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Δύο χρόνια σχεδόν τα συστήματα ανακύκλωσης 
είναι στον αέρα στην κυριολεξία.  
Η νέα ηγεσία του Δημόσιου Φορέα «Ελληνικός 
Οργανισμός Ανακύκλωσης», δεν προέβη σε 
καμία απολύτως ενέργεια για να σταματήσει την 
παρανομία της ΕΕΑΑ. Από τον Απρίλιο του 2015 
η εταιρεία αυτή «Ελληνική Εταιρεία Αξιοποίησης 
Ανακύκλωσης», σύστημα που ασχολείται με 
τις συσκευασίες και έχει παράνομα εισπράξει 
τα τελευταία πέντε με έξι χρόνια πάνω από 
μισό δισεκατομμύριο ευρώ από δήθεν πελάτες 
εταιρείας που χρειάζονται «συγχωροχάρτι» για 
τα δευτερογενή προϊόντα τους. Αυτοί οι πελάτες 

υπολογίζονται  
πάνω από 1700 και επίσης παραπλανά η εταιρεία 
αυτή, τους 20 περίπου εταίρους της, πολυεθνικές 
ως επί το πλείστον εταιρείες.
Ερωτάται ο κύριος Σταθάκης, εάν ως νέος 
στο αμαρτωλό ΥΠΕΝ (Σκουριές , φυσικό 
αέριο, υδρογονάνθρακες, σκουπίδια, μελέτες 
περιβαλλοντικών επιπτώσεων,  
νερά και πολλά άλλα...)  
τί θα κάνει με όλα αυτά τα καρκινώματα;  
Θα παραπέμψει τον Πολιτόπουλο  
για παράβαση καθήκοντος  
ή θα παραμείνουμε στα ίδια;

Toυ Παναγιώτη
Χριστοδουλάκη
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ΠΟΙΟΙ ΕΙΜΑΣΤΕ ΚΑΙ ΤΙ ΘΕΛΟΥΜΕ

37 χρόνια αποκαλύψεις και συγκρούσεις

pakoe.gr: 195.632 επισκέψεις τον Οκτώβριο

7 ΙΟΥΝΙΟΥ 1979.
Μια ομάδα επιστημόνων ανησυχεί για τα προβλήματα 
που δημιουργεί η ταχεία και απρογραμμάτιστη ανά-
πτυξη του τόπου και αποφασίζει να ιδρύσει τον πρώτο 
αδέσμευτο δυναμικό κοινωνικό φορέα, δίνοντάς του 
το όνομα ΠΑΚΟΕ (Πανελλήνιο Κέντρο Οικολογικών 
Ερευνών).
 
ΕΙΜΑΣΤΕ ΟΙ ΠΡΩΤΟΙ ΠΟΥ ΞΕΣΗΚΩΣΑΝ ΤΗΝ 
ΕΛΛΑΔΑ ΓΙΑ ΤΟ ΝΕΦΟΣ.
Οι δικές μας μετρήσεις τροφοδότησαν τα πρωτοσέλιδα 
του αθηναϊκού Τύπου.

ΕΙΜΑΣΤΕ ΕΜΕΙΣ ΜΕ ΤΙΣ ΧΙΛΙΑΔΕΣ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙ-
ΚΕΣ ΕΡΕΥΝΕΣ που ήρθαμε σε ρήξη επειδή επιλέξαμε 
να παράγουμε σε πιστοποιημένα εργαστήρια τα δικά 
μας πρωτογενή στοιχεία και να τα αντιπαραθέτουμε 
στα καμουφλαρισμένα στοιχεία της εκάστοτε κυβερ-
νητικής κομματικής μηχανής.
 
ΕΙΜΑΣΤΕ ΕΝΑΣ ΜΗ ΚΕΡΔΟΣΚΟΠΙΚΟΣ ιδιωτικός 
οργανισμός που λάβαρό του έχει κάνει την ευαισθη-
τοποίηση της κοινής γνώμης απέναντι σε κάθε είδους 
έγκλημα. Και όχι μόνο οικολογικό.
 

37 ΧΡΟΝΙΑ ΤΩΡΑ ΚΑΤΑΓΓΕΛΛΟΥΜΕ τα εγκλήματα 
κατά του περιβάλλοντος. Τώρα πια δεν θα περιορι-
στούμε σε μετρήσεις ρύπανσης, διαχείρισης δασών, 
απόβλητα, τοξικές ουσίες και εφαρμογές εναλλακτικών 
πηγών ενέργειας. Θα υψώνουμε τη φωνή μας απέναντι 
σε κάθε είδους ανομία. Και μέσα από την εφημερίδα 
μας και μέσα από εκστρατείες ενημέρωσης και μέσα 
από δελτία Τύπου και μέσα από ραδιοφωνικές ή 
τηλεοπτικές εκπομπές.
 ΓΙΑΤΙ ΑΞΙΖΟΥΜΕ ΜΙΑ ΚΑΛΥΤΕΡΗ ΕΛΛΑΔΑ. 

οικονομία
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μας
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Oταν το κόστος καυσίμου για να διανύσει κάποιος 
100 χλμ είναι κάτω από 4 ευρώ, τότε σίγουρα 
μιλάμε για το φυσικό αέριο κίνησης. Αυτή τη 
διαπίστωση δείχνουν να ενστερνίζονται και οι 

ιδιώτες και επαγγελματίες οδηγοί οι οποίο κυκλοφο-
ρούν στους ελληνικούς δρόμους είτε με εργοστασιακά 
οχήματα φυσικού αερίου είτε με τα συμβατικά τους 
τα οποία έχουν μετατρέψει σε διπλού καυσίμου. Το 
φυσικό αέριο κίνησης είναι το πιο φθηνό καύσιμο και 
για τη διαδρομή Αθήνας-Θεσσαλονίκης δεν απαιτούνται 
πάνω από 25 ευρώ ενώ παρέχει πλήρη αυτονομία. Σε 
κάθε περίπτωση τα αυτοκίνητα που καίνε φυσικό αέριο 
παρέχουν πάντα την εναλλακτική επιλογή της βενζίνης 
ή του πετρελαίου. Το φυσικό αέριο κίνησης (CNG) 
θεωρείται το οικονομικότερο εναλλακτικό καύσιμο. Η 
τιμή του είναι περίπου 60% χαμηλότερη σε σύγκριση 
με τη βενζίνη, 30% χαμηλότερη σε σύγκριση με το 
πετρέλαιο και περίπου 40% χαμηλότερη σε σύγκριση 
με το υγραέριο (LPG).

Τα οχήματα που κινούνται με CNG παράγουν 25% 
λιγότερο διοξείδιο του άνθρακα σε σχέση με τη βενζίνη 
και 35% λιγότερο σε σχέση με αυτά που κινούνται με 
πετρέλαιο. Παράλληλα, επιτυγχάνεται 95% μείωση 
στις εκπομπές μονοξειδίου του άνθρακα, 80% μείωση 
στις εκπομπές υδρογονανθράκων και 30% μείωση στα 
οξείδια του αζώτου.

Ανοίγουν νέα πρατήρια φυσικού αεριού
Στην Ελλάδα επεκτείνεται το δίκτυο ανεφοδιασμού 

σε όλες τις μεγάλες πόλεις. Στα άμεσα σχέδιά της ΔΕΠΑ, 
η οποία προωθεί το φυσικό αέριο κίνησης μέσω των 
πρατηρίων Fisikon, εντάσσεται η ίδρυση νέων πρατηρίων 
στο Κορωπί, στην Ηλιούπολη, στον Ασπρόπυργο, στον 
Άλιμο, στον Πειραιά ενώ ήδη λειτουργούν πρατήρια 
στον οδικό άξονα Αθήνα - Θεσσαλονίκη (Αθήνα, Λαμία, 
Βόλος, Λάρισα, Θεσσαλονίκη).
Λύση για τις επιχειρήσεις και τους ελεύθερους 
επαγγελματίες το φυσικό αέριο κίνησης

Το φυσικό αέριο κίνησης θεωρείται η πιο ενδεδειγ-
μένη λύση για επιχειρήσεις από όλους τους κλάδους 
(μεταφορές, τουρισμός, εστίαση, υπηρεσίες κλπ).

Είτε οι ανάγκες τους καλύπτονται από ένα όχημα 
είτε από έναν ολόκληρο εμπορικό στόλο, τα οχήματα 
διπλού καυσίμου (βενζίνη/φυσικό αέριο ή πετρέλαιο/
φυσικό αέριο) προσφέρουν αυτονομία και εξοικονό-
μηση κόστους.

Ταξί, λεωφορεία, φορτηγά, οχήματα που ανήκουν 
σε μεταφορικές εταιρείες, εταιρικά ΙΧ, επαγγελματικά 
βαν χρησιμοποιούν το «πράσινο καύσιμο».

Τα πλεονεκτήματα των οχημάτων φυσικού αερίου 
είναι πολλά: θεωρούνται, βάσει μετρήσεων οικονομικό-
τερα, είναι πιο φιλικά στο περιβάλλον και επιτρέπεται 
να εισέλθουν σε υπόγειους χώρους στάθμευσης, σε 
επιβατηγά πλοία και να κυκλοφορούν (χάρη στις εξαι-
ρετικά χαμηλές εκπομπές καυσαερίων) σε περιοχές 
περιορισμένης κυκλοφορίας (π.χ. ζώνες δακτυλίου). Το 
φυσικό αέριο δε νοθεύεται, κάνει εξαιρετικά καθαρή 
καύση και καίγεται με αρκετά διαφορετικό (πιο αργό) 
τρόπο από τη βενζίνη και το υγραέριο, κάτι που το 
καθιστά ως το πλέον ασφαλές σαν καύσιμο.

Δύο είναι οι επιλογές  
για να κινηθούμε με φυσικό αέριο

Δύο είναι οι επιλογές για να κινηθεί κάποιος 
με φυσικό αέριο: είτε να αγοράσει ένα εργοστα-

σιακά κατασκευασμένο όχημα φυσικού αερίου 
είτε να μετατρέψει το συμβατικό του όχημα σε 
διπλής καύσης.       

Αγορά καινούριου οχήματος φυσικού αερίου
Στην ευρωπαϊκή και ελληνική αγορά κυκλοφορούν 

ΙΧ και επαγγελματικά CNGμοντέλα από όλες τις μεγά-
λες αυτοκινητοβιομηχανίες. Τα πιο γνωστά μοντέλα 
κυκλοφορούν και σε CNG εκδόσεις ενώ η γκάμα τους 
διευρύνεται συνεχώς με νέα μοντέλα να κάνουν την 
εμφάνισή τους στη διεθνή και την ελληνική αγορά. Ήδη 
στους ελληνικούς δρόμους κυκλοφορούν CNG οχήματα 
γνωστών αντιπροσωπειών όπως είναι η Fiat (Fiat 500L 
Natural Power, Fiat Qubo 1.4 70 PS , Fiat Punto 1.4 
70 PS, Fiat Panda, Fiat Doblo 1.4 T-Jet 120 PS) , η 
Audi (Audi A3 Sportback g-tron), η Mercedes Benz (B 
Class 200, E 200 NTG, Benz Sprinter NGT), η Lancia 
(LanciaYpsilon 0.9 TwinAir), η Piaggio,η Iveco (Iveco 
Daily), η Volskwagen (VW Golf 1.4 TGi, Passat 1.4 
TSI 150 PS EcoFuel, Eco Up, Caddy Vann Ecofuel), η 
Seat (Seat Leon 1.4 TGI 110 PS, Mii Ecofuel), η Skoda 

(Octavia G-TEC, Citigo), η Opel (Opel ZafiraTourer 1.6 
CNG Turbo, Opel Combo 1.4 T-Jet 120 PS) και η Honda 
(Civic Natural Gas).

Οι Έλληνες οδηγοί μπορούν να παραγγείλουν 
τη CNG έκδοση του μοντέλου που επιθυμούν ενώ 
νέα μοντέλα είναι συνεχώς διαθέσιμα στο εξωτερι-
κό όπως τα Renault Kangoo, Toyota Camry CNG, 
Peugeot 405 (SD)CNG; Peugeot 207 (3D/5D/
SW/CC) VTi CNG (CH); Peugeot 308 (3D/5D/SW) 
VTiCNG (CH); Peugeot 405 (4D)CNG.

Μετατροπή συμβατικού  
οχήματος σε διπλής καύσης

Το φυσικό αέριο αποτελεί λύση και για ελεύθερους 
επαγγελματίες και επιχειρήσεις οι οποίες ήδη έχουν 
επενδύσει για την αγορά επαγγελματικού στόλου οχη-
μάτων που κινούνται με συμβατικά καύσιμα (πετρέλαιο, 
βενζίνη). Φορτηγά και ΙΧ μπορούν να μετατραπούν σε 
διπλού καυσίμου (πετρέλαιο και φυσικό αέριο ή βενζίνη 
και φυσικό αέριο). 

Η διαδικασία πραγματοποιείται είτε με την προσθήκη 
σε κύλινδρο ενός επιπλέον μπεκ ψεκασμού CNG στην 
πολλαπλή εισαγωγή είτε με την προσθήκη ενός μείκτη 
κεντρικά στην πολλαπλή εισαγωγή του αέρα (συνήθως 
σε ελαφρά και μεσσαίας κατηγορίας οχήματα). Η διαδι-
κασία διαρκεί μία ημέρα ενώ απαιτείται εφαρμογή των 
τεχνικών προδιαγραφών και εξειδικευμένο προσωπικό 
εγκατάστασης για να αποφευχθούν δυσλειτουργίες 
του κινητήρα. 

Αξίζει να σημειωθεί ότι η βασική αρχή λειτουργίας 
των συστημάτων ανάμειξης καυσίμων, είναι ότι ο κινη-
τήρας χρησιμοποιεί το πετρέλαιο ή τη βενζίνη σαν κύριο 
καύσιμο για την έναρξη της ανάφλεξης και αντικαθιστά 
μια ποσότητα καυσίμου με φυσικό αέριο για να πετύχει 
το ίδιο αποτέλεσμα απόδοσης του κινητήρα. 

Θετικές οι παγκόσμιες  
προοπτικές ανάπτυξης της αεριοκίνησης

Σύμφωνα με πρόσφατη έρευνα του οργανισμού 
FMI (Future Market Insights), σε παγκόσμιο επίπεδο 
έχουν θεσπιστεί αυστηροί κανονισμοί σχετικά με τους 
εκπεμπόμενους ρύπους και την αποδοτικότητα των 
καυσίμων.  Κατά την προηγούμενη δεκαετία η τιμή των 
ορυκτών καυσίμων όπως είναι το πετρέλαιο ακολού-
θησε μια ανοδική πορεία και κατέστησε εμφανή την 
ανάγκη για στροφή σε φθηνότερα και πιο οικολογικά 
εναλλακτικά καύσιμα.

Οι αυτοκινητοβιομηχανίες λανσάρουν πλέον για όλα 
τα γνωστά μοντέλα εκδόσεις προσαρμοσμένες στην 
ανάγκη για μειωμένους ρύπους. 

Οχήματα φυσικού αερίου μικρού και μεγάλου κυβι-
σμού είναι διαθέσιμα στην παγκόσμια και την ελληνική 
αγορά ενώ η ζήτηση από ιδιώτες και επαγγελματίες 
οδηγούς αυξάνεται.

Κατά την τελευταία τετραετία η συγκεκριμένη 
αγορά αναπτύσσεται με γοργούς ρυθμούς. Κατά 
το διάστημα 2015-2025, η αγορά οχημάτων 
φυσικού αερίου, σε ετήσια βάση αναμένεται να 
αυξηθεί κατά 5%-7% λαμβάνοντας ώθηση από 
την αύξηση της ζήτησης για οχήματα φυσικού 
αερίου. Οι γνωστότερες αυτοκινητοβιομηχανίες 
όπως είναι οι Ford Motor Company, Fiat Chrysler 
Automobiles, General Motors, Honda Motor 
Company, Volkswagen, Hyundai Motor Group 
κλπ, εντατικοποιούν την παραγωγή μοντέλων 
φυσικού αερίου.

«ΑΝΟΙΧΤOΣ», Ο ΔΡOΜΟΣ  
ΓΙΑ ΤΟ ΦΥΣΙΚO ΑEΡΙΟ ΚIΝΗΣΗΣ
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Δ
εκάδες χιλιάδες ανθρώπινες ζωές 
θα κοστίσει η πολυετής καθυ-
στέρηση εφαρμογής των νέων 
αντιρρυπαντικών τεχνολογιών 

σε μεγάλα εργοστάσια της Ε.Ε. Πέντε 
υπουργοί Περιβάλλοντος, μεταξύ των 
οποίων και ο Έλληνας υπουργός Πάνος 
Σκουρλέτης, υπογραμμίζουν ότι για κάθε 
μέρα που δεν εφαρμόζονται οι Βέλτιστες 
Διαθέσιμες Τεχνικές για τον περιορισμό 
της ρύπανσης στα μεγάλα εργοστάσια 
της Ευρώπης, 62 άνθρωποι χάνουν την 
ζωή τους με ημερήσιο κόστος για την 
ευρωπαϊκή οικονομία 154 εκατ. ευρώ. 

Οι πέντε υπουργοί με κοινή επιστολή, 
ζητούν καθυστέρηση στην εφαρμογή και 
επανεξέταση των νέων αντιρρυπαντικών 
προδιαγραφών σε μεγάλα εργοστάσια 
παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας, με 
σκοπό να αποφύγουν το κόστος των απα-
ραίτητων αναβαθμίσεών τους. Ειδικότερα, 
στην Ελλάδα οι εν λειτουργία λιγνιτικοί 
σταθμοί, όχι μόνο δεν εφαρμόζουν τις πιο 
σύγχρονες αντιρρυπαντικές τεχνολογίες, 
αλλά κάνουν και χρήση όλων των δυνα-
τών παρεκκλίσεων από την ευρωπαϊκή 
νομοθεσία. Έτσι προκαλούν επιπλέον 
ρύπανση που ευθύνεται για τον πρόωρο 
θάνατο 475 ανθρώπων ετησίως στην 
Ελλάδα με αντίστοιχες δαπάνες υγείας 
που αγγίζουν το 1,37 δις ευρώ. 

Όπως επισημαίνει ο υπεύθυνος Τομέ-
ας Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής 
του WWF Ελλάς, Νίκος Μάντζαρης, «Η 
κυβέρνηση με το ένα χέρι υπογράφει την 
ιστορική συμφωνία του Παρισιού και με 
το άλλο κάνει ότι περνά από το χέρι της 
για να την υπονομέυσει». Από την πλευρά 

του, ο υπεύθυνος για θέματα ενέργειας 
στο ελληνικό γραφείο Greenpeace κος 
Τάκης Γρηγορίου, επισήμανε ότι προκαλεί 
εντύπωση «η άρνηση της κυβέρνησης και 
ηγεσίας της ΔΕΗ να παραδεχτούν ότι 
ο λιγνίτης ανήκει στο παρελθόν και να 

στρέψουν τη Δημόσια Επιχείρηση προς 
ένα πιο καθαρό και φθηνό ενεργειακό 
μοντέλο». 

Επιστολή προς τον Πρωθυπουργό 
και τον Υπουργό ΠΕΝ απέστειλαν οι 
Ευρωπαίοι Πράσινοι και διατυπώνουν τις 

έντονες ενστάσεις τους σχετικά με την 
κατασκευή ακόμα μιας λιγνιτικής μονάδας, 
του Μελίτη II. Το κόστος των εκπομπών 
αναμένεται να αυξηθεί και τυχόν μειώ-
σεις του δίνονται μέσω παρέκκλισης σε 
χώρες με οικονομικά προβλήματα, ώστε 
να απεξαρτηθούν από τα ορυκτά καύσι-
μα και όχι για νέες λιγνιτικές μονάδες. 
Υπενθυμίζουμε ότι ο ελληνικός λιγνίτης 
είναι από τους χειρότερους ευρωπαϊκά, 
ενώ η ηλεκτρική παραγωγή από λιγνίτη 
εκπέμπει το 1/3 των αερίων θερμοκηπίου.

Η συνεργασία με την κινεζική κυβέρ-
νηση θα έχει μεγαλύτερα οφέλη όσον 
αφορά την ανάπτυξη Ανανεώσιμων Πηγών 
Ενέργειας, καθώς οι τεχνολογίες της 
είναι τέτοιες που κάνουν πιο εύκολη την 
μετάβαση σε ένα πιο καθαρό μοντέλο 
παραγωγής. Στόχος της συμφωνίας που 
έκανε η κυβέρνηση στο Παρίσι ήταν 
η πλήρης απεξάρτηση από τα ορυκτά 
καύσιμα σε 20 χρόνια. 

Οι δεσμεύσεις αυτές δεν συνάδουν με 
τη διατήρηση της χρήσης λιγνίτη στο 35% 
του ενεργειακού μίγματος. Επίσης, δεν 
γίνεται ο ενεργειακός σχεδιασμός και η 
βιωσιμότητα της επένδυσης να βασίζονται 
στη μείωση του κόστους των εκπομπών 
μέσω ευνοϊκών μέτρων. 

Εν κατακλείδι, η κυβέρνηση οφείλει 
να φροντίσει για την αλλαγή του οικονο-
μικού υποδείγματος στην Δ. Μακεδονία 
αξιοποιώντας μέρος των εσόδων από τις 
εκπομπές Αερίων του Θερμοκηπίου για 
την χρηματοδότηση της μετάβασης της 
περιοχής στην μεταλιγνιτική εποχή, καθώς 
και για την εκπόνηση του μακροχρόνιου 
ενεργειακού σχεδιασμού.

Στον βωμό του… λιγνίτη 475 άνθρωποι ετησίως

Στη συνεδρίαση της Επιτροπής της 
Βουλής για τις διατλαντικές εμπορι-
κές συμφωνίες (7/10), παρουσία των 
αρμοδίων Υπουργών Ανάπτυξης Γ. 
Σταθάκη και Αγροτικής Ανάπτυξης Β. 
Αποστόλου, συζητήθηκε η πρόοδος 
των διαπραγματεύσεων της Ευρω-
παϊκής Ένωσης με τον Καναδά για τη 
συμφωνία CETA.

Ο Βουλευτής ΣΥΡΙΖΑ- Οικολόγων 
Πράσινων Γιώργος Δημαράς έθεσε προς 
τον Υπουργό Ανάπτυξης Γ. Σταθάκη τα 
παρακάτω πέντε ερωτήματα σχετικά με 
τη συμφωνία CETA και τις επιπτώσεις 
της, εκφράζοντας παράλληλα την αντί-
θεσή του στην αποδοχή της:
• Η συμφωνία CETA θα έχει θετικές ή 
αρνητικές επιπτώσεις για τους Έλληνες 
αγρότες και τις μικρομεσσαίες επιχει-
ρήσεις της χώρας μας;
• Αν με το ίδιο περιεχόμενο της CETA 
ερχόταν στη Βουλή και η διατλαντική 

συμφωνία TTIP θα πρότεινε ο Υπουργός 
την έγκρισή της;
• Είναι ή όχι ακριβές ότι η συμφωνία 
θα έχει αρνητική επίδραση στην κλι-
ματική αλλαγή λόγω της έντασης των 
μεταφορών;
• Δεδομένου ότι ο Καναδάς και οι 
ΗΠΑ έχουν ήδη συμφωνία ελεύθερου 
εμπορίου και οι περισσότερες αμερι-
κανικές επιχειρήσεις έχουν θυγατρικές 
στον Καναδά, μήπως η CETA συνιστά 
εμμέσως συμφωνία ελεύθερου εμπορίου 
με τις ΗΠΑ, όπως δηλαδή και η TTIP;
• Οι συμφωνίες αυτές δεν θα επη-
ρεάσουν αρνητικά στόχους όπως τη 
διατροφική αυτάρκεια της χώρας, 
οδηγώντας έτσι την οικονομία σε μη 
βιώσιμη κατεύθυνση;

Ο Γ. Δημαράς δήλωσε σχετικά: 
«Θεωρούμε ιδιαίτερα αρνητικό το ότι 
όλες οι Ευρωπαϊκές χώρες και η Ελλάδα 
είναι έτοιμες να υπογράψουν τη διατ-

λαντική εμπορική συμφωνία CETA στη 
σύνοδο κορυφής στις 27.10.2016. Η 
CETA όπως και η επερχόμενη συμφω-
νία TTIP, είναι έξω από τις αρχές της 
πολιτικής οικολογίας γιατί επιταχύνουν 
τη νεοφιλελεύθερη παγκοσμιοποίηση 
που υπονομεύει τις κοινωνίες και τον 
πλανήτη. 

Ειδικά για τη χώρα μας, η συμφωνία 
CETA θα αυξήσει την εξάρτησή της 
από τις μεγαλύτερες χώρες και τις 
πολυεθνικές επιχειρήσεις,

θα καταστρέψει τα μικρομεσαία 
στρώματα και τους Έλληνες αγρότες. 
Οι Οικολόγοι Πράσινοι θεωρούμε ότι 
οι συγκεκριμένες εμπορικές συμφω-
νίες είναι συνολικά επιβλαβείς για τη 
βιωσιμότητα της χώρας μας και του 
πλανήτη γενικότερα και δεν επιδέχο-
νται βελτίωση. Για το λόγο αυτό τασ-
σόμαστε ανεπιφύλακτα εναντίον των 
διατλαντικών εμπορικών συμφωνιών 

ΠΕΝΤΕ ΣΟΒΑΡΑ ΕΡΩΤΗΜΑΤΑ ΓΙΑ ΤΗ CETA
(Διατλαντική Συμφωνία Ελλάδας – Καναδά
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Σ
ύμφωνα με έρευνα που διεξήχθη 
πρόσφατα από τον Παγκόσμιο 
Οργανισμό Υγείας σε σχέση με 
την ατμοσφαιρική ρύπανση του 

πλανήτη, προκύπτει ότι περισσότεροι από 
εννέα στους δέκα κατοίκους παγκοσμίως 
ζουν σε περιοχές με μολυσμένο αέρα 
και 3 εκατομμύρια άνθρωποι χάνουν 
ετησίως τη ζωή τους από τη μόλυνση του 
περιβάλλοντος! Σε αυτό προστίθενται και 
3,5 εκατομμύρια άνθρωποι σε όλο τον 
κόσμο, που πεθαίνουν αφού αναπνέουν 
κάθε είδους βλαβερές χημικές ουσίες, 
όπως τον καπνό από τις ξυλόσομπες το 
χειμώνα κλπ.

Φυσικά, οι επιστήμονες κρούουν τον 
κώδωνα του κινδύνου και για την Ελλά-
δα, καθώς δεν εξαιρείται από αυτά τα 
ανησυχητικά ποσοστά, καθώς η ρύπανση 
του αέρα σκοτώνει κάθε χρόνο περίπου 
2.500 Έλληνες!

Μιλώντας πάντα με ποσοστά, να ανα-
φέρουμε ότι 11,6% του συνόλου των 
θανάτων παγκοσμίως συνδέονται με 
την έκθεση σε εξωτερική ή εσωτερική 
ρύπανση αέρα.

Αυτό που πρέπει να αναφερθεί είναι 
η εύλογη διαπίστωση ότι το πρόβλημα 
είναι πιο οξύ (δηλ. περισσότερα ποσο-
στά μολυσμένου αέρα) στις φτωχότερες 
περιοχές του πλανήτη, απ’ ότι στις πιο 
ανεπτυγμένες και σύγχρονες, αυτό όμως 
δεν σημαίνει ότι δεν προσβάλλονται όλες 
οι χώρες και όλα τα κοινωνικά στρώματα 
ανεξαιρέτως! Αυτό, άλλωστε, δήλωσε και η 
κα Μαρία Νέιρα, επικεφαλής του Τμήματος 
Δημόσιας Υγείας και Περιβάλλοντος του 
ΠΟΥ, παρουσιάζοντας τη νέα έκθεση του 
Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας.

Σύμφωνα με τον ΠΟΥ ο αέρας θεωρεί-
ται καθαρός σε μια περιοχή όταν ο ετήσιος 
μέσος όρος των συγκεντρώσεων των 
μικροσκοπικών αιωρούμενων σωματιδίων 
(PM) δεν πρέπει να υπερβαίνει τα 20mg 
/m3 για τα λεγόμενα PM10 και τα 10mg 
για τα PM 2,5. Τα μικροσωματίδια αυτά 
είναι αρκετά ύπουλα για τον οργανισμό, 
αφού μέσω της αναπνοής προκαλούν 
σοβαρά καρδιαγγειακά, αναπνευστικά 
προβλήματα, αλλά και καρκίνο!

Στην Ελλάδα η μέση συγκέντρωση των 
PM10 είναι 34mg/m3, όπως έδειξαν οι 
μετρήσεις στα μεγάλα αστικά κέντρα της 
χώρας μας, όπως την Αθήνα, το Μαρού-
σι, τον Πειραιά κ.α., αλλά και σε πολλές 
άλλες πόλεις, όπως Θεσσαλονίκη, Λάρι-

σα, Βόλο κ.α. Σύμφωνα με την μέτρηση 
η μικρότερη μέση ετήσια συγκέντρωση 
ρύπους καταγράφτηκε στη Σίνδο και η 
μεγαλύτερη στη Λυκόβρυση. Αντιστοίχως, 
η μικρότερη μέση ετήσια συγκέντρωση 
ρύπους καταγράφηκε στη Θεσσαλονίκη 
και η μεγαλύτερη στη Λυκόβρυση και πάλι!

Σύμφωνα με πρόσφατες μετρήσεις 
του ΠΟΥ η θνησιμότητα στη χώρα μας, 
εξαιτίας της ατμοσφαιρικής ρύπανσης, 
ανέρχεται στα 2.500 άτομα ετησίως!

Οι μετρήσεις αυτές έχουν διενεργηθεί 
με τη βοήθεια δορυφορικών μετρήσεων 
και επίγειων σταθμών μέτρησης σε περισ-
σότερα από 3.000 σημεία σε αγροτικές, 
αλλά και σε αστικές περιοχές. Πολύ σημα-
ντικό είναι να επισημάνουμε ότι 90% των 
θανάτων σημειώνονται στις πιο αδύναμες 
οικονομικά χώρες, όπως σε αυτές που 
βρίσκονται στην Νοτιοανατολική Ασία 
και τον Δυτικό Ειρηνικό.

Θα ήταν σημαντική παράληψη να μην 
αναφέρουμε και το είδος των ασθενειών 
που ευθύνονται για τη θνησιμότητα της 
ανθρωπότητας, εξαιτίας της ρύπανσης του 
περιβάλλοντος και αυτές είναι: τα καρδια-
κά νοσήματα, τα εγκεφαλικά επεισόδια, 
η χρόνια αποφρακτική πνευμονοπάθεια 

(ΧΑΠ) στο τεράστιο ποσοστό του 94%! Το 
υπόλοιπο ποσοστό των θανάτων ανέρ-
χεται και πάλι σε βαριές λοιμώξεις του 
αναπνευστικού! 

Σε ακόμα μία έρευνα, που διεξήχθη 
πρόσφατα και τα στοιχεία της εξέθεσε η 
καθηγήτρια κα Αγνή Βλαβιανού – Αρβα-
νίτη, προέκυψε ότι στην Αττική χάνουν 
ετησίως τη ζωή τους 9.000 άνθρωποι 
εξαιτίας της ρύπανσης!

Επίσης, σύμφωνα με την ιδρύτρια 
της Διεθνούς Οργάνωσης Βιοπολιτικής 
η ατμοσφαιρική ρύπανση ευθύνεται και 
για το παιδικό άσθμα και τα προβλήματα 
της στεφανιαίας νόσου και άλλων καρ-
διαγγειακών παθήσεων! 

Η κα Αρβανίτη τόνισε ότι τα σωμα-
τίδια που προκύπτουν κατά την καύση 
της βιομάζας περιέχουν μεγάλα ποσοστά 
καρκινογόνων πολυκυκλικών αρωματικών 
υδρογονανθράκων (ΠΑΥ), τα οποία προ-
καλούν καρκίνο του πνεύμονα, ο οποίος 
μαστίζει κατά πολύ μεγάλο ποσοστό τους 
κατοίκους των μεγάλων αστικών περιοχών. 

Ο κίνδυνος είναι επίσης πολύ μεγάλος 
και για τα βρέφη και τα παιδιά! Στο σημείο 
αυτό να επισημάνουμε ότι και για τις μικρές 
ηλικίες αυξάνονται τα ποσοστά θνησιμό-

τητας και παρουσιάζονται προβλήματα 
βρογχίτιδας και ρινίτιδας, με αποτέλεσμα 
οι εισαγωγές στα νοσοκομεία να έχουν 
όλο και αυξανόμενη τάση.

Αξιοσημείωτη είναι η παρατήρηση, ότι 
λόγω της κρίσης, αναγκάστηκε πλήθος 
κόσμου σε καύση κάθε είδους βλαβε-
ρού και καταστροφικού υλικού για την 
υγεία μας (χαμηλής ποιότητας ξυλεία 
κ.α. υλικά), γεγονός που ανεβάζει στα 
ύψη τα επικίνδυνα για την υγεία μας 
μικροσωματίδια, όπως κάδμιο, χρώμιο, 
χαλκός, μόλυβδο.

Η κα Βλαβιανού - Αρβανίτη μίλησε 
για το φαινόμενο της αιθαλομίχλης, που 
τα τελευταία χρόνια της κρίσης στην 
Ελλάδα, έχει δημιουργήσει τεράστιο 
πρόβλημα. Κάθε χειμώνα η αιθαλομίχλη 
σκεπάζει τον Αττικό ουρανό (κυρίως), 
αλλά και άλλων αστικών πόλεων, καθώς 
οι περισσότεροι κάτοικοι των μεγάλων 
αστικών πόλεων αναγκάζονται, εξαιτίας 
του χαμηλότερου οικονομικού κόστους να 
προβαίνουν σε καύση φτηνότερων υλικών 
θέρμανσης, όπως διαφόρων μορφών 
πέλετ σε παραδοσιακά και ενεργειακά 
τζάκια και ξυλόσομπες, που κατά συνέπεια 
αυξάνουν τη μεταφορά των βλαβερών 
μικροσωματιδίων στον αέρα κατά τους 
χειμερινούς μήνες!

Στο σημείο αυτό πρέπει να αναφέ-
ρουμε ότι η χώρα μας κατετάγη 22η από 
τις 28 Ευρωπαϊκές χώρες, ως προς τις 
πολιτικές της για την κλιματική αλλαγή 
και την εφαρμογή τους.

Στην έκθεσή της, ως τελευταία πρό-
ταση, η κα Αρβανίτη τόνισε την ανάγκη 
εφαρμογής μίας ολοκληρωμένης λύσης, 
μέσω Β.Ι.Ο., στο πρόβλημα της μόλυνσης 
του αέρα των πόλεων. Πρότεινε το σχε-
διασμό καθαρών πόλεων ενεργειακά, με 
τη βοήθεια των νέων τεχνολογιών στα 
ελληνικά αστικά κέντρα και την αντικατά-
σταση του άνθρακα με ανανεώσιμες πηγές 
ενέργειας. Δεν παρέλειψε να τονίσει την 
εταιρική ευθύνη του δημόσιου, αλλά και 
του ιδιωτικού φορέα.

Σύμφωνα, λοιπόν, με τα τόσο ανησυ-
χητικά αποτελέσματα των ερευνών, που 
έχουν διεξαχθεί το τελευταίο διάστημα, 
η ατμοσφαιρική ρύπανση είναι ένας τόσο 
ύπουλος εχθρός, ώστε η άμεση και γρή-
γορη κινητοποίηση των όλων φορέων και 
η λήψη σημαντικών μέτρων, είναι ύψιστης 
ανάγκης, για το σώσιμο εκατομμυρίων 
ανθρώπινων ζωών! 

Ατμοσφαιρική Ρύπανση: «Ο ύπουλος δολοφόνος»

Κλιματολόγοι προειδοποιούν ότι τα ακραία καιρικά 
φαινόμενα, θα ενταθούν τα επόμενα χρόνια. Ακόμα 
ατμοσφαιρική ρύπανση και διάδοση ασθενειών είναι 
από τις συνέπειες της κλιματικής αλλαγής μαζί με τον 
υπερπληθυσμό που θα κληθούμε να αντιμετωπίσουμε 
τα επόμενα χρόνια. Δεν θα πληγούν μόνο γεωργικές 
και τουριστικές περιοχές αλλά και πόλεις.

Εάν δεν αναλάβουμε άμεσα δράση και δεν περιο-
ρίσουμε την εξάρτηση από τα ορυκτά καύσιμα, τότε οι 

ειδικοί πιστεύουν ότι η θερμοκρασία στη Γη θα αυξηθεί 
δραματικά τα επόμενα χρόνια. Σύμφωνα με την έκθεση 
για το παγκόσμια κλίμα του περασμένου Μαρτίου, η 
μέση θερμοκρασία θα αυξηθεί κατά τέσσερις έως επτά 
βαθμούς Κελσίου έως το 2100.

Ένα από τα επακόλουθα του συχνότερου φαινομέ-
νου του καύσωνα είναι και η μετάδοση μολυσματικών 
ασθενειών στις χώρες του βόρειου ημισφαιρίου. Μια από 
τις σημαντικότερες μολυσματικές ασθένειες παγκοσμίως 

είναι η ελονοσία, η οποία μέχρι πρότινος αφορούσε 
τις τροπικές χώρες, σήμερα έχει αρχίσει να κάνει την 
εμφάνιση της στην Ευρώπη, 65 κρούσματα είχαμε μέσα 
στο 2016 και στην Ελλάδα.

Η Υπερθέρμανση του πλανήτη θα φέρει περισσό-
τερους τυφώνες αλλά και αύξηση της στάθμης των 
θαλασσών, και αν σκεφτούμε ότι τα 2/3 του παγκόσμιου 
πληθυσμού ζει σε παραθαλάσσιες περιοχές η εξέλιξη 
αναμένεται εφιαλτική. 

Η Κλιματική αλλαγή αλλάζει την οικονομία 
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Μ
ετά τις καταστροφές που άφησε 
στο πέρασμά της η φωτιά στη 
Θάσο οι κάτοικοι, αγρότες και 
επαγγελματίες της περιοχής, 

καταγράφουν τις ζημιές τους και βρίσκο-
νται σε απόγνωση. Δυστυχώς, οι ζημιές 
είναι πολλές και τεράστιες και η αγωνία 
τους μεγάλη, καθώς υπάρχει έντονη η 
ανησυχία, πως παρά την έγκαιρη κινη-
τοποίηση των μηχανισμών, είναι σχεδόν 
βέβαιο πως δεν θα υπάρξει ουσιαστική 
αντιπλημμυρική και αντιπυρική προστασία 
και πως θα μείνουν χωρίς τις απαιτούμε-
νες αποζημιώσεις, αφού η πολιτική της 
Ευρωπαϊκής Ένωσης, που υλοποιεί κατά 
γράμμα η κυβέρνηση, δεν εγκρίνει τέτοια 
κονδύλια για την υλοποίησή τους.

Σύμφωνα με έναν πρώτο απολογισμό 
του Δασαρχείου έχουν αποτεφρωθεί από 
85.000 έως 90.000 στρέμματα καμμένων 
δασών, γεωργικών εκτάσεων και καλλι-
εργειών και από αυτές οι 70.000 είναι 
δασικές εκτάσεις. 

Όμως τεράστιες είναι οι καταστροφές 
που έχουν υποστεί οι επαγγελματίες του 
νησιού, δηλαδή οι αγρότες, οι μελισσοκό-
μοι και οι κτηνοτρόφοι, αφού έχουν καεί 
ολοσχερώς 6 σταβλικές εγκαταστάσεις 
και 500 περίπου ζώα. Επίσης κάηκαν 660 
κυψέλες με μελίσσια και διαπιστώθηκαν 
και ανυπολόγιστες καταστροφές σε κτι-
ριακές εγκαταστάσεις. 

Συνολικά τα προβληματικά κτίρια 
βρέθηκαν πως ήταν 38 στον αριθμό, με 
τα περισσότερα να είναι κατοικίες. Τα 
υπόλοιπα ήταν επαγγελματικοί χώροι, 
ναοί, στάβλοι και αποθήκες, ενώ μόλις 4 
από αυτά ήταν εγκαταλελειμμένα. Τα 16 
κτίρια χαρακτηρίστηκαν «κόκκινα» και μη 

επισκευάσιμα, ενώ στα υπόλοιπα βρέθη-
καν σημαντικές βλάβες, όμως κρίθηκαν 
επισκευάσιμα.

Οι περιοχές που έχουν πληγεί είναι 
οι εξής: Δημοτική Κοινότητα Θεολόγου, 
Λιναρίων, Καλλιράχης, Πρίνου, Μαριών, 
Ραχωνίου και Σωτήρος και η φωτιά κατέ-
στρεψε ολοσχερώς νέο δάσος περίπου 
30 ετών, που είχε δημιουργηθεί ξανά 
μετά από μεγάλες φωτιές του 1985 και 
του 1989. Στη φωτιά επίσης παραδόθηκε 
και το δάσος της Αλυκής στην Κοινότητα 
Θεολόγου, που τώρα όμως καταστράφηκε 
ολοκληρωτικά.
Ευτελείς αποζημιώσεις

Σε σχέση με τις αποζημιώσεις που έχει 
υποσχεθεί η κυβέρνηση από μεριά της να 
αποδώσεις στους πληγέντες γεωργούς, 
κτηνοτρόφους και μελισσοκόμους μέσου 
του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και 
του ΕΛΓΑ, αναμένεται να αποτελέσουν 
παραπομπή στα ΠΣΕΑ, πράγμα το οποίο 
σημαίνει ευτελείς αποζημιώσεις και μετά 
από 3-4 χρόνια. Υπάρχει άλλωστε η πείρα 
του παρελθόντος από τη φωτιά στην 
Καλλιράχη το 2013, που δυστυχώς οι 
αγρότες δεν έχουν αποζημιωθεί ακόμη.

Όμως ούτε για τις κατοικίες υπάρχει 
σίγουρη και 100% κάλυψη ως αποζημίωση 
από τις φωτιές. Το Υπουργείο Υποδομών, 
Μεταφορών και Δικτύων ανακοίνωσε ότι 
θα καλύψει τις ζημιές στο 80% και το 
υπόλοιπο 20% θα καλυφθεί με μακρο-
χρόνιο δανεισμό. Αυτό σημαίνει ότι οι 
περισσότεροι θα έχουν να αντιμετωπίσουν 
τα χρέη και τη φορολογία.

Σε σχέση με τα αίτια της τεράστιας 
καταστροφής που έχει δημιουργηθεί στο 

νησί, διαπιστώθηκε πως σαφώς η κατα-
στροφή προέρχεται πρώτιστα εξαιτίας 
των καιρικών συνθηκών, δηλαδή ξηρή 
καταιγίδα, πολύμηνη ανομβρία, ισχυροί 
άνεμοι και έπειτα στις εγκληματικές ευθύ-
νες των κυβερνήσεων της κυβέρνησης 
ΣΥΡΙΖΑ – ΑΝΕΛ. Αυτό σημαίνει ότι για 
χάρη της δημοσιονομικής προσαρμογής, 
αποφασίστηκαν περικοπές των δημοσίων 
δαπανών, με αποτέλεσμα να υπάρξουν 
τρομερές ελλείψεις σε προσωπικό και 
γενικά να μην υπάρξει μέριμνα προστασίας 
των δασών από τις πυρκαγιές.

Από τα 220.000 στρέμματα δασών τα 
2/3 είναι δημοτικές και το 1/3 δημόσιες. 
Επίσης το δασικό οδικό δίκτυο υπολογί-
ζεται σε 400 χιλιόμετρα περίπου.

Οι ελλείψεις σε προσωπικό είναι τερά-
στιες, καθώς για 700.000 στρέμματα 
δασών υπάρχουν μόνο 6 άτομα προσω-
πικό (δηλ. δασολόγοι, δασοφύλακες κλπ). 
Επίσης τα έργα που έχουν γίνει για την 
προστασία είναι ελάχιστα, εξαιτίας της 
υποχρηματοδότησης. Δεν έχουν γίνει 
αντιπυρικές ζώνες, η κατάσταση με τους 
δασικούς δρόμους είναι τραγική και οι 
υδατοδεξαμενές είναι σχεδόν άδειες!

Εκτός από τις ελλείψεις σε προσωπικό, 
άλλος ένας φόβος των κατοίκων του 
νησιού είναι οι πλημμύρες, καθώς με την 
παραμικρή βροχή υπάρχει ο κίνδυνος της 
πλημμύρας! Για το λόγο αυτό ο Δήμος σε 
συνεργασία με το στρατό ξεκίνησαν αυτές 
τις μέρες εργασίες καθαρισμού.

Για το λόγο αυτό ετοιμάζονται 6 μελέτες 
από το Δασαρχείο οι οποίες αναμένεται 
να ολοκληρωθούν μέχρι τις 21 Οκτώβρη, 
οι οποίες στοχεύουν στην αναγέννηση 
του δάσους και την προστασία από τις 

πλημμύρες. Ωστόσο, για να γίνουν τα 
αναγκαία αντιδιαβρωτικά έργα, θα πρέπει 
να υπάρχει και άμεση χρηματοδότηση. Για 
το θέμα μίλησε και ο δήμαρχος Θάσου 
κος Κώστας Χατζηεμμανουήλ, ο οποίος 
απηύθυνε έκκληση στο κράτος για βοήθεια 
σε χρηματοδότηση.

Ο Δήμος Θάσου έχει ήδη καλέσει 
το λαό του νησιού να ενωθεί και να 
αγωνιστεί από κοινού για τη διεκδίκηση 
άμεσων μέτρων αποκατάστασης των 
ζημιών. Συγκεκριμένα ζητά στους δημότες 
της Θάσου: 
α. να αγωνιστούν ώστε να ανακηρυχθούν 
όλες οι καμμένες εκτάσεις ως αναδασωτέες
β. να γίνει άμεση καταγραφή των όλων 
ζημιών σε αγροτική παραγωγή, αλλά και 
σε κατοικίες, ώστε να διεκδικήσουν 100% 
αποζημίωση από το κράτος
γ. να διασφαλιστεί η άμεση ενίσχυση των 
συστημάτων πυροπροστασίας, αλλά και 
σε ανθρώπινο δυναμικό
δ. να ληφθούν άμεσα μέτρα αντιπυρικής 
προστασίας και να δημιουργηθούν αντι-
πυρικές ζώνες
ε. να απαλλαχθούν οι δημότες από την 
καταβολή του ΕΝΦΙΑ, αλλά και από άλλες 
φορολογικές υποχρεώσεις
στ. να ενισχυθούν οικονομικά οι πληγέντες 
αγρότες, κτηνοτρόφοι και μελισσοκόμοι.
ζ. να γίνουν όλα τα απαραίτητα αντι-
πλημμυρικά έργα

Το επόμενο διάστημα αναμένεται 
δύσκολο για την επίτευξη των στόχων 
αυτών, όμως ευελπιστούμε οι προσπάθειες 
όλων να αποδώσουν σύντομα αισιόδοξα 
αποτελέσματα, για την αναγέννηση αυτού 
του όμορφου νησιού. 

Η πυρκαγιά στη Θάσο και η επόμενη μέρα
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Ψ
ηφίστηκε στην ΙΓ’ Ολομέλεια της 
Ελληνικής Βουλής στις 20-10-
2016 ο Νόμος «Κοινωνική & 
Αλληλέγγυα Οικονομία, ανάπτυ-

ξη των φορέων της και άλλες διατάξεις», 
ο οποίος αντικαθιστά τον πρώτο νόμο 
για τους εργασιακούς συνεταιρισμούς 
οι οποίοι στην Ελλάδα ονομάζονται είτε 
Κοινωνικές Συνεταιριστικές Επιχειρήσεις-
ΚοινΣΕπ, είτε Συνεταιρισμοί Εργαζομένων.

Δεν πρέπει να ξεχνάμε την γενική 
κατηγοριοποίηση των Συνεργατισμών 
(για την Ελλάδα Συνεταιρισμών), οι οποίοι 
δημιουργούνται και έχουν ως αποκλειστικό 
σκοπό την ικανοποίηση των αναγκών των 
ιδιοκτητών-μελών τους. Διακρίνονται 
σε τριών κύριων ειδών συνεταιρισμούς:

Τους συνεταιρισμούς για την ικανο-
ποίηση των αναγκών προμήθειας. Είναι 
οι λεγόμενοι Αστικοί Συνεταιρισμοί που 
εποπτεύονται από το σημερινό Υπουργείο 
Ανάπτυξης και καλύπτουν ανάγκες κατα-
ναλωτικές, προμηθευτικοί, πιστωτικοί, 
οικοδομικοί, εργασιακοί κλπ

Τους συνεταιρισμούς για την ικα-
νοποίηση της ανάγκης πώλησης. Είναι 
κυρίως οι Αγροτικοί Συνεταιρισμοί που 
εποπτεύονται από το Υπουργείο Αγροτι-
κής Ανάπτυξης και καλύπτουν την κοινή 
ανάγκη πώλησης αγροτικών προϊόντων.

Τους συνεταιρισμούς για την ικα-
νοποίηση της ανάγκης εργασίας. Είναι 
οι εργασιακοί συνεταιρισμοί, οι λεγό-
μενες ΚοινΣΕΠ, που εποπτεύονται από 
το Υπουργείο Εργασίας, όπου το τελικό 
προϊόν ή υπηρεσία διατίθεται ελεύθερα 
και ανταγωνίζονται στην ανοικτή αγορά 
με τις δομές της Ιδιωτικής Οικονομικής. 

Οι τρείς κυριότερες καινοτομίες που 
με μια πρώτη ματιά εντοπίζονται στο 
νέο νόμο της Ελληνικής Βουλής για την 
Κοινωνική & Αλληλέγγυα Οικονομία-Κ.

ΑΛ.Ο. είναι:
1. Στο άρθρο 3, όπου ξεκάθαρα απομα-

κρύνεται η «κρατική» εξουσία, και πιθανή 
επιθυμία υποκρυπτόμενου κρατισμού, 
από την κοινωνική δομή της Κ.ΑΛ.Ο. με 
την παράγραφο στ στ: «Δεν έχει ιδρυθεί 
και δεν διοικείται άμεσα ή έμμεσα από 
Νομικό Πρόσωπο Δημοσίου Δικαίου ή 
Οργανισμό Τοπικής Αυτοδιοίκησης Α’ ή 
Β’ Βαθμού ή από άλλο νομικό πρόσωπο 
του ευρύτερου δημόσιου τομέα».

2. Η δημιουργία ΕΝΩΣΕΩΝ φορέων 
Κοινωνικής & Αλληλέγγυας Οικονομίας, 
όπου στο άρθρο 9 προβλέπεται ότι δέκα 
(10) τουλάχιστον φορείς Κοινωνικής & 
Αλληλέγγυας Οικονομίας μπορούν να 
συστήσουν Ένωση Φορέων Κοινωνικής 

& Αλληλέγγυας Οικονομίας. Η ΕΝΩΣΗ 
αυτή δεν μπορεί να έχει εμπορική ιδιότητα 
και ο σκοπός της είναι η προαγωγή και 
διάδοση των δραστηριοτήτων συλλογικής 
και κοινωνικής ωφέλειας των μελών της, 
η ανάπτυξη των αρχών της κοινωνικής 
και αλληλέγγυας οικονομίας.

3. Η Δημιουργία αυτοτελών «Συνεται-
ρισμών Εργαζομένων» που είναι αστικοί 
συνεταιρισμοί του Νόμου 1667/1986 
που έχουν ως καταστατικό σκοπό την 
συλλογική ωφέλεια, όπως ορίζεται από 
τον παρόντα νόμο και διαθέτουν εκ του 
νόμου εμπορική ιδιότητα. Μέλη τους είναι 
αποκλειστικά και μόνο φυσικά πρόσωπα 
τα οποία επιθυμούν να βιοπορισθούν 
παράγοντας από κοινού αγαθά και υπη-

ρεσίες για τρίτους. 
Στον ψηφισθέντα νόμο γίνεται μια 

προσπάθεια για δημιουργία θεσμών για 
ενοποίηση των κανονισμών της Κοινω-
νικής & Αλληλέγγυας Οικονομίας μέσω 
κατ αρχήν Συντονιστικής Επιτροπής με 
όλα τα εμπλεκόμενα Υπουργεία, άλλα 
και Εθνική Επιτροπή για την Κ.ΑΛ.Ο. με 
όλους τους εμπλεκόμενους φορείς, κατά 
την εκτίμηση της σημερινής κυβέρνησης. 

Μια πρώτη ματιά στον νόμο για την 
Κ.ΑΛ.Ο. είναι κατ αρχή θετική, και φαίνεται 
ότι δούλεψαν σχεδόν όλοι οι βουλευτές 
και η κυβέρνηση για ένα συναινετικό 
σχέδιο ανάπτυξης της Κοινωνικής Οικο-
νομίας, με πάρα πολλά θετικά στοιχεία. 
Ίσως να ωριμάσαμε όλοι … …

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή δημοσίευσε στις 5 Σεπτεμ-
βρίου 2016, τον πίνακα επιδόσεων των καταναλωτι-
κών αγαθών του 2016, ο οποίος παρακολουθεί τις 
αξιολογήσεις των καταναλωτών της ΕΕ σχετικά με 
τον τρόπο λειτουργίας των αγορών 42 προϊόντων 
και υπηρεσιών.

Οι πίνακες επιδόσεων των καταναλωτικών αγαθών 
χρησιμοποιούνται, από τους εθνικούς φορείς χάραξης 
πολιτικής και τα ενδιαφερόμενα μέρη, για την αξιο-
λόγηση του αντίκτυπου της πολιτικής, με την πάροδο 
του χρόνου και τη σύγκριση της κατάστασης μεταξύ 
των κρατών μελών. Η Επιτροπή χρησιμοποιεί τα απο-
τελέσματα του πίνακα επιδόσεων των καταναλωτικών 
αγαθών, ως στοιχεία, για τη χάραξη της πολιτικής της.

Τα βασικά ευρήματα του πίνακα επιδόσεων κατα-
ναλωτικών αγαθών του 2016 είναι:

Υπάρχει μια ξεκάθαρη βελτίωση της αξιολόγησης 
της λειτουργίας των αγορών από τους καταναλωτές, 
που αντικατοπτρίζει μια επιτάχυνση της θετικής τάσης, 
που παρατηρείται, από το 2010 και η οποία μπορεί να 
συνδέεται, με τις συνεχείς μεταρρυθμίσεις των αγορών 
προϊόντων και υπηρεσιών.

Συνεχίζουν να υφίστανται σημαντικές ανισότητες, 
στη λειτουργία της αγοράς, τόσο ανάμεσα στα κράτη-
μέλη, όσο και ανάμεσα στους διάφορους τομείς της 
αγοράς. Αυτή η διαπίστωση καταδεικνύει ότι υπάρχει, 
ακόμα τεράστιο περιθώριο βελτίωσης, είτε μέσω εθνι-
κών δομικών μεταρρυθμίσεων, είτε μέσω καλύτερης 
εφαρμογής των κανόνων, για την προστασία των 
καταναλωτών, οι οποίοι, επίσης, συνεισφέρουν στη 
βελτίωση της αποτελεσματικότητας κατανομής των 
πόρων και της ανταγωνιστικότητας των ευρωπαϊκών 
επιχειρήσεων.

Για πρώτη φορά, διεξήχθη και κοινωνικό-δημογρα-
φική ανάλυση των ευρημάτων. Αυτή καταδεικνύει ότι η 
αξιολόγηση της λειτουργίας της αγοράς επηρεάζεται, 
κυρίως, από την οικονομική κατάσταση και το μορφω-
τικό τους επίπεδο. 

Παρατηρούνται μεγάλες ομοιότητες, διαχρονικά, 
στην αξιολόγηση των αγορών και των προϊόντων και 
των υπηρεσιών. Όμως, ταυτόχρονα, παρατηρείται και 
βελτίωση κάποιων αγορών, όπως των χρηματοπιστω-
τικών υπηρεσιών και των σιδηροδρομικών υπηρεσιών.

Υπάρχουν επίμονα προβλήματα στις υπηρεσίες 

κοινής ωφέλειας, στην ενέργεια, στις τηλεπικοινωνί-
ες και στις υπηρεσίες λιανικής τραπεζικής, τα οποία 
καταδεικνύουν το πόσο σημαντικά είναι:
Α. Να τοποθετηθεί ο καταναλωτής στην καρδιά της 
Ενιαίας Ψηφιακής Αγοράς.
Β. Να ολοκληρωθεί η Ενεργειακή Ευρωπαϊκή Ένωση.
Γ. Να συνεχιστεί η δουλειά, για την Πράσινη Βίβλο, 
για τις υπηρεσίες λιανικής τραπεζικής.

Από τον φετινό πίνακα επιδόσεων μπορούμε να 
διαπιστώσουμε ότι οι φιλικοί προς τον καταναλωτή 
κανόνες, οι μεταρρυθμίσεις της αγοράς, καθώς και η 
αποτελεσματική επιβολή των κανόνων, για την προ-
στασία των καταναλωτών, τόνωσαν την εμπιστοσύνη 
των καταναλωτών στις αγορές», δήλωσε η Věra 
Jourová, επίτροπος αρμόδια για τη δικαιοσύνη, τους 
καταναλωτές και την ισότητα των φύλων. «Πρέπει να 
τηρήσουμε αυτήν την ενθαρρυντική τάση, ιδίως για 
τις αγορές που εξακολουθούν να υστερούν, όπως οι 
τηλεπικοινωνίες και η ενέργεια. Αυτός είναι ο λόγος, 
για τον οποίο οι καταναλωτές βρίσκονται στο επίκεντρο 
των σχεδίων προτεραιότητας της Επιτροπής, όπως η 
ψηφιακή ενιαία αγορά και η ενεργειακή ένωση

Πίνακας επιδόσεων των καταναλωτικών αγαθών 2016

ΜΙΑ ΠΡΩΤΗ ΜΑΤΙΑ ΣΤΗΝ Κ.ΑΛ.Ο.   
«Κοινωνική & Αλληλέγγυα Οικονομία»
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Α
ισθανόμαστε, λόγω της ιδιότη-
τας μας κυρίως την ανάγκη μα 
και την υποχρέωση συνάμα, να 
ενημερώσουμε το κοινό που 

ενδιαφέρεται για το Πεδίο του Άρεως για 
την πραγματική κατάσταση του Πάρκου 
μας, δηλαδή πια ήταν κάποτε και πια 
είναι σήμερα. 

Στην προσπάθειά μας αυτή θα προ-
σπαθήσουμε να είμαστε πολύ σύντομοι 
στις αναφορές μας προκειμένου να μη 
σας κουράσουμε ούτως ώστε να γίνει 
προσιτή η ανάγνωση σε όλους. 

Όσα λοιπόν κατά καιρούς έχουν γραφεί 
σε ορισμένες γνωστές για τα πιστεύω 
τους εφημερίδες αλλά και όσα έχουν 
λεχθεί και δημοσιοποιηθεί με επίσημες 
φαμφάρες από τις διάφορες υπηρεσίες 
που είχαν η και έχουν την ευθύνη για την 
κατάντια του πολύπαθου αυτού Πάρκου 
τους λέμε ότι δυστυχώς ουδεμία σχέση 
έχουν με το θέμα και την πραγματικότητα. 

Ας ξεκινήσουμε λοιπόν από το ιδιο-
κτησιακό καθεστώς. 

 Καταρχήν, το Πεδίο του Άρεως είναι 
περιουσία του Ελληνικού Δημοσίου. Ανή-
κει στο Υπουργείο Οικονομικών και το 
διαχειριζόταν αρχικά το Εθνικό Ταμείο 
Μόνιμων Οδοστρωμάτων Αθηνών (Ε.Τ. 
Μ.Ο.Α) που ιδρύθηκε με το Βασιλικό 
Διάταγμα 23/19.2.1937.

Με μια σειρά από νόμους, αλλά και 
κατά καιρούς καταργήσεων η/και τρο-
ποποιήσεων μερικώς ή ολικώς κάποιων 
παραγράφων (δεν τα αναφέρουμε για 
συντομία χρόνου, είναι όμως στην διά-
θεση κάθε ενδιαφερόμενου)το Εθνικό 
Ταμείο Μόνιμων Οδοστρωμάτων Αθηνών 
καταργήθηκε με το υπ’ αρθμ. 98 Προ-
εδρικό Διάταγμα Φ.Ε.Κ.85/15.3.2000 
και οι αρμοδιότητες της συντήρησης, 
επέκτασης και εκμετάλλευσής του Πάρκου 
μεταφέρθηκαν στην τότε Νομαρχία και 
μετέπειτα στην Υπερ-Νομαρχία. 

Όλες αυτές οι υπηρεσίες και οι αρμό-
διοι-αναρμόδιοι υπεύθυνοι, βοήθησαν 
ο κάθε ένας με την αρμοδιότητά του να 
φτάσει το Πεδίο του Άρεως στη κατάντια 
που έχει σήμερα. 

Δεν μας επιτρέπεται να αναφερθούμε 
σε ονόματα μα... ο καθένας τους ξέρει και 
έχει το μερίδιο της ευθύνης που του ανα-
λογεί. Και το 2008 αρχίζει η κατηφόρα... 
το Πεδίο του Άρεως υποβάλλεται στη 
πολυπόθητη… για μερικούς «ανάπλαση» 
παρά τις διαμαρτυρίες του κοινού και 
ιδιαίτερα των περίοικων. Μέχρι τότε το 
Πάρκο λειτουργούσε άριστα με βάση 
πάντοτε τα δεδομένα της εποχής εκείνης. 

Ο επισκέπτης το χαιρόταν και τα παιδιά 
έπαιζαν ανέμελα και με ασφάλεια. Ποτέ 
δεν δημιουργήθηκε κάποιο πρόβλημα η 
τουλάχιστον δεν υπέπεσαι στην αντίλη-
ψή μας. Τα δικά του νερά που έτρεχαν 
ακατάπαυστα και χωρίς ανακύκλωση 
εξυπηρετούσαν όλες τις ανάγκες του. 

Αρκετά από τα μικρά ζώα και που-
λιά που υπήρχαν έχουν εξαφανιστεί και 

άλλα τείνουν να εξαφανιστούν παρά την 
πλούσια πανίδα και χλωρίδα του και ο 
λόγος είναι η βρωμιά και οι κάθε είδους 
ακαθαρσίες που διασκορπίζονται σε όλους 
τους χώρους του. 

Στο Πάρκο και αυτό για γνώση των 
νεότερων, κάποτε λειτουργούσαν τα 
ιστορικά σήμερα μουσικά αναψυκτήρια, 
-«Άλσος» στην πλευρά της Γεωγραφικής 
Υπηρεσίας Στρατού επί της οδού Ευελπίδων 
με παρουσιαστή το Γιώργο Οικονομίδη 
και τα περίφημα «Νέα Ταλέντα» του. 
-Το«Green Park» στην οδό Μαυρομα-
ταίων με παρουσιαστή τον αείμνηστο 
Όμηρο Αθηναίο -Το θέατρο «Αλίκη» επί 
της λεωφόρου Αλεξάνδρας που με την 
«ανάπλαση» του 2008 έχει επιχωματωθεί 
και ο χώρος αποτελεί σήμερα κέντρο 
συγκέντρωσης ναρκομανών. 

ΑΠΡΟΣΤΑΤΕΥΤΟ ΤΟ ΠΑΡΚΟ
Δύο περίπτερα επί της κεντρικής 

πλατείας του σιντριβανιού που από την 
εποχή του 2004 που ανασκευάστηκαν 
παραμένουν κλειστά και ανεκμετάλλευτα! 
–Δύο εκκλησίες των Ταξιαρχών και του 
Αγίου Χαραλάμπους που λειτουργούσαν με 
ασφάλεια τότε, σήμερα έχουν πρόβλημα 
προσέγγισης ιδίως τις πολύ πρωινές και 
νυχτερινές ώρες χωρίς να αναφερθούμε 
στις κλοπές των καμπανών. 

Αρκετές απόπειρες αλλά και ληστείες, 
βιασμοί ακόμη και εγκλήματα και πρόσφα-
τα αυτοκτονίες έχουν γίνει τελευταίως 

στους χώρους του Πάρκου ελλείψει 
αστυνομικής προστασίας, ενώ επίθεση 
έχουν δεχτεί και οι εφημέριοι των ναών.

Από την εποχή της περίφημης «ανά-
πλασης» μέχρι και σήμερα παραμένουν 
κλειστές οι τουαλέτες οι οποίες κατά 
καιρούς αποτέλεσαν καταφύγιο και χώρο 
διαμονής αστέγων και λαθρομεταναστών. 
Αντιλαμβάνεστε λοιπόν τι πρόβλημα 
αντιμετωπίζει ο χώρος από τους διερ-
χόμενους αλλά και τους διαμένοντες 
εντός αυτού παρότι οι πόρτες κλείνουν 
μετά τις 11:00 το βράδυ; 

Ένα άλλο μεγάλο πρόβλημα που αντι-
μετωπίζει ο πολυπαθής κήπος βρίσκεται 
επί της οδού Μαυροματαίων, όπου οι 
στάσεις των υπεραστικών λεωφορείων 
Αττικής. Εκεί όσοι αποβιβάζονται ή επι-
βιβάζονται πρέπει κάπου να αφοδεύσουν 
προκειμένου να αντιμετωπίσουν το δύο 
ωρών τουλάχιστον ταξίδι τους. 

Το Υπουργείο Μεταφορών μετά από 
εισήγηση της Υγειονομικής Υπηρεσίας 
έχει τοποθετήσει τελευταία 2 χημικές 
τουαλέτες οι οποίες όμως δεν χρησιμο-
ποιούνται πολύ. Πολύ σωστά χαρακτήρισε 
Ανώτατος Αξιωματικός της Αστυνομίας 
το Πεδίο του Άρεως σαν την μεγαλύτερη 
τουαλέτα της Ελλάδος. 

Η υποτιθέμενη «ανάπλαση»- κατα-
στροφή για άλλους- ανατέθηκε στον 
εργολάβο το 2008 με διάρκεια χρόνου 
ανάπλασης την διετία σύμφωνα με την 
υπογραφείσα σύμβαση. Τον Απρίλιο του 
2010 έπρεπε σύμφωνα με την σύμβαση 

να παραδοθεί το έργο ολοκληρωμένο. 
Σήμερα είμαστε στον Οκτώβρη του 2016 
ήδη και ακόμη εκκρεμούν προς παράδοση 
τα κτίσματα. 

ΕΚΠΤΩΤΟΣ Ο ΕΡΓΟΛΑΒΟΣ 
Ο εργολάβος έχει βέβαια κηρυχθεί 

έκπτωτος, χωρίς να ολοκληρώσει και 
παραδώσει το έργο. Ρωτούμε όμως δεν 
υπάρχει κάποιος υπαίτιος πέραν του 
εργολάβου; δεν υπάρχει ποινική ρήτρα 
γι΄ αυτούς που του ανέθεσαν το έργο και 
του προπλήρωσαν τα λεφτά; Όλα αυτά 
τα ερωτήματα παραμένουν και σήμερα 
αναπάντητα παρά τις συνεχείς μας πιέσεις 
στους αρμόδιους.

Πέρασαν δύο Υπερ- Νομαρχίες και η 
κάθε μία παρέδιδε λόγω λήξης της θητείας 
της στην επόμενη το Πάρκο αποπερατω-
μένο!!! Έληξε και η θητεία του Ι. Σγουρού 
σαν Περιφερειάρχη, έτσι μετονομάστηκε 
ο Υπερ.Νομάρχης. 

Το Πάρκο έκτοτε βέβαια κλείνει στις 
11:00 το βράδυ ενώ αρκετοί άστεγοι 
διαμένουν στους χώρους του είτε σε 
σκηνές η στα παγκάκια και το περιτοίχιο 
του αγάλματος του Κωνσταντίνου. Και 
τα 2.200.000 ευρώ που κρατούσε για 
το Πάρκο όπως διατυμπάνιζε αριστερά 
και δεξιά στα ΜΜΕ και στους λόγους του 
στα κανάλια τι έγιναν; Τα παρέδωσε στη 
κα Δούρου που τα κατέθεσε στη Τράπεζα 
Ελλάδος όπως λένε; 

Κύριοι της Περιφέρειας ερωτούμε, 

ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΣ & ΕΞΩΡΑΪΣΤΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ «Η ΑΘΗΝΑ»

ΟΛΗ Η ΑΛΗΘΕΙΑ ΓΙΑ ΤΟ ΠΕΔΙΟ ΤΟΥ ΑΡΕΩΣ
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1. Πότε επιτέλους θα παραδοθούν τα 
ημιτελή κτήρια του «Άλσους» και του 
«Green Park»;
2. Πότε θα φωταγωγηθεί το Πεδίο ́ Άρε-
ως? Έχουμε προτείνει την εγκατάσταση 
μεγάλων προβολέων στα 4 σημεία του 
ορίζοντα. 
3. Το Πάρκο έχει 6 (έξι) γεωτρήσεις με 
άφθονο νερό. Πότε θα λειτουργήσει η 
ανακύκλωση ώστε να γεμίσει το ποταμάκι 
που δημιούργησε η «ανάπλαση» και να 
δώσει ζωή στο χώρο; 
4. Πότε θα λειτουργήσουν οι τουαλέτες 
μέσα στους χώρους του;
5. Τα περίπτερα γιατί δεν νοικιάζονται να 
φωταγωγείται ο χώρος και να μαζεύεται 
κόσμος; 
6. Πότε θα διενεργηθεί επιτέλους ο διε-
θνής διαγωνισμός για να προστατευθεί 
ο χώρος αυτός σωστά; 
7. Γιατί δεν λειτουργούν τα συντριβάνια;
8. Οι εξαρτημένοι δεν γίνεται να απομα-
κρυνθούν από τους χώρους του;
9. Με τα αδέσποτα σκυλιά αλλά και από 
αυτά που συνοδεύονται πως μπορούν να 
προφυλαχθούν οι άνθρωποι της τρίτης 
ηλικίας αλλά και τα μικρά παιδιά? Έχουν 
ήδη σημειωθεί αρκετά περιστατικά επί-
θεσης σκύλων σε περαστικούς . Εμείς 
έχουμε προτείνει ειδικούς χώρους εντός 
του πάρκου για αποκλειστική χρήση από 
τους ζωόφιλους. 

Εκτιμούμε βέβαια τις προσπάθειες που 
έγιναν ήδη από την σημερινή ηγεσία της 
Περιφέρειας 1 -στο λόφο του Φινόπουλου 
και ελπίζουμε να συνεχιστεί η μερική του 
ας πούμε ανάπλαση, 2- στην ανακατασκευή 
των παιδικών χαρών, 3-την ανάθεση του 
ποτίσματος και καλλωπισμού του Πάρκου 
σε εργολάβο, 4-την προσωρινή ανάθεση της 
καθαριότητας των κεντρικών τουλάχιστον 
διαδρόμων στο Δήμο Αθηναίων, αλλά δεν 
φθάνουν μόνο αυτά.

Κύριοι,
Μόλις ολοκληρωθούν τα έργα και αξι-

οποιηθούν οικονομικά τα κτήρια «Άλσος», 
«Green Park»,τα περίπτερα και το αναψυκτή-
ριο στην κορυφή του λόφου Φινόπουλου, 
τότε το Πάρκο θα έχει οικονομική αυτοτέλεια 
για την συντήρησή του .

Η υπομονή μας έχει εξαντληθεί. Ζητούμε 

το Πάρκο να λειτουργήσει σωστά όπως λει-
τουργεί ο Εθνικός μας Κήπος. Είμαστε ένας 
σύλλογος εθελοντών με πολλά μέλη που 
μόνο τους μέλημα είναι η σωστή λειτουργία 
του Πεδίου του Άρεως του μόνου πνεύμονα 
πρασίνου στο κέντρο της Αθήνας. Σκοπός 
μας είναι να προσφέρουμε. Γνωρίζουμε τα 
προβλήματα του Πάρκου καθώς και τον 
τρόπο να λυθούν . 

Είμαστε πρόθυμοι να συνεργαστούμε 
με οποιαδήποτε υπηρεσία προκειμένου να 
αποκαταστήσουμε την εμφάνιση του Πάρκου 
μας. Είμαστε πρόθυμοι να βοηθήσουμε για να 
λειτουργήσουν σωστά όλοι οι χώροι και με 
ασφάλεια για τα παιδιά μας, τους περίοικους, 
τους καθημερινούς περιπατητές του αλλά 
και αυτούς που αθλούνται καθημερινά. Θα 
χρησιμοποιήσουμε όλα τα νόμιμα μέσα για 
να κάνουμε το Πεδίο του Άρεως ξανά μια 
όαση πρασίνου, ένα παράδεισο για όλους 
μας.... και θα τα καταφέρουμε.

Γι' αυτό καλούμε τον κάθε καλοπροαί-
ρετο συμπολίτη μας να έρθει κοντά μας.

Σας παρακαλούμε λοιπόν πολύ πάψτε 
να δικαιολογείστε κάθε φορά που σας 
ρωτούν οι δημοσιογράφοι λέγοντας ότι 
παραλάβατε καμένη γη από την προηγού-
μενη Περιφερειακή αρχή. 

Έχετε ήδη 2 χρόνια στη διοίκηση και το 
μόνο που έχετε πετύχει είναι το Πάρκο να 
βρίσκεται στην άθλια σημερινή κατάσταση 
του με τις σκηνές σε κάθε πλευρά του, τη 
βρώμα και το σκουπίδι να βασιλεύει παντού, 
τους εξαρτημένους να έχουν την πρωτο-
καθεδρία των χώρων του, τη παρανομία 
να επιβάλλεται κάθε ώρα και στιγμή και 
εσείς... εσείς να σφυρίζετε αρειμάνια και 
να επαναλαμβάνετε συνέχεια τα ίδια και 
τα ίδια όπου και να βρεθείτε...

Κύριοι, το Πάρκο έχει καταντήσει χαβούζα 
που κρύβει τη κάθε ντροπή της Αθήνας. 
Είναι άραγε αυτό που θέλετε να συμβεί 
στη πράξη; 

Πιστέψαμε σε σας πως θα φέρετε την 
αλλαγή προς το καλό, όχι προς την κατα-
στροφή του. Δυστυχώς μας έχετε απο-
γοητεύσει. Σταματήστε τα θα και θα και 
θα γιατί θυμίζετε ήδη άλλες εποχές. Σας 
παρακαλούμε πολύ, κάντε έργο κύριοι και 
κάντε το σύντομα. Το Δ.Σ του συλλόγου. 

ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΓΕΩΡΓΙΑΔΗΣ

Εγκατάσταση Νέου  
Πρότυπου Ερευνητικού Σταθμού 
στα Βόρεια Δωδεκάνησα

Την προηγούμενη εβδομάδα ολοκληρώθηκε η εγκατάσταση έξι σύγχρονων 
ψηφιακών ωκεανογραφικών σταθμών σε 3 νησιά της βορείου Δωδεκανήσου. 
Αυτό είναι αποτέλεσμα συνεργασίας και διετούς προεργασίας του Ινστιτούτου 
Αρχιπέλαγος με επιστήμονες και τεχνικούς του Κέντρου Έρευνας & Τεχνολο-
γίας του πανεπιστημίου του Κιέλου Γερμανίας. Αυτή η καινοτόμος ερευνητική 
δράση ξεκινάει με αυτοχρηματοδότηση από το πανεπιστήμιο του Κιέλου και 
το Ινστιτούτο Αρχιπέλαγος, δεδομένου ότι στοχεύει να καλύψει ένα σημαντικό 
κενό γνώσης στην αντιμετώπιση της υποβάθμισης των μεσογειακών παράκτιων 
οικοτόπων. Συγκρίνοντας την κατάσταση των οικοσυστημάτων σε περιοχές 
που δέχονται διαφορετικό βαθμό ανθρωπογενούς επιβάρυνσης, στοχεύουμε 
στην ανάπτυξη μοντέλων πρόβλεψης που είναι απαραίτητα όχι μόνο για το 
Αιγαίο, αλλά και για την ευρύτερη περιοχή της Μεσογείου.

Αυτοί οι νέοι σταθμοί, έχουν ήδη ξεκινήσει να αποστέλλουν δεδομένα σε 
ένα ψηφιακό κέντρο στην Ολλανδία και έπειτα από ταχύτατη επεξεργασία, 
αποστέλλονται στους 2 ερευνητικούς φορείς. Έτσι, οι ερευνητές του Αρχι-
πελάγους μπορούν να αξιοποιήσουν και να αναλύσουν τα ωκεανογραφικά 
δεδομένα σχεδόν σε πραγματικό χρόνο.

Στόχος των επιστημόνων του Αρχιπελάγους και του Πανεπιστημίου του 
Κιέλου, είναι αυτή η νέα καινοτόμος δράση, να στελεχωθεί σύντομα από 
το μόνιμο ερευνητικό προσωπικό και να αποτελέσει ένα ακόμα σημαντικό 
εργαλείο για την προστασία των θαλασσών της Μεσογείου, τόσο από τις 
ολοένα και αυξανόμενες ανθρωπογενείς απειλές, όσο και από τις επιπτώσεις 
την κλιματικής αλλαγής.
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Ε
να από τα κυριότερα και κρίσιμα 
θέματα της χώρας, που άλλοτε 
προέβαλε η κυβέρνηση του ΣΥΡΙΖΑ 
ως σημαία της κατά τα χρόνια της 

αντιπολίτευσής της, ήταν αυτό στις Σκουριές 
Χαλκιδικής και αφορά την καταστροφή 
του περιβάλλοντος κατά τις μεθόδους 
εξόρυξης χρυσού.

Πρόφατα ο κος Πάνος Σκουρλέτης 
επέστρεψε στην εταιρεία «Ελληνικός 
Χρυσός» την τεχνική μελέτη για τη λει-
τουργία της μεταλλουργικής μονάδας και 
το Υπουργείο Περιβάλλοντος μελετάει και 
πάλι τη σύμβαση μεταξύ της εταιρείας 
με το Ελληνικό Δημόσιο. Εν όψει αυτού, 
έχει ξεσηκωθεί κίνημα αντιδράσεων και 
διοργανώνεται μεγάλη συναυλία με τη 
συμμετοχή σημαντικών καλλιτεχνών της 
χώρας μας.

Σύμφωνα με το «Συντονιστικό Αγώ-
να της Ιερισσού» η εταιρεία «Ελληνικός 
Χρυσός» σε συνεργασία με την καναδική 
«Eldorado Gold» συνεχίζουν εδώ και 
χρόνια το καταστροφικό τους έργο για 
το περιβάλλον, παραβιάζοντας βασικούς 
περιβαλλοντικούς κανόνες και όρους. 
Επίσης τονίζει ότι θεωρεί βασικό κανόνα 
της δημοκρατίας οι κυβερνήσεις να μην 
εξυπηρετούν τα μεμονωμένα εταιρικά 
συμφέροντα, αλλά να προασπίζουν το 
δημόσιο και κοινωνικό συμφέρον. Διευ-
κρινιστικά τονίζει πως είναι ανεπίτρεπτο 
να «κολλάμε» σε προτάσεις που προ-
βάλλουν οι εταιρείες ως μονόδρομο ως 
μία και μοναδική πρόταση, που μάλιστα 
λειτουργεί εις βάρος ενός ολόκληρου 
τόπου. Το καταστροφικό έργο που επιτε-
λείται στην περιοχή δεν έχει την κοινωνική 
συναίσθηση, αλλά ούτε και την κοινωνική 
ανοχή. Δεν μπορεί να γίνεται αντικείμενο 
πολιτικής εκμετάλλευσης, ούτε αφορμή 

για διώξεις και ποινικοποίησης κοινωνικών 
αγώνων, δεν μπορεί να εκμεταλλεύεται 
νομοθετικά κενά και πολιτική διαπλοκή 
για να προχωρήσει.

Σύμφωνα με τελευταίες πληροφορίες 
της «Εφ. Συν.» γύρω στα μέσα Οκτώβρη 
πρόκειται να δημοσιοποιηθεί η απόφαση 
του ΥΠΕΝ για τη λειτουργία της μεταλ-
λουργικής μονάδας στον Μαντέμ Λάκκο. 
Νωρίτερα, στις αρχές Ιουλίου το υπουρ-
γείο είχε εντοπίσει ανακρίβιες ως προς 
τις παραμέτρους βάσης σχεδιασμού, που 
παρατίθενται στην τεχνική μελέτη. Όπως 
αναφέρει το Παρατηρητήριο Μεταλ-
λευτικών Δραστηριοτήτων, η απόφαση 
κοινοποιήθηκε στην «Ελληνικός Χρυ-
σός» στις 9 Ιουλίου και η προθεσμία που 
δόθηκε στην εταιρεία για να αποδείξει 
την εφαρμοσιμότητα της μεθόδου της 
έληξε στις 9 Σεπτεμβρίου. Αυτήν ακριβώς 
την ημερομηνία η εταιρεία εξέθεσε την 
απάντησή της και τώρα το Υπουργείο 
καλείται να απαντήσει στην εταιρεία είτε 

για να εγκρίνει την τεχνική μελέτη, είτε 
για να την απορρίψει με καταληκτική 
ημερομηνία την 10η Οκτωβρίου.

Το μήνυμα που λαμβάνει η κυβέρνηση 
και μέσω των κινητοποιήσεων, αλλά και 
της συναυλίας που διοργανώνεται είναι 
να σταματήσει άμεσα η καταστροφή, όπως 
ζητούν άλλωστε οι κάτοικοι της Ιερισσού. 
Καθώς λένε η ανεπάρκεια και εξαπάτηση 
που επιτελείται από μεριάς της εταιρείας 
και οι καταστροφικές δραστηριότητές 
της είναι παραπάνω και από βέβαιες και 
καλούν την κυβέρνηση του ΣΥΡΙΖΑ να λάβει 
δράση, να εφαρμόσει όλα όσα υποσχόταν 
κατά τη διάρκεια της αντιπολιτευτικής 
της πολιτικής και να σταματήσει μια για 
πάντα την εξόρυξη. 

Σε ότι αφορά την εταιρεία «Eldorado» 
η ίδια διαβεβαιώνει ότι τα πάντα προχω-
ρούν ως θα έπρεπε για τις επενδύσεις 
στην Ελλάδα και τονίζει πως το 2017 θα 
είναι χρονιά σταθμός, καθώς θα ξεκινήσει 
η παραγωγή χρυσού από το κοίτασμα της 

Ολυμπιάδος. Η εταιρεία στο χρονοδιά-
γραμμα που παρουσίασε, προβλέπει για 
τα έτη από το 2018-2022 400.000 έως 
435.00 μετρικούς τόνους παραγόμενου 
μεταλλεύματος. Στις Σκουριές προβλέπεται 
η παραγωγή να ξεκινήσει το 2019 με 6.200 
τόνους παραγόμενου μεταλλεύματος. 

Σύμφωνα με άρθρο του «Κεφάλαιο» 
οι επενδυτικοί – χρηματιστηριακοί οίκοι 
έχουν ανταποκριθεί θετικά και θεωρούν 
ότι η μετοχή της «Eldorado» ανεβαίνει 
συνεχώς, διατηρώντας σε υψηλά επίπεδα 
την ελκυστικότητά της.

Αυτό που αυτή τη στιγμή η εταιρεία 
«Ελληνικός Χρυσός» πρέπει να αποδείξει 
ότι εφαρμόζει, είναι οι νέοι μέθοδοι εξό-
ρυξης με την ονομασία “flash smelting”. 
Αυτή ήταν μία δέσμευση που είχε πάρει 
προ τριετίας, αλλά δεν εφαρμόστηκε ποτέ. 
Ως εκ τούτου ο υπουργός κ. Σκουρλέτης, 
πέρυσι τον Αύγουστο ανακάλεσε για έναν 
χρόνο τις αποφάσεις έγκρισης τεχνικών 
μελετών όλων των υπουργείων στην 
Κασσάνδρα.

Σύμφωνα με απόφαση του Συμβουλίου 
της Επικρατείας ακυρώθηκε η πράξη του 
υπουργού Παραγωγικής Ανασυγκρότησης 
και η υπόθεση ανατέθηκε στη Διοίκηση 
για νέα νόμιμη κρίση. Το υπουργείο ζητού-
σε ξανά νέα στοιχεία από την Εταιρεία 
«Ελληνικός Χρυσός» και μένει τώρα η 
εταιρεία να αποδείξει την αρτιότητα των 
νέων μεθόδων που έχει δώσει υπόσχεση 
να εφαρμόσει.

Σίγουρα, το θέμα της εξόρυξης χρυσού 
στις Σκουριές και οι μέθοδοι που οφείλονται 
να εφαρμοστούν από τις εταιρείες, είναι 
μείζονος σημασίας για την κυβέρνηση και 
η επίλυση του προβλήματος ένα θέμα, που 
θα απασχολήσει την κοινωνία μας και θα 
την προβληματίσει για πολύ ακόμα.

ΣΚΟΥΡΙΕΣ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ:

Ένας «πονοκέφαλος» για την κυβέρνηση
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Κ
αταλυτική ήταν η παρέμβαση των Οικο-
λόγων Πρασίνων και του βουλευτή 
τους Γιώργου Δημαρά, στην μεγάλη 
ανατροπή που συνέβη τελευταία στιγμή 

σχετικώς με τον νέο νόμο για την κοινωνική και 
αλληλέγγυα οικονομία. Μετά από τέσσερις μήνες 
διαβούλευσης, το Υπουργείο Εργασίας, παρά 
τις συνεχείς παρεμβάσεις των οργανώσεων 
της κοινωνίας πολιτών αρνιόταν να αποκλείσει 
τις επιχειρήσεις του δημόσιου τομέα από το να 
θεωρούνται φορείς κοινωνικής οικονομίας και 
άρα με αυτό τον τρόπο να έχουν πρόσβαση στο 
Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο.

Κατ' επέκταση αυτό έχει μεγάλη σημασία και 
για τις συμβάσεις κοινωνικής αναφοράς, δηλαδή 
τις συμβάσεις τις οποίες οι φορείς κοινωνικής 
οικονομίας είναι αποκλειστικοί δικαιούχοι για 
να συνάπτουν με τους ΟΤΑ και την συγκρότησή 
τους θεσμικά σε δευτεροβάθμιο επίπεδο για την 
προώθηση της κοινωνικής οικονομίας στη χώρα.

Ο νέος νόμος για την κοινωνική οικονομία.
Στην συζήτηση που έγινε στην βουλή για τον 

αυτονόητο αυτό διαχωρισμό μεταξύ του κράτους 
και της κοινωνικής οικονομίας, κανένα άλλο 
κόμμα δεν διατύπωσε αντίρρηση, ούτε ζήτησε 
τροπολογία πλην των Οικολόγων Πρασίνων. 
Πληροφορούμαστε ότι αυτό το αίτημα που εκκρε-
μούσε για πολύ καιρό χωρίς απάντηση, τέθηκε 
απευθείας από τους Οικολόγους στην ηγεσία 
του ΣΥΡΙΖΑ. Παράλληλα, υπήρξε η ξεκάθαρη 
καταγγελία του ̈ Πανελληνίου Παρατηρητηρίου 
Οργανώσεων Κοινωνίας Πολιτών¨ για αυτόν το 
υποκρυπτόμενο κρατισμό από την γραφειοκρατεία 
του Υπουργείου. Η παρέμβαση αυτή διαβιβάστη-
κε σε όλα τα κόμματα και σε όλο τον πολιτικό 
κόσμο. Από τα κόμματα της αντιπολίτευσης δεν 
υπήρξε καμιά ουσιαστική αντίδραση.

Η ΕΠΙΜΟΝΗ ΤΩΝ ΟΙΚΟΛΟΓΩΝ -ΠΡΑΣΙΝΩΝ
Φαίνεται, πως όλους τους βόλευε ο κρατισμός 

που διέπνεε το αρχικό σχέδιο. Αλλά η ανατροπή 
τελικώς ήλθε από την ηγεσία του ΣΥΡΙΖΑ με την 
επιμονή των Οικολόγων -Πρασίνων, η οποία 
κατανόησε το αυτονόητο στην Ελλάδα, ότι ο 
τρίτος τομέας της κοινωνικής οικονομίας είναι 
απολύτως διακριτός και από το κράτος και από την 
αγορά. Κύκλοι του Μαξίμου μάλιστα απορούσαν 
πώς το αρμόδιο Υπουργείο δεν είχε κάνει αυτή 
την διάκριση μεταξύ κρατικού και τρίτου τομέα...

Το αποτέλεσμα βεβαίως, ήταν να δοθεί 
εντολή για άμεση τροποποίηση του σχετικού 
άρθρου την τελευταία στιγμή που προβλέπει ότι 
δεν μπορεί να χαρακτηριστεί φορέας κοινωνικής 
οικονομίας μια επιχείρηση που έχει:

«ιδρυθεί και διοικείται άμεσα ή έμμεσα από 
ΝΠΔΔ ή ΟΤΑ α΄ η β΄ βαθμού ή από άλλο νομικό 
πρόσωπο του ευρύτερου δημοσίου τομέα».

Αυτό σημαίνει απελευθέρωση κοινωνικών 
δυνάμεων από την γραφειοκρατία. Για πρώτη 
φορά από τότε που υπάρχουν τα κοινοτικά κον-
δύλια του Ευρωπαϊκού κοινωνικού ταμείου και 
Περιφερειακής Ανάπτυξης εδώ και 25 χρόνια, 
ο ευρύτερος δημόσιος τομέας, δεν θα μπορεί 
να υφαρπάζει ανεμπόδιστα τους πόρους που 
προορίζονται από την ΕΕ για την κοινωνική 
οικονομία. 

Με αυτό τον τρόπο αποκτά νόημα και βρίσκει 
έδαφος η γενικότερη πολιτική της κυβέρνησης 
για την ανάπτυξη της κοινωνικής οικονομίας, 
αφού πλέον δεν θα έχουμε μόνο διακηρύξεις, 
αλλά και πόρους στήριξής της. Εδώ λοιπόν η 
ηγεσία του ΣΥΡΙΖΑ «άδειασε» την υπουργό και 

αποστόμωσε την αντιπολίτευση που έδειξε καμιά 
αντίθεση επί του προκειμένου με τα κρατικά 
συντεχνιακά συμφέροντα.

ΑΔΙΑΦΟΡΟΥΣΑΝ ΤΡΕΜΟΠΟΥΛΟΣ ΚΑΙ ΧΡΥΣΟΓΕΛΟΣ
Τι συνέβη όμως το τελευταίο διάστημα και 

οι Οικολόγοι Πράσινοι διατύπωσαν μια τόσο 
ξεκάθαρη και ρηξικέλευθη θέση;

Γιατί άραγε το 2011, όταν ψηφίστηκε ο πρώ-
τος νόμος 4019, αλλά και μετέπειτα οι Οικολόγοι 
Πράσινοι δεν έθεσαν αυτή την διάκριση, ούτε 
υπερασπίστηκαν κάτι ανάλογο στο ευρωκοινο-
βούλιο όπου θήτευσαν για 5 ολόκληρα χρόνια;

Εδώ πρέπει να υπενθυμίσουμε ότι τότε 
κυριαρχούσαν στην ηγεσία των Οικολόγων 
Πρασίνων διαδοχικά οι Μιχάλης Τρεμόπουλος 
και Νίκος Χρυσόγελος, Ευρωβουλευτές τότε οι 
οποίοι όταν ετίθετο τέτοιο ζήτημα, απλώς αδια-
φορούσαν. Τα τελευταία 2,5 χρόνια ως γνωστό 
αποχώρησαν και οι δύο από τους Οικολόγους 
Πράσινους, απελευθερώνοντας δυνάμεις στο 
χώρο από τα κλειστά κυκλώματα και τις ελήτ. Έτσι 

οι Οικολόγοι - Πράσινοι στη πράξη άρχισαν να 
ευθυγραμμίζονται πλέον στο Ευρωπαϊκό Πράσινο 
Κόμμα και στην κουλτούρα της ανοικτής κοινω-
νίας Πολιτών. Την συμμετοχική οικονομία που 
πάει παράλληλα με τη συμμετοχική δημοκρατία. 

Για τους ευρωπαίους πράσινους και για το 
ευρωπαϊκό κεκτημένο είναι αδιανόητη η ταύτιση 
του κρατικού τομέα με τους φορείς κοινωνικής 
οικονομίας που εκφράζουν την οργανωμένη 
κοινωνία πολιτών. 

Μάλιστα στην ημερίδα για τον νέο νόμο στις 
23/9/16 που οργάνωσαν Οικολόγοι Πράσινοι 
, ο εκπρόσωπος του Ευρωπαϊκού Πράσινου 
Κόμματος δεσμεύτηκε να κάνει ερώτηση στο 
ευρωκοινοβούλιο «γιατί οι πόροι της κοινωνι-
κής οικονομίας διοχετεύονται τεχνηέντως στο 
κράτος κατά το μεγαλύτερο ποσοστό τους στο 
ελληνικό κράτος». 

 Να θυμίσουμε ότι για 5 ολόκληρα χρόνια 
οι κ. Τρεμόπουλος και Χρυσόγελος δεν θέλησαν 
ποτέ να θίξουν αυτό το θέμα μολονότι τους είχε 
τεθεί από τις συλλογικότητες κοινωνίας Πολιτών.

Οι «παροικούντες στην Ιερουσαλήμ» γνωρί-
ζουν την πραγματική αιτία. Και δύο τους είχαν 
πάντα το δικό τους κλειστό σύστημα φορέων και 
ΜΚΟ που φρόντιζαν να κρατούν τις διασυνδέσεις 
μόνο για τον δικό τους κύκλο, απορροφώντας 
μεγάλα ποσά σε συνέργιες με κρατικούς φορείς 
και ΟΤΑ. Για αυτό τον λόγο τον τελευταίο χρόνο 
ήταν οι βασικοί πολέμιοι της οριζόντιας δικτύ-
ωσης των οργανώσεων της κοινωνίας πολιτών 
και της συγκρότησης ανεξάρτητου κοινωνικού 
εταίρου στην χώρα, υποστηρίζοντας ένα κλειστό 
συντηρητικό σύστημα.

Ο κ. Χρυσόγελος ήταν βασικός συνομιλητής 
της υπουργού εργασίας για την κατεύθυνση του 
νομοσχεδίου, οι δε τροποποιήσεις που πρότεινε 
ήταν για δευτερεύοντα σημεία και όχι για το 
κρίσιμο άρθρο 3 του νομοσχεδίου που τελικά 
άλλαξε τα δεδομένα. 

Προφανώς τους δύο συγκεκριμένους, δεν 
ενοχλούσε καθόλου το προηγούμενο καθεστώς 
και προσπαθούσαν να γεφυρώσουν το παλιό 
με το καινούριο, για να μείνει αναλλοίωτο το 
γραφειοκρατικό κατεστημένο, που διαχειρίστηκε 
τόσα χρόνια τους πόρους υπέρ των ολίγων με 
σκανδαλώδη ποσά. 

Δεν είναι τυχαίο μάλιστα ότι αυτή την χρο-
νιά που ελάχιστοι φορείς χρηματοδοτήθηκαν, 
αντιθέτως η «κοινωνική επιχείρηση» του κ. 
Χρυσόγελου χρηματοδοτήθηκε προκλητικά από 
διάφορες πηγές με χαρακτηριστική εκείνη του 
ΚΟΙΝΣΕΠ ΑΝΕΜΟΣ ΑΝΑΝΕΩΣΗΣ με 625.000 
ευρώ για το προσφυγικό (δημοσίευμα ΕΠΙΚΑΙΡΑ). 

Τέτοιο ποσό δεν έχει δοθεί σε όλες μαζί τις 
ΚΟΙΝΣΕΠ της Αττικής που είναι πάνω από εκατό! 
Ενώ ο κ. Τρεμόπουλος επίσης συμμετέχει σε δύο 
από τις μεγαλύτερες ΜΚΟ της Θεσσαλονίκης που 
χρηματοδοτούνται ποικιλοτρόπως με μεγάλα 
ποσά. Έτσι μπορούμε να εξηγήσουμε και την 
στάση σχετικά με το νέο νόμο καθώς από ότι 
φαίνεται βόλευε να παραμείνουν τα πράγματα 
ως έχουν. Με αυτά τα δεδομένα, οι δύο πρώην 
ευρωβουλευτές εκ των πραγμάτων επιδίδονται 
πλέον στον χώρο των ΜΚΟ, ως περιφερόμενοι 
θίασοι της κοινωνικής επιχειρηματικότητας και 
της ανθρωπιστικής βοήθειας. 

Για τους Έλληνες Οικολόγους Πράσινους 
όμως, είναι βεβαίως ευτύχημα που απαλλάχθη-
καν από τους δύο «ηρακλειδείς» της κοινωνικής 
οικονομίας στην Ελλάδα, για να κερδίσουν την 
εμπιστοσύνη των πολλών μικρών εθελοντικών 
οργανώσεων της οικολογίας και της κοινωνίας 
πολιτών. Παρ όλα αυτά οι δύο ακόμη διατηρούν 
αρκετές προνομιακές σχέσεις με φορείς και 
ιδρύματα της Ευρώπης από την εποχή που ήταν 
ευρωβουλευτές, όπως με το Ίδρυμα Χ. Μπελ, το 
οποίο χρηματοδοτεί προνομιακά τις πρωτοβουλίες 
Χρυσόγελου, ημερίδες επικοινωνιακές καμπάνιες. 

Το ατύχημα για αυτούς είναι ότι πόνταραν 
όλη τους την επιρροή σε ένα κατεστημένο το 
οποίο αρχίζει πλέον καμία διέξοδο. Αντιθέτως, 
για τους οικολόγους -Πράσινους η εξέλιξη αυτή 
είναι μια απαλλαγή από τα βαρίδια Χρυσόγε-
λου -Τρεμόπουλου για μια ανοικτή σχέση με 
τα κινήματα και τις οργανώσεις της κοινωνίας 
Πολιτών-μια γόνιμη εποικοδομητική σχέση που 
μπορεί να ενισχύσει τελικά από τη μεριά τους 
την οριζόντια οργάνωση της κοινωνίας και τη 
συμμετοχική οικονομία για όλους.

ΓΙΑ ΤΟ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΠΡΑΤΗΡΗΤΗΡΙΟ
Δ. Μιχαηλίδης

H απαλλαγή των Οικολόγων Πρασίνων
από τα βαρίδια Χρυσόγελου -Τρεμόπουλου

Σχολιασμός στο κείμενο «H απαλλαγή των Οικολόγων Πρασίνων από τα βαρίδια 
Χρυσόγελου –Τρεμόπουλου» που έστειλε ο Δ. Μιχαηλίδης εκ μέρους του Πανελλήνιου 
Παρατηρητηρίου.

Με μεγάλη μας έκπληξη διαβάσαμε χθεσινό κείμενο που υπογράφει ο Δ. Μιχαηλίδης με 
την ιδιότητα του δημοσιογράφου εκ μέρους του Πανελλήνιου Παρατηρητήριου με το οποίο 
σχολιάζονται πολιτικές εξελίξεις μετά την ψήφιση του ν.4430/2016 του Υπουργείου Εργασίας, 
Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης. 

Σύγχυση είναι το τελικό αποτέλεσμα μια και μεγάλο μέρος του κειμένου αφορά τις εξελίξεις 
στο εσωτερικό του κόμματος των Οικολόγων Πρασίνων που επιτείνεται και από τον επικείμενο 
κυβερνητικό ανασχηματισμό, στον οποίο επιχειρεί να παρέμβει ο συντάκτης. 

Κάνει ταυτόχρονα επίθεση σε πρόσωπα και θεσμούς, ένα άτομο το οποίο -κατά δήλωσή 
του- δεν εκπροσωπεί κανέναν, εκτός του εαυτού του. Όμως αυτό δεν θα είχε καμία σημασία, 
αν δεν σημείωνε στο τέλος “Για το Πανελλήνιο Παρατηρητήριο”. Το ερώτημα επομένως που 
τίθεται είναι: ο λίβελος αυτός είναι σε γνώση των μελών του “Πανελλήνιου Παρατηρητηρίου”; 
Αν ναι, ποια είναι η θέση τους; Αν όχι, τι πρόκειται να πράξει το Παρατηρητήριο;

Οι λόγοι που καθιστούν αναγκαία την άμεση τοποθέτηση του “Πανελλήνιου Παρατηρη-
τηρίου” είναι οι εξής:

• Επιτίθεται στην υπουργό την αρμόδια για το θέμα της Κοινωνικής και Αλληλέγγυας 
Οικονομίας, η οποία κατά τεκμήριο είναι και αυτή που έχει και την πολιτική ευθύνη για την 
τελική διαμόρφωση του νόμου 4430/2016. Είναι επομένως τραγικά αντιφατικό να επιτίθε-
ται κανείς σε αυτή και από την άλλη να λέει μπράβο στο Μαξίμου και στην κυβέρνηση που 
“έσωσε την παρτίδα”. Πρόκειται για παιδαριώδη προσπάθεια προσέγγισης της κυβέρνησης 
ενόψει της διαχείρισης των σχετικών κονδυλίων για την ΚΑΛΟ. Αυτό όμως που κάνει σοβαρό 
το θέμα είναι το να μετέρχεται κανείς μέσα ξεκαθαρίσματος αντιπάλων ενόψει κυβερνητικού 
ανασχηματισμού: γιατί δεν θέλουν την αρμόδια υπουργό οι άνθρωποι που κρύβονται πίσω από 
αυτή την ανοίκεια επίθεση εναντίον της; Μήπως θα προτιμούσαν κάποιο άλλο πρόσωπο πιο 
“προσεγγίσιμο” και δεκτικό των μέχρι τώρα μεθόδων τους; Δηλαδή “φωνάζω όσο πιο δυνατά 
μπορώ για να πάρω το ξεροκόμματό μου και να σωπάσω”; 

• Επιτίθεται στο Ίδρυμα Χάϊνριχ Μπέλ στην Ελλάδα, το οποίο μάλλον φαίνεται ότι τους 
έχει πάρει χαμπάρι και τους μεταχειρίζεται όπως τους αρμόζει.

• Επιτίθεται με απαράδεκτο συνομωσιολογικό τρόπο σε ΜΚΟ και μόνον εκ του γεγονότος 
ότι διαχειρίζονται προγράμματα –ακόμη κι αν αυτά δεν έχουν να κάνουν με κρατικά κονδύλια.

• Επιτίθεται σε πρόσωπα και τους θεσμούς που αυτά εκπροσωπούν, τα οποία είναι γνωστά 
για τη συμβολή τους στην ανάπτυξη του εθελοντισμού και της Κοινωνικής και Αλληλέγγυας 
Οικονομίας στη χώρα, πολύ πριν οι ίδιοι την ανακαλύψουν και “δούνε το φώς”. Απλά επειδή 
δεν ταυτίζονται μαζί τους και με τις επιδιώξεις τους, στοχοποιούν και σπιλώνουν τα πρόσωπα 
αυτά με μεθόδους που μόνο με την Κοινωνική και Αλληλέγγυα Οικονομία δεν έχουν σχέση.

Το Περιφερειακό Παρατηρητήριο Κεντρικής Μακεδονίας:
• Καταγγέλλει προς κάθε κατεύθυνση και καταδικάζει την πρακτική του Δ. Μιχαηλίδη, που 

δεν έχει καμία σχέση με την ΚΑΛΟ.
• Καλεί το Πανελλήνιο Παρατηρητήριο να πάρει επίσης θέση και να καταδικάσει απερίφρα-

στα την πρακτική του Δ. Μιχαηλίδη, διευκρινίζοντας με σαφήνεια ότι δεν έχει καμία θεσμική 
ιδιότητα για να υπογράφει “για το Πανελλήνιο Παρατηρητήριο”.

• Καλεί όλα τα Παρατηρητήρια της χώρας να πάρουν θέση απέναντι στον Δ. Μιχαηλίδη και 
την πρακτική του και να απαιτήσουν από το Πανελλήνιο Παρατηρητήριο να πάρει ξεκάθαρη θέση.

• Η προχειρότητα τέλος και η βιασύνη με την οποία έχει γραφτεί το κείμενο αυτό, άγνωστο 
για ποιο λόγο, φαίνεται και από την υπογραφή του συντάκτη του εκ μέρους του «ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΥ 
ΠΡΑΤΗΡΗΤΗΡΙΟΥ και με την ιδιότητα του «δημοσιγράφου» με προφανή τα συντακτικά λάθη.
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Π
ήγαν λοιπόν απροειδοποίητα στο 
κτήριο που στεγάζεται η Ertopen 
και αφαίρεσαν τα μηχανήματα 
ώστε να μη γίνονται εκπομπές 

- πλέον ο σταθμός συνεχίζει μεν να λει-
τουργεί αλλά μόνο στο διαδίκτυο.

Τέτοιες ενέργειες δυσφημίζουν τη 
δημοκρατία, μια και αφαιρούν το δικαί-
ωμα της ελευθερίας της έκφρασης κατά 
απροκάλυπτο τρόπο. Ποιοι τις τολμάνε; 
Γιατί; Φοβούνται την απρόσκοπτη διακί-
νηση ιδεών; Θεωρούν ότι κινδυνεύουν 
από τις ιδέες;

Φαίνεται σαν μερικοί να θέλουν να 
φιμώσουν κάθε ελεύθερη φωνή που 
αποκαλύπτει τη νέα «φιλοσοφία» των 
κυβερνώντων ή που ασκεί δριμεία κριτική 
στην αντικοινωνική πολιτική τους.

Αυτό, όμως, είναι επικίνδυνο διότι 
οδηγεί στη λογική του αποκλεισμού, που 
με τη σειρά της ανοίγει τον δρόμο σε 
ολοκληρωτικού τύπου νοοτροπία. Δεν 
κάνουν κακό οι αντίθετες φωνές ούτε 
βεβαίως η κριτική, αντιθέτως συντελούν 
στην ανταλλαγή απόψεων, διευρύνουν 
τον πολιτικό διάλογο και δοξάζουν την 
πολιτιστική πολυπλοκότητα. Μόνο έτσι 
λειτουργεί η πολιτική ως τέχνη, όχι με 
φίμωση, τρομοκράτηση, απειλές, εκβια-
σμούς και λοιπά.

Αυτοί που λατρεύουν τα φίμωτρα όφει-
λαν να γνωρίζουν ότι μόνο δυσαρέσκεια 

προκαλούν, όχι στους φιμωμένους, αλλά 
σε αυτούς που παρακολουθούν άναυδοι 
(όσοι τελοσπάντων είναι αυτοί - είναι, 
όμως, ο κοινός νους) τη σκύλευση των 
δημοκρατικών ιδεών.

Η Εrtopen φιλοξενεί τους αδύναμους, 
αυτούς που κυρίως έχουν πληγεί από την 
καταστροφική εφαρμογή των διατάξεων 
των μνημονίων που έχουν συνυπογράψει 
οι κυβερνήσεις των τελευταίων πέντε-έξι 
ετών (όλες ανεξαιρέτως: φιλελεύθερες, 
δεξιές, «σοσιαλιστικές», «αριστερές» και 

πάει λέγοντας· εντάξει, ώς εκεί).
Η βίαιη εισβολή στα γραφεία της 

Εrtopen προκαλεί ανατριχίλα στους 
ελεύθερα σκεπτόμενους. Ποιο θα είναι 
το επόμενο βήμα; Καλύτερα να μην το 
σκεφτόμαστε. Είναι κρίμα η εκάστοτε 
εξουσία να μετέρχεται απαράλλακτα τις 
ίδιες μεθόδους όταν έχει απέναντί της 
ενοχλητικούς πολίτες που ενδιαφέρονται 
για την αντικειμενική αλήθεια και οι οποίοι 
ιχνηλατούν τρόπους και αντιστάσεις ώστε 
να βελτιωθεί η δυσχερής τους κατάσταση 

και θέση στο υπάρχον πολιτικό σύστημα.
Είναι αλήθεια ότι το ραδιόφωνο είναι 

ένα μαγικό μέσο, ενημερωτικό, ψυχαγω-
γικό, παιδαγωγικό, έχει πολλούς φίλους 
και συνεπείς ακροατές, οπότε για τα 
μυαλά των κυβερνώντων καθίσταται 
άμεσα επικίνδυνος αγωγός επιρροής και 
αντίστασης.

Επίσης αλήθεια είναι ότι -λόγω της 
ηπιότητάς του- το Συμβούλιο της Επικρα-
τείας έχει κρίνει, και ουδείς είχε αντίρ-
ρηση, ότι οι ραδιοφωνικοί σταθμοί (όλοι) 
δεν λειτουργούν σε νομοθετικό πλαίσιο 
στήριξης. Αυτό αφαιρεί οποιαδήποτε 
δικαιολογία προσπαθήσουν να προσκο-
μίσουν όσοι αποφάσισαν την «αρπαγή» 
των μηχανημάτων.

Τόσο μένος πια, τόση μικρότητα. Πού η 
μεγαλοθυμία και η επιείκεια όσων θέλουν 
να αποκαλούνται ακόμη αριστεροί ή έστω 
πολίτες με δημοκρατικό φρόνημα;

Ξέχασαν εύκολα τον σημαντικό ρόλο 
της Εrtopen κατά τα δίσεκτα χρόνια που 
ακολούθησαν το «μαύρο» της ΕΡΤ; Οτι 
υπήρξε πυρήνας αντίστασης στην ασυ-
νάρτητη συγκυβέρνηση δεξιών και (πάλαι 
ποτέ) «σοσιαλιστών», ότι συνέτεινε στη 
διάνοιξη του δρόμου που περπάτησε ο 
ΣΥΡΙΖΑ για να συναντηθεί με την εξουσία; 
Ας επανορθώσουν οι «υπεύθυνοι»...

Γιώργος Σταματόπουλος
www.efsyn.gr

Ertopen και η ελευθερία της έκφρασης

Πρόγραμμα: «Μέντορες- Κοινωνικοί Άγγελοι»
Προσκληση Μέντορες Αγιάς.png
Το πρόγραμμα «Μέντορες» γεννήθηκε ως επι-

μορφωτική δράση από το πρώτο Ανοικτό Συνέδριο 
Κοινωνίας Πολιτών για την Κοινωνική Οικονομία 
που πραγματοποιήθηκε στο Πάντειο Πανεπιστήμιο 
10-12 Ιουνίου 2016, εκεί τέθηκαν οι βάσεις για μια 
ολοκληρωμένη προσέγγιση της κοινωνικής οικονο-
μίας, και είναι καρπός συνεργατισμού με στόχο την 
κάλυψη του θεσμικού ελλείμματος στην χώρα μας.
• Στόχος του προγράμματος είναι η μεταφορά τεχνο-
γνωσίας και η αλληλέγγυα συμβουλευτική αξιοποιώντας 
μια μεγάλη ομάδα 'μεντόρων' με βαθιά γνώση και 
εμπειρία στα θέματα κοινωνικής οικονομίας.
• Έχουν προγραμματιστεί 30 ανάλογες δράσεις σε 
αντίστοιχους Δήμους μέχρι το του 2017.
• Διοργανωτές του προγράμματος είναι Δήμοι ή 
τοπικοί φορείς κοινωνικής οικονομίας, με την ευθύνη 
της «ΠΕΣΚΟ» Πανελλήνιας Ένωσης Συμπράξεων 
Κοινωνικής Οικονομίας.
• Στόχος στις σημερινές δύσκολες συνθήκες να κινη-
τοποιηθούν οικονομίας, διαθέσιμοι ανενεργοί υλικοί 
και ανθρώπινοι πόροι στα κοινά και στις κοινότητες 
για την αντιμετώπιση της ανεργίας οι οποίοι δεν μπο-
ρούν ν' αξιοποιηθούν από τις δημόσιες και ιδιωτικές 
επιχειρήσεις λόγω υψηλού κόστους διαχείρισης και 
λειτουργίας.
ΣΥΣΤΗΜΙΚΗ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ ΘΕΣΜΩΝ ΚΑΙ ΕΦΑΡ-
ΜΟΓΩΝ ΤΗΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ
 ΕΡ. Εάν το ζητούμενο είναι η δημιουργία νέων 

θέσεων εργασίας και συμπληρωματικών αγαθών και 
υπηρεσιών σε ένα Δήμο και στην τοπική κοινωνία.
• Γιατί χρειάζεται η μεγάλη εικόνα και η συστημική 
προσέγγιση θεσμών και εφαρμογών της κοινωνικής 
οικονομίας, και δεν αρκεί μια απόφαση που θα ανα-
τεθεί στους ειδικούς να την υλοποιήσουν.
ΑΠ. Γιατί η κοινωνική οικονομία είναι ένα ολόκληρο 
σύστημα αλληλοεπίδρασης και πολυπλοκότητας 
παραγόντων που χρειάζεται να αναδείξουμε και να 
απλουστεύσουμε ώστε να γίνουν κατανοητοί ώστε 
να δράσουμε ανάλογα.
• Είναι ένα οικονομικό σύστημα πολιτικών επιλογών 
και προϋποθέσεων οργανωτικής και πολιτιστικής 
κουλτούρας.
• Προϋποθέτει ακόμη ένα ξεχωριστό μορφωτικό 
σύστημα για αυτό και εμείς επιλέξαμε αυτό το πρό-
γραμμα: «ΜΕΝΤΟΡΕΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΙ ΑΓΓΕΛΟΙ» 
που θα αναπτύξουμε στο σεμινάριό μας.
• Καταρχήν χρειάζεται μια συνοπτική ιστορική ανά-
γνωση διότι εμφανίζεται τόσο αναγκαία συνθήκη στη 
συγκεκριμένη ιστορική φάση.
ΕΡ. Γιατί η κοινωνική οικονομία έρχεται ως επιτακτική 
ανάγκη με το ΤΡΙΤΟ ΚΥΜΑ κοσμοϊστορικών αλλαγών.
• Ας δούμε τα τρία μεγάλα κύματα τεχνολογικών 
επαναστάσεων.
• ΠΡΩΤΟ ΚΥΜΑ: η αγροτική επανάσταση που φτάνει 
μέχρι το 1600 περίπου
• ΔΕΥΤΕΡΟ ΚΥΜΑ: Α, και Β. βιομηχανική επανάσταση 
που φτάνει έως τις μέρες μας.
• ΤΡΙΤΟ ΚΥΜΑ: που άρχισε τα τελευταία 30 χρόνια 

περίπου και εξελίσσεται ως Τρίτη βιομηχανική επα-
νάσταση.
• Κάθε μεγάλο κοσμοιστορικό κύμα μπορούμε να το 
διαχωρίσουμε σε διαδοχικές τεχνολογικές, ιδεολογικές 
και μορφωτικές επαναστάσεις.
 Το ΠΡΩΤΟ ΚΥΜΑ:
• τεχνολογικές: η ανακάλυψη του χαλκού, ανακάλυψη 
του σιδήρου ή ανακάλυψη της γραφής.
• ιδεολογικές: Η ηρωική εποχή, ο κλασικός κόσμος, 
ο Χριστιανικός κόσμος.
• Εργασιακές σχέσεις: δουλοκτητικές, φεουδαρχικές.
• Καθολικοτητες: Θρησκευτικές και στρατοκρατίες
ΔΕΥΤΕΡΟ ΚΥΜΑ
• τεχνολογικές: τυπογραφία, ατμομηχανή, ηλεκτρισμός, 
μηχανή εξωτερικής καύσης, ραδιόφωνο τηλεόραση.
• ιδεολογικές: διαφωτισμός, καπιταλισμός , σοσιαλισμός.
• εργασιακές σχέσεις: κυριαρχία της μισθωτής εργασίας
• καθολικότητες: κράτος και αγορά
ΤΡΙΤΟ ΚΥΜΑ:
τεχνολογικές: πληροφορική, διαδίκτυο, ρομποτική, 
τεχνητή νοημοσύνη.
ιδεολογικές: οριζόντια οργάνωση της κοινωνίας
εργασιακές σχέσεις: πέραν της μισθωτής εργασίας
Νέες καθολικοτητες: παγκοσμιοποίηση και κοινωνία 
πολιτών
ΠΩΣ ΔΙΑΜΟΡΦΩΝΟΝΤΑΙ ΟΙ ΣΥΝΘΗΚΕΣ ΚΑΙ ΟΙ 
ΘΕΣΜΟΙ για την ανάπτυξη της κοινωνικής οικονομίας.
• Το αντικείμενο
• το κοινωνικό υποκείμενο
• και οι πολιτικές

ΣΥΣΤΗΜΙΚΗ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ ΘΕΣΜΩΝ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΗΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ
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Τ
ην ώρα που όλη η Ελλάδα, η 
Βουλή και το ΣτΕ κυριαρχείται 
από το νέο μαύρο στα κανά-
λια, αυτή η ώρα επιλέχτηκε από 

καρεκλοκένταυρους, εγκάθετους, αντι-
δημοκράτες, εχθρούς της πολυφωνίας 
και της ελευθεροτυπίας 

να ρίξουν μαύρο και στην ΕΡΤΟ-
ΠΕΝ. 

Για τρίτη φορά μέσα σε ένα χρόνο 
που προσπαθούν με την κατάσχεση των 
μηχανημάτων εκπομπής να μας φιμώ-
σουν. Η πρώτη φορά ήταν στις 23/9/15 
με τις προσαγωγές και του προεδρείου 
της ΠΟΣΠΕΡΤ, η δεύτερη 3 μήνες μετά 
και η τρίτη τώρα. 

Απαιτούμε ΕΔΩ και ΤΩΡΑ να μας 
επιστραφεί ΟΛΟΣ ο εκδικητικά κατα-
σχεμένος εξοπλισμός. 

Καταδικάζουμε και εγκαλούμε όλους 
αυτούς τους νοσηρούς εγκεφάλους που 
κρύβονται πίσω από τέτοιες στοχευμένες 
και εκδικητικές ενέργειες που για χάρη 
των αφεντικών θέλουν να κλείσουν 
όποια φωνή δεν ελέγχουν. 

Όλοι γνωρίζουν ότι στο ραδιόφωνο 
δυο αποφάσεις του Δ΄ τμήματος του 
ΣτΕ και της ολομέλειας του, έχουν κρίνει 
τελεσίδικα ότι κανένας ραδιοφωνικός 
σταθμός δε λειτουργεί σε νομοθετικό 
πλαίσιο λειτουργίας, πόσο μάλλον όταν 
η κυβέρνηση και ο ίδιος ο υπουργός 
επικρατείας πρόσφατα εγκαινίασε τη 
λειτουργία ραδιοφωνικού σταθμού 
στη Θεσσαλονίκη του ΑΠΕ-ΜΠΕ αν και 
εκεί υπήρχαν δυο δημόσιοι Ρ/Σ σταθμοί 
της ΕΡΤ.

Η ΕΡΤΟΠΕΝ ο σταθμός της ελεύ-
θερης έκφρασης που αναμεταδίδεται 
και από άλλους σταθμούς στα FM στην 
περιφέρεια θα συνεχίσει να λειτουργεί 
στο διαδίκτυο και θα προσπαθήσουμε 
άμεσα να ξαναεκπέμψουμε στο λεκα-
νοπέδιο και πάλι μέσω των FM.

Η ΕΡΤΟΠΕΝ έδινε και δίνει βήμα σε 
όλους όσους πολεμούν τα μνημόνια και 
τα θανατηφόρα μέτρα που φέρνουν στις 
πλάτες της κοινωνίας και που αφανίζουν 
γενιές ολόκληρες.

Η ΕΡΤΟΠΕΝ είναι μια αναγκαιότητα 
για την κοινωνία και τους αποκλεισμέ-
νους από άλλα ΜΜΕ και την Δημόσια 
Ραδιοτηλεόραση που φιλοξενούν κυρίως 
φιλομνημονιακές φωνές με στόχο την 
χειραγώγηση και την προπαγάνδα.

Η ΕΡΤΟΠΕΝ με την παγκοίνως γνω-
στή ιστορία της και με τη συμβολή της 
στους συνδικαλιστικούς αγώνες και στις 
διεκδικήσεις, καθώς και στον αγώνα 
για την κατάργηση των μνημονίων - 
δικαιούται και θα παραμείνει ανοιχτή.

Θα συνεχίσει να είναι η φωνή του 
κάθε αγωνιστή, για δικαιοσύνη, ισονομία, 

δουλειά με δικαιώματα, ενάντια στον 
ρατσισμό και την ξενοφοβία και υπέρ 
της κοινωνίας των πολιτών και των 
αναγκών τους. 

Η ΕΡΤΟΠΕΝ ενόχλησε και θα συνε-
χίσει να ενοχλεί όλους αυτούς που 
πρεσβεύουν τις πολιτικές των μνημονίων 
της φτώχιας και της εξαθλίωσης, όλους 
αυτούς που μας θέλουν υποταγμένους 
για να τους μοιάζουμε και αδιαμαρτύ-
ρητα να δεχόμαστε «το σφάξε με αγά 
μου να αγιάσω». 

Η ΕΡΤΟΠΕΝ ενόχλησε και θα συνε-
χίσει να ενοχλεί διότι στον αυταρχισμό 
της κυβέρνησης ζητά να απαντήσουμε 
με συνεχή αγώνα μέχρι να ανατρέψουμε 
τα μέτρα οδοστρωτήρα των μνημονίων 
και όσους τα πρεσβεύουν. 

Η ΕΡΤΟΠΕΝ ενόχλησε και θα συνε-
χίσει να ενοχλεί με τη συνέπεια της 
άλλα κυρίως με την αντοχή της παρά 
το λυσσαλέο πόλεμο που δέχεται και 
τώρα από την κυβέρνηση και τα τσιράκια 
της, άσχετα αν αυτά έχουν ή δεν έχουν 
θεσμικό ρόλο. 

Η ΕΡΤΟΠΕΝ ενόχλησε και θα συνεχί-
σει να ενοχλεί γιατί, όλοι όσοι στηρίζουν 
το αυτοδιαχειριζόμενο εγχείρημα είναι 

ανιδιοτελείς, αλληλέγγυοι και κατα-
θέτουν την ψυχή τους επιτελώντας το 
καθήκον τους, που είναι βαρύ σαν την 
ιστορία της.

Αγωνίζονται υπερασπίζοντας την 
ελευθεροφωνία, την δημοκρατία και τα 
συνταγματικά δικαιώματα, τιμώντας τους 
λαϊκούς αγώνες και το αίμα που χύθηκε 
για κοινωνική δικαιοσύνη και ισονομία, 
οπλίζοντας και οπλισμένοι με δύναμη 
ώστε να θεριέψουν οι αγώνες μας. 

Η ΕΡΤΟΠΕΝ ενόχλησε και θα συνε-
χίσει να ενοχλεί γιατί όλοι εμείς θα 
λειτουργήσουμε, είτε το θέλουν, είτε όχι . 

Το μέταλλο μας έχει σφυρηλατηθεί 
σε αγώνες ανένδοτους και νικηφόρους. 

Όλοι μαζί, κοινωνία - αλληλέγγυοι- 
ΠΟΣΠΕΡΤ και συνδικάτα δηλώνουμε ότι 
κανένας δεν μπορεί να μας σταματήσει. 

Είναι η ώρα τώρα να αντιπαρατεθού-
με με αυτές τις πολιτικές της εξαθλίωσης, 
του αφανισμού και της αναξιοπρέπειας. 

ΕΔΩ και ΤΩΡΑ ΕΡΤΟΠΕΝ – 
ΑΝΟΙΧΤΗ!

ΔΕΝ ΜΑΣ ΤΡΟΜΑΖΕΤΕ – ΔΕΝ ΣΑΣ 
ΦΟΒΟΜΑΣΤΕ- Η ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΣΤΟ 

ΤΕΛΟΣ ΘΑ ΝΙΚΗΣΕΙ.

Οποιαδήποτε συσκευασία 
μεταφοράς και αποθήκευσης 
τροφίμων οφείλει να έχει εγχάρακτη 
ή τυπωμένη σήμανση με το ειδικό 
σύμβολο που δηλώνει τον τύπο 
του πλαστικού από το οποίο είναι 
κατασκευασμένη. Επιπλέον μπορεί 
να αναγράφεται στη συσκευασία « 
κατάλληλο για επαφή με τρόφιμα ».
1 ΡΕΤΕ Ή ΡΕΤ : τερεφθαλικό 
πολυαιθυλένιο (πολυεστέρας)
Ύποπτο για καρκινογένεση. Έχει 
διαπιστωθεί η μετανάστευση 
ακεταλδεύδης και φθαλικών 
παραγώγων στο νερό, ιδίως όταν 
εκτίθεται στην ηλικιακή υπεριώδη 
ακτινοβολία.
2. HDPE ή PE – HD : υψηλής 
περιεκτικότητας πολυαιθυλένιο. 
Παρατηρείται μετανάστευση ουσιών 
σε υψηλές θερμοκρασίες κυρίως 
σε λιπαρά τρόφιμα και λάδια. 
Υπάρχουν ενδείξεις μετανάστευσης 
και σε ξηρά τρόφιμα. Δεν υπάρχουν 
ισχυρές ενδείξεις για τοξικότητα, 
ενδοκρινολογικές διαταραχές ή 
μίμηση οιστρογόνων.
3. V ή PVC : πολυβίνυλο χλωρίδιο. 
Τείνει να εγκαταλειφθεί σε 
εφαρμογές που έχουν σχέση με 
τρόφιμα. Θεωρείται εξαιρετικά 
επικίνδυνο για έμβρυα και βρέφη. 
Μπορεί να περιέχει BPA.
4. LDPE ή PE – LD : χαμηλής 
πυκνότητας πολυαιθυλένιο. Δεν 
έχουμε πολλές επιστημονικές 
μελέτες που να δείχνουν πιθανή 
απελευθέρωση ουσιών.
5. PP : πολυπροπυλένιο. Υπάρχουν 
ενδείξεις μετανάστευσης από το 
πλαστικό. Οι σταθεροποιητές που 
χρησιμοποιούνται είναι βιολογικά 
ενεργοί. Επηρεάζει το νευρικό 
σύστημα.
6. PS : πολυστυρένιο
Η χρήση του σε πλαστικά 
φλιτζάνια καφέ και πιάτα τείνει να 
εγκαταλειφθεί. Ισχυρές ενδείξεις 
για πιθανή μεταλλαξιογόνο δράση 
και καρκινογόνο. Ενοχοποιείται για 
νευροτοξικές, χρωμοσωμικές και 
λεμφικές ανωμαλίες.
7. other : όλα τα υπόλοιπα 
πλαστικά περιλαμβανομένων 
ακρυλικών και πολυεστέρων. 
Οι πολυεστερικές ρητίνες 
χρησιμοποιούνται ευρύτατα σε 
πηρούνια, κουτάλια, μαχαίρια, 
φιάλες για βρέφη, τάπερ κλπ. 
Το βασικό μονομερές του 
είναι η bisphenol A (BPA) που 
χρησιμοποιήθηκε στη δεκαετία του 
1930 για φαρμακολογική χρήση, ως 
οιστρογόνο. 

ΓΝΩΡΙΖΩ  
ΤΙΣ ΣΗΜΑΝΣΕΙΣ

Για τρίτη φορά κατασχέτουν  
τα μηχανήματα της ertopen
με σκοπό να την φιμώσουν
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Σ
το πλαίσιο της πολιτικής Εταιρικής 
Κοινωνικής Ευθύνης, η Global 
Sustain, στο τέλος κάθε οικονο-
μικού έτους, προσφέρει ποσοστό 

των κερδών της για τη χρηματοδότηση 
έργων και προγραμμάτων Μη Κυβερνητι-
κών Οργανώσεων (ΜΚΟ). Με αυτόν τον 
τρόπο, η Global Sustain αποσκοπεί στο 
να στηρίξει σημαντικά το έργο των ΜΚΟ, 
τόσο μέσω της οικονομικής ενίσχυσης 
αυτών, όσο και μέσω της προβολής των 
δράσεων και των προγραμμάτων τους 
μέσω του www.globalsustain.org.

Μέχρι σήμερα έχουν χρηματοδοτηθεί 
συνολικά είκοσι (20) προγράμματα ΜΚΟ.

Αποδέκτες χρηματοδότησης προη-
γούμενων ετών:

2015 (2 έργα/προγράμματα)
· "Πρόγραμμα επείγουσας παρέμβα-

σης για την κάλυψη των ιατρικών και 
ανθρωπιστικών αναγκών των ευάλωτων 
πληθυσμών στο Δήμο Αθηναίων" (ΓΙΑΤΡΟΙ 
ΧΩΡΙΣ ΣΥΝΟΡΑ – ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΤΜΗΜΑ)

· "Δημιουργία Προστατευόμενων 
Διαμερισμάτων Βραχείας Φιλοξενίας 
για Άτομα Με Αναπηρία" (Κ.Ε.Ε.Π.Ε.Α. 
«ΟΡΙΖΟΝΤΕΣ»)

2014 (2 έργα/προγράμματα)
· «Συνέχιση λειτουργίας για το 2015 

της εθνικής γραμμής υποστήριξης ανθρώ-
πων που εμπλέκονται με τον καρκίνο 
– 1069» της Κοινωφελούς και Μη Κερδο-
σκοπικής Οργάνωσης Φίλων του Καρκίνου 
«ΜΕΙΝΕ ΔΥΝΑΤΟΣ»

· Πρόγραμμα «Silver Alert» από τη 
ΜΚΟ «ΓΡΑΜΜΗ ΖΩΗΣ»

 2013 (2 έργα/προγράμματα)
· «Εκπαίδευση & θεραπεία μέσω ηλε-

κτρονικών υπολογιστών» του οργανισμού 
Ελληνική Εταιρεία Προστασίας και Αποκα-
ταστάσεως Αναπήρων Παίδων (ΕΛΕΠΑΠ)

· «Κοινωνική στήριξη ηλικιωμένων» της 
Ψυχογηριατρικής Εταιρείας «Ο Νέστωρ»

2012 (2 έργα/προγράμματα)
· «Ενώνουμε τις δυνάμεις μας για 60 

παιδιά σε κίνδυνο. Μαζί θα τα καταφέ-
ρουμε!» του οργανισμού Το Χαμόγελο 
του Παιδιού

· «Προστατευμένα Διαμερίσματα» του 
Συλλόγου Γονέων & Κηδεμόνων ΑμεΑ 
Ν. Φθιώτιδας

 2011 (2 έργα/προγράμματα)
· «Κέντρο Στήριξης Παιδιού & Οικο-

γένειας στην Αθήνα» του Σωματείου 
«Παιδικά Χωριά SOS Ελλάδος»

· «Δράση για την ψυχοκοινωνική υπο-
στήριξη ατόμων με προβλήματα ψυχικής 
υγείας λόγω των συνεπειών της κρίσης» 
του Συλλόγου για την Ψυχική Υγεία - 
ΣΟΨΥ Πάτρας

 2010 (2 έργα/προγράμματα)
· «Ψυχοκοινωνική Στήριξη Ογκολο-

γικών Ασθενών και του Περιβάλλοντός 
τους», Όμιλος Εθελοντών κατά του Καρ-
κίνου (ΟΕΚΚ) - «ΑγκαλιάΖΩ»

· «Ξενώνας για άπορα ορφανά και 
απροστάτευτα παιδιά με ειδικές ανάγκες», 
Σωματείο Κοινωνικής Μέριμνας «Αρωγή»

 2009 (3 έργα/προγράμματα)
· «Αγορά χώρων για επέκταση των 

δραστηριοτήτων της Φλόγας», Σύλλο-
γος Γονιών Παιδιών με Νεοπλασματική 
Ασθένεια «Η Φλόγα»

· «Υιοθεσία ηλικιωμένων», Κοινωφελές 
Μη Κερδοσκοπικό Σωματείο Τηλεειδοποί-
ησης και Βοήθειας στο Σπίτι «ΓΡΑΜΜΗ 

ΖΩΗΣ»
· «Πρόγραμμα εξωλεκτικής επικοινω-

νίας παιδιών με εγκεφαλική παράλυση», 
Ίδρυμα Κοινωνικής Εργασίας - Χατζηπα-
τέρειο Ίδρυμα

2008 (2 έργα/προγράμματα)
· «Η έρευνα των πληθυσμών Μεσο-

γειακής φώκιας και των βιότοπών της 
στις βραχονησίδες των Κυκλάδων», MΟm 
- Εταιρεία για τη μελέτη και προστασία 
της μεσογειακής φώκιας

· «Λειτουργία παιδότοπου στο Κέντρο 
Υποδοχής Προσφύγων», Κοινωνική Αλλη-
λεγγύη ΜΚΟ Ανθρωπιστικής Βοήθειας

2007 (2 έργα/προγράμματα)
· «Ανοιχτό Πολυϊατρείο», Γιατροί του 

Κόσμου
· «Πανελλαδική Τράπεζα Φυτογε-

νετικού Υλικού Κιβωτός», Αρχιπέλαγος, 
Ινστιτούτο Θαλάσσιας και Περιβαλλοντικής 
Έρευνας Αιγαίου

 2006 (1 έργο/πρόγραμμα)
Το Χαμόγελο του Παιδιού
 Με το παρόν μήνυμα, η Global Sustain 

καλεί όλες τις Μη Κυβερνητικές Οργα-

νώσεις (NGO Free & Premium μέλη της) 
να συμμετέχουν στην ψηφοφορία που και 
φέτος θα διεξαχθεί στο Facebook page 
της Global Sustain.

Η τελική επιλογή για την ετήσια χρη-
ματοδότηση Προγραμμάτων ΜΚΟ της 
Global Sustain βασίζεται:

Στα αποτελέσματα της ηλεκτρονικής 
ψηφοφορίας.

Στη γνώμη της Ειδικής Επιτροπής, 
που συστάθηκε συγκεκριμένα για αυτό 
το σκοπό.

ΔΙΑΔΙΚΑΣIΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧHΣ
Φάση A' (20/10/2016 - 11/11/2016)
Οι ΜΚΟ που επιθυμούν να συμμετέχουν 

στην ψηφοφορία ανάδειξης των προγραμ-
μάτων που θα λάβουν τη χρηματοδότηση 
θα πρέπει απαραίτητα να συμπληρώσουν 
και να αποστείλουν ηλεκτρονικά στο email: 
info@globalsustain.org.

Τη Φόρμα Συμμετοχής – Παρακαλείστε 
να συμπληρώσετε στα Ελληνικά και με 
μικρά γράμματα την φόρμα συμμετοχής

Στην περίπτωση που κάποια ΜΚΟ δεν 
είναι μέλος της Global Sustain ή υπάγεται 
στην κατηγορία συνδρομής NGO Free, 
υπογεγραμμένη από νόμιμο εκπρόσωπο τη 
Βεβαίωση Συμμετοχής στον Ηλεκτρονικό 
Οδηγό ΜΚΟ της εταιρείας.

Αντίγραφο του Έντυπου Ν από την 
εφορία.

Επικυρωμένο αντίγραφο της τελευ-
ταίας τροποποίησης του Καταστατικού 
της Οργάνωσης.

Φάση Β' (14/11/2016 - 9/12/2016)
Η φάση αυτή περιλαμβάνει τη διεξα-

γωγή της ηλεκτρονικής ψηφοφορίας στο 
Facebook page της Global Sustain, που θα 
αναδείξει τα προγράμματα των ΜΚΟ που 
θα λάβουν τη χρηματοδότηση της Global 
Sustain. Η ηλεκτρονική ψηφοφορία θα 
διαρκέσει από 14/11/2016 - 9/12/2016.

Φάση Γ' (Δεκέμβριος 2016)
Η ολοκλήρωση της διαδικασίας περι-

λαμβάνει τη συνεδρίαση της Ειδικής 
Επιτροπής για την επικύρωση των απο-
τελεσμάτων της ψηφοφορίας και την 
ανακοίνωση των προγραμμάτων των 
ΜΚΟ που θα λάβουν τη χρηματοδότηση 
για το έτος 2016.

Έναρξη διαδικασιών επιλογής Προγραμμάτων 
ΜΚΟ προς χρηματοδότηση για το έτος 2016

Ο Ε.Φ.Ε.Τ. και συγκεκριμένα η Περιφερειακή 
Διεύθυνση Κεντρικής Μακεδονίας στο πλαίσιο 
των ελέγχων που διενεργεί και σε συνεργασία με 
τη Χημική Υπηρεσία Θεσσαλονίκης (Υποδιεύθυνση 
Θεσσαλονίκης – Τμήμα Α’), διαπίστωσε ότι το προϊόν 
με εμπορική επωνυμία «ΦΕΤΑ ΠΟΠ ΜΠΑΣΔΡΑΣ», 
συσκευασίας διακοσίων (200) γραμμαρίων, με ημ. 
παρασκευής 15/02/16, ημ. συσκευασίας 07/05/2016 

και ημερομηνία λήξης 14/02/2017, το οποίο παράγεται 
και συσκευάζεται από την εταιρία ΜΠΑΣΔΡΑΣ ΟΕ, 
με έδρα το 68ο χλμ ΠΕΟ Θεσσαλονίκης – Ευζώ-
νων, στο Πολύκαστρο και το οποίο πωλείται με τις 
ενδείξεις «τυρί αποκλειστικά φτιαγμένο από φρέσκο 
παστεριωμένο αιγοπρόβειο γάλα, καθ. βάρος 200g, 
Συστατικά : παστερ. πρόβειο γάλα 70%, παστερ. 
κατσικίσιο γάλα 30%, αλάτι, πυτιά, καλλιέργεια 

τυρών, μεγ. υγρασία 56%, ελάχιστα λιπαρά επί 
ξηρού 43%», βρέθηκε να έχει παραχθεί από 100% 
αγελαδινό γάλα. 

Ο Ε.Φ.Ε.Τ. απαίτησε την άμεση ανάκληση / από-
συρση του συνόλου της συγκεκριμένης παρτίδας από 
το ανωτέρω, ΜΗ ΚΑΝΟΝΙΚΟ – ΝΟΘΕΥΜΕΝΟ 
προϊόν από την εσωτερική αγορά και ήδη βρίσκονται 
σε εξέλιξη οι σχετικοί έλεγχοι.

ΑΝΑΚΛΗΣΗ ΜΗ ΚΑΝΟΝΙΚΟυ – ΝΟθΕυΜΕΝΟυ ΤυΡΙΟυ
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Η ονομασία του «Τέλους ΑΠΕ» 
υπονοεί πως πρόκειται για μια 
δαπάνη, την οποία υφίσταται ο 
κάθε καταναλωτής ηλεκτρικής 

ενέργειας, ώστε να ενισχυθούν οι ανα-
νεώσιμες πηγές ενέργειας (ΑΠΕ).

Ωστόσο, το σημερινό σύστημα υπολο-
γισμού του Τέλους ΑΠΕ είναι στρεβλό και 
άδικο για τους καταναλωτές. Αποκρύβει 
τα πραγματικά κόστη της ηλεκτροπαρα-
γωγής, ευνοεί τις συμβατικές ρυπογόνες 
μονάδες, αποφέρει κέρδη στους προμη-
θευτές σε βάρος των καταναλωτών, και 
συκοφαντεί, εν τέλει, χωρίς λόγο τις ΑΠΕ 
και ειδικότερα τα φωτοβολταϊκά.

Το ειδικό τέλος ΑΠΕ πληρώνεται από 
τους καταναλωτές ηλεκτρικής ενέργειας 
επιπλέον των λοιπών χρεώσεων, ώστε να 
ισοσκελίσει τα έσοδα και τις δαπάνες του 
Ειδικού Λογαριασμού ΑΠΕ που τηρεί ο 
Διαχειριστής του Συστήματος Ηλεκτρικής 
Ενέργειας.

Τρεις είναι οι βασικοί παράγοντες 
που επηρεάζουν το Τέλος ΑΠΕ, όπως 
υπολογίζεται σήμερα:

1. Το μείγμα τεχνολογιών ΑΠΕ στο 
συνολικό ενεργειακό ισοζύγιο.

2. Τα τιμολόγια ΑΠΕ (ταρίφες) που 
καθορίζει το ΥΠΕΚΑ για κάθε τεχνολο-
γία ΑΠΕ

3. Η Οριακή Τιμή Συστήματος (ΟΤΣ) στο 
διασυνδεδεμένο σύστημα και το κόστος 
καυσίμου στα μη διασυνδεδεμένα νησιά 
(όσο μεγαλύτερη η ΟΤΣ και το κόστος 
καυσίμου, τόσο μικρότερο το τέλος ΑΠΕ).

Ο τρόπος αυτός υπολογισμού, δημι-
ουργεί μια σειρά από προβλήματα και 
στρεβλώσεις. Με τον τρόπο που γίνεται 
σήμερα ο υπολογισμός του Τέλους 
ΑΠΕ, στην ουσία ευνοούνται οι προμη-
θευτές ενέργειας (πρωτίστως δηλαδή 
η ΔΕΗ) και επιβαρύνεται αναίτια ο 

καταναλωτής.
Συγκεκριμένα:
1. Η ΟΤΣ δεν υπολογίζεται σωστά, γιατί 

δεν περιλαμβάνει το κόστος πρόσβασης 
στο λιγνίτη και το κόστος της χρήσης 
των υδάτων από τη ΔΕΗ στα μεγάλα 
υδροηλεκτρικά. 

Οι εθνικοί αυτοί πόροι καταναλώ-
νονται δωρεάν από τη ΔΕΗ.

2. Η ΟΤΣ δεν υπολογίζεται σωστά, γιατί 
δεν περιλαμβάνει το κόστος των ρύπων 
των θερμικών μονάδων που λειτουργούν 
με ορυκτά καύσιμα, ούτε και το κόστος 

των Αποδεικτικών Διαθέσιμης Ισχύος 
(ΑΔΙ), με τα οποία επιδοτούνται άμεσα οι 
μονάδες αυτές.

3. Οι καταναλωτές πληρώνουν δυο 
φορές για τον ίδιο σκοπό, μόνο που ένα 
μέρος το καρπώνεται τελικά ο προμη-
θευτής, δηλαδή η ΔΕΗ, και όχι οι ΑΠΕ. Η 
είσοδος περισσότερων ΑΠΕ στο σύστη-
μα, «αποβάλλει» τις ακριβές ρυπογόνες 
θερμικές μονάδες και ρίχνει την ΟΤΣ, 
δηλαδή το κόστος προμήθειας ηλεκτρικής 
ενέργειας από τη ΔΕΗ, η οποία, ωστόσο, 
εξακολουθεί να την πουλάει ακριβά 

στον τελικό καταναλωτή, παρότι την 
αγόρασε φθηνότερα.

Είναι σαφές ότι απαιτούνται δραστι-
κές αλλαγές στον τρόπο με τον οποίο 
υπολογίζεται το τέλος ΑΠΕ, ώστε να 
αντιπροσωπεύει το πραγματικό ύψος των 
ενισχύσεων που αποδίδονται στις ΑΠΕ 
και όχι να συμπεριλαμβάνει άσχετες προς 
τις ΑΠΕ ενισχύσεις (ρυπογόνων μονάδων 
ή της κερδοφορίας των προμηθευτών).

Μόνο έτσι θα καταστεί δυνατό να 
εκτιμηθεί το πραγματικό ύψος των 
ενισχύσεων που απαιτούνται για την 
προώθηση των ΑΠΕ, ώστε, και να 
επιτύχουμε τους εθνικούς στόχους 
και να πάψουν να συκοφαντούνται 
αδίκως οι ΑΠΕ και ειδικότερα τα 
φωτοβολταϊκά.

H επίτευξη της πρώτης φάσης του 
στόχου για τις ΑΠΕ ως το 2014, συνε-
πάγεται, πέραν του περιβαλλοντικού 
οφέλους και της βελτίωσης ασφάλειας 
της ενεργειακής τροφοδοσίας, τη 
δημιουργία 12.450 θέσεων πλήρους 
απασχόλησης στις ΑΠΕ και, συνυπολο-
γίζοντας και τις έμμεσες θέσεις εργασίας 
σε ευρύτερους τομείς της οικονομίας, 
συνολικά 26.235 θέσεων εργασίας, σε 
μια περίοδο πρωτοφανούς οικονομικής 
ύφεσης. Τη μερίδα του λέοντος στις νέες 
αυτές θέσεις εργασίας προσφέρουν σήμε-
ρα τα φωτοβολταϊκά, αφού στον κύκλο 
παραγωγής, εμπορίας, εγκατάστασης και 
συντήρησής τους δραστηριοποιείται ήδη 
πλήθος επιχειρήσεων. 

Υπολογίζεται ότι για κάθε ευρώ που 
επενδύουμε στα φωτοβολταϊκά, η κοινω-
νία παίρνει πίσω τουλάχιστον 1,15 ευρώ 
(έχοντας οφέλη από αποφυγή δημιουργίας 
νέων συμβατικών υποδομών, από αποφυγή 
κόστους ρύπανσης, από δημιουργία νέων 
θέσεων εργασίας, κλπ).

ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΦΩΤΟΒΟΛΤΑΙΚΩΝ

Αλήθειες και ψέματα για το ειδικό τέλος ΑΠΕ

Η δημιουργία του καταστήματος του κοινωνικού 
καταναλωτικού συνεταιρισμού Bios Coop, στο τέλος 
του 2013 , μας δημιούργησε αίσθημα αλληλεγγύης και 
υπερηφάνειας, αφού ξεκίνησε με αρχές  παρόμοιες  με 
τις δικές μας.  Όμως γρήγορα διαπιστώθηκε παρά την 
επιχειρησιακή του επιτυχία και την πλατιά συμμετοχή 
μελών και καταναλωτών που ενίσχυσαν με εθελοντισμό 
δύο τρία άτομα με απόλυτο συγκεντρωτισμό στη διοίκηση 
θέλησαν να σφετεριστούν αυτή τη συνεργατική επιτυχία.  

Έτσι  διαπιστώνουμε τους τελευταίους μήνες  ότι ο 
συνεταιρισμός Bios Coop παρουσιάζει εικόνα εκτροχι-
ασμού από τις αρχικές του αξίες, αφού το ΔΣ λαμβάνει 
αποφάσεις που περισσότερο θυμίζουν τιμωρητικό σώμα, 
παρά αποφασιστικό όργανο μιας κοινωνικής πρωτοβου-
λίας δομημένης πάνω στις αρχές της συντροφικότητας 
και του συνεργατισμού.  Εθελοντές και ανιδιοτελείς 
εξοστρακίζονται. Υπάλληλοι συνεταιριστές που δεν 
ακολουθούν την πολιτική γραμμή της ολιγαρχίας απο-
λύονται. Οι διαδικασίες που ακολουθούνται καθόλου 
δεν συνάδουν με ένα εγχείρημα Κ.ΑΛ.Ο, με αποτέλεσμα 

να οδηγούνται σε απόλυση εργαζόμενοι χωρίς τα μέλη 
του συνεταιρισμού να ενημερώνονται εμπεριστατωμένα 
για την ανάγκη τέτοιων σκληρών αποφάσεων, ενώ και οι 
πρόσφατες παραιτήσεις τριών μελών του ΔΣ, προκαλούν 
απογοήτευση σε πολλούς συνεταιριστές.  

Με το παρόν κείμενο, το Πανελλήνιο Παρατηρητήριο 
των Οργανώσεων της Κοινωνίας των Πολιτών , στέλνει 
συναδελφικό μήνυμα αλληλεγγύης προς όλους τους 
συνεταιριστές του Bios Coop, να μην αποφασίσουν την 
απόλυση και του δεύτερου εργαζόμενου ,  ως ελάχιστη 
προϋπόθεση της επαναθεμελίωσης της ενότητας και του 
καλού κλίματος, το οποίο θαυμάσαμε τα πρώτα χρόνια 
του συνεταιρισμού.  

Παράλληλα καλεί την ΓΣ του Bios Coop, στις 
13/11/2016, να ξεκινήσει μια εκτεταμένη συζήτηση  
ανοικτή στη κοινωνία πάνω στο θέμα της διαφωνίας 
των παραιτηθέντων μελών του ΔΣ. Πιστεύουμε ότι πέρα 
από την δημοκρατική αρχή της πλειοψηφίας, ο σεβα-
σμός και της άποψης της μειοψηφίας, αποτελεί βασική 
προϋπόθεση της δημιουργικής πορείας των πολιτών και 

της άμεσης δημοκρατίας.  *_Το Πανελλήνιο Παρατηρη-
τήριο των Οργανώσεων της Κοινωνίας των Πολιτών, 
είναι μία οριζόντια δικτύωση επικοινωνίας όλων των 
κοινωνικών δικτύων και οργανώσεων κοινωνίας πολιτών 
που επιθυμούν το συντονισμό και την συνεργασία σε 
πανελλήνιο επίπεδο, για τους «θεσμούς αλληλεγγύης» 
και την ανθρωπιστική δράση, για την Κ.ΑΛ.Ο. και τον 
συνεργατισμό, για την συμμετοχική Οικολογία και 
Δημοκρατία και για την δημοσιογραφία των πολιτών. _  
_Αναδεικνύει και προβάλει τον ανοικτό διάλογο μεταξύ 
των Οργανώσεων της κοινωνίας Πολιτών.Σκοπός του 
είναι ένα οριζόντιο σύστημα αλληλοενημέρωσης των 
πολιτών χωρίς διαμεσολάβηση, και οι πρωτοβουλίες 
σε καμπάνιες διαφάνειας/κοινωνικού ελέγχου και 
ουσιαστικής συμμετοχής πολιτών στις αποφάσεις που 
τους αφορούν.

Έτσι επισημαίνουμε ότι τα προβλήματα της συμμε-
τοχικής κοινωνικής Οικονομίας και του συνεργατισμού 
λύνονται στο πλαίσιο της συμμετοχικής δημοκρατίας 
αυτό οφείλει να σεβαστεί και η διοίκηση ΤΗΣ BIOS COP.

ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΠΑΡΑΤΗΡΗΤΗΡΙΟ  ΓΙΑ ΤΟυΣ ΣυΝΕΤΑΙΡΙΣΤΈΣ ΤΗΣ BIoS Cop  
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Σ
τις 12 Νοε 2014 πραγματοποιή-
θηκε στις Βρυξέλλες, στην έδρα 
της Επιτροπής των Περιφερειών, 
η τελική διάσκεψη του υλοποι-

ηθέντος κοινοτικού διεθνικού Σχεδίου 
«Φιλοξενίας Συνέχεια-PhiloxeniaPlus». 
www.philoxeniaplus.eu, που χρηματο-
δοτήθηκε και από το Ευρωπαϊκό Ταμείο 
Περιφερειακής Ανάπτυξης της Ευρ. Επι-
τροπής. 

Το έργο PhiloxeniaPlus ήταν ένα πρω-
τοποριακό δίκτυο αγροτικών περιοχών της 
Ευρώπης με θέμα τις πολιτικές υποδοχής 
και ελκυστικότητας, με 16 εταίρους από την 
Ελλάδα, Κύπρο, Σλοβενία, Ιταλία, Ισπανία 
& Γαλλία. Το PhiloxeniaPlus είναι μια 
σημαντική απάντηση στις προκλήσεις της 
εδαφικής συνοχής σε ευρωπαϊκό επίπεδο. 
Στόχος του έργου είναι να ενθαρρύνει 
την εφαρμογή και διάδοση των τοπικών 
πρωτοβουλιών μικρο-επιχειρηματικότητας, 
προσφέροντας υπηρεσίες υποδοχής και 
κατάρτισης σε νέους & νεοπροσερχόμε-
νους στην ύπαιθρο. 

«Η απερήμωση των αγροτικών περι-
οχών αποτελεί μείζων πρόβλημα, ειδικά 
σε μια χώρα σαν την Ελλάδα, όπου κατά 
97.1% καλύπτεται από αγροτικές περι-
οχές. Οι πολιτικές υποδοχής αποτελούν 
αξιέπαινο μοχλό ανάπτυξης, προσφέρουν 
ευκαιρίες απασχόλησης και μικρο-επιχει-
ρηματικών δραστηριοτήτων στην ύπαιθρο, 
υποστηρίζουν τις οικογενειακές επιχει-
ρήσεις και ανταποκρίνονται πλήρως στο 
πλάνο της ευρωπαϊκής στρατηγικής για 
την ανάπτυξη και η δημιουργία θέσεων 
εργασίας» (Ε. Καϊλή, Ευρωβουλευτής. 
www.evakaili.gr). 

Ο κ. Άλκης Καλλιατζίδης (www.emloc.
eu, επικεφαλής Εταίρος «Τοπική Απα-
σχολησιμότητα») παρουσίασε τα παρα-
δοτέα του έργου Πολιτικές Υποδοχής 
& Ελκυστικότητας που ήταν «Ο Οδηγός 
Ευαισθητοποίησης» όσων παίρνουν τις 
αποφάσεις, «Ο Μεθοδολογικός Οδηγός» 
για τους επαγγελματίες τοπικής ανάπτυξης 
& «Οι Συστάσεις» για τους αρμοδίους για 
την περίοδο 2014-20. 

Η ίδρυση του «Ευρωπαϊκού Συνδέσμου 
περιοχών & φορέων Υποδοχής». 

Η Περιφέρεια Αττικής μάλλον θα 
απουσιάζει από ένα τέτοιο Σύνδεσμο, ή 
ίσως θα μπορούσε να συμμετέχει σε έναν 
κατάλογο περιφερειών που «σκοτώνουν» 
την ύπαιθρο και τους επαγγελματίες αγρό-
τες. Με την προσήλωση της Περιφέρειας 
Αττικής, ακόμα και σήμερα (!), στο απαξι-
ωμένο μοντέλο του τσιμεντοποιημένου 
μαζικού τουρισμού και την τσιμεντοποίηση 
του φυσικού περιβάλλοντος (ή μήπως και 
του πολιτιστικού και κοινωνικού περιβάλ-
λοντος?), κάποιοι πιστεύουν ότι μπορεί 
να επιζήσει η μητροπολιτική Αθήνα, πάνω 
σε μια «σκοτωμένη» ύπαιθρο. 

Ο κ Α. Καλιατζίδης (συντονιστής του 
έργου PhiloxeniaPlus) επισημαίνει ότι δια-
πιστώνουμε ότι οι ευρωπαίοι μετακινούνται 
και μετοικούν ολοένα και περισσότερο! 
Όμως, αυτό οδηγεί στην οικονομική, 
κοινωνική και πολιτιστική μεταμόρφωση 

των αγροτικών περιοχών. Ο αγροτικός 
κόσμος, αφού αφιερώθηκε κυρίως στην 
γεωργική και βιομηχανική παραγωγή (π.χ. 
στη Γαλλία), αλλάζει και αναπτύσσει νέες 
λειτουργίες, γίνεται χώρος δημιουργίας 
μικρών επιχειρήσεων παροχής υπηρεσιών, 
αναψυχής, ζώνη προστασίας της φύσης 
και άλλα. 

Ο αγροτικός χώρος διαβρώνεται 
επίσης και από τις μεγάλες πόλεις που 
συνεχίζουν να επεκτείνονται. Σε ορι-
σμένες περιοχές, οι γεωργικές εκτάσεις 
εξαφανίζονται σιγά-σιγά κάτω από το 
μπετόν και την άσφαλτο. Σε αυτή την 
κατάσταση εξάπλωσης των αστικών 
περιοχών προστίθεται και η ανάγκη να 
μειώσουμε τις εκπομπές μας των αερίων 
του θερμοκηπίου και την κατανάλωσή 
μας πετρελαίου, έτσι ώστε να αλλάξουν 
οι πρακτικές στη γεωργία, τις μεταφορές 
και τη στέγαση. 

Αυτό το πλαίσιο εξέλιξης του αγροτι-
κού κόσμου είναι μια πολύτιμη ευκαιρία 
οικοδόμησης ζωντανών και δυναμικών 
αγροτικών περιοχών. Νέα εργαλεία ή 
εξοπλισμοί επιτρέπουν σήμερα την προ-
σέγγιση των αγροτικών περιοχών με τους 
χώρους των οικονομικών αποφάσεων 
και πελατείας. Νέες ανάγκες και νέες 
απαιτήσεις για τα τρόφιμα, για τις οικο-
λογικές κατασκευές, για την παραγωγή 
ανανεώσιμων πηγών ενέργειας αναδια-
νέμουν έντονα τα οικονομικά δεδομένα 
υπέρ των περιοχών που μπορούν να 
διατηρήσουν τους χώρους τους και να 
προσαρμοστούν σε νέες τοπικές αγορές. 

Η υποδοχή νέων κατοίκων-αγροτών, 
και η προετοιμασία τέτοιων υπηρεσιών 
από τους τοπικούς Δήμους, ή/& από τις 
τοπικές Οργανώσεις της Κοινωνίας των 
Πολιτών, είναι μια ευκαιρία για την τοπική 
ανάπτυξη των ευρωπαϊκών αγροτικών 
περιοχών για τα έτη 2015 έως 2020, 
ενώ μπορούν να χρηματοδοτηθούν από 

το Πρόγραμμα Αγροτικής Ανάπτυξης και 
από το αντίστοιχο με το ΕΣΠΑ για τα έτη 
2015-2020. 

Το προκηρυχθέν πρόγραμμα Νέων 
Αγροτών από το Υπουργείο Αγροτικής 
Ανάπτυξης & Τροφίμων (που δέχεται 
αιτήσεις 1-11-2016 έως 31-11-2016) θα 
μπορούσε να είναι μια εξαιρετική ευκαιρία. 
Πολύ καλή ευκαιρία θα μπορούσε να ήταν 
και το πρόγραμμα LEADER από το οποίο 
εξαιρέθηκε η ύπαιθρος της Αττικής, ίσως 
διότι μερικοί δεν καταλαβαίνουν την ισχυρή 
υποβάθμιση της υπαίθρου της Αττικής, ή 
γιατί δεν αισθάνονται ότι υπάρχει ύπαιθρος 
αι στην Αττική, ή γιατί νομίζουν ότι δεν 
χρειάζεται μια ζωντανή ύπαιθρος στην 
Αττική, ή διότι δεν φρόντισε η Περιφέρεια 
Αττικής να δώσει ευκαιρίες στην αγροτική 
κοινωνία, ή ακόμα διότι η διοίκηση της 
Αττικής «πολεμά» συνεχώς τους αγρότες 
(γεωργούς και Κτηνοτρόφους και αλιείς 
και δασοκόμους) ή … ή …

Τέτοιας μορφής Γραφεία Υποδοχής 
πρέπει να οργανωθούν σε κάθε Τοπική 
Αυτοδιοίκηση, όπως ακριβώς σχεδιάζονται 
τα Γραφεία Προσέλκυσης Επενδύσεων, 
ή τα Γραφεία Συνεδρίων & Επισκεπτών. 
Σε άλλες χώρες μάλιστα οργανώνο-
νται ειδικές εκθέσεις σε μεγαλουπόλεις 
για την προσέλκυση επαγγελματιών και 
δεξιοτήτων, στις αγροτικές περιοχές. Οι 
εκθέτες (συνήθως Τοπική Αυτοδιοίκηση, 
ή/& τοπικοί φορείς-δίκτυα συνεργαζομέ-
νων φορέων) προσφέρουν προσκλήσεις 
επίσκεψης στην περιοχή, με τα εισιτήρια 
(τραίνο ή λεωφορείο), διήμερη φιλοξενία, 
οργανωμένη περιήγηση, και ενημέρωση 
για τις συνθήκες επαγγελματικής δραστη-
ριοποίησης στην αγροτική περιοχή, για την 
κατοικία και τις παρεχόμενες υπηρεσίες. 

Στην Ευρώπη υπάρχουν συγκεκριμένα 
site στο διαδίκτυο, που δέχονται καταχω-
ρήσεις για την ελκυστικότητα περιοχών, 
όπως τις παρουσιάζουν συγκροτημένα 

οι ενδιαφερόμενοι Δήμοι, ή τα Γραφεία 
Προσέλκυσης. Στην Ελλάδα εντοπίσαμε 
τον ιστοχώρο www.settle.gr, που είναι μια 
πλατφόρμα «συνάντησης» της ζήτησης 
τέτοιων υπηρεσιών-επαγγελμάτων (γονείς 
που θέλουν να μάθουν στα παιδιά τους 
ξένες γλώσσες κλπ) και των πιθανών 
αναζητούντων εργασία-κατοικία νέων ή 
άλλων επαγγελματιών. 

Στην Γαλλία ο ιστότοπος www.
installation-campagne.fr συγκεντρώνει 
όλες τις πληροφορίες που είναι απαραίτη-
τες για εκείνον που θέλει να ζήσει και να 
εργαστεί σε αγροτικό χώρο. Μεθοδολογι-
κές συμβουλές, οργανώσεις υποστήριξης 
και παρόχους προσφοράς υποδοχής 
συναποτελούν ένα θεματικό φόρουμ.

Η Εθνική Έκθεση εγκατάστασης σε 
αγροτικό χώρο στην Γαλλία, με τη μορφή 
ενός εικονικού σαλονιού, προσβάσι-
μου μόνο από το Διαδίκτυο στο www.
projetsencampagne.com, έδωσε μια 
πολύ καλή αφορμή για να δούμε τι συμ-
βαίνει στην Ελλάδα. Αυτή η εκδήλωση 
επιτρέπει τη συνάντηση των εχόντων 
επιχειρηματικά σχέδια και των αγροτικών 
περιοχών που επιθυμούν να υποδεχτούν 
νέους πληθυσμούς. 

Τα Σχέδια στην Ύπαιθρο είναι πλέον 
μια αναγνωρισμένη ετικέτα διοργάνω-
σης εκδηλώσεων αναφοράς για όλους 
εκείνους που θέλουν να εγκατασταθούν 
σε αγροτικές περιοχές και για όλες τις 
περιοχές που επιθυμούν να προσελκύσουν 
νέους κατοίκους. 

Σε όλη την Ευρώπη έχει γίνει κατανοητό 
ότι το μέλλον ανήκει στην συγκροτημένη 
Τοπική Ανάπτυξη με αυτάρκεια και βιω-
σιμότητα, και η επιλογή βρίσκεται στις 
Οργανώσεις της Κοινωνίας των πολιτών, 
στα Τοπικά Δίκτυα και την Τοπική Αυτο-
διοίκηση, όπου εφαρμόζεται η Τοπική 
Διακυβέρνηση, πάντα με όλους τους 
ενδιαφερόμενους συμπολίτες και όλες 

Ύπαιθρος ελκυστική 



ΟΙΚΟΕΙΔΗΣΕΙΣ/ 17ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ - ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ  2016
οικονομία

ΤΟ ΠΑΚΟΕ ΣΤΗΡΙΖΕΤΑΙ 
ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΑ 
ΚΑΙ ΜΟΝΟ ΣΤΗ 
ΣΥΝΔΡΟΜΗ ΣΟΥ
ΒΟΗΘΗΣΕ ΤΟ ΝΑ ΣΕ ΕΝΗΜΕΡΩΝΕΙ ΣΩΣΤΑ, 
ΤΕΚΜΗΡΙΩΜΕΝΑ ΚΑΙ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΙΚΑ

τις συλλογικότητες. 
O κ Γιάννης Κοντογιάννης (πρόεδρος 

του Κτηνοτροφικού Συλλόγου Αττικής) 
κάλεσε όλους τους συντοπίτες στο Συνέ-
δριο «Περιαστική Κτηνοτροφία & ΚΤΗ-
ΝΟΤΡΟΦΟΙ», στις 20 Νοε 2016, Κυριακή, 
στις 10.30, στο κτήμα Νησίς (16ο χλμ ΕΟ 
Αθηνών-Λαμίας, 210 8078086, www.
nisis.gr), για να προσεγγίσουν όλοι οι 
ενδιαφερόμενοι ένα modus Vivendi (σχήμα 
επιβίωσης) όλων, και των αγροτών και 
των νεοαστών. 

Οι «Πολιτικές ελκυστικότητας και 
υποδοχής» απαιτούν μια εθελοντική και 
συγκεκριμένη στάση, εκκινούν δε από τις 
εξής διαπιστώσεις:
• της φυγής από τα αγροτικά των νέων 
ανθρώπων, 
• της γήρανσης του αγροτικού πληθυσμού,
• της απόστασης από τους μεγάλους 
επικοινωνιακούς άξονες,
• της σπανιοποίησης της τοπικής αγροτικής 
απασχόλησης,
• της δυσκολίας ανανέωσης ενός βιώσιμου 
οικονομικού ιστού,
• ή μάλλον αντίθετα από μια ανάκτηση 
της ελκυστικότητας για την παλιννόστη-
ση, την άφιξη νέων πληθυσμών και την 
αναγκαιότητα να ελεγχθεί καλύτερα το 
φαινόμενο της επιλεγμένης κινητικότητας 
των ατόμων.

Πώς θα επωφεληθούν από την παλιν-
νόστηση ή την άφιξη νέων πληθυσμών 
οι περιοχές που διαθέτουν μια έλξη; και

Πώς θα σκεφτούμε την εν λόγω Υποδο-
χή προς όφελος των τοπικών πληθυσμών 
αλλά και της ανάπτυξης της περιοχής;

Με άλλα λόγια το μεγάλο ζητούμενο 
είναι: Πώς συλλογικά θα κάνουμε την Αττι-
κή ύπαιθρο ζωντανή και φιλόξενη, ακόμα 
και για τους πατροπαράδοτα κατοικούντες 
αγρότες (γεωργούς, κτηνοτρόφους, αλιείς 
και δασοκόμους) και Πώς θα καταστήσουμε 
την Αττική ύπαιθρο μια γη αναπτυξιακών 
πρωτοβουλιών που μας ανοίγει την όρεξη 
να παραμείνουμε ή και να ζήσουμε με τις 
δουλειές μας εκεί.

Όλοι οι συλλογικοί φορείς θα μπο-
ρούσαν να συμμετέχουν στην συνδι-
αμόρφωση μιας πολιτικής ελκυστικής 
Αττικής υπαίθρου, όχι μόνο για τους 
ευκαιριακούς-περιστασιακούς τουρίστες, 
και είναι επιθυμητοί, αλλά κυρίως θα 
έπρεπε να ενδιαφέρουν όλους μας οι 
σημερινοί κάτοικοι. 

Οι λεγόμενες ΟΧΕ όταν σχεδιάζονται 
σε αποστειρωμένο περιβάλλον, χωρίς 
τους σημερινούς κατοίκους, τείνουν να 
δημιουργήσουν μελέτες-εκτρώματα, που 
πιθανόν να καταστήσουν τους σημερινούς 
αγρότες-κατοίκους «μετανάστες» ή στην 
καλύτερη περίπτωση «ανέργους» στον 
χώρο τους και στα σπίτια τους, ή έστω 
κοινωνικά απόβλητους, και απαξιωμένους.

Φαίνεται ότι κάποιοι διοικούντες ξεκί-
νησαν την «τακτική» συνεχούς υποτίμησης 
και απαξίωσης των συμπολιτών αγροτών 
της Αττικής, δημιουργώντας μια περίεργη 
«νομενκλατούρα», που θέλει να ξεχνά ότι 
είναι υπάλληλοι. 

Δίνοντας υπερεξουσίες και «νόμιμες» 
αυθαιρεσίες, υπεξαιρώντας τις υπηρεσιακές 
πληροφορίες, καλούν σε «απολογία» τους 
αγρότες για «ουσιαστικές» ή ανύπαρκτες 
αιτίες, απλά και μόνο για να επιβεβαιώσουν 

την εξάρτησή των πολιτών-αγροτών από 
την γραφειοκρατία ….

Προφανώς ένα τέτοιο περιβάλλον 
είναι «ανθυγιεινό» για κατοίκηση και 
εργασία ελευθέρων επαγγελματιών και 
επιχειρούντων ελευθέρως αγροτών, ακόμα 
και «ελευθέρων» πολιτών, και εξωθούν σε 
«μετανάστευση» που θα απελευθερώσει 
περιοχές στην ύπαιθρο της Αττικής, για 
τσιμεντοποίηση και «αξιοποίηση» εργολα-
βικών συμφερόντων ακόμα και σήμερα. 

Αλλά αυτή η γη (ύπαιθρος Αττικής) 
ανήκει στους κατοικούντες πατροπα-
ράδοτα πολίτες και δεν είναι ελεύθερη 
προς αξιοποίηση από τους σχεδιάζοντες, 
(τάχα) γραφειοκράτες και περιστασιακά 
εκλεγέντες για την σημερινή διαχείριση, 
και όχι για την καταστροφή του βιώσιμου 
μέχρι σήμερα περιβάλλοντος (φυσικού, 
κοινωνικού, οικονομικού, πολιτιστικού, 
τεχνολογικού κλπ), χωρίς τους «ξενοδό-
χους», χωρίς την ελεύθερη θέληση κάθε 
ενός κατοίκου ξεχωριστά. 

Ο αγροτικός κόσμος, αφού αφιερώθηκε 
κυρίως στην γεωργική και βιομηχανική 
παραγωγή, αλλάζει και αναπτύσσει νέες 
λειτουργίες: γίνεται χώρος δημιουργίας 
μικρών επιχειρήσεων παροχής υπηρε-
σιών, αναψυχής, ζώνη προστασίας της 
φύσης κλπ... Αλλά διαβρώνεται επίσης 
και από τις πόλεις που συνεχίζουν να 
επεκτείνονται. Σε ορισμένες περιοχές, 
οι γεωργικές εκτάσεις εξαφανίζονται 
σιγά-σιγά κάτω από το μπετόν και την 
άσφαλτο (Α. Καλιατζίδης). 

Αντί για πολυκατοικίες-γκέτο προ-
σφύγων στο υπερβεβαρημένο κέντρο 
της Αθήνας και των μεγάλων Δήμων, θα 
μπορούσαν να δημιουργηθούν, ακόμα και 
στην Αττική, όπου υπάρχουν δημόσιες 
γαίες 1.340.000 στρέμματα, μικρές αγρο-
τικές οικοκοινότητες, με 3-4 οικογένειες 
προσφύγων και 4-5 οικογένειες ελλήνων 
αγροτών ή νέων αγροτών, που με την 
παραγωγή τους θα επιβιώνουν και με 
το περίσσευμα της παραγωγής τους θα 
προμηθεύονται άλλα αναγκαία είδη. Δεν 
ξεχνάμε ότι υπάρχουν διαθέσιμα για τους 
πρόσφυγες στην Ελλάδα περίπου 1 δις 
Ευρώ, ενώ «δικαιολογούνται» δαπάνες 
μέχρι 15.000€ για κάθε πρόσφυγα ετησίως, 
που αρκούν πλήρως για την δημιουργία 
τέτοιων δομών (700€/μηνιαία δίδονται 
για την διατροφή κάθε πρόσφυγα …).

Σε αυτή την κατάσταση εξάπλωσης 
των αστικών περιοχών προστίθεται και 
η ανάγκη να μειώσουμε τις εκπομπές 
μας των αερίων του θερμοκηπίου και την 
κατανάλωσή μας πετρελαίου, έτσι ώστε 
να αλλάξουν οι πρακτικές στη γεωργία, 
τις μεταφορές και τη στέγαση. Αυτό το 
πλαίσιο εξέλιξης του αγροτικού κόσμου 
είναι μια πολύτιμη ευκαιρία οικοδόμησης 
ζωντανών και δυναμικών αγροτικών 
περιοχών.(Α. Καλιατζίδης).

Και η Αττική ύπαιθρος δεν πρέπει να 
χάσει για μια ακόμα φορά την ευκαιρία. 
Το Συνέδριο «Περιαστική Κτηνοτροφία 
& ΚΤΗΝΟΤΡΟΦΟΙ», στις 20 Νοε 2016, 
Κυριακή, στις 10.30, στο κτήμα Νησίς (16ο 
χλμ ΕΟ Αθηνών-Λαμίας, 210 8078086, 
www.nisis.gr), ίσως είναι μια ακόμα από 
τις πολλές ευκαιρίες. 

Για την καταγραφή
Δημήτρης Μιχαηλίδης

ΔΩΡΕΑΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ 
ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ ΕΞΟΙΚΕΙΩΣΗ ΤΩΝ ΜΚΟ 

ΜΕ ΤΑ MICROSOFT OFFICE 365
Το HIGGS με την υποστήριξη της Microsoft Hellas σας προσκαλεί να 

δηλώσετε συμμετοχή στο δωρεάν εκπαιδευτικό πρόγραμμα για ΜΚΟ που έχει 
ως στόχο την εξοικείωση των οργανώσεων με το Office 365, στο πλαίσιο της 
παροχής δωρεάν λογισμικού από τη Microsoft. 

Το πρόγραμμα καλύπτει την εκμάθηση βασικών δεξιοτήτων σε περιβάλλον 
cloud, όπως υπηρεσία ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, επεξεργασία και αποθή-
κευση εγγράφων online, τηλεδιασκέψεις, δίκτυο εσωτερική επικοινωνίας, κ.α.

Το εκπαιδευτικό πρόγραμμα θα διεξαχθεί σε δυο σεμινάρια διάρκειας τριών 
(3) ωρών, το καθένα στο χώρο του HIGGS. Το πρώτο σεμινάριο θα πραγματο-
ποιηθεί την Τετάρτη 9 Νοεμβρίου και το δεύτερο τη Δευτέρα 14 Νοεμβρίου, 
από τις 16.00 έως τις 19.00 μ.μ (και για τις δυο ημέρες).

Δηλώστε συμμετοχή ΜΕΧΡΙ ΚΑΙ ΤΗ ΔΕΥΤΕΡΑ, 7 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ & ΩΡΑ 
16:30, στο info@higgs3.org αναφέροντας το όνομα του φορέα, το όνομα και 
το επώνυμο του εκπροσώπου του, καθώς και το τηλέφωνο και το email του.

Προϋποθέσεις Συμμετοχής:
Κάθε οργάνωση θα μπορεί να διαθέσει έναν μόνο εκπρόσωπο που θα 

συμμετάσχει στο εκπαιδευτικό πρόγραμμα
Ο κάθε συμμετέχων θα πρέπει να φέρει τη δική του συσκευή (laptop, tablet, 

smartphone, κτλ)
Για τη διασφάλιση της συμμετοχής στο δεύτερο σεμινάριο, είναι αναγκαίο 

ο κάθε ενδιαφερόμενος να έχει παρακολουθήσει το πρώτο σεμινάριο
Kάθε συμμετέχων θα πρέπει να έχει βασικές γνώσεις χρήσης του διαδικτύου 

και της συσκευής που θα φέρει μαζί του
Θα τηρηθεί σειρά προτεραιότητας

Δύο σημαντικές εκδόσεις για την 
τουριστική προβολή της Λευκάδας 

εν όψει των διεθνών εκθέσεων
Δύο σημαντικές εκδόσεις για την τουριστική προβολή της Λευκάδας εν όψει 

των διεθνών εκθέσεων
Αυτή τη χρονιά, στο «οπλοστάσιο» της Λευκάδας, προστίθεται μια νέα έκδοση 

της Ομοσπονδίας Ενοικιαζόμενων Δωματίων, o οδηγός «Accommodation in 
Lefkada, your affordable luxury». Στην ανάδειξη του νησιού ως κορυφαίου 
τουριστικού προορισμού συνεπικουρεί και η 6η πλήρως αναβαθμισμένη έκδοση 
του καθιερωμένου πλέον οδηγού «Destination Lefkada» για το 2017.

Για πρώτη φορά, ο πλέον δυναμικός κλάδος της λευκαδίτικης οικονομίας, 
τα ενοικιαζόμενα διαμερίσματα, τα δωμάτια και οι βίλες αποκτούν το δικό τους 
έντυπο. Και όχι ένα οποιοδήποτε έντυπο, αλλά ένα έντυπο πολυτελές με ιδιαίτερη 
αισθητική, έγκυρο και αξιόπιστο όπου προβάλλονται όχι μόνο τα καταλύματα 
αλλά και οι ομορφιές της Λευκάδας, κατορθώνοντας να σταθεί ισάξια δίπλα στα 
διεθνή έντυπα που αναφέρονται σε πολυτελείς προορισμούς του εξωτερικού.

Η παρούσα έκδοση έγινε εφικτή χάρη στην αποδοχή μιας απλής πρότασης 
από το Δ.Σ. της Ομοσπονδίας Ενοικιαζομένων: Να αναλάβουν οι εκδόσεις 
fagottobooks με δικά τους έξοδα, να εκδίδουν κάθε χρονιά το έντυπο της Ομο-
σπονδίας και να το διανέμουν στις διεθνείς εκθέσεις. Όσον αφορά την κάλυψη 
των εξόδων, αυτή θα γίνεται από τις προβεβλημένες καταχωρήσεις. Στη πράξη 
βέβαια το εγχείρημα είχε τεράστιες δυσκολίες. Δεν είναι του παρόντος όμως 
να αναφερθούμε σε αυτές. Σημασία έχει ότι το καταφέραμε.
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Αγαπητέ υπεύθυνε της οργάνωσης, ακριβώς  
αυτή τη στιγμή διατρέχουμε έναν μεγάλο κίνδυνο

Τ
α αποτελέσματα της διεθνούς απο-
γραφής των δύο ειδών πελεκάνων, 
του παγκοσμίως απειλούμενου 
αργυροπελεκάνου (Pelecanus 

crispus) και του ροδοπελεκάνου (Pelecanus 
onocrotalus), έφεραν στα χέρια των επι-
στημόνων που ασχολούνται με την προ-
στασία τους δεδομένα που αποκτώνται για 
πρώτη φορά. Η ταυτόχρονη καταμέτρηση 
πραγματοποιήθηκε στις 7 Μαΐου 2016 σε 
6 χώρες των Βαλκανίων και στην Τουρκία. 

Η πρωτοβουλία ανήκε στην Εταιρία 
Προστασίας Πρεσπών (ΕΠΠ), περιβαλ-
λοντική ΜΚΟ με έδρα τον Άγιο Γερμανό 
Πρεσπών, η οποία ήρθε σε επαφή με 
φορείς και οργανώσεις σε Ελλάδα, Αλβα-
νία, ΠΓΔΜ, Μαυροβούνιο, Βουλγαρία, 
Ρουμανία και Τουρκία που με τη σειρά 
τους κινητοποίησαν εθελοντές τους. Συνο-
λικά καταμετρήθηκαν οι πελεκάνοι σε 98 
υγρότοπους, καλύπτοντας σχεδόν όλο το 
δίκτυο των υγρότοπων που χρησιμοποιούν 
οι πληθυσμοί τους σε αυτή τη γωνιά του 
κόσμου που εκτιμάται ότι φιλοξενεί περίπου 
το 50% του παγκόσμιου πληθυσμού του 
αργυροπελεκάνου.

Η απογραφή δίνει μια πλήρη εικόνα 
για το συνολικό μέγεθος του πληθυσμού, 
ο οποίος περιλαμβάνει τόσο τα αναπαρα-
γόμενα όσο και τα μη αναπαραγόμενα και 
ανώριμα άτομα. Τονίζεται ότι οι πελεκάνοι 
είναι τα μόνα είδη, οι πληθυσμοί των 
οποίων, παρακολουθούνται κάθε χρόνο 
σε όλη την ΝΑ Ευρώπη μέσω μετρήσεων 
των αναπαραγόμενων ζευγαριών  και του 
αριθμού των διαχειμαζόντων ατόμων.

Ένα τέτοιο φιλόδοξο εγχείρημα δε 
θα μπορούσε να έρθει εις πέρας χωρίς 
τη συμβολή πολλών δεκάδων συμμετε-
χόντων. Συμμετείχαν Φορείς Διαχείρισης 
Εθνικών Πάρκων (12 στην Ελλάδα, 1 
στην Αλβανία και 1 στο Μαυροβούνιο), 
το Μουσείο Φυσικής Ιστορίας του Μαυ-
ροβουνίου, διεθνείς, εθνικές και τοπικές 
περιβαλλοντικές ΜΚΟ (PPNEA-Αλβανία, 
MES-ΠΓΔΜ, ΝΟΕ-Γαλλία, ΕΠΠ-Ελλάδα), 
μεταξύ των οποίων και 4 εθνικές  ορνιθο-

λογικές οργανώσεις (Βουλγαρίας–BSPB, 
Ρουμανίας–SOR, Μαυροβουνίου–CZIP 
και Ελλάδας– ΕΟΕ, εταίροι του Birdlife 
International), καθώς και το Πανεπιστήμιο 
της Σμύρνης. Συνολικά, 138 παρατηρητές 
καταμέτρησαν 6.265 αργυροπελεκάνους 
και 22.944 ροδοπελεκάνους.

Σύμφωνα με όσα γνωρίζαμε μέχρι 
σήμερα ο πληθυσμός του αργυροπελε-
κάνου σε Μεσόγειο και Μαύρη Θάλασσα 
αριθμούσε 4.350-4.850 άτομα. Τα αποτε-
λέσματα αποδεικνύουν ότι ο συγκεκριμένος 
πληθυσμός είναι πλέον μεγαλύτερος, κάτι 
που αποτελεί ένα θετικό στοιχείο μεν 
αλλά καθόλου ενδεικτικό για την τάση 
του παγκόσμιου πληθυσμού δε, αφού 
τα στοιχεία για τους πληθυσμούς της 
Κεντρικής και Δυτικής Ασίας δεν είναι 
καθόλου ενθαρρυντικά. 

Οι υγρότοποι των Βαλκανίων λειτουρ-
γούν ως σημαντικότατα καταφύγια για τα 
άγρια υδρόβια πουλιά και μάλιστα τους 
πελεκάνους, αλλά συγχρόνως η αξία του 
καθενός από αυτούς μεγεθύνεται από τη 
γειτνίασή του με άλλους υγροτόπους. 

Αυτό συμβαίνει καθώς οι πελεκάνοι που 
έχουν τις αναπαραγωγικές τους αποικίες 
σε μόλις 20 περίπου υγροτόπους στην 
περιοχή της ΝΑ Ευρώπης και της Τουρκίας, 
χρησιμοποιούν έναν πολλαπλάσιο αριθμό 
για την κάλυψη των αναγκών τους σε 
τροφή και ξεκούραση.

Αυτή η μεγάλη προσπάθεια ανέδειξε 
επίσης την σημασία των συνεργασιών 
και τους καρπούς που αυτές μπορούν 
να δώσουν. 

Το όλο εγχείρημα που κάλυψε δεκάδες 
χιλιάδες τετραγωνικά χιλιόμετρα και για το 
οποίο χρησιμοποιήθηκαν από αυτοκίνητα 
και βάρκες μέχρι και ελαφρύ αεροσκάφος 
για τις αποικίες του Δέλτα του Δούνα-
βη, οι οποίες εκτείνονται σε τεράστιους 
δυσπρόσιτους καλαμιώνες, απαίτησε 
ελάχιστους οικονομικούς πόρους, χάρη 
στην «επιστράτευση» τόσων ενθουσιωδών 
ορνιθοπαρατηρητών. 

Η απογραφή απέφερε απαραίτητα 
στοιχεία για το σχεδιασμό κοινών μέτρων 
προστασίας και διαχείρισης των πελεκάνων. 
Το συγκεκριμένο εγχείρημα ενίσχυσε το 
δίκτυο συνεργασίας μεταξύ φορέων και 
επιστημόνων των διαφορετικών χωρών 
που τα τελευταία χρόνια δραστηριοποιείται 
σε επίπεδο ανταλλαγής γνώσεων και στοι-
χείων. Ιδιαίτερες ευχαριστίες οφείλονται 
στους δεκάδες εθελοντές που συμμετείχαν 
στις καταμετρήσεις.

Περισσότερες πληροφορίες: Δρ. Όλγα 
Αλεξάνδρου, τομέας  Έρευνας και Προ-
στασίας, Εταιρία Προστασίας Πρεσπών, 
τηλ: 23850-51211. Μαριάννα Βλάσση, 
Υπεύθυνη Επικοινωνίας,  Εταιρίας Προ-
στασίας Πρεσπών, τηλ: 23850- 51211, 
κιν: 6947692357.

Όλος ο κόσμος σοκαρίστηκε από 
το γεγονός ότι μετά από 30 χρόνια 
βρέθηκε στο Τσερνομπίλ!

Η ανθρώπινη δραστηριότητα οδηγεί 
σε καταστροφή. Μίλια γύρω από την 
περιοχή του Τσερνομπίλ όλα τα έμβια 
όντα πεθαίνουν. Με τα ίδια μας τα χέρια 
καταστρέφουμε αυτόν τον όμορφο 
πλανήτη στον οποίο είχαμε μερίδιο από 
μια ευτυχισμένη ζωή. 

Στις 26 Απριλίου 1986 η έκρηξη 
στο Τσερνομπίλ εργοστάσιο πυρηνικής 
ενέργειας συγκλόνισε ολόκληρο τον 
κόσμο. Ο κόσμος πλημμύρισε από ένα 
σύννεφο ακτινοβολίας.

Η κάποτε πολύβουη πόλη έγινε η 
ζώνη αποκλεισμού, και οι κάτοικοί της 
εγκατέλειψαν τα σπίτια τους. Από εκείνη 
την τρομερή ημέρα πέρασαν 30 χρόνια 
και όταν οι επιστήμονες αποφάσισαν 
να μάθουν πώς είναι τα εδάφη που 
εγκαταλείφθηκαν έμειναν ειλικρινά 
έκπληκτοι με αυτό που είδαν!

Οι επιστήμονες παρακολούθησαν τον 
ζωικό πληθυσμό από τα χνάρια στο χιόνι. 
Είναι εκπληκτικό, ότι η πανίδα δεν είναι 
μόνο φτωχή, αλλά και εμπλουτίστηκε 
με νέα είδη, πολλά από τα οποία ήταν 
στα πρόθυρα της εξαφάνισης. Έτσι, 
στη ζώνη του Τσερνομπίλ υπήρχαν 
πολλά ελάφια, άλκες, αγριογούρουνα, 
ζαρκάδια, αλεπούδες και λύκοι - ζώα 
που δεν υπήρχαν σε αυτά τα μέρη.

Οι πιο εντυπωσιακοί ήρωες ήταν 
ένα σπάνιο είδος μαύρων πελαργών 
και καφέ αρκούδες. 

Αυτό που είναι εκπληκτικό είναι ότι 
στο Τσερνομπίλ δε βρέθηκε απολύτως 
καμία μετάλλαξη ζώων. 

Η πραγματική χαρά ήταν η αναβίωση 
του ευρωπαϊκού πληθυσμού του λύγκα 
- σχεδόν παντού το ζώο εισήλθε στο 
κόκκινο βιβλίο. Ο πληθυσμός του λύγκα 
συναντάται σχεδόν σε ολόκληρη την 
επικράτεια της Δυτικής και Κεντρικής 
Ευρώπης. Αλλά λόγω της δημοτικότητας 
της γούνας του στην παγκόσμια αγορά 
και λόγω της αποψίλωσης των δασών, ο 
πληθυσμός του εξαφανίστηκε στη μέση 
του 20ου αιώνα σε πολλές ευρωπαϊκές 
χώρες.

Το μυστικό, σύμφωνα με τους 
επιστήμονες, δεν είναι στις θεραπευτικές 
επιδράσεις της ακτινοβολίας, αλλά στο 
ότι οι άνθρωποι τελικά σταμάτησαν να 
«χώνουν τη μύτη τους», όπου δεν πρέπει 
και αφήνουν τη φύση να «διευθετήσει 
τις υποθέσεις τους».

Στη ζώνη του Τσερνομπίλ ακόμη 
καταφέραν να πυροβολήσουν βίσωνες 
και Przewalski άλογα.

Επιπλέον, οι επιστήμονες εντόπισαν 
ένα σπάνιο είδος αρκούδας που σε 
αυτά τα μέρη δεν ζούσε τα τελευταία 
100 χρόνια. 

Δεν ξέρω για σας αλλά για μένα 
οι αλλαγές αυτές είναι πολύ, πολύ 
ευχάριστες!

ΤΣΕΡΝΟΜΠΙΛ1η Απογραφή Πελεκάνων 
Νοτιοανατολικής Ευρώπης  

και Τουρκίας

Πάνω από 400 οργανώσεις έχουν ενωθεί στο συνα-
σπισμό People4Soil που ζητά από την ΕΕ συγκεκριμένες 
οδηγίες για την προστασία του εδάφους, που είναι τόσο 
ουσιώδες για τη ζωή όσο το νερό και ο αέρας.

Μαζί με τους πολίτες όλης της Ευρώπης επιζητού-
με να υπερασπιστούμε το έδαφος από το τσιμέντο, 
τη ρύπανση και από τα κερδοσκοπικά συμφέροντα. 

Υπόγραψε τη διαμαρτυρία και ενώσου μαζί μας στη 
διατήρηση αυτής της εκστρατείας και διαδίδοντας το 
μήνυμα στους διαύλους επικοινωνίας σου. Αν θέλεις 
να υποστηρίξεις αυτή τη μεγάλη δράση που υπεραμύ-
νεται των δικαιωμάτων του εδάφους κάνε κλικ εδώ 
για να κάνεις λήψη του toolkit και να ενεργοποιηθείς 
ως partner της εκστρατείας.
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Μ
ετά το αποτυχημένο Ιουλιανό 
πραξικόπημα και ειδικά από 
τον Σεπτέμβρη, ο Ρ. Τ.Ερντο-
γάν αναφέρεται συχνά στη 

συνθήκη της Λοζάνης, υποστηρίζοντας 
ότι αυτή κληροδότησε προβλήματα 
στη σημερινή Τουρκία.

Στην Αθήνα αυτές οι δηλώσεις 
ερμηνεύονται ως πολεμική απειλή 
σε βάρος της Ελλάδας και εγείρουν 
υστερία αντιδηλώσεων. Ωστόσο, όποιος 
θέλει να δει τη συνολική εικόνα, θα 
διαπιστώσει εύκολα ότι οι δηλώσεις 
Ερντογάν έχουν δύο κυρίως στόχους 
και αποδέκτες: τις σημερινές δυτικές 
ιμπεριαλιστικές δυνάμεις (ως φυσική 
συνέχεια των τότε ιμπεριαλιστικών 
δυνάμεων που επέβαλαν τη συνθή-
κη των Σεβρών και τη Συνθήκη της 
Λοζάνης), αλλά και τους πολιτικούς 
επιγόνους εκείνων που υπέγραψαν 
τη Συνθήκη της Λοζάνης εκ μέρους 
της Τουρκίας, δηλ. τους κεμαλιστές.

Ο Ερντογάν επιτίθεται ευθέως στην 
κεμαλική αντιπολίτευση και χρησι-
μοποιεί την ιστορία, καταλογίζοντας 
στους πολιτικούς προγόνους των 
κεμαλιστών (κυρίως στον Ισμέτ Ινονού) 
«υποχωρητικότητα» απέναντι στους 
ιμπεριαλιστές, επειδή αποδέχθηκαν 
τη Συνθήκη.

Όπως λέει ο Σεμίχ Ιντίζ στη «Χου-
ριέτ»: «ο Ερντογάν και οι οπαδοί του 
ενδιαφέρονται σαφώς περισσότερο να 
πάρουν τη ρεβάνς με τους κοσμικούς 
τους εχθρούς και τώρα επιλέγουν να 
τους χτυπήσουν επιτιθέμενοι στην 
ιδρυτική γενιά του κοσμικού κράτους».

Όμως για το πολιτικό ακροατήριο 
του Ερντογάν έχει μια επιπλέον ιδι-
αίτερη σημασία η αποκαθήλωση της 
Συνθήκης της Λοζάνης, καθώς αυτή 
σήμανε και το τέλος του Χαλιφάτου, 
την οριστική και νομική κατάργηση 
του καθεστώτος του Σουλτάνου και 
τη γέννηση του σύγχρονου τουρκικού 
κοσμικού κράτους. Γι’ αυτό στην ίδια την 
Τουρκία ο Ερντογάν δεν έχει κανένα 
σύμμαχο σε αυτή την αναθεώρηση της 
Ιστορίας. Ένα ένα τα κορυφαία στε-
λέχη της αξιωματικής αντιπολίτευσης, 
του Ρεπουμπλικανικού Κόμματος, με 
προεξάρχοντα τον ηγέτη του, τονίζουν 
την ιδρυτική σημασία που έχει για 
το τουρκικό κράτος η Συνθήκη της 
Λοζάνης.

Ακόμη και ο ηγέτης του ακροδεξιού 
εθνικιστικού MHP, ο Ντεβλέτ Μπα-
χτσελί, κριτικάρει την αμφισβήτηση 
της συνθήκης από τον Ερντογάν και 
λέει ότι το ζήτημα είναι αρμοδιότητα 
των ιστορικών. Φυσικά αντίστοιχη 
είναι και η θεώρηση της Αριστεράς.

Είναι αξιοπρόσεκτο ότι οι μόνοι σύμ-
μαχοι του Ερντογάν και του κόμματός 
του σε αυτή την πολιτικοϊδεολογική 
διαμάχη βρίσκονται… στην Αθήνα. 
Μόνο η κυρίαρχη ελληνική ανάγνωση 
της Ιστορίας θεωρεί το τουρκικό κρά-
τος συνέχεια του οθωμανικού, σε μια 

πλήρη και ανιστόρητη σύμπλευση με 
τον ελληνικό εθνικισμό της δεκάρας 
και με τον τουρκικό ισλαμισμό.

Η συνθήκη της Λοζάνης είναι 
πράγματι η ιδρυτική διακήρυξη του 
σύγχρονου τουρκικού κράτους. Τότε, 
η ανερχόμενη τουρκική αστική τάξη, 
σε κλιμακούμενη ρήξη με το οθωμα-
νικό καθεστώς, είχε αναλάβει –και εν 
πολλοίς έφερε σε πέρας– το διπλό 
ρόλο: να ανατρέψει το καθεστώς 
και ταυτόχρονα να αποκρούσει τους 
ιμπεριαλιστές εισβολείς –και μέσα 
από αυτά τα δύο να δημιουργήσει 
το τουρκικό έθνος και να επιβάλει σε 
μεγάλα στρώματα του πληθυσμού την 
τουρκική εθνική συνείδηση. Όμως οι 
στρατιωτικές δυσκολίες που είχε να 
αντιμετωπίσει το 1920 αντικαθρεφτί-
ζονται στον χάρτη της Συνθήκης των 
Σεβρών (βλ. δίπλα).

Οι νικητές του Α’ Παγκοσμίου Πολέ-
μου είχαν εισβάλει από παντού στην 
καταρρέουσα οθωμανική αυτοκρατορία 
(που είχε συνταχθεί με τις δυνάμεις 
των ηττημένων). Στην Ιταλία είχε 
παραχωρηθεί το ένα τρίτο της σημερι-
νής Τουρκίας, την Κωνσταντινούπολη 
την κατείχαν οι Άγγλοι (όπως επίσης 
και την πετρελαιοπαραγωγό περιοχή 
της Μοσούλης), ενώ οι Γάλλοι κατεί-
χαν αυτό που κάποτε αποτελούσε το 
νότο της Οθωμανικής Αυτοκρατορίας 
(Συρία κλπ.).

Η ελληνική πλευρά συμμετείχε 
ενεργά στην κατακτητική εκστρατεία 
σε πλήρη συνεργασία με τους ιμπε-
ριαλιστές. Ο Βενιζέλος πίεζε διαρκώς 
να αποσπάσει κομμάτι της καταρρέ-
ουσας Αυτοκρατορίας και τελικά οι 
νικητές του Α’ Παγκόσμιου Πολέμου 
του έδωσαν το «πράσινο φως» να 
αποβιβάσει μια μεραρχία στη Σμύρνη. 
Είναι χαρακτηριστικό ότι ο ελληνικός 
στρατός αποβιβάστηκε τον Μάιο του 

1919 υπό την προστασία αγγλικών, 
γαλλικών και αμερικανικών(!) πλοίων.

Στις 20 Ιουνίου 1920 (όταν το 
κίνημα του Κεμάλ αρχίζει να γίνεται 
απειλητικό για τις δυνάμεις κατοχής 
της Μ. Ασίας), ο Γάλλος πρωθυπουργός 
Μιλεράντ συμφωνεί με τον Λόιντ Τζορτζ 
να εξουσιοδοτήσουν την Ελλάδα να 
προχωρήσει σε επέλαση. Έτσι ξεκίνησε 
το δεύτερο σκέλος της μικρασιατικής 
εκστρατείας: ο ελληνικός στρατός 
καλείτο να επιβάλει τους –ιμπερια-
λιστικούς– όρους της συνθήκης των 
Σεβρών.

Όταν, κατά τη διάρκεια των επιχει-
ρήσεων, υπήρξαν και πάλι προβλήματα 
στην επιβολή των ιμπεριαλιστικών 
σχεδίων, ο Βενιζέλος είχε ξανά έτοιμη 
την πρόταση: με επιστολή του προς 
τον Λόιντ Τζορτζ στις 5/10/1920, 
ζητούσε να επιτραπεί η παρέμβαση του 
ελληνικού στρατού για τη δημιουργία 
κοινού ποντοαρμενικού κράτους που 
θα περιλάμβανε και τη Γεωργία. Έτσι 
θα δημιουργούνταν «ένα συμπαγές 
φράγμα εναντίον του Ισλαμισμού και 
ενδεχομένως εναντίον του ρωσικού 
ιμπεριαλισμού», έλεγε.

Δεν ήταν η πρώτη φορά που ο 
«δημοκράτης» Βενιζέλος έστεργε να 
συμμετάσχει σε ιμπεριαλιστικές αντι-
κομουνιστικές εκστρατείες. Είχε προ-
ηγηθεί ένα χρόνο πριν η κατάπτυστη 
αποστολή του Α’ Σώματος Στρατού 
στην εκστρατεία της Ουκρανίας ενά-
ντια στο νεαρό εργατικό κράτος που 
είχε προκύψει μετά την επανάσταση 
του 1917.

Ήταν αυτές οι συνθήκες κάτω από 
τις οποίες ο Κεμάλ στράφηκε για 
βοήθεια προς τη Μόσχα. Η σοβιετική 
ηγεσία απάντησε έπειτα από ενάμιση 
μήνα μέσω του Τσιτσέριν (επιτρόπου 
επί των Εξωτερικών), προτείνοντας 
μάλιστα την ανταλλαγή διπλωματικών 

αντιπροσωπειών. Τελικά πολλούς 
μήνες μετά (Μάρτης του 1921) θα 
υπογραφεί κοινή συνθήκη μεταξύ 
των δύο μερών, βάσει της οποίας η 
ρωσική πλευρά βοήθησε σημαντικά 
με όπλα, πολεμοφόδια και άλλα υλικά 
μέσα τον Κεμάλ.

Αυτή η βοήθεια, αλλά και οι φόβοι 
των Γάλλων και των Ιταλών ότι η 
εξεγερμένη Τουρκία του Κεμάλ μπο-
ρεί να μετατραπεί σε προέκταση του 
μπολσεβίκικου κράτους, οδήγησαν 
σε υποχώρηση τις δύο αυτές χώρες. 
Σοβαρό ρόλο έπαιξε και η κούραση των 
φαντάρων, που είχαν συμμετάσχει στο 
σφαγείο του Α’ Παγκοσμίου Πολέμου.

Η κατάρρευση της Οθωμανικής 
Αυτοκρατορίας συνοδεύτηκε από 
ανείπωτες σφαγές και αναγκαστικές 
μετακινήσεις πληθυσμών εκατέρωθεν, 
με κύρια θύματα μουσουλμάνους και 
χριστιανούς κάθε εθνότητας, Τούρ-
κους, Έλληνες, Αρμένιους και άλλους. 
Η Τουρκία του Κεμάλ κατάφερε να 
ανατρέψει το καθεστώς που είχε δημι-
ουργηθεί από τη συνθήκη των Σεβρών 
και έτσι φτάσαμε τελικά στη Συνθήκη 
της Λοζάνης.

Όμως ακόμη και με τη συνθήκη 
αυτή δεν αποκαταστάθηκαν τα όρια 
της παλιάς Οθωμανικής Αυτοκρα-
τορίας. Αυτή είναι η «κριτική» που 
κάνει σήμερα στους κεμαλικούς ο 
Ερντογάν, προσπαθώντας να τους 
χρεώσει «ανεπαρκή» πατριωτισμό. 
Κυρίως όμως προσπαθεί να πείσει τον 
τουρκικό λαό για την «ιστορικότητα» 
των διεκδικήσεων της Τουρκίας σε 
περιοχές όπως η Μοσούλη. Να νομι-
μοποιήσει δηλ. στα μάτια του λαού 
μια πιθανή εμπλοκή σε πολεμικές 
περιπέτειες με στόχο το μοίρασμα 
εδαφών. Κι από την άλλη «φωνάζει» 
στους υπόλοιπους ιμπεριαλιστές ότι 
η Άγκυρα είναι εδώ και διεκδικεί. Οι 
φωνές του είναι φιλοπόλεμες, αλλά 
σε κόντρα με τις μεγάλες ιμπεριαλι-
στικές δυνάμεις, πιθανά με ΟΛΕΣ τις 
ιμπεριαλιστικές δυνάμεις.

Αντίθετα η ελληνική κυβέρνηση 
βρίσκεται –για άλλη μια φορά– σε 
συνεννόηση με τις ιμπεριαλιστικές 
δυνάμεις (πιθανότατα με ΟΛΕΣ τις 
ιμπεριαλιστικές δυνάμεις) για μια άλλη 
μοιρασιά: των θαλάσσιων περιοχών 
και των κοιτασμάτων τους στο Αιγαίο 
και την Ανατολική Μεσόγειο.

Πρόκειται για εξίσου επικίνδυνες 
εκστρατείες που μπορεί να μη μοιά-
ζουν με αυτές του Βενιζέλου, αλλά 
δεν έχουν να προσφέρουν, όπως και 
εκείνες, τίποτα στο λαό. Όποιος δεν 
κατανοεί την πλήρη εικόνα της περι-
οχής οδηγείται σε εντελώς λάθος 
πολιτική. Και είναι κρίμα αν αυτή τη 
λάθος πολιτική την ενστερνίζεται και 
η Αριστερά.

Δημοσιεύτηκε στην  
"Εργατική Αριστερά", φ. 370 (26/10).

Πέτρος Τσαγκάρης

Η Λοζάνη, ο Ερντογάν και η Αριστερά

Ο Χάρτης της Συνθήκης των Σεβρών αποτυπώνει την κατάσταση που είχε 
διαμορφωθεί το 1920



ΤΡΙΤΗ 12:00-13:00
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ: ΩΡΑ ΜΗΔΕΝ

ΠΕΜΠΤΗ 12:00-13:00
ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΗΣ: ΩΡΑ ΜΗΔΕΝ

ΣΑΒΒΑΤΟ 10:00-12:00
ΓΙΑ ΚΑΛΥΤΕΡΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΖΩΗΣ 

www.ertopen.com
ΕΛΕΥΘΕΡΗ ΦΩΝΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΟΙΝΩΝΙΑ

106.7 FM
ΟΙ ΕΚΠΟΜΠΕΣ  

ΤΟΥ ΠΑΚΟΕ 
ΣΤΗΝ ΕΡΤ OPEN


