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Η οικονομική κρίση της χώρας
μας δεν άφησε αλώβητο και το
περιβάλλον. Η κρίση χρησιμοποι-
ήθηκε, από την προηγούμενη
Κυβέρνηση, ως πρόσχημα για τη
νομιμοποίηση πλήθους παρανο-
μιών και την ακύρωση της περι-
βαλλοντικής νομοθεσίας και της
νομολογίας του Συμβουλίου της
Επικρατείας. Ως πολιορκητικός
κριός χρησιμοποιήθηκε η ψή-
φιση τροπολογιών σε άσχετα νο-
μοσχέδια, που αποτέλεσαν
βιομηχανία εξυπηρετήσεων συμ-
φερόντων, υποβαθμίζοντας τη
λειτουργία του κοινοβουλίου και
πλήττοντας τη δημοκρατία και
το περιβάλλον. Κορύφωση της
αντιπεριβαλλοντικής πολιτικής
υπήρξε η θεσμοθέτηση fast track
διαδικασιών που, εκτός της πα-
ράκαμψης υπηρεσιών που γνω-
μοδοτούν για το περιβάλλον, είχε
και ως στόχο τον αιφνιδιασμό
των τοπικών κοινωνιών και όχι
μόνο. Χρησιμοποιήθηκαν φυσικά
και ημερομηνίες κοντά σε αργίες
ή διακοπές προκειμένου να περ-
νούν απαρατήρητες οι διατάξεις,
που είχαν στόχο την ευθεία υπο-
βάθμιση του περιβάλλοντος. Τα
δάση και ο αιγιαλός ήταν πάντα
στο στόχαστρο των κυβερνών-
των. Η ευκαιρία  όμως για να

πραγματοποιήσουν τα σχέδιά
τους ήταν δήθεν η οικονομική
κρίση.

Ιδού 15 περιβαλλοντοκτόνες
«φωτογραφικές» διατάξεις:
• ■ Με το άρθρο 43 παρ. 1 στον

νόμο «Οργάνωση της νομικής
μορφής των θρησκευτικών
κοινοτήτων και των ενώσεών
τους στην Ελλάδα και άλλες
διατάξεις αρμοδιότητας Γενι-
κής Γραμματείας Θρησκευμά-
των» (4301/2014)
προβλέφθηκε η δυνατότητα
παράτασης του 50ετούς δι-

καιώματος χρήσης της ακτο-
γραμμής (αιγιαλού και παρα-
λίας) στο Μικρό Καβούρι. Το
δικαίωμα είχε παραχωρηθεί
με σύμβαση του 1971 μεταξύ
ΕΟΤ και «Αστέρα».

• ■ Με το άρθρο 46 του ίδιου
νόμου επεκτάθηκαν οι ειδικές
ρυθμίσεις για τα αυθαίρετα
του Δημοσίου (άρθρο 16 Ν.
4178/2013) και για τα αυθαί-
ρετα ακίνητα της Εκκλησίας
Κρήτης, της Ιεράς Μητρόπο-
λης Δωδεκανήσου και της Πα-
τριαρχικής Εξαρχίας
Δωδεκανήσου. Υπενθυμίζεται
ότι οι ρυθμίσεις αυτές προβλέ-
πουν τη νομιμοποίηση, ακόμα
και όταν υπάρχει «απαγό-
ρευση υπαγωγής» (π.χ., για αυ-
θαίρετα σε δάση,
αναδασωτέες εκτάσεις, παρα-
λίες-αιγιαλούς, ρέματα, αρχαι-
ολογικούς χώρους).

• ■ Φωτογραφική τροπολογία-
διάταξη υπέρ της εταιρείας
«Ελληνικός Χρυσός», που της
έδινε τη δυνατότητα να παρα-
κάμψει την υποχρέωση οριο-
θέτησης δύο ρεμάτων στις
Σκουριές, που η εταιρεία επι-
δίωκε να καταργηθούν, για να
μετατραπούν σε χώρους από-
θεσης μεταλλευτικών αποβλή-
των, κατέθεσε ο υπουργός
Περιβάλλοντος σε νομοσχέδιο
για τα υδατορέματα. Έπειτα
από αντιδράσεις, η επίμαχη

διάταξη αποσύρθηκε.
• ■ Με μια τροπολογία της τε-

λευταίας στιγμής που εντάχ-
θηκε στο άρθρο 63 του
αντιδασικού νόμου 4280/14
νομιμοποιήθηκαν οι ταβέρνες
στο Εθνικό Πάρκο Σχινιά, παρ'
όλο που είχαν κριθεί τελεσί-
δικα αυθαίρετες από το ΣτΕ. O
νόμος, που ψηφίστηκε το κα-
λοκαίρι, είναι ολόκληρος μια
«φωτογραφική τακτοποίηση»
οικοδομικών συνεταιρισμών
που διεκδικούσαν δικαίωμα
δόμησης σε δάση και δασικές
εκτάσεις, παρά τις αντίθετες
αποφάσεις του ΣτΕ και παρά
το γεγονός ότι ποτέ δεν είχαν
δικαίωμα δόμησης σε δασική
γη.

• ■ Μία τυπική διάταξη για την
«τακτοποίηση» λατομείων πέ-
ρασε με το 9ο άρθρο του
νόμου 4296/2014. Με βάση
αυτήν, παρατάθηκε η προθε-
σμία για την ανανέωση των μι-
σθώσεων και των αδειών
εκμετάλλευσης. Η παράταση
είναι τρίμηνη, αλλά στην ουσία
για πολύ περισσότερο, αφού
ορίζεται ρητά ότι εφαρμόζεται
σε λατομεία που είχαν δι-
καίωμα εκμετάλλευσης την
31.12.2012.

• ■ Διάταξη για την οικοπεδο-
ποίηση του Χορτιάτη περιλαμ-
βανόταν σε νομοσχέδιο για το
Ρυθμιστικό Σχέδιο Θεσσαλονί-
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Εκδότης - Διευθυντής:

Κώστας Βολιώτης
Λευκάδας 46
38500, Βόλος

Ηλεκτρονική Σελιδοποίηση:

Ουρανία Ματζαβίνου
OM graphics 24210 30618

Εργάστηκαν: 

Έφη Αξαρλή, Βιολέτα Βολιώτη, Κώ-

στας Βολιώτης, Γιάννης Γερόπου-

λος, Μπερνχαρντ Κόπολντ, Μαρία

Σρέτσκοβιτς.

Ενυπόγραφα άρθρα 

δεν εκφράζουν απαραιτήτως 

την εφημερίδα.

Η ΟΙΚΟΕΝΗΜΕΡΩΣΗ δεν

χρηματοδοτείται.

Ετήσια συνδρομή:

Φυσικά πρόσωπα: 10€

Υπηρεσίες - Φορείς - Δημόσια Πρό-

σωπα: 15€

Εξωτερικού: 15€
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κης που εισήχθη προς ψήφιση
στο Β' Θερινό Τμήμα της Βου-
λής, αλλά αποσύρθηκε.

• ■ Με το νέο Ρυθμιστικό της
Αθήνας, που πέρασε το καλο-
καίρι στη Βουλή, η κυβέρνηση
επέτρεψε την αλλαγή χρήσης
στη λιμενο-βιομηχανική ζώνη
Δραπετσώνας/Κερατσινίου,
μετατρέποντας τον χώρο σε
χαβούζα παραλαβής και επε-
ξεργασίας αποβλήτων πλοίων,
εξαιρετικά επικίνδυνων, από
την εταιρεία OIL ONE ΑΒΕΕ,
συμφερόντων Δημήτρη Μελισ-
σανίδη, ο οποίος κατάφερε και
απέκτησε σε εξευτελιστική
τιμή 82,5 στρέμματα της πε-
ριοχής.

• ■ Διάταξη για τη «νόμιμη» εκ-
μετάλλευση των δελφινιών στο
Αττικό Ζωολογικό Πάρκο, με
αφορμή τις τροποποιήσεις του
νόμου 4039/2012, αποσύρ-
θηκε έπειτα από αντιδράσεις
φιλοζωικών και περιβαλλοντι-
κών οργανώσεων.

• ■ Τροπολογία της τελευταίας
στιγμής στο νομοσχέδιο για τη
«μικρή ΔΕΗ» (Ιούλιος 2014)
υποχρεώνει το αντίτιμο από
την πώλησή της να κατευθυν-
θεί σε νέες λιγνιτικές μονάδες
και αναβάθμιση παλιών, και
τον νέο αγοραστή της «μικρής
ΔΕΗ» να κατασκευάσει τη νέα
λιγνιτική μονάδα «Μελίτη ΙΙ»
στη Φλώρινα.

• ■ Στο πολυνομοσχέδιο «Μέτρα
στήριξης και ανάπτυξης της
ελληνικής οικονομίας στο πλαί-
σιο εφαρμογής του Ν.
4046/2012 και άλλες διατά-
ξεις», που ψηφίστηκε στη
Βουλή στις 30.3.2014, προκά-

λεσε προβληματισμό το γεγο-
νός ότι από τις δραστικές περι-
κοπές στις εγγυημένες τιμές
εξαιρέθηκαν ώς και το 2020
φωτοβολταϊκοί σταθμοί συνο-
λικής ισχύος έως και 300 MW
που είχαν ενταχθεί προηγου-
μένως στη διαδικασία στρατη-
γικών επενδύσεων του Ν.
3894/2010.

• ■ Φωτογραφικό θα ήταν όλο
σχεδόν το νομοσχέδιο για τον
αιγιαλό, αν δεν συναντούσε
τόσο ισχυρή κοινωνική κατα-
κραυγή και αντίδραση.

• ■ Το 2013 ψηφίστηκε φωτο-
γραφική ρύθμιση στον νόμο
«Ρύθμιση θεμάτων της ΑΔΜΗΕ
Α.Ε. και άλλες διατάξεις»
(άρθρο 11, Ν. 4237/2014)
που «τακτοποιούσε» (μεταξύ
άλλων) και το αυθαίρετο νε-
κροταφείο Γλυφάδας στον

Υμηττό, το οποίο τελικά κατε-
δαφίστηκε.

• ■ Με το άρθρο 23 παρ. 21
του νόμου 4178/2013 εντάχ-
θηκαν κατά παρέκκλιση για
δύο έτη στην υπαγωγή-νομιμο-
ποίηση αυθαίρετων κατα-
σκευές σε παραμεθόριες
περιοχές των περιφερειακών
ενοτήτων Ξάνθης, Ροδόπης
και Έβρου, ακόμα κι αν βρί-
σκονταν σε προστατευόμενες
περιοχές. Η περίπτωση περι-
λάμβανε ειδικά την επί χρόνια
γνωστή και προβληματική κα-
τάσταση με τις αυθαίρετες κα-
λύβες-κτίσματα στο Εθνικό
Πάρκο Δέλτα του Έβρου. Με
την οριζόντια αυτή διάταξη
παρακάμφθηκε το ειδικό κα-
θεστώς προστασίας του πάρ-
κου, μέρος του οποίου
αποτελεί και Υγρότοπο Διε-
θνούς Σημασίας.

• ■ Διάταξη από τον τότε
υπουργό Ανάπτυξης Κωστή
Χατζηδάκη, με την οποία επι-
χειρήθηκε η κεφαλαιακή ενί-
σχυση της μεταλλευτικής
βιομηχανίας S&B του Οδυσ-
σέα Κυριακόπουλου, αλλά και

της Εldorado Gold, για να προ-
στατέψουν το φυσικό περιβάλ-
λον στον υπό ψήφιση
επενδυτικό νόμο «Διαμόρ-
φωση Φιλικού Επιχειρηματι-
κού Περιβάλλοντος», τελικά
αποσύρθηκε.

• ■ Διάταξη που ευνοούσε την
ξενοδοχειακή μονάδα «Grand
Resort Lagonisi», ανεβάζον-
τας τους συντελεστές δόμησης
στην περιοχή του Λαγονησίου,
αλλά και στην παραλία Πεύκο,
προκειμένου να μπορέσει να
χτίσει ο «ενοικιαστής» του
χώρου, ιδιοκτήτης του ξενοδο-
χείου, Παντελής Μαντωνανά-
κης, στο σχέδιο νόμου του
ΥΠΕΚΑ για την ενεργειακή
απόδοση κτηρίων, αποσύρ-
θηκε.

• Μετά τα παραπάνω υπάρχει
κανείς που δεν κατάλαβε τους
λόγους για τους οποίους κά-
ποιοι πολιτικοί κλείνουν το μάτι
στα συμφέροντα; Και οι λόγοι
αυτοί δεν έχουν να κάνουν με
την οικονομική κρίση, που οι
ίδιοι φυσικά είχαν δημιουργή-
σει.

ΚΥΡΙΟ ΑΡΘΡΟ

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ 3

Σημείωμα της σύνταξης
Νέα Κυβέρνηση, νέα πολιτική, νέες ελπί-

δες. Οι δεσμεύσεις είναι πολλές. Ο αναπλη-
ρωτής Υπουργός Περιβάλλοντος είναι
στέλεχος του κόμματος των Οικολόγων
Πράσινων. Ιδού λοιπόν στάδιο δόξης λαμ-
πρό. Τώρα ένα κόμμα, που αυτοχαρακτη-
ρίζεται οικολογικό, έχει την εξουσία να
εφαρμόσει φιλοπεριβαλλοντική πολιτική.
Και αυτό παρά την υποβάθμιση του Υπουρ-

γείου Περιβάλλοντος σε… συνιστώσα Υπε-
ρυπουργείου. Πρέπει όμως να πούμε ότι
υπήρξε μια κακή αρχή και αυτή είναι η
απουσία ουσιαστικών εξαγγελιών για το πε-
ριβάλλον στις προγραμματικές δηλώσεις
της Κυβέρνησης. 

Είναι γεγονός ότι η νέα Κυβέρνηση συγ-
κέντρωσε τη συμπαράσταση της μεγαλύτε-
ρης μερίδας του Ελληνικού λαού, ακόμα
και πολιτών που δεν την ψήφισαν. Αυτό

όμως τη φορτώνει με υποχρεώσεις και δε-
σμεύσεις που έχουν να κάνουν με τις ελπί-
δες που έχουν καλλιεργηθεί στον Ελληνικό
λαό. Τις ίδιες ελπίδες και οράματα έχουν οι
οικολογικές οργανώσεις και οι ευαισθητο-
ποιημένοι, σχετικά με το περιβάλλον, πολί-
τες. 

Ελπίζουμε να μη διαψευστούν. Υπάρχουν
οι προϋποθέσεις, απομένει η πράξη. Περι-
μένουμε…

Η συνδρομή της εφημερίδας ΟΙΚΟ-ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ
είναι πλέον αντί 20,00 ευρώ το χρόνο, μόνο 10,00

ευρώ. Μια μικρή επιβάρυνση για σας, μια μεγάλη βοή-
θεια για εμάς. Στην τελευταία σελίδα θα βρείτε τον

αριθμό τραπεζικού λογαριασμού. Ευχαριστούμε
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l Το 60% των μαθητών της Ατ-
τικής αντιμετωπίζει το φάσμα της
πείνας. Ακριβώς όπως και η μακα-
ρίτισσα… τρόικα. Και αυτοί οι καη-
μένοι πεινούσαν!
l Η Ελληνική Στατιστική Υπηρε-
σία (ΕΛΣΤΑΤ) )καταγράφει συνεχή
υποβάθμιση του βιοτικού επιπέ-
δου των Ελλήνων, από το 2009
και μετά, εξαιτίας της κρίσης. Το
κατά κεφαλήν εισόδημα των Ελλή-
νων το 2012 ήταν 17.507€, ενώ
το 2011 ήταν 18.677€ και το
2008 ήταν 21.280€. Η μεγαλύ-
τερη μείωση σημειώθηκε στην
Ήπειρο (-8,3%) ή 12.207€. Εκείνο
που δεν μας είπε η ΕΛΣΤΑΤ είναι
ποια ήταν η αναδιανομή του εισο-
δήματος υπέρ των πλουσίων.
l Εκτός της ΕΛΣΤΑΤ έρχεται και
η Κομισιόν η οποία αναφέρει ότι η
Ελλάδα, η Ιρλανδία, η Ισπανία, η
Ιταλία και η Ουγγαρία είναι οι
χώρες μέλη της Ε.Ε. που η φτώ-
χεια και ο κοινωνικός αποκλει-
σμός σημείωσαν τη μεγαλύτερη
αύξηση στη διάρκεια της κρίσης.
Στην Ελλάδα το ποσοστό του πλη-
θυσμού που είναι κάτω από το
όριο της φτώχειας αυξήθηκε από
το 28,1% το 2008 σε 35,7% το
2013!

l Επίσης η ανεργία από 3,7% το
2008 ανέβηκε, επισήμως τουλάχι-
στον, στο 18,6% το 2013. Η απα-
σχόληση δε στον ενεργό πληθυσμό
(25-64) μειώθηκε από 61,9% σε
49,3%. Έτσι μπορεί να εξηγηθεί
και η πολιτική αλλαγή στην Ελ-
λάδα.
l Σούπερ σταρ ο Βαρουφάκης
(Μπαρουφάκης κατά τους ξέ-
νους). Περισσότερο ασχολούνται
τα ΜΜΕ μαζί του και με τις ενδυ-
ματολογικές του προτιμήσεις,
παρά με τις διαπραγματεύσεις.

l Άσε το πόσες γυναίκες εμφα-
νίζονται «καψούρες» μαζί του!
l Αφού μας έχει πρήξει ο Ντάι-
σενμπλουμ (όνομα και αυτό!)
αποκαλύφθηκε ότι αναφέρει πτυ-
χίο στο βιογραφικό του που δεν
έχει λάβει ποτέ. Και ακόμα δεν
έχει παραιτηθεί ο αχρείος.

l Ντάισενμπλουμ και Σόιμπλε.
Πολλά «μπλ» έχουν τα ονόματά
τους. Ετοιμαστείτε για μπλουμ!
l Μαδώντας τη μαργαρίτα μπο-
ρεί να μάθουμε αν θα καταργηθεί
το ΤΑΙΠΕΔ. Φυσικά η κυρία Βαλα-
βάνη μπορεί να πάει σε μια καφε-
τζού και να μας πει μετά τι θα
κάνει;
l Ο κ. Γιώργος Σούρλας, Γ.
Γραμματέας Διαφάνειας και τίμιος
πολιτικός, αποκάλυψε ότι κουκου-
λώθηκαν από τους αρμόδιους πε-
ριπτώσεις διαφθοράς που είχε
επισημάνει. Και μετά μου λες γιατί
πέσαμε έξω; Τα διαπλεκόμενα,
τα διαπλεκόμενα…
l Τα έχωσε κανονικά στο Θεο-
χάρη Θεοχάρη ο Γενικός Γραμμα-
τέας Διαφάνειας Γιώργος
Σούρλας. Γιατί δεν έβαλε πρό-
στιμα σε δύο διυλιστήρια αφού
θα έκλειναν με πρόστιμα που θα
ξεπερνούσαν την αξία τους. Δεν
έδειξε όμως την ίδια ευαισθησία
για όσες επιχειρήσεις έκλεισαν
για τον ίδιο λόγο. 

l Θα επανασυστήσει τη ΜΟΜΑ
ο Υπουργός Άμυνας Πάνος Καμ-
μένος. Πολύ σωστό. Το ερώτημα
είναι γιατί καταργήθηκε. Μήπως

έθιγε τα συμφέροντα εργολάβων;
l Άλλος ένας κυνηγός πυροβό-
λησε φίλο του, αυτή τη φορά στην
Καρδίτσα. Και μυαλό δε βάζουν…
l Την ώρα που εμείς καταστρέ-
φαμε με επιδοτήσεις από την Ε.Ε.
τον αλιευτικό μας στόλο οι Τούρ-
κοι εξοπλίζονταν με σύγχρονα αλι-
ευτικά σκάφη. Τα οποία αλωνίζουν
πλέον το Αιγαίο ενώ εμείς… τα κοι-
τάμε να περνούν! Αυτό θα πει
υπεύθυνη εθνική πολιτική!
l Το Ελληνικό Κέντρο Θαλασ-
σίων Ερευνών διαπιστώνει ότι η
Μεσόγειος χάνει τα ψάρια της.
Και πώς να μη συμβεί αυτό αφού
τα σύγχρονα μέσα αλιείας τα εξο-
λοθρεύουν συστηματικά.
l Άσχημη χρονιά για τα φωτο-
βολταϊκά ήταν το 2014. Τα φω-
τοβολταϊκά καλύπτουν το 7% των
αναγκών της χώρας σε ενέργεια.
Σήμερα στην Ελλάδα είναι εγκατε-
στημένα 2.596 μεγαβάτ εκ των
οποίων 2.061 στο έδαφος και τα
υπόλοιπα σε στέγες και ταράτσες.

l Ο νέος Αν. Υπουργός Περιβάλ-
λοντος Γιάννης (με 2 ν) Τσιρώνης
δήλωσε ότι θα διαφυλαχθούν όλοι
οι ελεύθεροι χώροι που έχουν
απομείνει στην Αττική. Το θέμα
είναι βέβαια να αναβαθμιστούν
και να συντηρούνται.
l Συγκέντρωση για την υπερά-
σπιση του Πάρκου Τρίτση από τα
ιδιωτικά συμφέροντα και την απα-
ξίωση πραγματοποίησαν εκατον-
τάδες πολίτες ανταποκρινόμενοι
στο κάλεσμα της «Ανοιχτής Συνέ-
λευσης Πάρκου Τρίτση». Οι κάτοι-
κοι διαμαρτύρονται για την
υποχρηματοδότηση και υποστε-
λέχωση του πάρκου και ζητούν
την ανάκτηση όποιων χώρων του
έχουν καταπατηθεί, όπως και
έλεγχο στα οικονομικά πεπραγ-
μένα των διοικήσεων.
l Σιγά που έπρεπε να δικαστούν
όσοι περιέλουσαν με μούτζες το
Γερμανό Υπουργό Φούχτελ. Αφού
αυτός δεν ξέρει τι είναι μούτζα, τί
τον πείραζε. Εμείς όμως το απο-

λαμβάνουμε! Αθωώθηκαν τρεις
συνδικαλιστές που δικάστηκαν για
το λόγο αυτό.

l Μεγάλες πλάκες θα έχουμε
στη βουλή με την Κωνσταντοπού-
λου σε θέση Προέδρου και τους
πάσης φύσεως Μαρκογιαννάκη-
δες στη… θέση τους!
l Έχει η οικονομική κρίση τα
καλά της. Μειώθηκε αρκετά ο
όγκος των σκουπιδιών και άρα
του προϊόντος προς ανακύκλωση.
l Οι παραλίες Εγκρεμός στη Λευ-
κάδα, Μύρτος στην Κεφαλονιά,
Ναυάγιο στη Ζάκυνθο και Ελαφό-
νησος στην Κρήτη συγκαταλέγον-
ται στις 100 καλύτερες του
κόσμου! Μάλιστα η Ελαφόνησος
είναι στις πρώτες 20!

l Με απόφαση της νέας περιφε-
ρειάρχη Αττικής Ρένας Δούρου
επιβλήθηκε διακοπή της λειτουρ-
γίας διαλυτηρίου στην Ελευσίνα
από τις 4 Νοεμβρίου του 2014
διότι, κατά παράβαση των όρων
της άδειας λειτουργίας της, η εγκα-
τάσταση λειτουργούσε χωρίς την
απαιτούμενη έγκριση παραχώρη-
σης χρήσης χώρου της Χερσαίας
Ζώνης Λιμένα Ελευσίνας από τον
Οργανισμό Λιμένα Ελευσίνας.
l Όμως στις 15 Ιανουαρίου,
λίγες μέρες πριν τις εκλογές το
ΥΠΕΚΑ, με απόφαση της αρμόδιας
υπηρεσίας του, παρέτεινε έως τον
Ιούλιο του 2019 τη ληγμένη από
τον Ιούλιο του 2014 Περιβαλλον-
τική Αδειοδότηση του διαλυτηρίου,
συναντώντας την αντίδραση του
δημοτικού συμβουλίου Ελευσί-
νας. Τώρα το λόγο έχει η νέα Κυ-
βέρνηση.

Ο Μπαξεβάνος
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Ακτιβισμός για την Κάρλα
Μέλη του Πανελληνίου Δικτύου

Οικολογικών Οργανώσεων (ΠΑΝ-
ΔΟΙΚΟ), του Κέντρου  Προστα-
σίας της Κάρλας (ΚΕΜΕΒΟ) και
της Περιβαλλοντικής Πρωτοβου-
λίας Μαγνησίας εισέβαλαν στις
6 Φεβρουαρίου στο γραφείο της
Αντιπεριφερειάρχου Δωροθέας
Κολυνδρίνη και ανάρτησαν πανό
που έγραφε «ΚΑΡΛΑ SOS»,
επειδή η Αντιπεριφερειάρχης κα-
θυστέρησε να ορίσει ραντεβού
μαζί τους, παρά το σχετικό επεί-
γον αίτημά τους.

Η κυρία Κολυνδρίνη απουσίαζε
από το γραφείο της και όταν

ήρθε συζήτησαν μαζί της σχε-
τικά με τα μεγάλα προβλήματα
της λίμνης Κάρλα. Απαίτησαν να
κλείσει άμεσα το θυρόφραγμα
και να αντληθούν τα νερά αυτά
στη λίμνη καθώς και να μπουν
στη λίμνη νερά από τον ποταμό
Πηνειό.

Η κυρία Κολυνδρίνη δεσμεύ-
τηκε ότι εφόσον δεν υπάρχουν
τεχνικά προβλήματα θα κλείσει
το θυρόφραγμα και θα αντλη-
θούν τα νερά.

Σχετικά οι τρεις φορείς εξέδω-
σαν το εξής δελτίο τύπου:

Στις 31 Ιανουαρίου 2015 οι τρεις φορείς
απηύθυναν δραματική έκκληση προς την
Περιφέρεια Θεσσαλίας για τη σωτηρία
της Κάρλας. Στη συνέχεια, την Τετάρτη 4
Φεβρουαρίου 2015 ζητήθηκε επείγουσα
συνάντηση με την Αντιπεριφερειάρχη
Θεσσαλίας κυρία Κολινδρίνη . Και στις
δύο περιπτώσεις αγνοήθηκαν παντελώς.

Το ΠΑΝΔΟΙΚΟ στο 24ο συνέδριό του,
αναγνωρίζοντας τη σημασία και την αξία
του οικοτόπου της Κάρλας, όρισε τριμελή
επιτροπή για την εξέταση της κατάστα-
σης της λίμνης και την προστασία της.

Με τη σημερινή τους ενέργεια οι τρεις
φορείς εκφράζουν, για μια ακόμα φορά,
την ανησυχία τους για την επερχόμενη
οικολογική καταστροφή της λίμνης
Κάρλας, από τη δραματική μείωση της
στάθμης του νερού. 

Η ανασύσταση της λίμνης Κάρλας είναι
το μεγαλύτερο περιβαλλοντικό και
αναπτυξιακό έργο της περιοχής μας.
Σημειώνεται δε ότι για τη λίμνη Κάρλα
έχουν ξοδευτεί τεράστια ποσά χρημάτων,
τα οποία η χώρα μας απειλείται να επι-
στρέψει στην Ευρωπαϊκή Ένωση.Οι με-
γάλες καθυστερήσεις σε συνδυασμό με
την οικονομική κρίση, δημιούργησαν σο-
βαρά προβλήματα στην ομαλή ολοκλή-
ρωση του έργου. Η κραυγή αγωνίας που
εκπέμπουν εδώ και καιρό οι επιστήμονες
μας καλεί όλους σε εγρήγορση για την
αποτροπή μιας περιβαλλοντικής κατα-
στροφήςπου θα επέλθει το καλοκαίρι, αν
δε ληφθούν άμεσα μέτρα για τη μετα-

φορά νερού και από τον Πηνειό. 
Τα αποτελέσματα αυτής της, μέχρι πρό-

σφατα, εγκατάλειψης είναι:
α) να έχει μειωθεί δραματικά το επίπε-

δο πλημμυρισμού της λίμνης, αφού
πρόσφατες μετρήσεις αποδεικνύουν ότι
η ακτογραμμή πλημμυρισμού της λίμνης,
έχει υποχωρήσει, σε κάποια σημεία, μέχρι
και ένα(1) χιλιόμετρο, από τα περιμετρι-
κά όρια. Η μείωση δε του όγκου του νερού
στη λίμνη έχει υποβιβάσει τη στάθμη της
επιφάνειας της λίμνης σε απαγορευτικά
επίπεδα. Η μέση στάθμη του νερού είναι
σήμερα μόλις τριάντα εκατοστά (+0,30
μ), όταν το οικολογικό όριο, που επιβάλ-
λουν οι περιβαλλοντικοί όροι, είναι δυόμι-
σι μέτρα (+2,50 μ), πράγμα που θέτει σε
άμεσο κίνδυνο την υπάρχουσα πανίδα
και προοιωνίζει τεράστια οικολογική κα-
ταστροφή την καλοκαιρινή περίοδο, αν
δεν ληφθούν άμεσα πρωτοβουλίες.

β) να υποβαθμίζεται διαρκώς, η ποιότη-
τα το νερού της λίμνης, από την δραματι-
κή μείωση του όγκου και την έλλειψη ανα-
νέωσης του.

Το έργο βρίσκεται ήδη σε ένα πολύ ορια-
κό σημείο κι είναι επιτακτική ανάγκη να
ξεκινήσει άμεσα η πλήρωση του ταμιευ-
τήρα με νερά, κατά την τρέχουσα χειμερι-
νή και εαρινή περίοδο. Ο προγραμματι-
σμός της κατασκευής έργων, κατά μήκος
της τάφρου τροφοδοσίας (κατασκευή μι-
κρών θυροφραγμάτων) δεν μπορεί να
αποτελέσει εμπόδιο στην άμεση και
απρόσκοπτη μεταφορά νερού μέχρι την

τελευταία ημέρα της υγρής περιόδου. Εί-
ναι επιτακτική ανάγκη να παραμερι-
σθούν όλα τα εμπόδια και να αναβλη-
θούν, για δύο μήνες, αν χρειαστεί, εργα-
σίες, ώστε να ξεκινήσει τώραη μεταφορά
νερού στη λίμνη.

Πρέπει να «σφραγιστεί» επιτέλους το
θυρόφραγμα της σήραγγας προς τον
Παγασητικό και να ξεκινήσουν τώρα οι
αντλήσεις και να διοχετευθούν, τα βρόχι-
να πλημμυρικά νερά, μέσα στον ταμιευ-
τήρα. Είναι γνωστό ότι σε κάθε βροχό-
πτωση, τα τελευταία τρία(3) χρόνια, εκα-
τομμύρια κυβικά νερού διοχετεύθηκαν
στον Παγασητικό, επειδή ήταν εκτός λει-
τουργίας τα αντλιοστάσια της Κάρλας
στη θέση «Πέτρα».

Αυτό, όμως, που δεν έκαναν μέχρι σήμε-
ρα, οι εκάστοτε Υπουργοί είναι τώρα στη
διακριτική ευχέρεια του Περιφερειάρχη
κ. Αγοραστού, διότι με νομοθετική ρύθμι-
ση έγινε η μεταφορά όλων των αρμοδιο-
τήτων στην Περιφέρεια Θεσσαλίας, η
οποία έχει πλέον την απόλυτη ευθύνη για
την πορεία κατασκευής και της λειτουρ-
γίας του έργου.

Οι τρεις φορείς ζητούν να κλείσει άμεσα
το θυρόφραγμα της σήραγγας και να τε-
θούν σε λειτουργία οι αναγκαίες αντλίες
στο αντλιοστάσιο της «Πέτρας». Να ξεκι-
νήσει δε, τώρα που είναι καιρός, θα μπαί-
νει στην Κάρλα νερό από τον Πηνειό πο-
ταμό. Τελικά εκφράζουν την αγωνία τους
και την απαίτησή τους για τη σωτηρία της
λίμνης Κάρλα.

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

ΚΑΡΛΑ SOS
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Η βιομηχανία προστίμων των ΔΟΥ
Σε «βιομηχανία» φαίνεται ότι είχε εξελιχθεί η

επιβολή προστίμων, ακόμη και για… ανύπαρ-
κτες φορολογικές παραβάσεις, με στόχο την
ενίσχυση των εσόδων και κατ’ επέκταση τη δη-
μιουργία πρωτογενών πλεονασμάτων. Αυτό το
γνωρίζει πολύ καλά και η Περιβαλλοντική Πρω-
τοβουλία Μαγνησίας η οποία είναι θύμα αυ-
θαιρεσιών και προσπάθειας εξόντωσής της
από τη φορολογική αρχή. Αφού της καταλογί-
στηκαν περίπου 23.000 ευρώ πρόστιμα, αφού
αγνοήθηκε η «ενδικοφανής προσφυγή» της στο
Υπουργείο Οικονομικών, έχει ξοδέψει, μόνο για
την προσφυγή της στη δικαιοσύνη περίπου
3.000 ευρώ έως τώρα, χωρίς βεβαίως να έχει
καταβάλει το 50% του προστίμου αφού δεν
υπάρχουν προφανώς αυτά τα χρήματα. 

Συγκεκριμένα η υποχρέωση του φορολογου-
μένου να καταβάλει το 50% του αμφισβητού-
μενου προστίμου που του επιβάλλεται,
προκειμένου να προσφύγει στα Διοικητικά Δι-
καστήρια για να βρει το δίκιο του, αποτέλεσε
το «μεγάλο κόλπο» που εφάρμοσε ο ελεγκτικός
μηχανισμός του υπουργείου Οικονομικών -
προφανώς καθ’ υπόδειξιν της ηγεσίας του.
Απώτερος στόχος, να ενισχυθούν οι καταβα-
ραθρωμένες, λόγω της μνημονιακής πολιτι-
κής, εισπράξεις. Όπως καταγγέλλουν
επιτηδευματίες και ελεύθεροι επαγγελματίες
που έμπλεξαν με πρόστιμα των οποίων η νομι-
μότητα και το ύψος αμφισβητούνται, αυτά
τους επιβλήθηκαν για να αναγκαστούν να προ-
σφύγουν στη Δικαιοσύνη, αφού πρώτα όμως
ενισχύσουν με τον «οβολό» τους τον κρατικό
κορβανά για να διεκδικήσουν το αυτονόητο. 

Σύμφωνα με τις ίδιες καταγγελίες, στην πλει-
ονότητα των περιπτώσεων, τα πρόστιμα… κα-

τέπεσαν στα δικαστήρια και οι δικαιωθέντες
προσπαθούν τώρα, μέσα από τον γνωστό κυ-
κεώνα της γραφειοκρατίας του υπουργείου Οι-
κονομικών, να πάρουν πίσω τα χρήματα, που
αδίκως κατέβαλαν. 

Αξίζει να σημειωθεί ότι, σύμφωνα με τη φο-
ρολογική νομοθεσία, ο φορολογούμενος που
αμφισβητεί ρητές πράξεις που εκδίδονται σε
βάρος του από τη φορολογική αρχή, από
1/1/2014 και εντεύθεν, πριν από την προ-
σφυγή του στη Διοικητική Δικαιοσύνη, οφείλει
να ασκήσει ενδικοφανή προσφυγή ενώπιον της
Υπηρεσίας Εσωτερικής Επανεξέτασης της Γε-
νικής Γραμματείας Δημοσίων Εσόδων με αί-
τημα επανεξέτασης στο πλαίσιο διοικητικής
διαδικασίας. Η καταβολή του 50% του αμφι-

σβητούμενου ποσού συνέβαλε με τη σειρά του
στην ενίσχυση του πρωτογενούς πλεονάσμα-
τος, το οποίο μένει να αποδειχτεί κατά πόσο
είναι πραγματικό και από ότι φαίνεται δεν
είναι. Οι εκκρεμείς επιστροφές φόρων ξεπερ-
νούν τα 750 εκατ. ευρώ, με αιχμή τον ΦΠΑ
(δεν έχει επιστραφεί ποσό 530 εκατ. ευρώ). Το
σύνολο των αιτήσεων που βρίσκονται σε ανα-
μονή άνω των 90 ημερών φτάνει τις 2.863.
Είναι βέβαιο ότι αυτή η πολιτική επηρέασε το
αποτέλεσμα των πρόσφατων εκλογών και το
ερώτημα είναι κατά πόσο η νέα Κυβέρνηση θα
αφήσει πίσω τέτοιου είδους πρακτικές. Δυστυ-
χώς τα αποτυπώματα της παραπάνω πολιτι-
κής είναι ανεξίτηλα, αφού οδήγησαν ήδη στο
κλείσιμο πολλές οικολογικές οργανώσεις.

ΥΠΕΚΑ, αλλά τί ΥΠΕΚΑ;
Πάγιο αίτημα των οικολογικών οργανώσεων

ήταν η δημιουργία αυτόνομου Υπουργείου Πε-
ριβάλλοντος. Αυτό βέβαια έπρεπε να συνδυα-
στεί με ορθή περιβαλλοντική πολιτική, η οποία
έπρεπε να διατρέχει το σύνολο των δραστη-
ριοτήτων του Κράτους. 

Το πρώτο σκέλος ήταν πραγματικότητα τα
τελευταία χρόνια. Όχι όμως η πολιτική του
Υπουργείου Περιβάλλοντος Ενέργειας και Κλι-
ματικής Αλλαγής (ΥΠΕΚΑ). Θα έλεγε μάλιστα
κανείς ότι πλήθος ενεργειών, κυρίως της τε-
λευταίας πολιτικής ηγεσίας του ΥΠΕΚΑ, των
κ.κ. Μανιάτη-Ταγαρά δηλαδή, ήταν στην αντί-
θετη κατεύθυνση. 

Διάφορα νομοσχέδια με αντιπεριβαλλοντικό
περιεχόμενο πέρασαν ή επιχειρήθηκε να πε-
ράσουν (δάση, αιγιαλός, μεταλλαγμένα κλπ.). 

Με τη νέα Κυβέρνηση έχουμε πλέον «Ανα-
πληρωματικό» Υπουργείο Περιβάλλοντος, με
Υπουργό το στέλεχος των Οικολόγων Πράσι-
νων Γιάννη Τσιρώνη. 

Το γεγονός αυτό προκάλεσε τη διαμαρτυρία
9 οικολογικών οργανώσεων. Κατά τη γνώμη
μας το θέμα δεν είναι εκεί αλλά στην πολιτική
που θα ακολουθηθεί. Τί να το κάνεις το Υπουρ-
γείο Περιβάλλοντος όταν η πολιτική του είναι
αντιπεριβαλλοντική! 

Ο νέος Υπουργός Περιβάλλοντος επωμίζεται
μεγάλες ευθύνες. Πολύ περισσότερο που είναι
στέλεχος του οικολογικού χώρου. Ελπίζουμε
ότι θα επιτύχει, αν και υπάρχει το αρνητικό
προηγούμενο του τ. Υφυπουργού Περιβάλλον-
τος Ηλία Ευθυμιόπουλου, ανεξάρτητα από το
γιατί;



Η «δεξαμενή σκέψης» των βιομη-
χάνων, το ΙΟΒΕ, αποφαίνεται ότι
το τελικό ισοζύγιο από τη διοργά-
νωση των Αγώνων στη χώρα μας
είναι θετικό, καθώς προστέθηκαν
στο Ακαθάριστο Εγχώριο Προϊόν
(ΑΕΠ) 2,5 ποσοστιαίες μονάδες,
δημιουργήθηκαν 44.000 θέσεις
εργασίας, ενώ ο κρατικός προϋπο-
λογισμός επιβαρύνθηκε με μόλις
6,5 δισ. ευρώ! Η άποψη αυτή υπο-
λείπεται ακόμη και της… επίσημης
θέσης των τελευταίων κυβερνή-
σεων ότι η Ολυμπιάδα στοίχισε
στον ελληνικό λαό περίπου 8,5 δισ.
ευρώ. Η Standard &Poor's σε πα-
λαιότερη μελέτη ανέβαζε αυτό το
κόστος τουλάχιστον σε 11,27 δισ.
ευρώ, χωρίς να υπολογίζει τις δα-
πάνες για την κατασκευή έργων
που ολοκληρώθηκαν ή επισπεύ-
σθηκαν λόγω των Αγώνων (π.χ. Ατ-
τική Οδός, τραμ, προαστιακός
κ.λπ.). Παρά ταύτα, το ΙΟΒΕ κατα-
λήγει στα εξής συμπέρασμα: «Συ-
νυπολογίζοντας τις δημόσιες
δαπάνες για την κατασκευή των
ολυμπιακών έργων, αλλά και το
δημοσιονομικό όφελος από την
πρόσθετη οικονομική δραστηριό-

τητα κατά τη διάρκεια της προ-
ετοιμασίας και μετά τη λήξη των
Αγώνων, διαπιστώνεται ότι η διεξα-
γωγή των Αγώνων δεν επιβάρυνε
ουσιαστικά τη δημοσιονομική θέση
της χώρας! Ακούτε άνεργοι και νη-
στικοί, τί λένε οι χορτάτοι;

ΕΛΛΑΔΑ
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Μάθετε φτωχοί, τί λένε 
οι πλούσιοι για τους Ολυμπιακούς

Το 15,2% των Ελλήνων πολιτών
στερείται ακόμα και τα στοιχει-
ώδη. Έτσι η Ελλάδα έχει το υψη-
λότερο ποσοστό πολιτών στην
Ευρωζώνη που ζουν στα όρια της
φτώχειας. Ας μη μιλήσουμε δε για
την ανεργία. Και υπάρχουν
ακόμα κάποιοι που μας λένε ότι
πάμε καλά! Μήπως είναι οι ίδιοι
που μας οδήγησαν στον κατή-
φορο; 

Λαμβάνοντας υπόψη ότι πρό-
κειται για στοιχεία του 2011 και
πως η κατάσταση έχει επιδεινω-
θεί έκτοτε στον τομέα της απα-
σχόλησης και των εισοδημάτων
των Ελλήνων με τις αλλεπάλληλες
περικοπές μισθών και συντάξεων,
καθώς και τις φορολογικές επιβα-

ρύνσεις, το χάσμα έχει διευρυνθεί
ακόμη περισσότερο μεταξύ της

Ελλάδας και των άλλων εταίρων.
Σύμφωνα με στοιχεία που

έδωσε στη δημοσιότητα η Euro-
stat και αφορούν το 2011, το
31% του ελληνικού πληθυσμού
(3,4 εκατ. άτομα) ζει στο όριο της
φτώχειας ή του κοινωνικού απο-
κλεισμού (2010: 27,7%). 

Πρόκειται για το υψηλότερο πο-
σοστό στην ευρωζώνη, ενώ ο
μέσος όρος στην Ε.Ε. είναι
24,3%. Ακολουθούν η Ιρλανδία
(29,4%) , η Ιταλία (28,2%), η
Ισπανία (27,0 %), η Κύπρος
(24,6%) και η Πορτογαλία
(24,4%). Οι εγκέφαλοι των Βρυ-
ξελλών, της ΕΚΤ και του ΔΝΤ, που
επέβαλαν τα μνημόνια, μπορεί να
είναι υπερήφανοι για τα αποτελέ-
σματα της πολιτικής τους…

Είμαστε πρώτοι! Στη… μεταβολή!
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Στο Συμβούλιο της Επικρατείας
συζητήθηκε η προσφυγή των κατοί-
κων της Χαλκιδικής ενάντια στην
καταστροφική εξόρυξη χρυσού
από την εταιρεία Eldorado Gold.
Δεκάδες κάτοικοι της Χαλκιδικής
είχαν συγκεντρωθεί και φώναζαν
συνθήματα εναντίον της εξόρυξης. 

Πριν αρχίσει η διαδικασία η συνή-
γορος του Δημοσίου ζήτησε ανα-
βολή εκ μέρους του υπουργού,
διότι θέλει να λύσει το ζήτημα συ-
νολικά, είτε μέσω της διοικητικής
οδού είτε με νομοθετική παρέμ-

βαση. 
Ο εισηγητής και σύμβουλος Επι-

κρατείας Αντώνης Ντέμσιας έθεσε
θέμα αρμοδιότητας δικαστηρίου,
καθώς αρμόδιο για την επίλυση του
επίμαχου θέματος είναι το Διοικη-
τικό Πρωτοδικείο Αθηνών και όχι το
ΣτΕ. Ο συνήγορος των προσφευ-
γόντων υποστήριξε ότι αρμόδιο
για την επίλυση του ζητήματος
είναι το ΣτΕ, ενώ οι αντίδικοι συν-
τάχθηκαν με τον κ. Ντάμσια. Το
ΣτΕ επιφυλάχθηκε να εκδώσει τις
αποφάσεις του.

Μετά από χρόνια αγώνα, αμέτρητες κινητοποιήσεις, άγρια
καταστολή, τόνους από δακρυγόνα, εκατοντάδες ποινικές
διώξεις εναντίον των κατοίκων και μια τεράστια πολιτική ανα-
τροπή, τώρα μπορούν οι κάτοικοι της Χαλκιδικής να ελπίζουν
ότι ο τόπος τους θα σωθεί. Το υπουργείο Παραγωγικής Ανα-
συγκρότησης, Περιβάλλοντος και Ενέργειας πρόκειται να προ-
χωρήσει σε επανεξέταση όλων των αδειοδοτήσεων της
«Ελληνικός Χρυσός». Το υπουργείο αναμένεται να ζητήσει προς
επανεξέταση τις εγκρίσεις δόμησης και την τεχνική μελέτη
έδρασης μηχανολογικού εξοπλισμού. Σε δηλώσεις της νέας πο-
λιτικής ηγεσίας υπάρχει η δέσμευση ότι αυτό το παράνομο
έργο, που καταστρέφει το περιβάλλον και τις ζωές των κατοί-
κων, θα σταματήσει. Τώρα, έπειτα από σκληρούς αγώνες και
θυσίες των κατοίκων που υπέστησαν βία και διώξεις, η νέα πο-
λιτική ηγεσία επανεξετάζει τα πάντα από μηδενική βάση. Εί-
μαστε πια σίγουροι ότι οι αγώνες θα δικαιωθούν.

Νέος αέρας φυσάει στη Χαλκιδική

Αναβολή στο ΣτΕ για τη Χαλκιδική

Ταγαράς(τέως ΥΠΕΚΑ): 
«Χρυσή» μου εταιρεία

Πριν την «αναχώρησή» του ο  αναπληρωτής Υπουργός ΠΕΚΑ κ. Ταγαράς ζήτησε,
με επείγον έγγραφό του, χωρίς να έχει αρμοδιότητα, από την Πολεοδομία του
Δήμου Αριστοτέλη την έκδοση άδειας δόμησης στην εταιρεία «Ελληνικός Χρυσός»!
Η απάντηση του δήμου ήταν: «Το έγγραφο πρωτοκολλήθηκε και θα εξεταστεί
όταν έλθει η σειρά του». 

Σε αυτή την κατεύθυνση πορεύτηκε η προηγούμενη Κυβέρνηση. Αναφορικά με
την υπόθεση και την αίτηση αδειοδότησης της εταιρείας, ο εκπρόσωπος Τύπου
της «Ελληνικός Χρυσός», Κώστας Γεωργαντζής, δήλωσε ότι: «Το έγγραφο του κ.
υπουργού δεν είναι υπόψη της εταιρείας. Ωστόσο, η άδεια που ζητά η “Ελληνικός
Χρυσός” θα έπρεπε να έχει υπογραφεί από την Πολεοδομία από τις 13 Νοεμβρίου
2014. Δεν το έπραξε μέχρι τώρα και η εταιρεία θα ασκήσει κάθε νόμιμο δικαίωμά
της για να διαφυλάξει τα συμφέροντά της και τα συμφέροντα των περίπου 2 χι-
λιάδων εργαζομένων που εκπροσωπεί». Νομίζουμε όμως ότι είναι πια αργά! Και
ακόμα πιο αργά για άλλες παρανομίες…

Σιγά μη θίξετε 
την «Ελληνικός Χρυσός»

Όχι για πρώτη φορά, επιβάλλεται πρόστιμο χάδι σε
εταιρείες που δε σέβονται τους νόμους της Ελληνικής
Δημοκρατίας. Ελπίζουμε ότι αυτά θα αλλάξουν με τη
νέα Κυβέρνηση. 

Έτσι όμως χαρακτηρίζεται το πρόστιμο, που μάλλον
για «τα μάτια του κόσμου», επέβαλαν οι επιθεωρητές
Περιβάλλοντος στην εταιρεία «Ελληνικός Χρυσός» για
τη χωρίς άδεια υλοτόμηση δασικής έκτασης που βρί-
σκεται μέσα στη ζώνη των μεταλλείων στις Σκουριές
Χαλκιδικής. 

Το οφειλόμενο ποσό είναι 8.100 ευρώ. Και όμως η
καταστροφή του δάσους είναι τεράστια, όπως μπορεί
να διαπιστώσει κανείς με απλή επίσκεψη στην περιοχή
αυτή.
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Σταχυολογούμε τις δηλώσεις και επιδιώξεις
του νέου πολιτικού προσωπικού της χώρας
μας:

Βαλαβάνη (Αν. Υπουργός Οικονομικών):

Αλλαγές με στόχο τη φορολογική δικαιοσύνη.
Νέος δίκαιος ΕΝΦΙΑ.

Νικολούδης (Υπουργός Επικρατείας):

Μια δράκα οικογενειών λυμαίνονται το κρά-
τος

Σκουρλέτης (Υπουργός Εργασίας): Τομές
στην εργασία και τα προγράμματα απασχό-
λησης

Στρατούλης (Κοινωνικών Ασφαλίσεων):

Επαναχορήγηση 13 σύνταξης στους χαμηλο-
συνταξιούχους. Αναμόρφωση ασφαλιστικού
συστήματος. Καταπολέμηση εισφοροδιαφυ-
γής. Βελτίωση υγειονομικής περίθαλψης.

Σταθάκης (Υπουργός Ανάπτυξης): Νέος
Αναπτυξιακός νόμος. Διαχείριση «κόκκινων
δανείων»

Κατρούγκαλος (Αν. Υπουργός Διοικητικής

Μεταρρύθμισης): Επαναπρόσληψη απολυ-
μένων. Νέο πειθαρχικό δίκαιο δημοσίων Υπαλ-
λήλων. Νέοι προϋπολογισμοί Υπουργείων.

Βούτσης (Υπουργός Εσωτερικών): Απο-
κέντρωση. Νέα πολιτική για τη μετανά-

στευση. Συνεργασία με την Ε.Ε. για το άσυλο.
Κουρουμπλής (Υπουργός Υγείας): «Taxis»

σε όλο το δημόσιο σύστημα υγείας. Διαχειρι-
στικός έλεγχος παντού. Πρόσληψη νέων
1.000 γιατρών. Έμφαση στην πρόληψη.

Λαφαζάνης (Υπουργός Παρ. Ανασυγκρό-
τησης κλπ.) Νέα πολιτική στο ενεργειακό.
Πολυδιάστατη πολιτική. Αντιπεριβαλλοντική

και σκανδαλώδης η παραχώρηση του Ελλη-
νικού. Νέα πολιτική για δασολόγιο, απορρίμ-
ματα, εξοικονόμηση ενέργειας.

Αποστόλου (Αν. Υπουργός Αγροτικής Ανά-
πτυξης): Κατάργηση ΕΝΦΙΑ σε χωράφια ,
στάβλους κλπ. Ειδικά τιμολόγια για ρεύμα,
πετρέλαιο. 13η σύνταξη. Τράπεζα για τους
αγρότες. Τράπεζα γενετικού υλικού.

Νέα Κυβερνητική πολιτική



Δεν έφτανε που είχαμε ως
χώρα υπογεννητικότητα, ήρθε
και η οικονομική κρίση! Και φυ-
σικά το κύμα φυγής των μετανα-
στών. Έτσι σύμφωνα με στοιχεία
της Eurostat ο πληθυσμός της Ελ-
λάδας συρρικνώθηκε το 2014
έναντι του 2013. 

Η αρνητική εξέλιξη στη φυσική
αύξηση του πληθυσμού συνεχίζε-
ται, με τις γεννήσεις να είναι λιγό-
τερες από τους θανάτους. Αλλά
πώς να κάνεις παιδιά, όταν δεν
υπάρχει κράτος πρόνοιας και
κουβαλάς στις πλάτες σου μνημό-
νια, τρόικες, φόρους και χαρά-
τσια; 

Όπως προκύπτει, λοιπόν, από
τα κοινοτικά στοιχεία, ο φυσικός
πληθυσμός της χώρας μειώθηκε

από 11.062.500 τον Ιανουάριο
το 2013 σε 10.992.600 τον Ια-
νουάριο 2014. Δηλαδή μείωση

κατά 17,9 %! Το 2013, είχαμε
94.100 γεννήσεις και 112.100
θανάτους. Τα χαμηλότερα ποσο-

στά γεννήσεων στην Ευρώπη των
28 σημειώθηκαν στην Πορτογα-
λία (7,9%) και σε Ελλάδα, Ιταλία,
Γερμανία (8,5%). Τα υψηλότερα
ποσοστά έχουν η Ιρλανδία (15%),
η Γαλλία (12,3%), το Ηνωμένο
Βασίλειο (12,2%), η Σουηδία
(11,8%) και το Λουξεμβούργο
(11,3 %). Γενικά στην Ε.Ε., το πο-
σοστό των γεννήσεων το 2013
ήταν κατά μέσο όρο 10 μωρά
ανά 1.000 κατοίκους έναντι
10,4 το 2012. Τα υψηλότερα πο-
σοστά θανάτων σημειώθηκαν το
2013 στη Βουλγαρία (14,4%), τη
Λετονία (14,3%), τη Λιθουανία
(14,3%) και την Ουγγαρία
(12,8%). Τα χαμηλότερα στην
Κύπρο (6%), την Ιρλανδία (6,5%)
και το Λουξεμβούργο (7 %).

Σύμφωνα με πρόσφατη ανακοίνωση του Ιν-
στιτούτου Γεωλογικών και Μεταλλευτικών
Ερευνών (ΙΓΜΕ), η ανεπάρκεια υδατικών
πόρων στην χώρα μας δεν είναι μόνο κλιμα-
τολογικό φαινόμενο, αλλά και αποτέλεσμα
λανθασμένης πολιτικής στη διαχείριση του
νερού, χαρακτηρίζοντας ως αναποτελεσμα-
τικά τα μέτρα, με τα οποία προτίθεται η κυ-

βέρνηση να αντιμετωπίσει τη διαφαινόμενη
λειψυδρία. 

Συγκεκριμένα η εξαγγελία για χρηματοδο-
τήσεις εκτάκτων γεωτρητικών προγραμμά-
των, χωρίς προηγούμενη σοβαρή μελετητική
προεργασία, αποδεικνύει προχειρότητα, ενώ
μια αύξηση της τιμής του νερού -σαν μέτρο
για μείωση κατανάλωσης- αποτελεί  αναπο-

τελεσματικό μέτρο. Ταυτόχρονα επισημαίνε-
ται η συνεχιζόμενη αλόγιστη υπεράντληση
και ρύπανση του υδροφόρου ορίζοντα από
γεωργικά, βιομηχανικά και αστικά από-
βλητα, ενώ το μεγαλύτερο πρόβλημα λειψυ-
δρίας εντοπίζεται στα νησιά και σε περιοχές
όπως η Θεσσαλία,  κεντρική και ανατολική
Ελλάδα.
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Η φτώχεια στην Ελλάδα

ΑΛΟΓΙΣΤΗ ΣΠΑΤΑΛΗ ΥΔΑΤΙΝΩΝ ΠΟΡΩΝ

Ραγδαία αύξηση της παιδικής φτώχειας στον αναπτυγμένο
κόσμο προκάλεσε η κρίση του 2008 ρίχνοντας ακόμη 2,6 εκατομ-
μύρια παιδιά κάτω από το όριο της φτώχειας, σύμφωνα με έκθεση
της UNICEF. 

Η χώρα μας, μετά τα μνημόνια, γύρισε εισοδηματικά 14 χρόνια
πίσω (!), με την παιδική φτώχεια να σκαρφαλώνει στο 40,5% (αύ-
ξηση 17,5% από το 2008). 

Η Ελλάδα βρίσκεται στην προτελευταία θέση επιδείνωσης της
παιδικής φτώχειας, πάνω μόνο από την Ισλανδία, ενώ σχεδόν δι-
πλασιάστηκαν οι νέοι 15-24 ετών που δεν βρίσκονται στην εκπαί-
δευση ή στην αγορά εργασίας (NEETS), αγγίζοντας το 20,5%
έναντι 11,7% το 2008, με αύξηση της ανεργίας των κάτω των 24
ετών σε ποσοστό άνω του 50%. 

Εξαιρετικά ανησυχητικό είναι και το ότι η χώρα μας καταλαμβά-
νει την τελευταία θέση στους τέσσερις δείκτες της έρευνας για την
ποιότητα ζωής, με ραγδαία επιδείνωση σε σχέση με το 2011.  Άρα
τι χειρότερο μπορούμε να περιμένουμε στο άμεσο μέλλον;

Λιγοστεύουμε!



ΕΛΛΑΔΑ

(Αρ)Πάχτας;
Τουλάχιστον ενδιαφέροντα είναι τα ερωτή-

ματα που ανακύπτουν, μελετώντας το έγ-
γραφο που απέστειλε πρόσφατα η νέα αρχή
του Δήμου Αριστοτέλη στον Χρήστο Πάχτα.
Παραμονές Χριστουγέννων (με το υπ’ αριθμ.
38864 έγγραφο) ο δήμος ζητά από τον τέως
δήμαρχο κι επικεφαλής της μείζονος αντιπο-
λίτευσης, «να υποδείξει τα στοιχεία, από τα
οποία προκύπτουν οι δωρεές της εταιρείας
“Ελληνικός Χρυσός A.E.” προς τον Δήμο Αρι-
στοτέλη κατά τη διάρκεια της θητείας του,
οι οποίες -σύμφωνα με σχετικές αποφάσεις
του Δημοτικού Συμβουλίου- ανέρχονται σε
3.000.000 ευρώ για κάθε έτος». 

Η νέα δημοτική αρχή του Δήμου Αριστο-
τέλη αναζητά στοιχεία για 2.000.000 ευρώ
από το 2011, 1.050.000 από το 2012,
1.570.000 από το 2013 και, τουλάχιστον,
1.150.000 ευρώ από το 2014. Συνολικά, η
δημοτική αρχή ζητά από τον κ. Πάχτα εγγρά-
φως εξηγήσεις για 5.770.000!!! Σημειωτέον
ότι ο νέος Δήμαρχος είναι λογιστής! Σύμ-
φωνα με έγγραφο της προϊσταμένης των οι-
κονομικών υπηρεσιών (25/11/2014), «για
τις δωρεές δεν υπάρχουν στοιχεία στις οικο-
νομικές υπηρεσίες». «Η νέα δημοτική αρχή
του Δήμου Αριστοτέλη διέκοψε τις αδιαφα-
νείς οικονομικές “τριγωνικές συναλλαγές” με-
ταξύ του δήμου, της εταιρείας “Ελληνικός

Χρυσός A.E.” και προμηθευτών του δήμου»,
δηλώνει στην «Εφ.Συν.» ο κ. Τσακνής. «Στη
συνέχεια, κήρυξε πρόχειρους διαγωνισμούς
για την ικανοποίηση των αναγκών του δήμου
σε καύσιμα, υδραυλικά - ηλεκτρολογικά
υλικά και επισκευές αυτοκινήτων, που ήταν
τα κατά βάση αντικείμενα των εν λόγω συ-
ναλλαγών. 

Σύμφωνα με τις προαναφερθείσες τριγωνι-
κές συναλλαγές, συγκεκριμένες ομάδες εξό-
δων του δήμου πληρώνονταν απευθείας από
την “Ελληνικός Χρυσός Α.Ε.” στους προμη-

θευτές του δήμου, κάτι που σαφώς αλλοίωνε
τα πραγματικά οικονομικά στοιχεία του
Δήμου Αριστοτέλη και δημιουργούσε σχέσεις
αδιαφανούς εξάρτησης».

Αντί απάντησης, ο κύριος Πάχτας στις
15.01.2015 κοινοποίησε στον δήμο έγ-
γραφό του προς την εταιρεία «Ελληνικός
Χρυσός Α.Ε.», με το οποίο ζητά από την ίδια
την εταιρεία να ενημερώσει τη δημοτική
αρχή για τις δωρεές της προς τον Δήμο Αρι-
στοτέλη! Εδώ ο παπάς, εκεί ο παπάς… Που-
θενά ο Πάχτας…

Στο ένα πόδι της Χαλκιδικής γιορ-
τάζονταν τα 40 χρόνια της Ν.Δ. και
είχαν μαζευτεί βασιλιάδες, πρίγκι-
πες, βαρόνοι, δελφίνοι και φεου-
δάρχες. Στο ένα πόδι της
Χαλκιδικής είχαν μαζευτεί δηλαδή
αυτοί που αφήνουν να κόβονται τα
δέντρα. Στο άλλο πόδι της Χαλκιδι-
κής χιλιάδες άνθρωποι γλένταγαν
με τον Παπακωνσταντίνου, τον Μά-
λαμα, τον Αγγελάκα, τον Αλκίνοο,
τον Αποστολάκη, τον Παυλίδη, τον
Χαρούλη. Για να αντέχουν το κυ-
νήγι, το ξύλο, τις φυλακές, τα ΜΑΤ,
τα δακρυγόνα. Οι πρώτοι παραπέμ-
πουν συνεχώς στα δικαστήρια
τους… Γαλάτες που προστατεύουν
την ανάσα και τη ζωή τους.  Είναι η
μάχη. Μέχρι τώρα  κέρδίζαν οι δεν-
τροφάγοι. Αυτό όμως φαίνεται να
παίρνει τέλος. Η νέα Κυβέρνηση
πρέπει να… αναστήσει τα δέντρα.
Γιατί χωρίς τα δέντρα δεν υπάρ-
χουν άνθρωποι!

Δενδροφάγοι και δενδροσώστες
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Κλιματικές αλλαγές, επιπτώσεις και τουρισμός

Συμφωνία για τις Πρέσπες

Έρευνα της Ευρωπαϊκής Επιτροπής
που ανακοινώθηκε στις 25 Ιουνίου στο
πλαίσιο του ευρωπαϊκού συνεδρίου
ESOF στην Κοπεγχάγη, έδειξε ότι, αν
δεν ληφθούν μέτρα για την αντιμετώ-
πιση της κλιματικής αλλαγής, η θερμο-
κρασία στην Ευρώπη θα αυξηθεί κατά
3,5 βαθμούς Κελσίου μέχρι το τέλος
του αιώνα που διανύουμε, ενώ οι ζη-
μιές που θα προκληθούν στις χώρες τις
Ευρωπαϊκής Ένωσης θα ξεπερνούν τα
190 δισ. ευρώ τον χρόνο, το οποίο αν-
τιστοιχεί περίπου στο 2% του σημερι-
νού ΑΕΠ της Ε.Ε. Οι επιστήμονες όμως
αυτήν τη φορά έγιναν ακόμη πιο συγ-
κεκριμένοι. Στα τέλη του αιώνα εκτιμά-
ται ότι θα χάνουν τη ζωή τους
200.000 άνθρωποι κάθε χρόνο στην
Ευρώπη από αίτια που συνδέονται με
τις υψηλές θερμοκρασίες. «Από την
αρχή του 21ου αιώνα φαίνεται να

έχουμε μπει σε μία εποχή πυρκαγιών
μεγάλης κλίμακας -ή, αλλιώς, μεγα-

πυρκαγιών- στη Μεσόγειο. Σύμφωνα
με κάποιες μελέτες, μέχρι το τέλος του

αιώνα οι πυρκαγιές θα είναι αρκετά
πιο συχνές και θα έχουν μεγαλύτερη
ένταση, προκαλώντας περισσότερες
καταστροφές. Ως αποτέλεσμα της κλι-
ματικής αλλαγής στην Ελλάδα, οι βρο-
χοπτώσεις, σε κάποιες περιοχές, θα
μειωθούν έως και 10%, ενώ η ταχύ-
τητα των καλοκαιρινών ανέμων θα αυ-
ξηθεί κατά 10%. Παρότι η αύξηση των
αριθμών των καλοκαιρινών ημερών με
θερμοκρασία πάνω από 25 βαθμούς
Κελσίου αναμένεται να αυξήσει τη
διάρκεια της τουριστικής περιόδου
στην Ελλάδα μέχρι το 2100, τα καλο-
καίρια δεν φαίνεται να παραμένουν το
ίδιο ευχάριστα, σύμφωνα με τις μετρή-
σεις των επιστημόνων. Τον τουρισμό
είναι απαραίτητο να τον δούμε ολι-
στικά, να μην τον συνδέουμε μόνο με
το μπάνιο και την παραλία, αλλά με
όλη τη διάρκεια του έτους.

Πέντε χρόνια συμπληρώθηκαν
από τη μέρα που τα τρία κράτη
που μοιράζονται τη διασυνοριακή
λεκάνη των Πρεσπών και η Ε.Ε.
υπέγραψαν, με την παρουσία του
τότε Πρωθυπουργού Κ. Σημίτη, τη
Διεθνή Συμφωνία για την Προστα-
σία και Αειφόρο Ανάπτυξη του
Πάρκου Πρεσπών. 

Ωστόσο, η συμφωνία παραμένει
ανενεργή καθώς η ελληνική
πλευρά είναι η μόνη που δεν έχει
προβεί στις απαραίτητες ενέργειες
για την κύρωσή της. Αντίθετα, η
Αλβανία και η ΠΓΔΜ έχουν πρό-
σφατα προχωρήσει στη σύσταση
ενός «διασυνοριακού Βιοσφαιρι-
κού Αποθέματος» στην περιοχή
υπό την αιγίδα της UNESCO. 

Από την πλευρά του το Ελληνικό
Δίκτυο Φίλων της Φύσης υπενθυ-
μίζει ότι στη χώρα μας οι υγρότο-
ποι έχουν συχνά θεωρηθεί
εμπόδιο για τη γεωργία αλλά και
για την κατοικία και έτσι αρκετές

λίμνες, ρυάκια και έλη έχουν μπα-
ζωθεί ή έχουν αποξηρανθεί. Πολλά
ποτάμια, όπως ο Αχελώος, ο Αλ-
φειός και ο Καλαμάς, δέχονται με-
γάλες πιέσεις από παράλογες
ανθρώπινες δραστηριότητες.

Χωματερές 
και πρόστιμα

Πρόστιμο, αλλά μικρότερο από αυτό που
προέβλεπε η εισαγγελική εισήγηση, επέ-
βαλε στην Ελλάδα το Ευρωπαϊκό Δικαστή-
ριο λόγω της μακροχρόνιας καθυστέρησης
της χώρας να εφαρμόσει προγράμματα
κατάργησης των χωματερών. Το κατ’ απο-
κοπήν πρόστιμο, που ανέρχεται σε 10
εκατ. ευρώ, έναντι 22 εκατ. της αρχικής
πρότασης, είναι δεδομένο και θα βαρύνει
τον προϋπολογισμό του 2015. Στόχος της
ελληνικής πλευράς είναι να μειωθεί ή και
να μηδενιστεί με διάφορα τρικ το δεύτερο
και πιο τσουχτερό πρόστιμο, που ανέρχεται
στα 14,52 εκατ. ευρώ ανά εξάμηνο. Επι-
βάλλεται για τις 293 ενεργές χωματερές
που είχαν καταγραφεί τον περασμένο
Μάιο και θα καταβάλλεται για όσο διά-
στημα συνεχίζουν να λειτουργούν. 

Η απόφαση του δικαστηρίου προβλέπει
απομείωση του προστίμου κατά 40.000
ευρώ για κάθε χωματερή που έπαψε να
λειτουργεί και κατά 80.000 ευρώ για όσες
έκλεισαν και έχουν μπει σε διαδικασία απο-
κατάστασης. 

Το υπουργείο Περιβάλλοντος θα επιχει-
ρήσει μέσα στο πρώτο εξάμηνο του 2015
να πείσει τις Βρυξέλλες παρουσιάζοντας
νέα στοιχεία, σύμφωνα με τα οποία οι
ενεργές χωματερές είναι σήμερα 39 έναντι
70 που υπήρχαν πριν από ένα εξάμηνο.
Με βάση τον νόμο τα πρόστιμα βαρύνουν
τους προϋπολογισμούς των δήμων και των
περιφερειών.

Ευρωπαϊκή Επιτροπή: Καταπολέμηση της υπεραλίευσης

Τα δέκα κράτη μέλη που δήλωσαν ότι υπερέβησαν τις αλιευτικές τους ποσοστώσεις το 2013 θα έχουν μειωμέ-
νες αλιευτικές ποσοστώσεις για τα συγκεκριμένα αποθέματα το 2014. Ο αριθμός των μειώσεων ελαττώθηκε, σε
σύγκριση με το προηγούμενο έτος, κατά 22%. Η Επίτροπος Θαλάσσιας Πολιτικής και Αλιείας, Μαρία Δαμανάκη,
δήλωσε σχετικά: «Αν θέλουμε να είμαστε σοβαροί στον αγώνα μας κατά της υπεραλίευσης, οφείλουμε να εφαρ-
μόζουμε κατά γράμμα τους κανόνες μας• και αυτό σημαίνει, μεταξύ άλλων, τήρηση των ποσοστώσεων. Είμαι
ιδιαίτερα ικανοποιημένη που είχαμε καλύτερα αποτελέσματα το 2013 σε σχέση με τα προηγούμενα χρόνια, σε
ό,τι αφορά την τήρηση των ποσοστώσεων. Για να αποκτήσουμε όμως υγιή ιχθυαποθέματα σε όλη την Ευρώπη,
χρειαζόμαστε επίσης αποτελεσματικούς ελέγχους για την επιβολή των κανόνων επί τόπου.»

Η φετινή μείωση των ποσοστώσεων αφορά το Βέλγιο, τη Δανία, την Ελλάδα, την Ισπανία, τη Γαλλία, την Ιρλαν-
δία, τις Κάτω Χώρες, την Πολωνία, την Πορτογαλία και το Ηνωμένο Βασίλειο, και επιβάλλεται σε 45 ιχθυαποθέ-
ματα. Οι μειώσεις των ποσοστώσεων επιβάλλονται στα ίδια αποθέματα που είχαν υπεραλιευθεί την προηγούμενη
χρονιά, ενώ επιπλέον μειώσεις επιβάλλονται για υπεραλίευση κατ’ εξακολούθηση, υπεραλίευση άνω του 5%, ή
σε περίπτωση που το συγκεκριμένο απόθεμα εντάσσεται σε πολυετές πρόγραμμα.
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Ματιές στον πλανήτη μας Επιμέλεια: Μαρία Σρέτσκοβιτς

Οι πλούσιοι, πλουσιότεροι!

Οι 321 
του Forbes

Αν κάτι δεν αλλάξει αμέσως, το
2016 το 1% του παγκόσμιου πληθυ-
σμού θα κατέχει περισσότερα απ’
ό,τι το υπόλοιπο 99%, προειδοποιεί
η διεθνής οργάνωση Οxfam σε έκ-
θεση που δημοσιοποίησε παραμο-
νές της έναρξης του 

Η έκθεση της διεθνούς οργάνωσης
με τίτλο «Πλούτος: Τα έχουν όλα και
θέλουν περισσότερα» σημειώνει πως
ενώ ο ένας στους εννέα κατοίκους
της Γης δεν έχει επαρκή τρόφιμα
και περισσότεροι από 1,2 δισεκα-
τομμύρια άνθρωποι ζουν με λιγό-
τερα από 1,25 δολάρια την ημέρα!
Ο πλούτος συγκεντρώνεται όλο και
περισσότερο στα χέρια μιας ελίτ που
επιπλέον αυξάνει με γεωμετρική

πρόοδο την περιουσία της, χάρη
στα μέσα και την πίεση που ασκεί
στις πολιτικές εξουσίες για την υπε-
ράσπιση των συμφερόντων της.
Λέτε να εννοεί την Ελλάδα; Φυσικά
όχι μόνο.

Στο διάστημα 2010-2014, οι
1.645 δισεκατομμυριούχοι που πε-
ριλαμβάνονται στη λίστα του
Forbes συσσώρευσαν τον πλούτο
τους με ακόμη ταχύτερους ρυθ-
μούς. Ενώ το 2010 ήταν 388 οι
πλουσιότεροι του πλανήτη που κα-
τείχαν πλούτο όσο το φτωχότερο
50% (δηλαδή όσο 3,5 δισεκατομμύ-
ρια άνθρωποι), το 2014 μειώθηκαν
στους 80.

Τo 20% (321) των δισεκατομ-
μυριούχων του Forbes δραστη-
ριοποιείται στον χρηματο-
πιστωτικό τομέα και τις ασφά-
λειες και είδε τον πλούτο του να
αυξάνει κατά 11% σε έναν
χρόνο. 

Παράλληλα δαπάνησε σε δρά-
σεις λόμπι 400 εκατ. δολάρια
στις ΗΠΑ, χώρα όπου αυτός ο το-
μέας αποτελεί τη μεγαλύτερη
πηγή χρηματοδότησης κομμά-
των και υποψηφίων στις ομο-
σπονδιακές εκλογές.

Στην Ευρώπη ο πλούτος των δι-
σεκατομμυριούχων που δραστη-
ριοποιούνται σε αυτούς τους
τομείς αυξήθηκε κατά 28 δισ.
δολάρια σε έναν μόνο χρόνο και
οι λομπίστες του αφιερώνουν
150 εκατ. δολάρια ετησίως για
να επηρεάσουν τις σχετικές ευ-
ρωπαϊκές πολιτικές.

Εκείνοι που περισσότερο πλού-
τισαν το διάστημα 2013-2014
ήταν αυτοί που έχουν συμφέ-
ροντα στους τομείς της υγείας
και των φαρμάκων, που αύξησαν

την περιουσία τους κατά 47%. 
Αυτές οι επιχειρήσεις δαπάνη-

σαν περισσότερα από 487 εκατ.
δολάρια σε λόμπι μόνο στις ΗΠΑ
και τουλάχιστον 50 εκατ. δολά-
ρια στην Ευρωπαϊκή Ένωση.

ΤΑΒΕΡΝΑΤΑΒΕΡΝΑ ΚΑΣΤΕΛΙΚΑΣΤΕΛΙ στιςστις ΑηδονοφωλιέςΑηδονοφωλιές

Εκδηλώσεις κέτεριν

Εξαιρετικό φαγητό
άριστοι μεζέδες

Λειτουργεί και ως μπαρ

Τηλ.: 24210 76677 - 24210 51043 l Κιν.: 6932201329



Φεύγουν και
δε φεύγουν οι
Αμερικανοί και οι
υπόλοιποι από το
Αφγανιστάν. Με
άκρα μυστικό-
τητα πραγματο-
ποιήθηκε η
τελετή αποχώρη-
σης των Αμερι-
κανών από το
Α φ γ α ν ι σ τ ά ν .
Μετά 13 χρόνια
παραμονής στη
χώρα αυτή τα
αποτελέσματα
δεν μπορούν να
θεωρηθούν θε-
τικά. Από το
2001 -όταν το ΝΑΤΟ πρωτοπάτησε στα Αφγανικά
εδάφη, με αφορμή την επίθεση της 11ης Σεπτεμ-
βρίου (στην οποία παρεμπιπτόντως ο «εγκέφαλος»
και οι περισσότεροι αεροπειρατές ήταν από τη Σα-
ουδική Αραβία) έχουν χάσει τη ζωή τους 3.485 άν-
δρες της στα πεδία των μαχών με τους Ταλιμπάν,
που συνεχίζουν ακάθεκτοι το αντάρτικο στη χώρα,
την οποία κυβερνούσαν μέχρι πριν από 13 χρόνια.
Σε αυτούς πρέπει να προστεθούν 4.600 μέλη αστυ-

νομίας και στρα-
τού των Κυβερ-
ν η τ ι κ ώ ν
δυνάμεων. Από
την 1η Ιανουα-
ρίου τη «σκυ-
τάλη» πήρε η
αποστολή «Απο-
φασιστική Υπο-
στήριξη», με
περίπου 13.500
μέλη, κυρίως
Αμερικανούς, με
σκοπό την εκπαί-
δευση των περί-
που 350.000
μελών του Αφγα-
νικού στρατού
στα όπλα, τουλά-

χιστον για τα επόμενα δύο χρόνια.
Ο νέος πρόεδρος του Αφγανιστάν Ασράφ Γάνι, ανέ-

λαβε τελικά τα καθήκοντά του μόλις τον Σεπτέμβριο.
Έκτοτε αδυνατεί να υλοποιήσει ακόμη και την υπό-
σχεση για τον σχηματισμό κυβέρνησης «εθνικής ενό-
τητας», μιας και δεν μπορούν ακόμη να τα βρουν σε
τίποτε με τον πολιτικό του αντίπαλο, Αμπντουλάχ Αμ-
πντουλάχ. Ούτε καν στη σύνθεση του νέου υπουργι-
κού συμβουλίου!

Φεύγουν από το Αφγανιστάν;

Οι Αμερικανοί στρατιώτες στο Αφγανιστάν
σκότωσαν χιλιάδες αμάχους χωρίς να διωχ-
θούν για τις πράξεις τους και χωρίς ποτέ να
αποζημιώσουν τις οικογένειες των θυμάτων,
υποστηρίζει η Διεθνής Αμνηστία σε μια έκ-
θεσή της που δόθηκε στη δημοσιότητα, λί-
γους μήνες πριν από την αποχώρηση και των
τελευταίων Νατοϊκών μάχιμων στρατευμά-
των από τη χώρα.

Ο Αφγανός πρόεδρος Χαμίντ Καρζάι έχει
κατ΄ επανάληψη εκφράσει τη δυσαρέσκειά
του για τα αθώα θύματα των βομβαρδισμών
της διεθνούς δύναμης του ΝΑΤΟ (ISAF) στη
χώρα του. Η ISAF από την πλευρά της
απαντά ότι εξετάζει κάθε καταγγελία και αν-
τιμετωπίζει πολύ σοβαρά τις κατηγορίες.
Πολλές χιλιάδες πολίτες έχουν σκοτωθεί από
το 2001, σημειώνει η Αμνηστία επικαλού-
μενη πολλές πηγές, μεταξύ των οποίων και
εκθέσεις του ΟΗΕ. Η οργάνωση υπογραμμί-
ζει ωστόσο, όπως και ο ΟΗΕ, ότι "στη μεγάλη

πλειονότητά τους" οι άμαχοι έπεσαν θύματα
των ντόπιων ένοπλων οργανώσεων, των Τα-
λιμπάν και άλλων.

Τα πέντε τελευταία χρόνια η Διεθνής Αμνη-
στία έχει καταγράψει έξι περιπτώσεις στις

οποίες Αμερικανοί στρατιώτες διώχθηκαν
ποινικά για δολοφονίες αμάχων. Η σοβαρό-
τερη ήταν αυτή του λοχία Ρόμπερτ Μπέιλς ο
οποίος καταδικάστηκε σε ισόβια κάθειρξη
επειδή σκότωσε 16 πολίτες το 2012.
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Επιμέλεια: Έφη Αξαρλή

ΗΠΑ: Δολοφονούν αμάχους στο Αφγανιστάν

Η δημοκρατία στη Χιλή

Πρόσφατα η Χιλιανή δικαιοσύνη καταδίκασε τον
εν αποστρατεία ταξίαρχο Πέδρο Εσπινόσα σε
επταετή κάθειρξη και σε δύο χρόνια φυλάκισης
τον συνεργό του αξιωματικό της Αεροπορίας Ρα-
φαέλ Γκονσάλες για τη δολοφονία των Αμερικα-
νών δημοσιογράφων Τσαρλς Χόρμαν και Φρανκ
Τερούτζι το 1973. Η δολοφονία αυτή έκανε τον
γύρο του κόσμου με την ταινία «Ο Αγνοούμενος»
του Κώστα Γαβρά. Σε λιγότερο από ένα χρόνο, η
πρόεδρος Μισέλ Μπατσελέτ έχει κάνει βήματα
που αλλάζουν σημαντικά το βαθιά αντιδημοκρα-
τικό κληροδότημα της δικτατορίας στην παιδεία,
την οικονομία και την πολιτική. Δηλαδή δωρεάν
οικουμενική παιδεία, ψήφιση του νέου φορολογι-
κού νόμου, κατάργηση του πλειοψηφικού εκλογι-
κού συστήματος με τις διεδρικές εκλογικές
περιφέρειες που επέβαλε ο δικτάτορας το 1980,
μεταρρύθμιση της εργατικής νομοθεσίας, ανα-
γνώριση του συμφώνου συμβίωσης των ομοφυλό-
φιλων και κατάθεση ενός νομοσχεδίου για την
επαναφορά της θεραπευτικής άμβλωσης. Η Μπα-
τσελέτ έχει δείξει ένα αξιοθαύμαστο πολιτικό έν-
στικτο για να προχωρήσει σε μετριοπαθείς αλλά
επί δεκαετίες αναμενόμενες μεταρρυθμίσεις.
Ισορροπώντας ανάμεσα στην Αριστερά που την
επικρίνει για ατολμία και συμβιβασμό και τη Δεξιά
που την κατηγορεί για καταστροφή της παράδο-
σης του έθνους, προτιμά να κάνει σταδιακά τις βα-
θιές τομές που απαιτούνται, συσπειρώνοντας
δυνάμεις για την επόμενη μάχη. Ήδη η δημοτικό-
τητά της ανέκαμψε φτάνοντας το 44%.



Περισσότεροι από ένα δισεκατομ-
μύριο άνθρωποι σε ολόκληρο τον
κόσμο, αριθμός που αντιστοιχεί σε
έναν στους έξι ανθρώπους, δεν
έχουν ακόμα πρόσβαση στην ηλε-
κτρική ενέργεια. Και ενώ η αυξη-
μένη πρόσβαση στον ηλεκτρισμό
αποτελεί έναν σημαντικό στόχο, με-
ταξύ άλλων και της Πρωτοβουλίας
για την «Αειφόρο Ενέργεια για
Όλους» του ΟΗΕ, οι επιπτώσεις στο
κλίμα από την αυξημένη πρόσβαση
των φτωχών στον ηλεκτρισμό απο-
δεικνύονται πολύ μικρές παρά τους
φόβους περί του αντιθέτου. Ο σημε-
ρινός αριθμός των αγροτών της Ιν-
δίας, που δεν έχουν ηλεκτρικό
ρεύμα, ανέρχεται σε 400 εκατομμύ-
ρια, ενώ τα τελευταία 30 χρόνια
έχουν συνδεθεί με το ηλεκτρικό δί-
κτυο περίπου 650 εκατομμύρια άν-
θρωποι. Οι ερευνητές ανακάλυψαν
ότι οι εκπομπές των πρόσφατα συν-
δεδεμένων με το δίκτυο νοικοκυ-
ριών, τα περισσότερα εκ των οποίων
σε φτωχά χωριά, ανήλθαν σε μόλις
50 εκατομμύρια τόνους διοξειδίου
του άνθρακα ετησίως. Αυτό ήταν λι-
γότερο από το 4% σε σχέση με τις
πόλεις και τη βιομηχανία και λιγό-
τερο από το 10% της ηλεκτρικής

ενέργειας που καταναλώνουν τα αν-
τίστοιχα τα νοικοκυριά στις Ηνωμέ-
νες Πολιτείες. Η περίπτωση όμως της
Κίνας είναι χαρακτηριστική σε ό,τι
αφορά τις συνέπειες της ταχείας αύ-
ξησης των εκπομπών που προκα-

λούν το φαινόμενο του θερμοκηπίου
σε μια χώρα ενός δισεκατομμυρίου
και πλέον κατοίκων. Οι κινεζικές εκ-
πομπές διοξειδίου του άνθρακα ανά
κάτοικο ξεπέρασαν πρόσφατα
αυτές της Ευρωπαϊκής Ένωσης για

πρώτη φορά. Το ζητούμενο είναι η
δημιουργία πηγών ενέργειας χαμη-
λών εκπομπών άνθρακα, ώστε οι
αναπτυσσόμενες χώρες να μην είναι
εξαρτημένες από τα ορυκτά καύ-
σιμα και το υψηλό κόστος τους.

Εξηλεκτρισμός και φτώχεια στον κόσμο
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Ξεπουλιέται και στην Ισπανία η δημόσια πε-
ριουσία. Ο Δήμος της Μαδρίτης και οι περι-
φερειακές αρχές της ισπανικής
πρωτεύουσας πούλησαν περί τα 5.000 δια-
μερίσματα, που ανήκαν στους τοπικούς ορ-
γανισμούς κοινωνικής στέγασης. Αγοραστές
ήταν εταιρείες ιδιωτικών επενδυτικών κεφα-
λαίων (private equity), μεταξύ αυτών και θυ-
γατρικές της Goldman Sachs και της
Blackstone. Στους ενοικιαστές αυτών των
διαμερισμάτων ανακοινώθηκε αρχικά ότι δεν
πρόκειται να αλλάξει τίποτε, ούτε στο ενοίκιο
ούτε στη διάρκεια του συμβολαίου τους.
Καθώς τα παλιά συμβόλαια ενοικίασης άρχι-
σαν να λήγουν όμως, δεκάδες ενοικιαστές αν-
τιλήφθηκαν ότι θα χρειαστεί να καταβάλουν
υψηλότερο ενοίκιο αν θέλουν να παραμεί-
νουν στα διαμερίσματά τους. Διαφορετικά
κινδυνεύουν με έξωση. Η εξέλιξη αυτή οδηγεί
σταδιακά χιλιάδες φτωχούς Μαδριλένους,
που ήδη αγωνίζονται λόγω της κρίσης να επι-
βιώσουν, σε δραματική κατάσταση. Ούτε η
Goldman ούτε κάποια άλλη εταιρεία κάνουν

κάτι παράνομο. Απλά μύρισαν ψητό και όρ-
μησαν. Αγόρασαν πάμφθηνα το 15% των σπι-
τιών που ανήκαν στους οργανισμούς
κοινωνικής στέγασης της Μαδρίτης και τώρα
ασκούν το δικαίωμά τους να χρεώσουν τις

τιμές της αγοράς. Την ίδια στιγμή περισσό-
τερα από 3 εκατομμύρια σπίτια και διαμερί-
σματα -κληρονομιά της φούσκας των
ακινήτων- ρημάζουν άδεια σε ολόκληρη την
Ισπανία.

ΤΑΙΠΕΔ Ισπανίας και κόσμος στο δρόμο

ΕΠΙΠΛΩΣΕΙΣ ΠΑΝΤΩΣ ΤΥΠΟΥ

ΕΠΩΝΥΜΑ ΣΤΡΩΜΑΤΑ

Α. ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ
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l Ένας Μαυριτανός που
κρατείται στο Γκουαντανάμο
εδώ και 13 χρόνια, θα εκδώσει
το προσωπικό του ημερολόγιο,
που θα δημοσιευτεί στον
Γκάρντιαν. Αναφέρει ότι βασα-
νίστηκε και αναγκάστηκε να
προβεί σε ψευδείς ομολογίες.
l Ο «σουλτάνος» Ερντογάν
εκτός των διώξεων, σε όσους
αντιστρατεύονται την πολιτική
του, από το αυθαίρετο παλάτι
του, έχει στοχοποιήσει και τους
σκιτσογράφους. Τους σέρνει
στα δικαστήρια με κατηγορίες
προσβολής του προσώπου
του. Ευτυχώς δικαστήριο της
Άγκυρας αθώωσε τον σκιτσο-
γράφο Μούσα Καρτ της
«Τζουμχουριέτ». Αγνοώ την
τύχη του δικαστή που δίκασε!
l Κάνεις οτοστόπ και δε
σταματάει κανένας να σε
πάρει. Ποια είναι η μοναδική
σου ελπίδα; Να ζεις στην Ου-
ρουγουάη και να περάσει
εκείνη τη στιγμή ο Πρόεδρος
Μουχίκα! Αυτό ακριβώς συ-

νέβη στην Ουρουγουάη. Δε
σταματούσε κανένας να πάρει
ένα εργάτη που επέστρεφε
από τη δουλειά στο σπίτι του.
Ο μόνος που σταμάτησε ήταν
ο Πρόεδρος Μουχίκα με το
γνωστό σκαραβαίο του! Δυ-
στυχώς θα παραδώσει την
Προεδρία την 1η Μαρτίου
2015.

l Προσπαθούν να κάνουν
θύλακες της δύσης στο μα-
λακό υπογάστριο της… αρ-
κούδας. Η Ρωσία δεν παίζει.
Πλάκα είχε η φάτσα της Μέρ-
κελ στις διαπραγματεύσεις με
τον Πούτιν. Μνημείο…  κατε-
βασμένης προβοσκίδας!
l Ξανάρχισαν οι συγκρού-
σεις στην Ουκρανία, όπως και
οι πιέσεις των δυτικών στη

Ρωσία. Καθόλου καλή δεν
είναι αυτή η κατάσταση, η
οποία απειλεί την παγκόσμια
ειρήνη.
l Κακίες! Ο Πούτιν, λέει,
πάσχει από αυτιστικό σύν-
δρομο.
l Βιάστηκαν πάλι να πεθά-
νουν τον Φιντέλ Κάστρο, που
έχει αποδείξει ότι είναι χαλκέν-
τερος. Επέζησε δεκάδων απο-
πειρών εναντίον της ζωής του.
Τώρα διέψευσε αυτές τις
φήμες στέλνοντας επιστολή
στο Μαραντόνα. Οι φήμες κυ-
ριάρχησαν επειδή έχει να εμ-
φανιστεί δημόσια από τις 17
Οκτωβρίου 2014.

l Παλαίμαχος παίκτης του

Αμερικάνικου φουτ μπωλ
έπεσε από το σκάφος του ενώ
ψάρευε και το οποίο απομα-
κρύνθηκε. Αναγκάστηκε να κο-
λυμπήσει επί 12 ώρες με τη
συνοδεία καρχαριών και να
πατήσει σε ακτή! Αυτό θα πει
να είσαι γυμνασμένος…
l Έχουν γραφεί πολλά για τη
Βόρεια Κορέα. Προσφάτως η
χώρα αυτή αποκάλεσε τον Ομ-
πάμα «πίθηκο»! Ο τίτλος
αυτός του αποδόθηκε όταν
τάχθηκε υπέρ της προβολής
της ταινίας «The Interview»
που αφορά σε σενάριο δολο-
φονίας του ηγέτη της Κιμ
Γιονγκ-Ουν.

l Η γνωστή Νήσος του
Πάσχα εγκαταλείπεται γιατί οι
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κάτοικοί του υποβάθμισαν το
περιβάλλον και πληρώνουν το
τίμημα τώρα. Κατοικήθηκε
γύρω στο 1.200 μ.χ. και «ανα-
καλύφθηκε» από τους Ευρω-
παίους το 1722. Ηθικόν
δίδαγμα: Πρώτα το περιβάλ-
λον!
l Η μεγαλύτερη κόρη του
Μπερλου-σκόνη, η Μπάρμ-
παρα Μπερλουσκόνι δεν
έπεσε έξω όταν έλεγε πως ο
πατέρας της δεν πρόκειται να
παντρευτεί την 28χρονη
Φρανσέσκα Πασκάλε. Πράγ-
ματι φαίνεται να πέρασαν χω-
ριστά τα Χριστούγεννα και η
Πασκάλε να έχει εγκατασταθεί
για σπουδές στη Μαδρίτη.
Θεωρώ βέβαιο ότι ο Μπερλου-
σκόνη θα αναζητήσει νέα λι-
μάνια!
l Έχοντας τελειώσει την κοι-
νωνική εργασία που τον υπο-
χρέωσε να κάνει το δικαστήριο
σε οίκο ευγηρίας, ο Μπερ-
λου-σκόνη, επανέρχεται δρι-
μύτερος, υποσχόμενος

σκληρή αντιπολίτευση στον
Ρέντζι. Εφτάψυχος!

l Ίδρυσε τη «Νέα Οικολο-
γία»! Ποιος; Η Μαρί Λεπέν!
Καμία σχέση με τη δική μας τη
«μακαρίτισσα» Νέα Οικολο-
γία. Απλώς επιδιώκοντας να
χτίσει το προφίλ της η Μαρί
Λεπέν προσφάτως «το παί-
ζει» και οικολογικά. Τώρα το
πόσο ισχύει αυτό αφού αντιτί-
θεται στις διεθνείς συμφωνίες
για την κλιματική αλλαγή και
είναι υπέρ των πυρηνικών
σταθμών, αυτό είναι άλλη
ιστορία…
l Για δύο ολόκληρους μήνες
οι μυστικές υπηρεσίες της Βε-
νεζουέλας έκρυβαν το θάνατο
του Ούγκο Τσάβες. Κάτι τέ-
τοιο έχει γραφτεί και για τον

τέως βασιλιά της Ελλάδας
Παύλο!
l Ο Τσάβες πέθανε χωρίς να
δει τα προβλήματα που έχει η
χώρα του. Με την πτώση της
τιμής του πετρελαίου, στο
οποίο στηρίζονταν η οικονομία
της Βενεζουέλας, έπεσε φτώ-
χεια. Το αποτέλεσμα ήταν οι
ατελείωτες ουρές στα μάρκετ
για την προμήθεια βασικών
ειδών. 

l Έτσι ο διάδοχος του Τσά-
βες, ο Μαδούρο, τα έχει…
σκούρα.
l Αφού ενίσχυσαν με κάθε
τρόπο τους Τζιχαντιστές,
τώρα δεν ξέρουν πώς να τους
αναχαιτίσουν οι δυτικοί. Τα ίδια
δεν έκαναν και με τους Ταλιμ-
πάν στο Αφγανιστάν; Μυαλό

δε  βάζουν…
l Η φρίκη στη Γαλία (Σαρλί
Εμπντό), έχει όνομα: Τζιχαντι-
στές.
l Στον πλανήτη υπάρχουν
212 εκατομμύρια άνεργοι!
Λίγοι μου ακούγονται. Μήπως
πρέπει να προσθέσουμε και
τους άεργους;
l Ποια είναι άραγε η συμβολή
του 1,5 εκατομμυρίου Ελλήνων
ανέργων στο παραπάνω νού-
μερο;
l Πρόσεχε πού πετάς τις
γόπες σου. Στη Σιγκαπούρη
ένας πολίτης κατάγγειλε το γεί-
τονά του γιατί πετούσε τις
γόπες από το παράθυρό του
στο δρόμο. Διαπιστώθηκε ότι
είχε πετάξει 33 γόπες και του
επιβλήθηκε 400 ευρώ πρό-
στιμο για κάθε μία!

Ο Εισαγόμενος Μπαξεβάνος



Με καθυστέρηση περίπου 20 χρόνων
ολοκληρώθηκε  από το υπουργείο Περιβάλ-
λοντος η εκπόνηση της Εθνικής Στρατηγι-
κής για τη Βιοποικιλότητα της Ελλάδας,
ενώ σύντομα θα αναρτηθεί και το Σχέδιο
Δράσης υλοποίησης των στόχων της για τα
επόμενα 15 χρόνια. Η χάραξη εθνικής
στρατηγικής για τη βιοποικιλότητα της Ελ-
λάδας ήταν μια υποχρέωση που απέρρεε
από την παγκόσμια Σύμβαση του ΟΗΕ, που
υπογράφτηκε το 1992, κυρώθηκε από την
Ελλάδα το 1994 και υποχρεώνει κάθε συμ-
βαλλόμενο μέρος να προβεί στη διαμόρ-
φωση σχετικών εθνικών στρατηγικών.
Εντάξει, κοντά είμαστε! Δεν πέρασε δα και
πολύς χρόνος. Μόνο 20 χρόνια!!!
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Εξ εδάφους άρξασθαι!
Τα υγιή εδάφη δεν αποτελούν μόνο το θε-

μέλιο για τα τρόφιμα, τα καύσιμα, τις ίνες και
τα ιατρικά προϊόντα, αλλά επίσης είναι απα-
ραίτητα για τα οικοσυστήματά μας, παίζουν
καθοριστικό ρόλο στον κύκλο του άνθρακα,
στην αποθήκευση και το φιλτράρισμα του
νερού, καθώς και στην ανθεκτικότητα στις
πλημμύρες και τις ξηρασίες. Είναι δε γνωστό
ότι η καλή υγεία των φυτών έχει ως προϋπό-
θεση την καλή υγεία του εδάφους.

Ο ΟΗΕ ανακήρυξε το 2015 ως Διεθνές Έτος
Εδαφών.

Περισσότεροι από 805 εκατομμύρια άν-
θρωποι αντιμετωπίζουν την πείνα και τον
υποσιτισμό. Η αύξηση του πληθυσμού θα
απαιτήσει και μια αύξηση κατά 60% στην πα-
ραγωγή τροφίμων. Καθώς το μεγαλύτερο
μέρος της διατροφής μας εξαρτάται από τα
εδάφη, γίνεται εύκολα κατανοητό πόσο ση-
μαντικό είναι να διατηρηθούν υγιή και παρα-
γωγικά. Η Οργάνωση Τροφίμων και Γεωργίας
του ΟΗΕ (FAO) εκτιμά ότι το ένα τρίτο του συ-
νόλου των εδαφών έχει υποβαθμιστεί, λόγω
της διάβρωσης, της συμπίεσης, της στεγανο-
ποίησης του εδάφους, της αλάτωσης, της
εξάντλησης των οργανικών υλών και των θρε-
πτικών συστατικών του, της οξίνισης, της ρύ-
πανσης και άλλων διαδικασιών που
προκαλούνται από μη βιώσιμες πρακτικές
διαχείρισης της γης. Είναι χαρακτηριστικό ότι
μπορεί να χρειαστούν έως και 1.000 χρόνια
για να σχηματιστεί ένα εκατοστό του εδά-
φους.

Στην Αφρική οι επιπτώσεις είναι καταλυτι-

κές. Πρόσφατες μετρήσεις δείχνουν ότι τα
επίπεδα της υποβάθμισης του εδάφους σε
όλη την ήπειρο ήταν πολύ υψηλά: το 65% της
καλλιεργήσιμης γης, το 30% των βοσκοτόπων
και το 20% των δασών έχουν ήδη καταστρα-
φεί. Σοβαρή υποβάθμιση της γης έχει συντε-
λεστεί στο ένα τέταρτο της έκτασης της
υποσαχάριας Αφρικής. Υπάρχουν περίπου
180 εκατομμύρια άνθρωποι που ζουν σε γη
που είναι κατά κάποιο τρόπο υποβαθμι-
σμένη. Το πρόβλημα απειλεί την παραγωγή
τροφίμων σε μια περιοχή που ήδη βιώνει

πολύ χαμηλές αποδόσεις καλλιεργειών. Η
Αφρική εισάγει ήδη τρόφιμα αξίας 40 δισε-
κατομμυρίων δολαρίων κάθε χρόνο. Οι λύσεις
υπάρχουν και, μεταξύ άλλων, αφορούν την
ενίσχυση της πολιτικής στήριξης για τη δια-
χείριση της γης και την αύξηση της χρηματο-
δοτικής υποστήριξης για επενδύσεις στη
διαχείριση των εδαφών. Ωστόσο, όλα δεί-
χνουν ότι οι αγρότες δεν είναι διατεθειμένοι
να επενδύσουν στη γη αν δεν έχουν την κα-
τοχή της.

Η βιοποικιλότητα άργησε μια 20ετία



Τις τελικές πινελιές στο νομοσχέ-
διο για το περιβόητο «κούρεμα»
των εγγυημένων τιμών στα φωτο-
βολταϊκά, μέσω των οποίων η κυ-
βέρνηση ευελπιστεί ότι θα
αποφύγει τον σκόπελο μιας νέας
μεγάλης αύξησης του Ειδικού Τέ-
λους ΑΠΕ-, που θα επιβαρύνει εκα-
τομμύρια καταναλωτές, βάζει το
υπουργείο Περιβάλλοντος και
Ενέργειας. Ήδη, με τις ληξιπρόθε-
σμες οφειλές του Λειτουργού Αγο-
ράς Ηλεκτρικής Ενέργειας προς
τους παραγωγούς ΑΠΕ να ξεπερ-
νούν πλέον το 1,1δις ευρώ, ο χρό-
νος για τις αποφάσεις της
Ρυθμιστικής Αρχής Ενέργειας, η
οποία καλείται να εισηγηθεί ή να
«παγώσει» μέχρι το τέλος του χρό-
νου τις αναμενόμενες αυξήσεις
στο ειδικό τέλος, μετρά αντί-
στροφα. Η επιβάρυνση για τους οι-
κιακούς καταναλωτές που ήδη
έχουν υποστεί αύξηση 123,6% το

καλοκαίρι και συνολικά 680% από
το 2011 θα είναι τέτοια που ου-
σιαστικά θα καταστήσει ασύμ-

φορη την πληρωμή λογαριασμών,
αφού υπολογίζεται ότι το ειδικό
τέλος θα πρέπει να αυξηθεί ακόμη

κατά 90%, και από τα 20,8 ευρώ
οι χίλιες κιλοβατώρες να φτάσει τα
39,5 ευρώ.
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Έρευνα για την κατανάλωση ενέργειας
Η Ελληνική Στατιστική Αρχή διενήργησε, για

πρώτη φορά, κατά το χρονικό διάστημα
Οκτωβρίου 2011 – Σεπτεμβρίου 2012, την
Έρευνα Κατανάλωσης Ενέργειας στα Νοικοκυ-
ριά, με την οποία συλλέχθηκαν πληροφορίες
αναφορικά με την κατανάλωση ενέργειας και
τα επίπεδα κατανάλωσης για διαφορετικές
χρήσεις (θέρμανση – ψύξη χώρων, ζεστό νερό
χρήσης, μαγείρεμα, φωτισμός κ.α.) στον οικια-
κό τομέα, καθώς και τις ποσότητες και τα είδη
των χρησιμοποιούμενων καυσίμων. Η έρευνα
υλοποιήθηκε με τη συνδρομή, ως τεχνικού εμ-
πειρογνώμονα, του Κέντρου Ανανεώσιμων
Πηγών και Εξοικονόμησης Ενέργειας – ΚΑ-
ΠΕ. Όπως προέκυψε, κάθε νοικοκυριό της χώ-
ρας καταναλώνει κατά μέσο όρο 13.994 kWh
ετησίως για την κάλυψη των ενεργειακών του
αναγκών. Το καύσιμο που χρησιμοποιείται πε-
ρισσότερο για τη θέρμανση χώρων, το μαγείρε-
μα και την παραγωγή ζεστού νερού είναι το πε-
τρέλαιο με ποσοστό 60,3%. Ακολουθούν τα
καυσόξυλα με ποσοστό 23,8% και το φυσικό αέ-
ριο με ποσοστό 7,4%. Επίσης, τρία στα δέκα νοι-
κοκυριά χρησιμοποιούν εκτός του κύριου συ-
στήματος θέρμανσης και κάποιο
συμπληρωματικό σύστημα, όπως τζάκι
(32,3% ), ανεξάρτητες μονάδες κλιματισμού
(28,2%) και φορητές ηλεκτρικές συσκευές
(26,5%). Σε ό,τι αφορά την ηλεκτρική

ενέργεια που καταναλώνουν τα νοικοκυριά
ετησίως, το 38,4% χρησιμοποιείται για το μαγεί-
ρεμα, το 14,7% για τη λειτουργία του ψυγείου,
το 10,6% για τη λειτουργία του πλυντηρίου ρού-
χων, το 6,6% για τον φωτισμό και το 4,9% για

την ψύξη της κατοικίας. Τέλος, η κατανάλωση
ηλεκτρικής ενέργειας και πετρελαίου θέρμαν-
σης είναι υψηλότερη στις αστικές περιοχές, ενώ
στις αγροτικές περιοχές η χρήση καυσόξυλων
είναι αυξημένη.

Φωτοβολταϊκά: «Κούρεμα» ή… «γδάρσιμο»;

1) Μαθηματικά
2) Φυσική
3) Χημεία
4) Αρχαία
5) Λατινικά
6) Κείμενα
7) Ιστορία

8) Έκθεση
9) Βιολογία
10) Ηλεκτρολογία
11) Βιοχημεία
12) Οικονομικά
13) Πληροφορική

Γυμνάσιο
Λύκειο (Ενιαίο, ΕΠΑΛ)

ΒΟΛΟΣ: Σουρή 3 – Τηλ.: 24210-46557, 52570 Fax: 24210-46557 – email: dias23@otenet.gr
Ν. ΙΩΝΙΑ: Αναπαύσεως 17 - Τηλ.: 24210-64830, Fax: 24210-64830 – email: ndias23@otenet.gr

Εκπαιδευτήριο Βόλου

Εκπαιδευτήριο N. Ιωνίας

Διδάσκονται

ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟΣ ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΣ – ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ECDL
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ΤΟ ΠΡΩΤΟ ΘΥΜΑ ΤΩΝ ΜΕΤΑΛΛΑΓΜΕΝΩΝ
Οι γιατροί του νοσοκομείου Carlos III στη

Μαδρίτη επιβεβαίωσαν την Κυριακή κατά τη
διάρκεια μιας συνέντευξης Τύπου, το πρώτο
θανατηφόρο κρούσμα ανθρώπου από πρόσ-
ληψη γενετικά μεταλλαγμένης τροφής. Πρό-
κειται για τον 31χρονο Χουάν Πέδρο Ράμος,
ο οποίος πέθανε στις 7 Ιανουαρίου από ανα-
φυλακτικό σοκ, αφού έφαγε πρόσφατα γενε-
τικά τροποποιημένες ντομάτες που
περιείχαν γονίδια ψαριών! Σύμφωνα με τους
γιατρούς, η τροφή προκάλεσε στον Ράμος
μια «βίαιη και θανάσιμη αλλεργική αντί-
δραση». Η ομάδα των ειδικών υποστηρίζει
ότι μπόρεσε να εντοπίσει την αιτία της αλλερ-
γικής αντίδρασης: ο νεαρός είχε φάει για με-
σημεριανό γενετικά τροποποιημένες
ντομάτες, οι οποίες του προκάλεσαν αναφυ-
λαξία και οδήγησαν στο θάνατό του. Ο
31χρονος, ο οποίος γνώριζε ότι ήταν αλλερ-
γικός, αμέσως έκανε μια ένεση επινεφρίνης
στον εαυτό του, αλλά η κατάσταση της
υγείας του εξακολουθούσε να χειροτερεύει.
Ο θάνατος του Ράμος επιβεβαιώθηκε μία
μόλις ώρα μετά την άφιξή του στο νοσοκο-
μείο. Οι ιατρικοί ερευνητές και οι ιατροδικα-
στές του νοσοκομείου Carlos III έπρεπε να
διεξαγάγουν πολλά τεστ και αναλύσεις προ-
τού καταλήξουν στο τι οδήγησε στο θάνατο

του Ράμος συνέπεια μιας αλλεργικής αντί-
δρασης στα θαλασσινά, αφού το μόνα που
εκείνος είχε καταναλώσει ήταν ένα σάν-
τουιτς με μπέικον, μαρούλι και ντομάτα και
ένα αναψυκτικό διαίτης. Έμειναν έκπληκτοι,
όταν διαπίστωσαν ότι η ντομάτα που είχε

φάει, όχι μόνον περιείχε αλλεργιογόνα σχετι-

ζόμενα με τα ψάρια, αλλά και μερικά γονίδια

ανθεκτικά στην αντιβίωση, τα οποία απέτρε-

ψαν τα λευκά αιμοσφαίρια στο αίμα του

Ράμος να καταπολεμήσουν την αλλεργία και

να τον σώσουν.

Εθνική Επιτροπή κατά των Γ.Τ.Ο.
Με το άρθρο 60 του Ν.

4277/2014 ψηφίστηκε από τη
Βουλή η συγκρότηση και λει-
τουργία «Εθνικής Επιτροπής για
την αποτροπή της Καλλιέργειας
Γενετικά Τροποποιημένων Οργα-
νισμών στην Ελλάδα». Πρόκειται
για άμισθη Εθνική Επιτροπή που
συγκροτείται με κοινή απόφαση
των Υπουργών Υγείας, Αγροτικής
Ανάπτυξης και Τροφίμων και Πε-
ριβάλλοντος Ενέργειας και Κλι-
ματικής Αλλαγής. Θα εισηγείται
προς τις αρμόδιες υπηρεσίες
των Υπουργείων τις πολιτικές για
την ανάσχεση της καλλιέργειας
Γενετικά Τροποποιημένων Οργα-
νισμών και τα απαιτούμενα
εθνικά μέτρα απαγόρευσής
τους. Η ενδεκαμελής Επιτροπή
συναπαρτίζεται από τους εκά-
στοτε Γενικούς Γραμματείας των
Υπουργείων Π.Ε.Κ.Α., και Αγροτι-

κής Ανάπτυξης και Τροφίμων,
τον Πρόεδρο της Επιτροπής Πε-
ριβάλλοντος της Βουλής, τον

Πρόεδρο της Επιτροπής Παρα-
γωγής και Εμπορίου, τον Πρό-
εδρο της Επιτροπής Κοινωνικών

Υποθέσεων, τον Γενικό Διευ-
θυντή Περιβάλλοντος του
ΥΠΕΚΑ, τον Γενικό Διευθυντή
Φυτικής Παραγωγής, τον Γενικό
Διευθυντή Γεωργικών Εφαρμο-
γών και Ερευνας του Υπουργείου
Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφί-
μων, τον Γενικό Διευθυντή Δημό-
σιας Υγείας και Ποιότητας Ζωής
του Υπουργείου Υγείας, εκπρό-
σωπο Μ.Κ.Ο που δραστηριοποι-
είται στην Ελλάδα για θέματα
ΓΤΟ, κι έναν εκπρόσωπο της πα-
νεπιστημιακής κοινότητας οριζό-
μενο από τη Σύνοδο των
Πρυτάνεων. Τον συντονισμό της
Επιτροπής θα έχει ο Γενικός
Γραμματέας του ΥΠ.Ε.Κ.Α. Οι
ΜΚΟ εκπροσωπούνται από το
στέλεχος της Greenpeace Έλενα
Δανάλη, με αναπληρώτρια την
Αλεξάνδρα Μεσαρέ.



Τελικά, με βάση τη δήλωση του πρ. προέδρου
της ΔΕΗ θα εγκατασταθεί στο Ν. Κοζάνης νέα
λιγνιτική μονάδα της ΔΕΗ, ισχύος 450 MW.  

Η απόφαση αυτή, που ελήφθη μετά από πολ-
λές παλινωδίες της ΔΕΗ και της κυβέρνησης,
καθώς και τις ασφυκτικές πιέσεις των τοπικών
παραγόντων, έρχεται να διαιωνίσει ένα ενερ-
γειακό μοντέλο, το οποίο μας έχει κατατάξει
στην πιο βρώμικη χώρα της Ευρώπης στον
τομέα παραγωγής ενέργειας.  

Οι τοπικοί άρχοντες, η Νομαρχιακή και Το-
πική αυτοδιοίκηση από κοινού με τους συνδι-
καλιστές της ΔΕΗ και τα Εργατικά Κέντρα
επέλεξαν να στηρίξουν και να παρατείνουν
αυτό ακριβώς το ενεργειακό μοντέλο που μας
έχει οδηγήσει στο σημερινό περιβαλλοντικό και
ενεργειακό αδιέξοδο.

Η ευθύνη για μια τέτοια αναχρονιστική επι-
λογή είναι αποκλειστικά της εγχώριας ηγεσίας
και του πολιτικού προσωπικού των κομμάτων
(όσον αφορά το τοπικό μερίδιο), ενώ η κεν-
τρική πολιτική ευθύνη προφανώς και βαραίνει
τη ΔΕΗ και την Κυβέρνηση.

Η Οικολογική Κίνηση Κοζάνης δέχθηκε ότι ο

λιγνίτης θα παραμείνει βασικό καύσιμο για αρ-
κετά χρόνια ακόμη, αλλά με μια σαφή μείωση
σύμφωνα με την παγκόσμια πρακτική (Βρετα-
νία, Γερμανία, κλπ), αλλά και τις διεθνείς υπο-
χρεώσεις μας. Πρότεινε η Οικολογική Κίνηση
μια προγραμματισμένη σταδιακή μείωση της
λιγνιτικής ισχύος, η οποία θα πρέπει φυσικά να
συνοδευτεί με γενναία ανταλλάγματα, κίνητρα
και επενδύσεις στις περιοχές που πλήττονται

από τη συρρίκνωση της λιγνιτικής παραγωγής
(Ν. Κοζάνης, Αρκαδίας, κλπ). Κατέθεσε φυσικά
και τις προτάσεις της για τις ήπιες μορφές
ενέργειας, την εξοικονόμηση, την πολιτική απο-
κέντρωση ισχύος. Έκανε όλον αυτό τον αγώνα
της χωρίς  να υπολογίσει κανένα πολιτικό κό-
στος. Δυστυχώς δεν εισακούστηκε. Κέρδισε και
πάλι ο λαϊκισμός και ο αγοραίος πολιτικαντι-
σμός.
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Κι άλλος λιγνίτης στην Κοζάνη

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ: ΔΙΣ ΕΚΤΟΣ ΟΡΙΩΝ 
Η ΑΤΜΟΣΦΑΙΡΙΚΗ ΡΥΠΑΝΣΗ

Υπερδιπλάσιες τιμές ρύπανσης της
ατμόσφαιρας από τα ανώτατα όρια της
Ευρωπαϊκής Ένωσης καταγράφηκαν
στη Θεσσαλονίκη παραμονές των εορ-
τών. Βασική αιτία της αύξησης αιωρού-
μενων σωματιδίων φαίνεται πως είναι
τα αυτοκίνητα και ειδικά τα παλαιάς τε-
χνολογίας πετρελαιοκίνητα ταξί, φορ-
τηγά και λεωφορεία, σύμφωνα με το
Εργαστήριο Ελέγχου Ρύπανσης Περι-

βάλλοντος του Α.Π.Θ. Επισημαίνεται ότι
οι πηγές που έχουν ταυτοποιηθεί ως ευ-
θυνόμενες για τα εισπνεύσιμα αιωρού-
μενα σωματίδια στη Θεσσαλονίκη εκτός
από την κυκλοφορία των αυτοκινήτων
είναι η καύση πετρελαίου (οικιακή ή βιο-
μηχανική), η επαναιώρηση της σκόνης
των δρόμων, καθώς και οι βιομηχανικές
μεταλλουργικές και οικοδομικές δρα-
στηριότητες. 

Διεθνής έρευνα: Νέφος και 
εξ Αθηνών "πνίγει" την Κρήτη

Πάνω από τα όρια είναι κατά τη διάρκεια του κα-
λοκαιριού τα επίπεδα ατμοσφαιρικής ρύπανσης
στην Κρήτη, ενώ το φωτοχημικό νέφος των Αθηνών
φτάνει έως εκεί. Τα επίπεδα της ατμοσφαιρικής ρύ-
πανσης στις ελληνικές πόλεις είναι πολλές φορές
υψηλότερα από αυτά που θέτει η ΕΕ. Τα αίτια για
τις υψηλές αυτές συγκεντρώσεις, σύμφωνα με τον
κ. Λαζαρίδη επίκουρο καθηγητή του Πολυτεχνείου
Κρήτης, είναι: φωτοχημικοί ρύποι (το καλοκαίρι
υπάρχουν αντιδράσεις λόγω της ηλιακής ακτινοβο-
λίας), oι εκπομπές από αστικά κέντρα της Eλαδάς
που μεταφέρονται και στην Κρήτη, η μεγάλη συγ-
κέντρωση ρύπων λόγω ξηρασίας, τα ποντοπόρα
πλοία που περνάνε από την Κρήτη, οι φωτιές στα
δάση, η σκόνη της Σαχάρας.
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ΚΛΙΜΑΤΙΚΗ ΑΛΛΑΓΗ ΚΑΙ Ε.Ε. 
Στο περιθώριο της Συνδιάσκεψης του ΟΗΕ

για το κλίμα που πραγματοποιήθηκε στη Βαρ-
σοβία δόθηκε στη δημοσιότητα η αξιολόγηση
και κατάταξη των 58 μεγαλύτερων οικονο-
μιών του πλανήτη σε σχέση με τις επιδόσεις
τους γύρω από την αντιμετώπιση της κλιματι-
κής αλλαγής. Για την κατάταξη χρησιμοποι-
ήθηκαν συνολικά 15 δείκτες σε 5 κατηγορίες:
επίπεδα εκπομπών, εξέλιξη εκπομπών, ΑΠΕ,
εξοικονόμηση και πολιτικές. Οι αξιολογητές
επέλεξαν να αφήσουν κενές τις 3 πρώτες θέ-
σεις της κατάταξης, καθώς καμία χώρα δεν
αξιολογείται πως έχει «πολύ καλές» επιδόσεις
για το κλίμα. Όπως και πέρυσι, η Ελλάδα θε-
ωρείται πως έχει «πολύ κακές» επιδόσεις και
αξιολογείται ως η δεύτερη χειρότερη χώρα
της Ε.Ε., ενώ σε ό,τι αφορά επιμέρους δεί-
κτες, είναι χαρακτηριστικό πως αξιολογείται
θετικά στην εξέλιξη των εκπομπών από  κτίρια
και  αεροπλοΐα, αλλά  εξαιρετικά κακή στις
διεθνείς και τις εθνικές πολιτικές για το κλίμα.
Σε παγκόσμιο επίπεδο, τις καλύτερες επιδό-
σεις έχει η Δανία, ακολουθούμενη από τη
Βρετανία, την Πορτογαλία και τη Σουηδία. 

Αέρια του θερμοκηπίου: νέο ρεκόρ 
Σύμφωνα με τον Παγκόσμιο Μετεωρολογικό

Οργανισμό, η συγκέντρωση των αερίων του
θερμοκηπίου στην ατμόσφαιρα έφτασε σε νέο
ρεκόρ το 2012, συνεχίζοντας ανοδική τάση, η
οποία θεωρείται ως κινητήρια δύναμη στην αλ-
λαγή του κλίματος, που θα διαμορφώσει το μέλ-
λον του πλανήτη μας. Το διοξείδιο του άνθρακα
είναι το πιο σημαντικό αέριο του θερμοκηπίου
που εκπέμπεται από ανθρώπινες δραστηριότη-
τες, όπως η καύση ορυκτών καυσίμων και η
αποψίλωση των δασών, ενώ σύμφωνα με το
δελτίο του WMO, σε παγκόσμια κλίμακα η πο-

σότητα του CO2 στην ατμόσφαιρα έφτασε τα
393,1 μέρη ανά εκατομμύριο το 2012 ή το
141% των προ-βιομηχανικών επιπέδων.  Με
λίγα λόγια οι παρατηρήσεις αυτές  καταδει-
κνύουν πως ο εγκλωβισμός της θερμότητας
από τα αέρια του θερμοκηπίου που προέρχον-
ται από τις ανθρώπινες δραστηριότητες έχει
αναστατώσει την φυσική ισορροπία της ατμό-
σφαιρας και αποτελεί μια σημαντική συμβολή
στην αλλαγή του κλίματος: ο καιρός γίνεται πιο
ακραίος, οι πάγοι και οι παγετώνες λιώνουν και
η στάθμη των θαλασσών ανεβαίνει.

Σύμφωνα με έρευνα της Διεθνούς Επιτροπής Όζοντος σε συνεργα-
σία με το Παγκόσμιο Κέντρο Χαρτογράφησης,  η τρύπα στο στρώμα
όζοντος πάνω από την Ανταρκτική έχει λάβει μέχρι σήμερα διάσταση
26  εκατομμυρίων τετραγωνικών χιλιομέτρων, δηλαδή επιφάνεια όσο
200 Ελλάδες ή 2,5 Ευρώπες,  αν και συμπληρώθηκαν πρόσφατα 18
χρόνια από την υπογραφή του Πρωτοκόλλου του Κιότο (Μόντρεαλ
1987, περιορισμός ουσιών που καταστρέφουν το όζον). Επισημάν-
θηκε  ότι η Μεσόγειος μαζί με την Καλιφόρνια, νότια Αυστραλία και

Χιλή, λόγω της μεγάλης ηλιοφάνειας, είναι ιδιαίτερα ευάλωτες στη
συνεχιζόμενη μείωση του όζοντος, ενώ υπολογίζεται ότι στον μέσο
κάτοικο μιας αναπτυγμένης χώρας αναλογεί ετησίως η καταστροφή
τεσσάρων τόνων του προστατευτικού στρώματος!  Απόρροια της κα-
τάστασης είναι ότι ο κάτοικος των μέσων και μεγάλων γεωγραφικών
πλατών υφίσταται τις σχετικές αρνητικές συνέπειες της αύξησης της
επικίνδυνης υπεριώδους ηλιακής ακτινοβολίας σε επιπλέον ποσοστό
6-14%. 

Η ΑΥΤΟΚΡΑΤΟΡΙΑ ΤΟΥ ΟΖΟΝΤΟΣ



Τα σπίτια μας ζουν
με ήλιο και αέρα» 

«Το σπίτι μας είναι το πρώτο,
ίσως, βιοκλιματικό σπίτι στην Ελ-
λάδα, αφού κτίστηκε το 1990»,
τονίζει στα «ΝΕΑ» η αρχιτέκτων κ.
Έλλη Γεωργιάδου που διαθέτει
στο Πανόραμα Θεσσαλονίκης μια
οικολογική μονοκατοικία 120 τε-
τραγωνικών μέτρων. 

Με λίγα λόγια οικολογικό σπίτι,
είναι αυτό που αξιοποιεί το φυ-
σικό μικροκλίμα της περιοχής,
καταναλώνει πολύ λίγη ενέργεια
για να θερμανθεί και να δροσι-
στεί, ανακυκλώνει όλα τα απορ-
ρίμματα που παράγει και
αξιοποιεί στον μέγιστο δυνατό
βαθμό τον φυσικό φωτισμό.  

Οι μονάδες παραγωγής ηλια-
κής ενέργειας στις ερήμους με
τη χρήση ειδικών κατόπτρων
έχουν τη δυνατότητα να παρά-
γουν μέχρι και 25% της παγκό-
σμιας ηλεκτρικής ενέργειας
μέχρι το 2050, σύμφωνα με νέα

έκθεση, με συμμετέχοντες την
Greenpeace, Ευρωπαϊκή Ένωση
Ηλιοθερμικού Ηλεκτρισμού (ES-
TELA) και την  ομάδα So-
larPACES της Διεθνούς
Υπηρεσίας Ενέργειας (ΙΕΑ). Συγ-
κεκριμένα αναφέρεται ότι η συγ-

κέντρωση ηλιακής ενέργειας
μπορεί να καλύψει το 7% των
παγκόσμιων ενεργειακών αναγ-
κών μέχρι το 2030, και το ένα
τέταρτο μέχρι το 2050, με βα-
σική προϋπόθεση την αύξηση
των επενδύσεων κατά 21 δισε-

κατομμύρια δολάρια κάθε χρόνο
μέχρι το 2015, και 174 δισεκα-
τομμύρια μέχρι το 2050. Με
αυτό τον τρόπο, οι μονάδες πα-
ραγωγής ηλιακής ενέργειας θα
έχουν δυνατότητα παραγωγής
1.500 γιγαβάτ μέχρι το 2050. 

ΦΥΣΗ
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5,5% ΑΠΕ στην Ελλάδα
Η συνεισφορά των Ανανεώσιμων Πηγών Ενέρ-

γειας (ΑΠΕ) στο εθνικό ενεργειακό ισοζύγιο
ήταν 5,5% το 2006. Το 70% αυτών προέρχεται
από τη βιομάζα που καταναλώνεται στον οι-
κιακό τομέα και τα μεγάλα υδροηλεκτρικά ερ-
γοστάσια. Η ηλεκτροπαραγωγή από
συμβατικές ΑΠΕ στην Ελλάδα (μη συμπεριλαμ-
βανομένων των μεγάλων υδροηλεκτρικών) πα-
ρουσιάζει σημαντική αύξηση τα τελευταία
χρόνια. Σταθερά αυξανόμενη εξέλιξη είχαν τα
αιολικά, τα μικρά υδροηλεκτρικά και η βιομάζα
κατά τα τελευταία χρόνια, ενώ ήδη γίνεται πολύ
αισθητή και η συνεισφορά των φωτοβολταϊκών.
Η συνολική παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας
από ΑΠΕ, στην περίοδο 2004-2006, παρουσιά-
ζει αύξηση 30%. Δυστυχώς, μετά τα πιλοτικά
φωτοβολταϊκά συστήματα στην Κύθνο και την
Κρήτη η ανάπτυξη νέων συστημάτων δεν εξε-
λίχθηκε με σημαντικούς ρυθμούς. Η χρήση των
βιοκαυσίμων στην Ελλάδα είναι σε φάση εκκί-

νησης, ενώ σύμφωνα με την 3η Εθνική Έκθεση
της Ελλάδας για τα βιοκαύσιμα, από το τέλος

του 2005 και μέσα στο 2006 λειτουργούν ήδη
τέσσερις εταιρίες παραγωγής βιοντίζελ.

ΗΛΙΑΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑ: ΛΥΣΗ ΣΤΟ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΟ; 



Η Επιτροπή Ποιότητας Ζωής του Δήμου Βόλου, την Παρα-
σκευή 30-1-2015, γνωμοδότησε αρνητικά πάνω στη μελέτη
περιβαλλοντικών επιπτώσεων για χρήση κοκκοποιημένου
ελαστικού, ως καύσιμου, στην παραγωγή ασβέστου, της
ασβεστοποιίας με την επωνυμία «ΘΕΣΣΑΛΙΚΗ ΑΣΒΕΣΤΟΠΟΙΙΑ
– CaO HELLAS Α.Β.Ε.Ε.», που βρίσκεται στη Β’ ΒΙ.ΠΕ. Βόλου.

Η προσπάθεια να ποτίζονται με καρκίνο οι πολίτες του
Βόλου δεν πέρασε από την Επιτροπή.

Η λεγόμενη πούδρα ελαστικών αποτελεί ένα υλικό που
αναμφισβήτητα παράγει ρύπους
κατά την καύση του. Από τους πιο
επικίνδυνους είναι οι διοξίνες, οι
οποίες ευθύνονται για πολλές μορ-
φές καρκινογενέσεων. Εκτός των
άλλων ευθύνονται για τερατογενέ-
σεις, δερματικές ασθένειες και πα-
θήσεις του ήπατος.

Θυμίζουμε ότι παλιότερα η τότε
Νομαρχία Μαγνησίας είχε αρνη-
θεί στην ΑΓΕΤ την καύση ελαστι-
κών, ακριβώς λόγω της
επικινδυνότητας της καύσης του
υλικού αυτού στην υγεία των πολι-
τών.

Ζητάμε από την Περιφέρεια Θεσ-
σαλίας να πάψει επιτέλους να εγ-
κρίνει την καύση επικίνδυνων
υλικών σε όποια βιομηχανία θέλει
να κερδοσκοπήσει σε βάρος της
υγείας των πολιτών.

ΕΛΛΑΔΑ
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Η ομορφιά δεν κρύβεται

στην αγκαλιά της χίμαιρας.

Παίρνει δύναμη από την ανάσα 

της αγάπης

και υψώνεται πάνω 

από την καθημερινότητα

Περιβαλλοντική 
Πρωτοβουλία:

Όχι στην καύση
ελαστικών



ΕΛΛΑΔΑ
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l Η Κάρλα έχει σοβαρά προ-
βλήματα. Σχεδόν τρία χρόνια
έχει να μπει νερό στη λίμνη. Και
αν δεν συμβεί αυτό, το καλο-
καίρι δεν θα υπάρχει λίμνη και
θα κληθούμε να επιστρέψουμε
όσα έχει καταβάλει η Ε.Ε. για
την ανασύσταση της λίμνης. Οι
οικολογικοί φορείς έκαναν το κα-
θήκον τους. Πίεσαν όσο μπορού-
σαν.  Η Περιφέρεια Θεσσαλίας
έχει πλέον το λόγο και την ευ-
θύνη.
l Ήδη πάνω από 1.000 πελε-
κάνοι έχουν εγκατασταθεί στην
Κάρλα και αυτό αναδεικνύει τη
μεγάλη περιβαλλοντική αξία
της λίμνης, που ζητάει τη διά-
σωσή της.

l Επιτέλους απομακρύνθηκε ο
Κένταυρος από το κεντρικό ση-
μείο της Αγριάς που ήταν αυθαί-
ρετα τοποθετημένος. Εκτός του
αντιαισθητικού του πράγματος,
ο Δήμος Βόλου πρέπει να κατα-
βάλει 56.000 ευρώ σε πρό-
στιμα!
l Ο πλαστικός Βόλος δεν έχει
προηγούμενο. Οι καταστηματάρ-
χες των κατ’ ευφημισμό «πεζό-
δρομων», αλλά και της
παραλίας, έχουν εκτραχυνθεί.
Ούτε πεζός δεν μπορεί να περά-
σει πλέον από τα υπαίθρια κατα-
στήματά τους και το πλαστικό
κυριαρχεί παντού, ενώ ο Δήμος
Βόλου χαρίζει συνεχώς πρό-
στιμα. Γίναμε «Πλαστικό Μο-
νακό»!

l Πριν κάνει το Βόλο, Μο-
νακό, μήπως μπορεί να απαλλά-
ξει την παραλία από τις
πλαστικούρες;

l Ο Μουτζούρης, το τραινάκι
του Πηλίου, που δεν είναι πλέον
μουτζούρης αφού είναι πετρε-
λαιοκίνητος, σημείωσε αύξηση
κίνησης και εσόδων το 2014.
Και φυσικά αποτελεί μια εξαιρε-
τική τουριστική ατραξιόν για
την περιοχή της Μαγνησίας.

l Κάθε μέρα και ένα περιστα-
τικό καρκίνου εμφανίζεται στη
Μαγνησία. Τρεις νέοι με καρ-
κίνο εμφανίζονται κάθε εβδο-
μάδα στο Αχιλλοπούλειο
νοσοκομείο. Αλλά κανένα μέτρο
δεν παίρνεται για την αντιμετώ-
πιση του μεγάλου αυτού προβλή-
ματος, αν και οι αιτίες είναι, από
λίγο ως πολύ, γνωστές. Ο αέρας
που αναπνέουμε, το νερό που
πίνουμε, οι τροφές που τρώμε.
Ζητείται λύση.
l Το υπαρκτό πρόβλημα των
αδέσποτων στην πόλη του
Βόλου δεν είναι σωστό να λυθεί
με «Αμυγδαλέζες» σκύλων,
όπως αυτή των Γλαφυρών. Οι φι-
λοζωικές οργανώσεις καταγγέλ-
λουν τις άθλιες συνθήκες
φιλοξενίας του καταφυγίου
αυτού.

l Την ίδια στιγμή που ανακοι-
νώνεται το τέλος της περισυλλο-
γής αδέσποτων εξαγγέλλεται
νέα προσπάθεια. Το κυνοκομείο
του Δήμου Βόλου είναι σε κα-
ραντίνα. Έχει τέλος αυτή η ιστο-
ρία;
l Με φόλα κάποιου τέρατος
θανατώθηκε συμπαθέστατος και
άκακος σκυλάκος, ονόματι
Έκτωρ. Οι καταστηματάρχες
του κέντρου του Βόλου, που τον
φρόντιζαν, στενοχωρήθηκαν
πάρα πολύ.
l Θετική ήταν η αντιμετώπιση,

από την Επιτροπή Ποιότητας
Ζωής του Δήμου Βόλου, της συ-
νολικής απαίτησης πολιτών και
φορέων της περιοχής Μαγνη-
σίας, να μη δοθεί θετική γνω-
μοδότηση για την καύση
κοκοποιημένων ελαστικών από
ασβεστοποιία της Β΄ ΒΙΠΕ.

l Χωρίς ουσιαστική ανακύ-
κλωση απορρίπτονται στο ΧΥΤΑ
του Βόλου 100.000 τόνοι σκου-
πίδια το χρόνο!
l Το θέμα της διαχείρισης
των απορριμμάτων είναι πολύ
σοβαρό θέμα για να αντιμετωπί-
ζεται επιπόλαια από τη Δημο-
τική Αρχή Βόλου, αλλά και το
ΣΥΔΙΣΑ. Η προχειρότητα με την
οποία συνεδρίασε σχετικά το Δη-
μοτικό Συμβούλιο δεν δείχνει αν-
τιστοιχία με τη σοβαρότητα
του θέματος.
l Τα σχέδια διαχείρισης των
απορριμμάτων της πόλης του
Βόλου είναι ακριβά. Αυτό σημαί-
νει ότι οι πολίτες θα ακριβοπλη-
ρώνουν τα σκουπίδια που
παράγουν. Καμία συζήτηση
όμως δεν γίνεται για τρόπους
μείωσης της παραγωγής των
απορριμμάτων.

l Οι περιπέτειες του Φράγματος
Παναγιώτικο στο Πήλιο δεν έχουν
τέλος. Λάθος σχεδιασμός, λάθος
εκτέλεση και πρόβλημα αξιοποί-
ησής του. Κατά τα άλλα θα τρο-
φοδοτούσε με νερό την επένδυση
του Αλατά!!! Φορτούνα εν κρα-
νίω…
l Δέκα διαιτολόγοι διατροφο-
λόγοι του Βόλου παρέδωσαν ποσό-
τητες τροφίμων στην κουζίνα
αλληλεγγύης της οποίας ψυχή
είναι η Αγγελική Ιωαννίτη, που
είναι και μέλος της Διοίκησης της

Περιβαλλοντικής Πρωτοβουλίας
Μαγνησίας.
l Το όφελος είναι διπλό. Και οι
πελάτες κάνουν τη δίαιτά τους και
αυτούς που δεν έχουν να φάνε
βοηθάνε.
l Καλώδια 300 κιλών αφαίρε-
σαν δύο άτομα από επιχείρηση του
Βόλου. Ο ένας, 29 χρονών, συνελή-
φθη, ενώ καταζητείται ο συνεργός
του.

l Επίσης, άγνωστοι  προς το
παρόν, άδειασαν ολόκληρο εργο-
στάσιο στη Β΄ ΒΙΠΕ. Η ικανό-
τητα της αστυνομίας ελπίζουμε
για μια ακόμα φορά να φέρει
αποτέλεσμα.
l Έρευνα της Γεωπονικής Σχο-
λής του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας
έδειξε ότι λίγοι πολίτες θεωρούν
υποχρέωσή τους να φροντίζουν τα
δέντρα έξω από το σπίτι τους.
Υπάρχουν και χειρότερα όμως.
Υπάρχουν πολλές νοικοκυρές που
θα ήθελαν να κόψουν τα δέντρα
έξω από το σπίτι τους για να μη μα-
ζεύουν τα φύλλα από το πεζοδρό-
μιο!
l Πρόκειται να γίνει βιοκλιμα-
τική αναβάθμιση της πλατείας
του Βελεστίνου με προϋπολογισμό
370.000 ευρώ.
l Ο πόλεμος και τα προβλήματα
είναι άνευ προηγουμένου στη
ΔΕΥΑΜΒ, που κάποτε ήταν μια αν-
θούσα επιχείρηση. Κρίμα…
l Πολύ συχνά μετατρέπεται σε
σκουπιδότοπος ο Κραυσίνδωνας
και με την πρώτη βροχή τα πλα-
στικά και άλλα σκουπίδια καταλή-
γουν στη θάλασσα. Ας μην
απορούμε μετά γιατί μερικές
φορές κολυμπάμε παρέα με τα
σκουπίδια! Κάτι πρέπει να κάνει ο
Δήμος Βόλου. Καμιά φορά και τα
σκουπίδια έχουν ταυτότητα…
l Ενώ η παράνομη υλοτομία
οργιάζει, το Δασαρχείο Βόλου περί
άλλων τυρβάζει. Συνεχώς γίνονται
καταγγελίες για παράνομη υλοτο-
μία και στην Περιβαλλοντική Πρω-
τοβουλία. Αλλά στου κωφού την
πόρτα…

O Ντόπιος Μπαξεβάνος
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ΝΑ ΣΩΘΕΙ Η ΔΕΥΑΜΒ
Η Περιβαλλοντική Πρωτοβουλία Μαγνησίας

εκφράζει την ανησυχία της για τις δυσάρεστες
εξελίξεις που αφορούν στη ΔΕΥΑΜΒ και τα
σύννεφα που έχουν μαζευτεί πάνω από την επι-
χείρηση αυτή, που είναι κοινής ωφέλειας. Μια
επιχείρηση πολύ σημαντική για την ποιότητα
ζωής των κατοίκων του πολεοδομικού συγκρο-
τήματος Βόλου.

Λάθη και «λάθη», τα οποία η οργάνωσή μας
έχει καταγγείλει κατά καιρούς, έχουν αφυδα-
τώσει τη ΔΕΥΑΜΒ, την οδήγησαν στην απα-
ξίωση και κινδυνεύουν να τη διαλύσουν. Πολλά
ερωτήματα και καταγγελίες για διάφορα σκάν-
δαλα στην επιχείρηση αυτή έχουν μείνει ανα-
πάντητα και η πόλη μας βιώνει τα χειρότερα,
όσον αφορά την ποιότητα και την τιμή του βα-
σικού αυτού αγαθού που λέγεται νερό.

Διαχωρίζουμε τις ευθύνες των απλών στελε-
χών της επιχείρησης, που πολλά από αυτά με
αυταπάρνηση εκπληρώνουν τις υποχρεώσεις
τους, με άλλα που ευθύνονται για την απα-
ξίωση, στην οποία έχει οδηγηθεί η αυτή. Επι-
χείρηση που κινδυνεύει να οδηγηθεί στην
ιδιωτικοποίηση, με ότι αυτό συνεπάγεται.

Καλούμε τη νυν διοίκηση της ΔΕΥΑΜΒ να κα-
ταβάλει κάθε προσπάθεια για την εξυγίανση
της επιχείρησης και να απομακρύνει κάθε
σκέψη και κίνδυνο για την ιδιωτικοποίησή της.

Είναι γεγονός ότι παρά τις επι-
φυλάξεις που υπήρχαν για τη
ρύθμιση της κυκλοφορίας στις
οδούς Ιάσονος και Δημητριάδος,
το μέτρο πέτυχε. Το ερώτημα
είναι αν θα ληφθούν και άλλα
μέτρα που θα αναμορφώνουν
την εικόνα της πόλης.

Η προηγούμενη Δημοτική Αρχή
επιδίωξε, μέσω κανονιστικών
αποφάσεων να τακτοποιήσει την
εικόνα της πόλης και κυρίως της
παραλίας, από τις αυθαίρετες
κατασκευές και τις πλαστικές πε-
ριφράξεις, αλλά ανεπιτυχώς. Το
θέμα όμως είναι σοβαρό. Δεν
επιτρέπεται μια τουριστική πόλη,
όπως είναι ο Βόλος, να εμφανίζει
μια απαράδεκτη κατάσταση που

προσβάλει την εικόνα της πόλης
και δημιουργεί καθεστώτα
τύπου τσαντιριού.

Ελπίζουμε ότι η νέα Δημοτική
Αρχή θα αποφασίσει, με κανονι-
στικές αποφάσεις, να σταματή-

σουν οι αυθαίρετες κατασκευές
που υπάρχουν και να βελτιωθεί
η εικόνα της πόλης, όχι μόνο
στην παραλία, αλλά και αλλού.
Οι καταστηματάρχες της παρα-
λίας οφείλουν να συνεργαστούν
με τη Δημοτική Αρχή σε αυτή
την κατεύθυνση, γιατί είναι και
προς το δικό τους συμφέρον και
προς το συμφέρον της πόλης Οι
πολίτες περιμένουν συγκεκρι-
μένα μέτρα και αποτελέσματα,
αφού ληφθεί υπόψη και το μέγε-
θος του κυρίως καταστήματος
σε σχέση με το δημόσιο χώρο
που καταλαμβάνει η επιχείρηση.

Αναμένουμε τα αποτελέσματα
αυτά .

Περιβαλλοντική Πρωτοβουλία:

ΝΑ ΒΕΛΤΙΩΘΕΙ Η ΕΙΚΟΝΑ ΤΗΣ ΠΟΛΗΣ

Η αμετροέπεια είναι κακός σύμβουλος

Διαμαρτύρεται ο κύριος Αντώνης Κουμιώτης ότι τον αδικεί η δικαιοσύνη, όταν το
μπλογκ voliotaki και η ιστοσελίδα e-volos ακολουθούν χυδαία γλώσσα και κατασυκοφαν-
τούν ασύστολα πολίτες. Στο στόχαστρό του βρέθηκε πρόσφατα ο εισαγγελέας κ. Καρα-
γιάννης σε σχετική εκδίκαση μήνυσης του τέως διευθυντή της εφημερίδας «Η ΘΕΣΣΑΛΙΑ»
κ. Θανάση Σαμαρά κατά του κ. Αντώνη Κουμιώτη, που οδήγησε σε καταδίκη του τελευ-
ταίου. Είναι τόσο αθώος ο κ. Κουμιώτης που στο σχετικό του άρθρο «φωτογραφίζει» τον
Κ. Βολιώτη, επαναλαμβάνοντας ανυπόστατες καταγγελίες για τις οποίες καταδικάστηκε
να πληρώσει 4.000 ευρώ στον ίδιο και 2.500 ευρώ στην Περιβαλλοντική Πρωτοβουλία
Μαγνησίας. Και αυτό παρά την απόφαση του δικαστηρίου να πληρώνει 1.000 ευρώ για
κάθε μελλοντική αναφορά στους παραπάνω. Ύστερα του φταίει η δικαιοσύνη…



Σύμφωνα με νέα επιστημονική
έρευνα, η συχνότητα των ατυχη-
μάτων στα εργοστάσια πυρηνι-
κής ενέργειας είναι 32 φορές
υψηλότερη απ’ αυτήν που είχε
παλαιότερα υπολογιστεί, με πιο
συχνό παράγοντα  το ανθρώπινο
λάθος. Παρόλα αυτά η Βρετανία
σήμερα ετοιμάζεται για την κα-
τασκευή νέων πυρηνικών σταθ-
μών παραγωγής ηλεκτρικής
ενέργειας, βασιζόμενη στην εμ-
πειρία της Κίνας, παραβλέπον-
τας, ωστόσο,  το γεγονός ότι η
ίδια η Κίνα οδεύει προς την πυ-
ρηνική καταστροφή. Κι αυτό
είναι κάτι που μπορεί να συμβεί,
αφού τα μέλη της βιομηχανίας
πυρηνικής ενέργειας βασίζονται
ως επί τω πλείστον  σε θεωρητι-
κούς υπολογισμούς, όταν μόνο η
εμπειρία μπορεί να παράσχει
πραγματική ακρίβεια. 

ΜΑΓΝΗΣΙΑ
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Η Φινλανδία, από την Κυριακή 11 Νοεμ-
βρίου, βιώνει  τη μεγαλύτερη χημική κατα-
στροφή στην ιστορία της όταν
παρατηρήθηκε σημαντική διαρροή νερού,
5.000 – 6.000 κυβικά μέτρα ανά ώρα, με
υψηλές συγκεντρώσεις νικελίου και ουρα-
νίου. Και η διαρροή σύμφωνα με τις πρώτες
εκτιμήσεις προκλήθηκε όταν εμφανίστηκε
ρήγμα στη λίμνη αποβλήτων ορυχείου. Η πε-
ρίπτωση της Φινλανδίας είναι ταυτόσημη με
την περίπτωση της Χαλκιδικής:
• Στη Φινλανδία όπως και στην Ελλάδα η

λειτουργία του ορυχείου παρουσιάστηκε
ως μια από τις μεγαλύτερες και πιο
ασφαλείς επενδύσεις.

• Στη Φινλανδία όπως και στην Ελλάδα
υπήρξαν αντιδράσεις από διαφορετικές
φωνές

• Στη Φινλανδία όπως και στην Ελλάδα
όσοι εξέφραζαν διαφορετική γνώμη κα-
ταγγέλθηκαν ως προβοκάτορες και εχ-
θροί της ανάπτυξης της χώρας.

• Στη Φινλανδία όπως και στην Ελλάδα οι
αρμόδιες αρχές και η εταιρεία υποστή-
ριξαν ότι η μελέτη περιβαλλοντικών επι-
πτώσεων έχει δώσει όλες τις λύσεις για
να μην υπάρξουν καταστροφικές επι-
πτώσεις.

Μόνο που εκεί, στη χώρα - πρότυπο του

ΥΠΕΚΑ, η δεξαμενή αποβλήτων έσκασε απο-
καλύπτοντας τη φούσκα και το παραμύθι
της ασφαλούς επένδυσης…

Το ρυπασμένο νερό έχει ήδη πλημμυρίσει
αρκετά χιλιόμετρα μέσα από ρέματα και πο-
τάμια. Οι γύρω όρμοι και οι λίμνες έχουν ρυ-

πανθεί με τοξικό νικέλιο.
Οι όμορφες λίμνες και τα ποτάμια με γλυκά

νερά είναι το πολυτιμότερο αγαθό που έχει
η Φινλανδία. Κανείς δεν πίστευε ότι θα άφη-
ναν κάποιον να τα δηλητηριάσει. Αλλά το
έκαναν. Να γιατί αγωνίζονται στη Χαλκιδική!

Τοξική καταστροφή στη Φινλανδία

Η πορεία προς τον πυρηνικό όλεθρο

Τι είναι το Μπαομπάπ
Το Μπαοπάπ είναι ένας φιλόξενος χώρος στο κέντρο 

του Χαλανδρίου από το 2010.

Είναι ένα κατάστημα που προτείνει ένα διαφορετικό 

πρωτότυπο  τρόπο εμπορικών συναλλαγών.

Προτείνει συναλλαγές χωρίς εκμετάλλευση, 

με γνώμονα την αλληλεγγύη και την αλληλοϋποστήριξη. 

Ένας αυτόνομος χώρος που δεν ανήκει σε κάποια 

μεγάλη εταιρεία ή σε κάποια αλυσίδα καταστημάτων όπου

μπορεί να βρει κάποιος πρωτότυπα αντικείμενα.

Στο Μπαομπάπ μπορείτε να βρείτε:
• Τρόφιμα και αντικείμενα δίκαιου 

και αλληλέγγυου εμπορίου (fair trade)

• Αντικείμενα από ανακυκλωμένα 

ή επαναχρησιμοποιημένα υλικά

• Τρόφιμα και αντικείμενα 

από μικρούς παραγωγούς και συνεταιρισμούς

Αγίας Παρασκευής 30, Χαλάνδρι, Αθήνα, 210-6854325
URL: www.baobap.gr, Facebook:https://www.facebook.com/pages/Baobap/211713702190494
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Πνιγόμαστε στα σκουπίδια!
Τα στερεά απόβλητα αποτελούν ένα εντυ-

πωσιακό υποπροϊόν του πολιτισμού. Ο μέσος
άνθρωπος στις Ηνωμένες Πολιτείες πετάει
κάθε μήνα σκουπίδια που ισοδυναμούν με το
βάρος του σώματός του. Τον περασμένο
αιώνα, καθώς ο παγκόσμιος πληθυσμός αυ-
ξήθηκε και έγινε αστικός και πιο εύπορος, η
παραγωγή των αποβλήτων δεκαπλασιά-
στηκε. 

Μέχρι το 2025, η σημερινή παραγωγή στε-
ρεών αποβλήτων αναμένεται να διπλασια-
στεί, όταν αυτή τη στιγμή η διαχείριση των
στερεών αποβλήτων αποτελεί μία από τις με-
γαλύτερες δαπάνες στους δημοτικούς προ-
ϋπολογισμούς. Χώροι υγειονομικής ταφής
στη Σανγκάη, στη Σεούλ, στο Ρίο ντε Τζα-
νέιρο και στην Πόλη του Μεξικού θεωρούν-
ται οι μεγαλύτεροι στον κόσμο, αφού ο
καθένας από αυτούς δέχεται πάνω από
10.000 τόνους απορριμμάτων ημερησίως.
Καθώς οι κάτοικοι των πόλεων γίνονται
πλουσιότεροι και το βιοτικό επίπεδο σε όλο
τον κόσμο βελτιώνεται, η παγκόσμια παρα-
γωγή στερεών αποβλήτων αναμένεται να κο-
ρυφωθεί! Ενας κάτοικος μιας πόλης παράγει
διπλάσια ποσότητα αποβλήτων σε σχέση με
τους ανθρώπους που ζουν σε αγροτικές πε-
ριοχές με ανάλογη ευημερία. Το 1900, στα
αστικά κέντρα διέμεναν 220 εκατομμύρια
άνθρωποι, δηλαδή το 13% του πληθυσμού,

που παρήγαν λιγότερους από 300.000 τό-
νους σκουπιδιών ανά ημέρα. Μέχρι το 2000,
τα 2,9 δισεκατομμύρια άνθρωποι που ζού-
σαν στις πόλεις (49% του παγκόσμιου πληθυ-
σμού) παρήγαν πάνω από 3 εκατομμύρια
τόνους στερεών αποβλήτων ημερησίως.
Μέχρι το 2025, η ποσότητα αυτή θα έχει δι-
πλασιαστεί και θα είναι αρκετή για να γεμίσει
μια σειρά φορτηγών με σκουπίδια σε έκταση
5.000 χιλιομέτρων κάθε μέρα.

Ορισμένες χώρες παράγουν περισσότερα
απόβλητα από άλλες. Στην Ιαπωνία παρά-

γονται περίπου κατά ένα τρίτο λιγότερα
σκουπίδια ανά άτομο σε σχέση με τις Ηνω-
μένες Πολιτείες, παρά το γεγονός ότι έχουν
περίπου το ίδιο ακαθάριστο εγχώριο προϊόν
(ΑΕΠ) ανά κάτοικο. Οι προσπάθειες για τη
μείωση των αποβλήτων στις χώρες του ΟΟΣΑ
υπονομεύονται από τις τάσεις που καταγρά-
φονται στην Ανατολική Ασία, ιδιαίτερα στην
Κίνα. Η παραγωγή στερεών αποβλήτων στην
Κίνα αναμένεται να αυξηθεί από 520.550
τόνους ανά ημέρα το 2005 σε 1,4 εκατ. τό-
νους ανά ημέρα το 2025.

Η Γαλλία έκανε πίσω στο περιβάλλον
Η Κυβέρνηση της Δεξιάς στη

Γαλλία είχε ψηφίσει το 2009 αύ-
ξηση της φορολογίας για ορισμέ-
νες δραστηριότητες που
επιβαρύνουν το περιβάλλον. Για
παράδειγμα την επιβολή διοδίων
σε φορτηγά άνω των 3,5 τόνων,
σε δρόμους όπου δεν υπήρχαν
διόδια. 

Τα προβλεπόμενα έσοδα υπολο-
γίζονταν σε 1 δισ. ευρώ τον
χρόνο, ποσό που προοριζόταν για
τη χρηματοδότηση εναλλακτικών
δομών. Παράλληλα το μέτρο απο-
σκοπούσε σε παρότρυνση των
επιχειρήσεων να χρησιμοποιούν
μεταφορικά μέσα που προκαλούν
λιγότερη ρύπανση.

Τώρα ο Πρωθυπουργός της Γαλ-
λίας αποφάσισε την αναστολή της
εφαρμογής των περιβαλλοντικών
φόρων ύστερα από πιέσεις ενός
ισχυρού μετώπου αντίδρασης που
δημιουργήθηκε στη Βρετάνη.

Ύστερα από επείγουσα σύσκεψη
με συμμετοχή υπουργών και τοπι-
κών εκπροσώπων, ο Γάλλος πρω-
θυπουργός δήλωσε: «Αποφάσισα
την αναστολή εφαρμογής του οι-
κολογικού φόρου προκειμένου να
δοθεί ο απαραίτητος χρόνος για
διάλογο σε εθνικό και τοπικό επί-
πεδο. Αναστολή δεν σημαίνει κα-
τάργηση» πρόσθεσε, αφήνοντας
να εννοηθεί ότι παραπέμπει το
θέμα για αργότερα.
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Εγώ σκέφτομαι και υπολογίζω τα πάντα. Είπαμε να χιονίσει, αλλά όχι και έτσι!

Κορνές, αλλά τι κορνές!

Πιο Άνοιξη δε γίνεται!Η Άνοιξη δεν κρύβεται.
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Δελφίνια στην αιχμαλωσία
Το θάνατο 4 δελφινιών στο Αττικό Ζωολογικό

Πάρκο επιβεβαίωσε η Διεύθυνση Αγροτικής Οι-
κονομίας και Κτηνιατρικής της Περιφέρειας
Αττικής, μετά από έλεγχο που διενήργησε με
αφορμή καταγγελία για τον αριθμό των δελφι-
νιών που διατηρούνται στο πάρκο. Συγκεκρι-
μένα διαπιστώθηκαν ο θάνατος ενός ενήλικου
θηλυκού δελφινιού ηλικίας 11 ετών με την
ονομασία Gille (γνωστό και ως Κάλλια) το
2013, και 3 άλλων νεογέννητων δελφινιών τα
έτη 2012 και 2013, ηλικίας από 1 ημέρας
έως 2,5 μηνών.

Οι θάνατοι αυτοί καταδεικνύουν την αποτυ-
χία των προγραμμάτων αναπαραγωγής και τα
υψηλά ποσοστά θνησιμότητας στην αιχμαλω-
σία. Το στρες και οι θάνατοι των δελφινιών στα
δελφινάρια φέρνουν ξανά στο προσκήνιο το
αίτημα των οργανώσεων για απαγόρευση της
αιχμαλωσίας των κητωδών στη χώρα μας, αί-
τημα το οποίο ο τέως Υπουργός Περιβάλλον-
τος κος Μανιάτης είχε δεσμευτεί να εξετάσει
και το οποίο ουδέποτε εξέτασε.

ΤΙΓΡΕΙΣ: ΕΙΔΟΣ 
ΑΦΑΝΙΣΜΟ

Σύμφωνα με τα συμπεράσματα της διεθνής διάσκεψης για τη
Σύμβαση Διεθνούς Εμπορίου Απειλούμενων Ειδών, αποδεκατίζον-
ται οι τίγρεις σε όλο τον πλανήτη, αφού οι 13 ασιατικές χώρες
που φιλοξενούν το είδος απέτυχαν παταγωδώς να το προστατεύ-
σουν. Εκτιμάται ότι μόνο 3.200 τίγρεις έχουν απομείνει ελεύθερες
από τις 100.000 που υπήρχαν τον 20ο αιώνα, ενώ τρία από τα
έξι είδη έχουν σήμερα εξαφανιστεί. Σύμφωνα με τη WWF, οι κυ-
ριότερες απειλές για την τίγρη είναι η απώλεια των ενδιαιτημάτων
τους από την αλόγιστη επέκταση των ανθρώπινων δραστηριοτή-
των, το παράνομο εμπόριο και η κλιματική αλλαγή. 

Τα ζώα προστατεύονται πλέον

Τον Αύγουστο του 2013 καταγγέλθηκε στην τότε Δημοτική Αστυ-
νομία Λάρισας ότι στην περιοχή της Αγ. Μαρίνας, 67χρονος προ-
χώρησε στη θανάτωση 8 νεογέννητων κουταβιών και στην
κακοποίηση ενός ακόμη σκύλου.

Κουτάβια που βρέθηκαν θανατωμένα, σε νάιλον σακούλα, δε-
μένη και κάτω από πέτρες. Η Δημοτική Αστυνομία, σύμφωνα με το
άρθρο 16 (παράγραφος α’) του ν. 4039/12 του επέβαλε πρόστιμο
30.000 ευρώ για κάθε ζώο. Επομένως για τα 9 σκυλιά επιβλήθηκε
πρόστιμο 270.000€.

Ας το πάρουν χαμπάρι κάποιοι ότι τα πράγματα έχουν αλλάξει και
τα δικαιώματα των ζώων είναι πλέον μια πραγματικότητα. Ας προ-
σέχουν…

Νεκρά ψάρια στην Ισμαρίδα

Χιλιάδες νεκρά ψάρια βρέθηκαν στη λίμνη Ισμαρίδα που βρίσκε-
ται ανατολικά του νομού Ροδόπης, κοντά στη Βιστονίδα. Συνολικά,
εντοπίστηκαν περίπου δέκα τόνοι νεκρά ψάρια (κυρίως κέφαλοι,
αλλά και ελάχιστα χέλια και πεταλούδες), από μέλη του Φορέα Δια-
χείρισης Δέλτα Νέστου – Βιστωνίδας – Ισμαρίδας και συνεργάτες
του Δημοκρίτειου Πανεπιστημίου Θράκης. Σύμφωνα με τους επι-
στήμονες, είναι η πρώτη φορά που εντοπίζουν τόση μεγάλη ποσό-
τητα νεκρών ψαριών. Όπως φαίνεται, στη λίμνη επικρατούν
συνθήκες έλλειψης οξυγόνου, από άγνωστη μέχρι στιγμής αιτία,
τόσο στο στόμιο της λίμνης όσο και σε σημείο βόρεια αυτού. Πα-
ράλληλα, οι αναλύσεις απέρριψαν το ενδεχόμενο τα νεκρά ψάρια
να προέρχονται από παράνομη αλιεία με χρήση δυναμίτη. Το χει-
ρότερο όλων: η κατάσταση συνεχώς επιδεινώνεται.
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ΟΙΚΟ         γένεια

Το άγχος στην εγκυμοσύνη
Είναι φυσικό να ανησυχείτε ή να

δυσανασχετείτε σχετικά με αυτά
που τρώτε, πίνετε, σκέφτεστε, νιώ-
θετε και κάνετε. Επίσης, είναι φυ-
σιολογικό να αναρωτιέστε αν το
μωρό σας είναι υγιές, με ποιον
τρόπο το νέο πλασματάκι θα σας
αλλάξει τη ζωή και τις σχέσεις σας
και αν πράγματι είστε έτοιμοι για
να γίνετε γονείς. Ωστόσο, αν το
άγχος γίνεται όλο και πιο κυρίαρχο
στην καθημερινότητά σας, θα πρέ-
πει να βρείτε έναν τρόπο να το δια-
χειριστείτε.

Αρχικά μοιραστείτε τους φόβους
σας με το σύντροφό σας – ακόμα
και αν αυτοί σχετίζονται με τον
ίδιο. Η ανοιχτή επικοινωνία για
όποιο άγχος έχετε θα σας κάνει να
αισθανθείτε καλύτερα. Μιλήστε σε
φίλους ή σε συγγενείς σας. Υποστή-
ριξη θα βρείτε από άλλες μέλλου-
σες μητέρες οι οποίες πιθανόν να
έχουν τους ίδιους προβληματι-
σμούς.

Αν είστε πολύ αγχωμένη ή υπάρ-
χει κάποιος συγκεκριμένος λόγος
υγείας του μωρού σας για τον
οποίο ανησυχείτε, μοιραστείτε
τους προβληματισμούς σας με το
γιατρό σας. Αν το άγχος συνεχίζει
να σας καταβάλλει ακόμα και αν
το μωρό σας είναι καλά, ίσως θα
πρέπει να επισκεφθείτε κάποιον ει-
δικό.

Το άγχος μπορεί 
να επηρεάσει το μωρό;

Τα υψηλά επίπεδα χρόνιου άγ-
χους μπορεί να ενισχύσουν την πι-
θανότητα του πρόωρου τοκετού ή
της γέννησης ενός αδύνατου
μωρού. Η φροντίδα του εαυτού
σας αποτελεί σημαντικό κομμάτι
της φροντίδας του μωρού σας. Η
μείωση του στρες ή η διαχείρισή
του οδηγεί σε υγιή εγκυμοσύνη.

10 τρόποι 
για να χαλαρώσετε

• Αρχίστε να λέτε όχι και απο-
βάλλετε από το μυαλό σας το
μοντέλο της σούπερ – γυναί-
κας που μπορεί να τα κάνει
όλα. Μειώστε ταχύτητες και
συνηθίστε στην ιδέα να ζητή-
σετε βοήθεια από φίλους και

συγγενείς.
• Μειώστε τη δουλειά και βρείτε

χρόνο να πάρετε έναν υπνάκο
ή να διαβάσετε ένα βιβλίο.

• Επωφεληθείτε από τις αργίες
και τις διακοπές, όποτε είναι
δυνατόν. Η χαλάρωση στο
σπίτι για ένα απόγευμα θα σας
βοηθήσει να αντεπεξέλθετε σε
μια δύσκολη εβδομάδα.

• Δοκιμάστε να κάνετε ασκήσεις
με βαθιές αναπνοές, όπως
γιόγκα.

• Ασκηθείτε συχνά, προτιμών-
τας το περπάτημα ή το κο-
λύμπι.

• Προσπαθήστε να τρώτε υγι-
εινά και ισορροπημένα, ώστε
να έχετε την ενέργεια που
χρειάζεστε.

• Πηγαίνετε για ύπνο νωρίς. Το
σώμα σας έχει ανάγκη για πε-
ρισσότερο ύπνο και ξεκού-
ραση.

• Περιορίστε τον «καταιγισμό
πληροφοριών». Είναι καλό να

ενημερώνεστε για την εγκυμο-
σύνη μέσω σχετικών βιβλίων
και sites αλλά δεν χρειάζεται
να εντρυφήσετε σε όλα τα αρ-
νητικά που θα μπορούσαν να
συμβούν όταν είστε έγκυος και
που σπάνια συμβαίνουν.
Εστιάστε στο πώς νιώθετε και
τι σας συμβαίνει αυτή την πε-
ρίοδο.

• Προσπαθήστε να έρθετε σε
επικοινωνία με άλλες γυναίκες
που βρίσκονται σε περίοδο εγ-
κυμοσύνης. Αν περνάτε μια
δύσκολη περίοδο το να αφιε-
ρώνετε χρόνο με άλλους που
είναι στην ίδια κατάσταση
απαλύνει το φορτίο σας.

• Αν το άγχος σας είναι ασυνή-
θιστο και αισθάνεστε ότι έχετε
φτάσει στα όριά σας, ρωτήστε
το γιατρό σας να σας συστήσει
κάποιον ειδικό, ο οποίος θα
μπορεί να εντοπίσει τα επί-
πεδα στρες και να σας συμ-
βουλεύσει τι να κάνετε για να
αισθανθείτε καλύτερα. Η βοή-
θεια την περίοδο της εγκυμο-
σύνης θα προστατέψει εσάς
και το μικρό σας και θα μει-
ώσει τις πιθανότητας για
άγχος και κατάθλιψη μετά τη
γέννα.

Από το happy parenting



Η ιδιαίτερη ικανότητα τoυ πτηνού αυτού,
που αποτελεί ένα ζωντανό κόσμημα του
υγροτόπου Μουστού, αποδίδεται στην αγ-
γλική κοινή ονομασία του: kingfisher, που
σημαίνει «βασιλιάς του ψαρέματος». Πραγ-
ματικά, η ικανότητά του να καταδύεται στο
νερό και να συλλαμβάνει ψάρια είναι μονα-
δική, ξεπερνώντας σε ικανότητα και επιτυ-
χία τα περισσότερα «καθαρόαιμα»
αρπακτικά πουλιά που έχουν τα ψάρια στο
διαιτολόγιό τους. Παραμονεύει ακίνητη ή
αιωρείται πάνω από το νερό και βουτά
αστραπιαία. Κατά την κάθετη βουτιά της
στο νερό, χρησιμοποιεί ένα τρίτο διαφανές
βλέφαρο, τη σκαρδαμυκτική μεμβράνη, η
οποία προστατεύει τον οφθαλμό της, επι-
τρέποντάς της παράλληλα να βλέπει υπο-
βρυχίως!

Η αλκυόνα είναι ένα μικρόσωμο πτηνό.
Με μήκος κάτω από 20 εκατοστά, βάρος
όχι μεγαλύτερο από 40 γραμμάρια και
άνοιγμα φτερών μέχρι και 26 εκατοστά δεν
είναι ένα εντυπωσιακό από πλευράς μεγέ-
θους πτηνό που μπορεί να παρατηρήσει ο
επισκέπτης στον υγρότοπο.  Όμως, όταν κα-
ταφέρει και το δει, καθώς πετά με μεγάλη

ταχύτητα, εντυπωσιάζεται από τα χρώματά
του, καθώς η αλκυόνα είναι ένα μικρό, αει-
κίνητο, ιπτάμενο ουράνιο τόξο! Φτερούγες
και «κορώνα» γαλαζοπράσινες, ράχη/ουρά
γαλάζιες/μπλε, κοιλιά και «μάσκα» πορτο-
καλί/ καστανοκόκκινες, λαιμός λευκός.
Όταν σταματήσει σε ένα κλαδί αποκαλύπτει
τις σωματικές της αναλογίες: παχουλή,
κοντά πόδια, κοντή ουρά, μεγάλο κεφάλι
και πολύ μεγάλο ράμφος. Τα ψάρια που

αποτελούν το μεγαλύτερο μέρος της δια-
τροφής της -μαζί με αμφίβια και υδρόβια
ασπόνδυλα- την υποχρεώνουν να βρίσκεται
κοντά σε ρυάκια και ποτάμια με χαμηλή
ροή, λίμνες και λιμνοθάλασσες, εκβολές και
ακτές, πάντα με δέντρα και κατάλληλη βλά-
στηση. 

Η αλκυόνα προστατεύεται επαρκώς,
τόσο σε εθνικό, όσο και σε κοινοτικό και διε-
θνές επίπεδο. Παρόλα αυτά, λόγω του με-

γέθους και της βιολογίας της, δεν υπάρ-
χουν πολλά δεδομένα σχετικά με την κατά-
σταση των πληθυσμών της. Οι απειλές στο
πτηνό αυτό σχετίζονται με έμμεσες πιέσεις
που περιλαμβάνουν τη συρρίκνωση και
υποβάθμιση των υγροτόπων που αποτε-
λούν τα οικοσυστήματα όπου απαντάται,
την υποβάθμιση της ποιότητας των εσωτε-
ρικών υδάτων και τη μείωση του αριθμού
των ψαριών σε αυτά.

Ο υγρότοπος Μουστού αποτελεί το σπίτι
της αλκυόνας και ο επισκέπτης, πάντα πα-
ρατηρητικός και οπλισμένος με μια γενναία
δόση υπομονής, θα καταφέρει να τη δει να
πετά και να ψαρεύει κοντά στις όχθες της
λίμνης και των καναλιών. Σίγουρα η ιπτά-
μενη πανδαισία χρωμάτων που θα αντικρύ-
σει θα τον αποζημιώσει με το παραπάνω!

Φορέας Διαχείρισης Όρους Πάρνωνα

και Υγροτόπου Μουστού

Τμήμα Προστασίας & Διαχείρισης
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Η συμβουλή 
του μήνα!

ΠΡΟΣΟΧΗ!
Η ΟΙΚΟ-ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ σας προσφέρει τώρα ένα εύκολο τρόπο για να

εξοφλήσετε τη συνδρομή σας. Μπορείτε να κάνετε τη σχετική κατάθεση
στην ALPHA BANK, στον αριθμό λογαριασμού: 310-00-2786016087,
IBAN: GR95 0140 3100 3100 0278 6016 087 που είναι στο όνομα
της Περιβαλλοντικής Πρωτοβουλίας. Ως καταθέτη βάλετε το επώνυμό
σας πρώτα και μετά την οδό που μένετε. Π.χ. Αθανασίου, Νάξου 3

Αν παίρνετε μαζί σας στο σούπερ

μάρκετ μια πάνινη τσάντα δε 

θα έχετε ανάγκη τις πλαστικές. 

Έτσι προστατεύετε το περιβάλλον.

Το ζώο της εβδομάδας: 

Αλκυόνα (Alcedo atthis)

Είσαι αλεπού! Πώς κατάλαβες 

ότι θέλω τη συνδρομή σου;


