγρότες και ξυλουργοί, είναι πολυτάλαντοι και μαθημένοι στην
ανταλλαγή αγαθών και υπηρεσιών μεταξύ τους.
Βραβείο WWF για το περιβάλλον και βραβείο Habitat ERT3 στο Φεστιβάλ Ντοκιμαντέρ Θεσσαλονίκης 2013
Hardships and Beauties Κίμων Τσακίρης/ 58’/ 2013
Ο Δημήτρης Τσίγγανος (γνωστός και ως «Μίτσιγκαν») είναι ένας Έλληνας «καουμπόι», ιδιοκτήτης μιας από τις
μεγαλύτερες φάρμες στη Μεσσηνία, με την ονομασία «Ομορφιές και Δυσκολίες». Ο Μίτσιγκαν λέει ότι αυτό είναι
και το μότο του στη ζωή, μέχρι που φτάνει η στιγμή να το επιβεβαιώσει στη πράξη. Στην αρχή όλα δείχνουν να
πηγαίνουν καλά, μέχρι που η οικονομική αλλά και η προσωπική κρίση που αντιμετωπίζει, τον κάνουν να
αμφισβητήσει την μέχρι τώρα πορεία του στη ζωή και να ξεκινήσει ένα ταξίδι για να συναντήσει παλιούς φίλους αλλά
και άγνωστους ανθρώπους. Στην πορεία του αυτή, συλλέγει ιστορίες με Ομορφιές και Δυσκολίες από μια χώρα που
δεν θα είναι ποτέ ξανά η ίδια.
H ταινία θα είναι το ‘opening film’ στο Los Angeles Greek Film Festival το 2013.

επιστροφή
Γενική Εκλογοαπολογιστική Συνέλευση της Εταιρείας Ικαριακών Μελετών
Αθήνα 27- 05-2013
Καλούνται τα μέλη της Εταιρείας Ικαριακών Μελετών να παρευρεθούν στη Γενική
Εκλογοαπολογιστική Συνέλευση που θα πραγματοποιηθεί την 12-6-2013, ημέρα Τετάρτη στην
οδό Ψαρομηλίγκου 33 (βλέπε τη θέση στο χάρτη) στις 11.00 ώρα το πρωί.
Καθώς για τη Συνέλευση και τις εκλογές απαιτείται η παρουσία του ½ των ταμειακώς εντάξει
μελών, αν δεν υπάρξει απαρτία η Συνέλευση θα πραγματοποιηθεί στις 22/6/2013, ημέρα
Σάββατο στον ίδιο χώρο και την ίδια ώρα.
Τα θέματα που θα απασχολήσουν τη Γ.Σ. είναι:
(α) Απολογισμός πεπραγμένων και εκλογές για ανάδειξη νέου Δ.Σ. της ΕΙΜ.
(β) Τα νέα μέλη. Πορεία και μέλλον της Εταιρείας
(γ) Πρόταση του Γ.Γ. του Κουβέιτ για συνεργασία με τη Φαϊλάκα .
(δ) Ότι άλλο θέμα ήθελε προκύψει.
Ο Πρόεδρος του Δ.Σ
Χ. Ξενάκης
επιστροφή
Το Φεστιβάλ Ικαρίας οργανώνει θεατρική παράσταση και ρεσιτάλ τον Αύγουστο
Tο Σάββατο 3 Αυγούστου 2013 και ώρα 21:00 στο Πνευματικό κέντρο Μαράθου και την Κυριακή
4 Αυγούστου στον κινηματογράφο Αγ. Κηρύκου την ίδια ώρα, τη θεατρική παράσταση «Ρωμαίος
και Ιουλιέτα για 2» σε σκηνοθεσία του Κώστα Γάκη.
Επίσης οργανώνει «Ρεσιτάλ Πιάνου και Βιολιού» από Ικαρίους εφήβους ηλικίας 13-20 ετών, την
Τρίτη 13 Αυγούστου 2013 και ώρα 20:30 στην κάτω αίθουσα του Παλαιού Δημαρχείου Αγίου
Κηρύκου.
Ήδη έχουν προγραμματιστεί 4 νέοι για πιάνο και 1 για βιολί.
επιστροφή
Εκδόθηκε η Ποιητική συλλογή της Ηρώς Τσαρνά «Οι κασίες»
Την Τετάρτη 5 Ιουνίου στην παρουσίαση της ποιητικής συλλογής της Ηρώς Τσαρνά, «Οι κασίες»,
στο art bar ποιήματα και εγκλήματα των Εκδόσεων Γαβριηλίδη, μαζεύτηκε αρκετός κόσμος, οι
περισσότεροι Ικαριώτες. Υπο τη συνοδεία των μελωδιών της κιθάρας του Βαγγέλη Φάμπα,
ακούσαμε την ίδια την συγγραφές όσο και τους ηθοποιούς Έμυ Στυλιανίδου και Σπύρο Μπιμπίλα
να διαβάζουν ορισμένα ποιήματα από τη συλλογή. Η παρουσίαση ολοκληρώθηκε με συζήτηση
της Ηρώς Τσαρνά μαζί με τον γιατρό, ποιητή και ζωγράφο Ζαχαρία Βολίκα. Στο τέλος,
παρέμβαση έκανε και ο συγγραφέας Δημήτρης Παπαχρήστος.

Η Ηρώ Τσαρνά γεννήθηκε στον Άγιο Κήρυκο, μεγάλωσε στην Αθήνα, σπούδασε φιλολογία στο
Πανεπιστήμιο Αθηνών, γαλλικά στο Γαλλικό Ινστιτούτο και έκανε μεταπτυχιακές σπουδές στη
Γαλλία στη λογοτεχνία. Εργάστηκε στην Δημόσια εκπαίδευση. Έχει εκδώσει ποιητικές συλλογές
την διατριβή της για τον Γιώργο Σαραντάρη, καθώς και 2 πεζογραφήματα: ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΑ ΓΕΝΤΙ ΣΚΑΡΙ και Sheridan's από τις εκδόσεις Γαβριηλίδη.
Τα ποιήματα της συλλογής είναι εξαιρετικά. Θα μιλήσουμε σύντομα γι' αυτά. Καλοτάξιδη να είναι
και η νέα έκδοση.
http://www.ikariamag.gr/oi-kasies-tis-iros-tsarna-paroysiastikan-stin-athina
επιστροφή

Αλληλογραφία
Αλληλογραφία με την Περιφέρεια Β. Αιγαίου για την εκπροσώπηση της Ικαρίας και των
Φούρνων στην Περιφερειακή Επιτροπή Διαβούλευσης
Η Περιφερειακή Επιτροπή Διαβούλευσης είναι ένας νέος θεσμός του Καλλικράτη. Ο Οικολογικός
Άνεμος στο Βόρειο Αιγαίο επίμονα ζητούσε να ενεργοποιηθεί ο θεσμός. Μετά από 2 χρόνια η
αιρετή Περιφέρεια αποφάσισε να ενεργοποιήσει το νέο θεσμό.
Δείτε σχετικά: http://www.asda.gr/ikariaka/hlekd34.htm#περιφεπιτρδιαβουλ
http://www.asda.gr/ikariaka/hlekd34.htm#περιφεπιτρδιαβουλ2
Ήρθαμε σε επαφή με τον υπεύθυνο της Περιφέρειας κ. Σπανέλλη για τον τρόπο συγκρότησης της
Επιτροπής και την εκπροσώπηση της πρώην Επαρχίας Ικαρίας. Ο κ. Σπανέλλης ζήτησε
πληροφορίες για τους Ικαριακούς και Φουρνιώτικους Συλλόγους, προκειμένου να μπούν στην
κλήρωση. Γιαυτό του στείλαμε το παρακάτω σημείωμα, θέλοντας να διευκολύνουμε την
εκπροσώπηση της Ικαρίας και των Φούρνων. ΗΓ
Αγαπητέ κ. Σπανέλλη
Στις παρακάτω συνδέσεις θα βρείτε όλους τους Ικαριακούς και Φουρνιώτικους συλλόγους
- Ικαριακοί Σύλλογοι με έδρα το εξωτερικό
- Ικαριακοί Σύλλογοι με έδρα την Αθήνα
- Εξωραϊστικοί - Εκπολιτιστικοί Σύλλογοι χωριών Ικαρίας
- Θεματικοί Σύλλογοι
- Επαγγελματικοί Σύλλογοι
- Σύλλογοι Γονέων - Κηδεμόνων
- Σύλλογοι Φούρνων
Για τους σκοπούς της Επιτροπής Διαβούλευσης μάλλον δεν είναι κατάλληλοι οι σύλλογοι
εξωτερικού και οι σύλλογοι χωριών της Ικαρίας.
Οι πιο δραστήριοι Ικαριακοί σύλλογοι είναι:
1. Σύλλογος Ικαρίων Επιστημόνων (Σ.Ι.ΕΠ) ΓΑΓΛΙΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ (ΠΡΟΕΔΡΟΣ)
epikarioi@ikarianet.gr
2. Εταιρεία Ικαριακών Μελετών ΞΕΝΑΚΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ (ΠΡΟΕΔΡΟΣ)
3. Κύκλος Πολιτισμού και Τέχνης (ΚΥ.ΠΟ.ΤΕ.) Χαρούλα Κοτσάνη - Αποστολίδη Τηλ.
6936281067 Ζαχαρούλα Κοτσάνη Τηλ. 6945044724 Email: chako12@otenet.gr
4. Πανικαριακή Αδελφότητα Αθηνών ΚΟΥΤΟΥΦΑΡΗΣ ΛΕΥΤΕΡΗΣ (ΠΡΟΕΔΡΟΣ)
panikariaki@ikarianet.gr
5. Φεστιβάλ Ικαρίας - Αστική μη Κερδοσκοπική Εταιρεία, ΒΑΣΙΛΑΡΟΣ ΣΤΑΜΑΤΗΣ
(ΠΡΟΕΔΡΟΣ) Tηλ: 210 77 74 122 helaca@hol.gr
6. Σύλλογος Νεολαίας Ικαρίας Δ/ΤΙΚΟ ΣΥΜ/ΛΙΟ 6978641028, 6944311283, 6977174146
7. Σύλλογος Κάβο Πάπας ΠΑΡΑΛΑΙΜΟΣ ΓΙΩΡΓΟΣ (ΠΡΟΕΔΡΟΣ) τηλ. 6937055120
syllogos@kavopapas.gr
8. Μ.Κ.Ο. "Αρχιπέλαγος" Τσιμπίδης Θεόδωρος Ράχες 22750-41070, 6932274235
9. Λύκειο Ελληνίδων Αγ.Κυρήκου ΠΑΠΑΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ 2275023232,22987
10. Λύκειο Ελληνίδων Ευδήλου
ΓΙΑΟΥΡΤΑ ΕΥΦΡΟΣΥΝΗ ΕΥΔΗΛΟΣ 22750-31469
11. Σύλλογος Ραχιωτών ΚΟΧΥΛΑΣ ΣΩΤΗΡΗΣ (ΠΡΟΕΔΡΟΣ) sraches@ikarianet.gr
12. Σύλλογος "'Αρτεμις Ταυροπόλος" ΦΩΚΙΑΝΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ (ΠΡΟΕΔΡΟΣ) τηλ. 6982793664
artemistavropolos@gmail.com
Για τους συλλόγους των Φούρνων που περιλαμβάνονται στην παραπάνω σύνδεση δεν έχω γνώση.
Ευχαριστώ για τη συνεργασία
Ηλίας Γιαννίρης
επιστροφή

Μηνύματα που έλαβα για την επιλογή μας να κάνουμε εναλλαγή με το Μιχάλη Μπάκα στο
Περιφερειακό Συμβούλιο Βορείου Αιγαίου
Μετά το μήνυμα της παραίτησής μου για εναλλαγή με τον Μιχάλη Μπάκα στη θέση του
Περιφερειακού Συμβούλου Β. Αιγαίου έλαβα μια σειρά μηνύματα για αυτή την πράξη μου που
παραθέτω εδώ. Ελπίζω να μην παρέλειψα πολλά. Ευχαριστώ πολύ.
[Το μήνυμα της παραίτησής μου
http://oikoanemos.wordpress.com/2013/04/09/%CE%B1%CE%BD%CE%AC%CE%BB%CE%B7%CF%88%CE%B7%CE%BA%CE%B1%CE%B8%CE%B7%CE%BA%CF%8C%CE%BD%CF%84%CF%89%CE%BD-%CE%B3%CE%B9%CE%B1%CF%84%CE%BF%CE%BD-%CE%BC%CE%B9%CF%87%CE%AC%CE%BB%CE%B7-%CE%BC%CF%80%CE%AC/]

Ηλίας Γιαννίρης
Μιχάλης Μπάκας (Λέσβος)
Το ζήτημα της εναλλαγής δεν ειναι καθόλου εύκολο. Εγω επειδή ήμουν κ αποσπασμένος
παρακολουθούσα όλα τα περιφερειακά συμβούλια μέχρι τώρα και έτσι η εναλλαγή μπορούσε να
γίνει πιο εύκολα αλλά παρόλα αυτα μεχρι πριν 2 βδομάδες παρακάλαγα τον Ηλία να μείνει στη
θέση του καθώς ηταν πολύ καλός. Βέβαια εμείς είχαμε κ το πρόσθετο πρόβλημα των
μετακινήσεων του Ηλία απο Αθήνα ή Ικαρία κ ενώ δεν του δικαιολογούσαν κ τα έξοδα από την
περιφέρεια, γεγονός που συνέβαλε και στην απόφαση του Ηλία να παραιτηθεί.
Όπως και να έχει δεν είναι καθόλου εύκολο να αντικαθιστώ τον Ηλία αλλά και μόνο που
συμπλεύσαμε 2,5 χρονια μαζί ήταν για μένα μεγάλο κέρδος κ σχολείο.
Το ζήτημα είναι σε πνεύμα ενότητας να βλέπουμε πώς θα πάρουμε από τον καθένα από εμάς ότι
καλύτερο για το καλό των παιδιών μας, για το καλό του τόπου για το καλό του πλανήτη μας. Αντί
λοιπόν να τρωγόμαστε με την πρώτη ευκαιρία να βλέπουμε πως θα γίνουμε δημιουργικοί και θα
συμβάλουμε θετικά πέρα από ομαδοποιήσεις και μικροσυμφέροντα.
Για να γίνω και εγώ από την πλευρά λίγο κακός και να συμβάλω στην κουβέντα για το μέλλον
των Οικολόγων Πράσινων θα θυμίσω ότι ο Ηλίας είχε θέσει υποψηφιότητα για πρόεδρος του
Πράσινου Ινστιτούτου και χωρίς να μέμφομαι κανένα από τους άλλους 2 υποψηφίους η κόντρα
των ομάδων οδήγησε την κατάσταση ώστε ο Ηλίας να λάβει (αν θυμάμαι καλά) ΜΗΔΕΝ ψήφους.
Καταλαβαίνω ότι οι άλλοι υποψήφιοι μπορεί να ήταν καλύτεροι αλλά το ΜΗΔΕΝ πραγματικά με
σόκαρε ...(και το λέω σκεπτόμενος ότι ίσως και εγώ ως τρέχων μέλος του Πανελλαδικού
Συμβουλίου των Οικολόγων Πράσινων θα μπορούσα να έχω παρόμοια στάση σε ανάλογο ζήτημα
κ σήμερα...και αυτό φίλοι μου δεν είναι καθόλου υγιές)
χαιρετώ απο την ανοιξιάτικη Μυτιλήνη, ας σκεφτούμε όλοι επιτέλους θετικά κ οικολογικά χωρίς
κακίες και μαχαιρώματα..
Φωτεινή Ετμεκτσόγλου (ΑΝΕΜΟΕΣΣΑ- Λήμνος)
Αγαπητέ Ηλία
Χάρηκα πολύ που σε γνώρισα και ειλικρινά έχω εκτιμήσει ιδιαίτερα την σοβαρότητα και το ήθος
με το οποίο "πολιτεύτηκες" που διατρέχει και το κείμενο της παραίτησής σου.
Είμαι σίγουρη πως τα όσα πολλά μπορείς και θέλεις να προσφέρεις στα νησιά μας θα συνεχίσεις
να τα δίνεις και θα συναντιόμαστε στις κοινές προσπάθειες .
Ευχομαι να δώσεις την ευκαιρία στον εαυτό σου να πραγματοποιήσεις όλα αυτά που ήθελες και
ονειρευόσουνα, αλλά πάντα "οι υποχρεώσεις" τα άφηναν για αργότερα
Με ιδιαίτερη εκτίμηση
Χίος Οικολογικός Άνεμος στο Βόρειο Αιγαίο.
Γιώργος Κοτσακάς, Φιλία Χαλατση. Βασίλης Μπάλλας, Μαρία Μπογή, Σέβη Παϊδα,
Γιάννης Οικονόμου, Σπύρος Χαζάκης, Κώστας Σιδεράτος.
Σαν έκφραση της άμεσης δημοκρατίας, που όσο μπορούμε πιο πιστά ακλουθούμε, οι Οικολόγοι
Πράσινοι, έχουμε θέσει τον θεσμό της «εναλλαγής».
Έτσι έφτασε ο χρόνος που στον Οικολογικό Άνεμο Βορείου Αιγαίου ο Ηλίας Γιαννίρης επιλέγει
να παραδώσει την σκυτάλη στον Μιχάλη Μπάκα.

Σε αυτά τα χρόνια που όλοι συνεργαστήκαμε για να κρατήσουμε και να εκφράσουμε τις
προτάσεις μας, τις θέσεις, μας τα ιδανικά, της πολιτικής οικολογίας, γνωρίσαμε και τον Ηλία
Γιαννίρη και τον Μιχάλη Μπάκα.
Θαυμάσαμε, εκτιμήσαμε και αγαπήσαμε και τους δύο.
Ιδιαίτερα ξεχωρίσαμε στον Ηλία την επιστημονική του κατάρτιση, το ήθος, τη συνέπεια, την
αμεσότητα του, την θετικότητα του και όλη την παρουσία του που μας έδινε και σιγουριά και
ελπίδα.
Φοβηθήκαμε την εναλλαγή γιατί νοιώθαμε την σιγουριά ότι είχαμε ένα άξιο εκπρόσωπο. Ο ίδιος
μας θύμιζε τον θεσμό της εναλλαγής και την υπευθυνότητα που απαιτεί η δημοκρατία από τον
καθένα μας.
Ευτυχώς έχουμε την τύχη να έχουμε στο Βόρειο Αιγαίο ένα άξιο συνεχιστή στην παρουσία του
τον Μιχάλη που από την αρχή της θητείας του ήταν και βοηθός και αντικαταστατής του.
Νοιώθουμε ευγνωμοσύνη για ότι έχει προσφέρει ο Ηλίας στην περιφέρεια και του ευχόμαστε
καλή συνεχεία σε ότι κάνει. Η γνώση του και η εμπειρία του θα είναι πολύτιμη βοήθεια και
συμπαράσταση στον Οικολογικό Άνεμο.
Ευχόμαστε και στον Μιχάλη καλό κουράγιο καλή δύναμη και με την δική του ιδιαίτερη αξιοσύνη
ξέρουμε ότι μας εκπροσωπεί με τον καλύτερο τρόπο.
Ευχαριστούμε πολύ και τους δυο.
Αριστέιδης Παπαδάκης (Περιφ. Σύμβουλος Κρήτης)
Απρίλιος 9, 2013
Μπράβο Ηλία, καλή θητεία Μιχάλη.
Με αγάπη,
ΦΡΑΝΤΖΕΣΚΟΣ ΚΑΛΛΙΒΡΟΥΣΗΣ - Αρχιτέκτων Μηχ. / μέλος Τ.Ε.Ε. - Σ.Α.Δ.Α.Σ. και
του ΟΙΚΟΛΟΓΙΚΟΥ ΑΝΕΜΟΥ στο ΝΟΤΙΟ ΑΙΓΑΙΟ
Ως Αιγαιοπελαγίτης - "Ανεμοδούρι" - ομοϊδεάτης και συνάδελφος-Μηχανικός, και με την
ιδιαίτερα ευτυχή ευκαιρία πού μου έχει ήδη δοθεί να γνωρίσω από κοντά τον Ηλία και να
συνεργαστούμε στα προβλήματα και του δικού μου νησιού - της Άνδρου - αλλά και των άλλων
νησιών, του εύχομαι οτι Καλύτερο και Ευτυχέστερο μαζί με απόλυτη Υγεία. Για τον
αντικαταστάτη του Μιχάλη Μπάκα επίσης εύχομαι Δυναμική και Αποτελεσματική θητεία στην
πορεία του μέσα στο Περιφερειακό Συμβούλιο Βορείου Αιγαίου, και τον προσκαλώ σε
μελλοντική συνεργασία σε κοινά ζητήματα. …
Χαρα
Συγχαρητηρια, ειστε παραδειγμα προς μιμηση για ολους μας. Οταν τα λογια γινονται πραξη,
Φαινεται η ποιοτητα και το πολιτικο ηθος του ανθρωπου.
Θανάσης Μακρής (Περιφ. Σύμβ. Ανατολικής Μακεδονίας)
Συγχαρητήρια για την εξαιρετική δουλειά Ηλία. Τέτοια εικόνα στον κόσμο μας πρέπει.
Καλή επιτυχία Μιχάλη είμαι σίγουρος για την προσφορά σου στα νέα καθήκοντα.
Ελεονώρα Ζώτου (Θεσσαλονίκη)
συγχαρητήρια στον Ηλία για το έργο του! Καλή δύναμη στον Μιχάλη και καλή συνέχεια!
Δήμητρα Γωγάκου (Θεματική Ομάδα Αυτοδιοίκησης των ΟΠ)
Χαιρετώ τον Ηλία από τη θέση του Περιφερειακού Συμβούλου, ελπίζοντας ότι αυτό θα είναι η
αρχή μιας νέας το ίδιο ουσιαστικής συνεργασίας μέσα από την Θεματική Ομάδα. Η εμπειρία του
αλλά και ο τρόπος που προσέγγισε την περιφερειακή αυτοδιοίκηση είναι ο πλούτος μας, που τώρα
μας είναι απαραίτητος όσο ποτέ. Τον χαιρετώ παραθέτοντας τον επίλογο της εισήγησης του "Το
«όλον» και το «μέρος»: Τακτικές και στρατηγικές των οικολογικών συνδυασμών στην
αυτοδιοίκηση"στη 1η συνδιάσκεψη των αυτοδιοικητικών, τον Δεκέμβριο του 2011, (επισυνάπτω
το κείμενο) που συνεχίζει να είναι το ίδιο επίκαιρο:

"Αν δουλέψουμε συστηματικά και με συνέπεια, θα πρέπει να αναμένουμε να εκδηλωθούν
συστηματικές επιθέσεις εναντίον μας, ακόμη και ανοίκειες, με στόχο την απαξίωση μας και την
απαξίωση της πολιτικής οικολογίας. Αυτό θα σημαίνει ότι απειλούνται από εμάς και ότι έχουμε
μεγάλη διεισδυτικότητα στους ψηφοφόρους τους. Αλλά αυτό είναι ένα ζήτημα που πρέπει να μας
απασχολήσει ίσως του χρόνου, για να χαράξουμε την τακτική μας και τη στρατηγική μας."
Καλή συνέχεια στον Ηλία και καλή αρχή στον Μιχάλη
ΙΩΑΝΝΑ ΚΟΝΤΟΥΛΗ (Αθήνα)
Κάτι από πράσινους θυμίζουν οι του Βορείου Αιγαίου ... όταν η δουλειά είναι συλλογική και οι
σχέσεις ανθρώπινες και συντροφικές η σκυτάλη περνά ήσυχα και απλά από τον έναν στον άλλον
με υπευθυνότητα και σιγουριά.
Καλή συνέχεια και στους δύο, και στον Μιχάλη σιδεροκέφαλος ως Περιφερειακός Σύμβουλος Β.
Αιγαίου.
Κώστας Παπακωνσταντίνου (Περιφ. Συμβ. Δυτικής Ελλάδας)
Πείτε και καμιά καλή κουβέντα στον Ηλία για εκείνα που είπε και έκανε. Για το πόσο ψηλά
κράτησε τον πράσινο λόγο και την «πράσινη σημαία» στο μόνο χώρο όπου έχουμε θεσμική
εκπροσώπηση.
Για εκείνα, δηλαδή για τα οποία ΠΡΕΠΕΙ να κριθεί
Μην του λέτε μπράβο μόνο όταν και επειδή παραιτήθηκε!
ΜΠΡΑΒΟ. Ηλία, γι αυτό που είσαι!
Κ.Διάκος (Περιφ. Σύμβουλος Αττικής)
Ηλία, για να συμφωνήσω απόλυτα με τα όσα ο Κώστας ο Παπακωνσταντίνου αναφέρει,
σ΄ευχαριστούμε όλοι για όσα προσέφερες στην διαμόρφωση του αυτοδιοικητικού μας λόγου και
χώρου. Ελπίζουμε να συνεχίσεις να είσαι μέλος της ομάδας των αυτοδιοικητικών και της
Θεματικής Ομάδας Αυτοδιοίκησης.
Αντιλαμβάνομαι και την δεδομένη οικολογική ευαισθησία σου και τους προσωπικούς λόγους που
σε ανάγκασαν όπως γράφεις και μου είπες τηλεφωνικά να εναλλαχθείς με ένα από τα πιο
φερέλπιδα στελέχη του κόμματος μας τον Μιχάλη, που μπορεί να σε αντικαταστήσει επάξια για
να μην πάει στράφι η δουλειά σου, που έκανες μαζί του, ούτως ή άλλως, από την ημέρα που
ανέλαβες τα καθήκοντα σου.Δεν θα ξεχάσω τα εμπεριστατωμένα δελτία της δράσης σας που
έγραφε ο Μιχάλης πάντα σε συνεννόηση με σένα. Θυμάμαι τις κουβέντες μας για τις δυσκολίες
της εναλλαγής. Αλλά συγχαρητήρια Τα κατάφερες. Και είμαι βέβαιος ότι ο Μιχάλης θα τα
καταφέρει. Έτσι διδάσκεται, καθηγητή μου, η συλλογικότητα και η εναλλαγή μέσα απ' αυτήν.
Πάντα κοντά μας Ηλία, καλωσήρθες κοντά μας Μιχάλη.
Νίκος Σελλάς (Δημ Συμβ. Μοσχάτου-Ταύρου)
ακόμα ένα μεγάλο εύγε Ηλία
Όλγα Κίκου
Μπράβο Ηλία για το έργο σου.
Καλή αρχή Μιχάλη.
Bas
Συγχαρητήρια στον Ηλία, και καλή δύναμη στον Μιχάλη-Σκορσέζε-Μπάκα.
Επειδή γνωρίζω τον Μιχάλη είμαι σίγουρος ότι θα τα πάει καλά.
Μπράβο στους δυο τους.
ΚωΛου
Έτσι απλά, έτσι όμορφα... Μπράβο, Ηλία! Καλή επιτυχία Μιχάλη Μπάκα!
Tanguina
Έτσι απλά, έτσι όμορφα..."ΚΑΙ ΗΘΙΚΑ ΘΑ ΠΡΟΣΕΘΕΤΑ!!!" ΔΕΝ ΝΟΜΙΖΩ ΠΩΣ
ΠΡΕΠΕΙΝΑ ΜΑΣ ΕΚΠΛΉΣΣΕΙ,ΕΜΕΝΑ ΣΙΓΟΥΡΑ ΟΧΙ ΗΛΙΑ! Καλή επιτυχία και στον
Μιχάλη Μπάκα!

Σούλα Δραγουμανη (Κομοτηνή)
Συγχαρητήρια στον κ Ηλία Γιαννίρη για την όλη του προσπάθεια και το ήθος στο δύσκολο στιβο
του θεσμού του περιφερειακού συμβουλίου. καλή δυναμη και καλή επιτυχία ολόψυχα στον
αγαπητό συναδελφο και συναγωνιστή το Μιχάλη το Μπάκα
Carol P. Christ (Μήθυμνα, Λέσβος)
Our most noble leader in the spirit of real participatory democracy!
Bravo!!!!****
Θανάσης Παπακωνσταντίνου (Σάμος)
Καρολίνα, έγραψες. Ηλία συγχαρητήρια για τη δράση και πολιτεία σου, Μιχάλη είμαι σίγουρος
ότι θα κάνεις το καλύτερο δυνατό
Περιφερειακός Σύμβουλος : Μιχάλης Μπάκας
www.oikoanemos.wordpress.com
email:oikologikos.anemos@gmail.com
Μυτιλήνη, 9 Απριλίου 2013
Ανάληψη καθηκόντων για τον Μιχάλη Μπάκα, περιφερειακό σύμβουλο Βορείου Αιγαίου
Με την ανάληψη των καθηκόντων του ως περιφερειακός σύμβουλος Βορείου Αιγαίου ο Μιχάλης
Μπάκας έκανε την παρακάτω δήλωση: «Η ανάληψη αυτή γίνεται λόγω της εναλλαγής με τον
Ηλία Γιαννίρη, καθώς αυτή είναι μια αρχή των Οικολόγων Πράσινων αλλά και πολιτική πράξη
για μας. Με τον τρόπο αυτό προσπαθούμε να διαχέεται η «εξουσία» σε περισσότερα πρόσωπα
και να αποφεύγονται, κατά το δυνατόν, τα φαινόμενα λατρείας της καρέκλας, που
χαρακτηρίζουν όλες ανεξαιρέτως τις γνωστές πολιτικές παρατάξεις.
Το φορτίο της αναπλήρωσης του Ηλία Γιαννίρη είναι βαρύ. Για μένα ήταν τιμητική κ μόνο η
θέση του υπ. Αντιπεριφερειάρχη δίπλα στον Ηλία Γιαννίρη. Ένας διακεκριμένος επιστήμονας,
άριστος γνώστης των ζητημάτων του Αιγαιακού χώρου αλλά και περιφερειακός σύμβουλος που
με το ήθος και την πολιτική του στάση στις συνεδριάσεις του Περιφερειακού Συμβουλίου έβαλε
πολύ ψηλά τον πήχη. Ξέρω όμως ότι με τις προτάσεις και τις ιδέες του θα συνεχίσει να βοηθά, από
όπου και εάν βρίσκεται, την περιφερειακή μας ομάδα.
Λευτέρης Ιωαννίδης (Δημοτ. Σύμβουλος Κοζάνης)
Καλό κουράγιο και καλή δύναμη Μιχάλη. Ηλία συγχαρητήρια για την δουλειά και την στάση
σου!
Χριστίνα Ευθυμιάτου (Περιφέρεια Ν. Αιγαίου)
Καλή δύναμη και επιτυχία, Μιχάλη! Συγχαρητήρια, Ηλία!
Κουτσικος Γιαννης
Για τον Ηλία συγχαρητήρια !
Για τον Μιχάλη καλη δύναμη !
Για όλους εμάς , ενα καλο παράδειγμα ...
Φιλικά
Ikaria Ceramics
ΜΠΡΑΒΟ ΣΟΥ ΗΛΙΑ!!! ΕΙΘΕ ΟΛΟΙ ΟΙ ΠΟΛΙΤΙΚΟΙ ΝΑ ΣΕ ΑΚΟΛΟΥΘΗΣΟΥΝ!!
ΚΑΝΕΝΑΣ ΣΥΝ/ΧΟΣ ΣΤΗ ΒΟΥΛΗ!!!
Γρηγόρης Μαλτέζος
ΜΠΡΑΒΟ ΣΤΟΝ ΗΛΙΑ !
ΚΑΛΟ ΚΟΥΡΑΓΙΟ ΣΤΟΝ ΜΙΧΑΛΗ !
Dimitris Grigoriadis
Συγχαρητήρια στον Ηλία. Καλή δύναμη στο Μιχάλη.

Νατάσσα
Ηλία μου καλή ξεκούραση και συγχαρητήρια για την επιλογή σου.
Φιλιά πολλά
Βασίλης Τεντόμας (Περιφ. Σύμβουλος ΣΥΡΙΖΑ Β. Αιγαίου)
Ηλία, αυτή η εξέλιξη είναι μια κακιά εξέλιξη για το περιφ. συμβούλιο Βορ. Αιγαίου και
γενικότερα για τη τοπική αυτοδιοίκηση. Άνθρωποι του δικού σου ηθικού βάρους, του δικού σου
επιστημονικού διαμετρήματος λείπουν δραματικά από το χώρο της τοπικής αυτοδιοίκησης και του
εν γένει δημόσιου βίου. Σου εύχομαι δημιουργική συνέχεια στις πολλαπλές δραστηριότητές σου
για το κοινό καλό και για το καλό του αγαπημένου σου νησιού. Από πλευράς δικής μου και της
παράραταξης που εκπροσωπώ διαβεβαιώνουμε ότι θα υπάρξει συνέχεια στην συνεργασία στα
πολλά θέματα που έχουμε κοινές ή παραπλήσιες απόψεις. Χωρίς αυτό να είναι μειωτικό για τον
Μιχάλη, η απουσία σου θα μας στοιχίσει. Θα βρεθούμε όμως ξανά στους πολλούς επόμενους
αγώνες.
Makis Fountoulis Ekdoseis Chronico
Ηλία καλημέρα αυτό είναι που λένε «πολιτικός πολιτισμός», ιδού.
επιστροφή
Τα δημοσίευσε η Ρόζα Περάκη στο facebook
(επιλογή):
Πήγα να βγάλω φωτογραφίες στο φωτογράφο και μου λέει "θα σε βγάλω ανφάς". Έφυγα. Πήγα
για σουβλάκια...!!!
Να ακούτε τους γονείς σας και να μην τους στεναχωρείτε. Γαμήθηκαν για να σας κάνουν...!!!
Φήμες λένε πως υπάρχει άνθρωπος που έπεσε για ύπνο για καμία ώρα το μεσημέρι και δεν τον
πήραν εκείνη την ώρα τουλάχιστον δύο τηλέφωνα...!!!
Εκανα ποδήλατο με κλειστά ματια. Τα ανοίγω και τι να δω;;; Παντού γιατροί...!!!
Χτυπάει το θυροτηλέφωνο. Σε ρωτάει "Είσαι σπίτι;" Δεν νευριάζεις. Απαντάς ήρεμα "Ναι, εσύ
που είσαι;"...!!!
Τρως φρούτο, πεινάς.Τρως γιαούρτι, πεινάς...Συνεχίζεις με φρυγανιές, πεινάς. Aφού στο τέλος θα
παραγγείλεις πίτσα ή σουβλάκια, τι τις θες τις περιττές θερμίδες;;;
επιστροφή
Καλή αντάμωση στο επόμενο τεύχος.
Στείλτε μας άρθρα ή σχόλια δικά σας για δημοσίευση.
Στείλτε μας το κείμενό σας ή τη γνώμη σας για δημοσίευση: igiann@tee.gr
Διαδώστε σε φίλους και γνωστούς τον ιστότοπό μας www.asda.gr/ikariaka.

