
Προσθήκη-βόμβα 
στο νομοσχέδιο για τα ενεργειακά με χαριστική τροπολογία υπέρ της ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΧΡΥΣΟΣ Α.Ε.

Ανοικτή επιστολή των Οικολόγων 
Πράσινων στον πρωθυπουργό 
και τους βουλευτές

Κ αι έρχεται η καταπληκτι-
κή ιδέα της κυβέρνησης: 
μετά τα Ενοικιαζόμενα 
Δωμάτια (Ρουμς του 
Λέτ – λέγεται - αλλά 
ελέγχεται - ότι ο όρος 

προέκυψε από το Rooms-Toilet) στα Πωλούμενα 
Δωμάτια («Ρουμς φορ σέηλ»). Όταν η Γερμανική 

νίως, με συντελεστή δόμησης 0,15 και ελάχιστο 
απαιτούμενο εμβαδόν 100 τμ. Αυτά τα συγκροτή-
ματα θα έρθουν να προστεθούν στην αυθαίρετη, 
εκτός σχεδίου δόμηση, η οποία θα ενταθεί με την 
συγκεκριμένη κυβέρνηση και τον συγκεκριμένο 
ΥΠΕΚΑ. Αιγιαλοί και παραλίες, που έχουν την ατυ-
χία να βρίσκονται δίπλα σε ακίνητα που ανήκουν 
στα ΕΤΑ, χαρακτηρίζονται πλέον μέρος των «Του-
ριστικών Δημόσιων Κτημάτων», για να προωθηθεί 
η «ολοκληρωμένη» εκμετάλλευσή τους. Πρόκει-
ται ξεκάθαρα για Τουριστική Πωλητική. 

«Ψωμί παιδεία ελευθερία, η χούντα δεν 
τελείωσε το 73». Η πλατεία αντιλαλεί από το 
σύνθημα των αγανακτισμένων.

Η ίδια πλατεία, όπου οι Έλληνες ζήτησαν Σύ-
νταγμα από τον Όθωνα. 

Η ίδια πλατεία, που μάτωσε από τους άοπλους 
πολίτες, που ζήτησαν το 44 δημοκρατία.

Η ίδια πλατεία που, λίγες μέρες μετά την επέ-
τειο της δημοκρατίας, ο κύριος Καμίνης αυτοεξευ-
τελίστηκε, δίνοντας εντολή να την καθαρίσουν 
από τις σκηνές των αγανακτισμένων.

24 Ιουλίου 2011Ο Τουρισμός 
ως άλλοθι 
Μην απεργείτε, μην διαδηλώνετε, 
σσσσς ….έχουμε τουριστική σεζόν, 
τι θα λένε για εμάς, θα τρομάξου-
νε, θα πληγεί η «μοναδική βαριά 
βιομηχανία μας» μπλα μπλα 
μπλα. Και από την άλλη, ξύλο και 
δακρυγόνα, προφανώς για τέρψη 
του φιλοθεάμονος τουριστικού 
κοινού, με την Αθήνα να εξε-
λίσσεται τάχιστα σε προορισμό 
τουρισμού περιπέτειας.

Μεταλλεία στην
Οίτη

Μετράνε τα ευρώ που θα βγάλουν 
από τα έγκατά της Οίτης, αδιαφορώ-
ντας για τη γη που δεν τους ανήκει.

Ελλάδα, επίσημος 
φρουρός

Εσωτερικά… σύνορα σε Αχαΐα 
και Θεσπρωτία ορίζει αστυνομική 
εγκύκλιος. 

Καμίνι... 
η πλατεία

Η εκκαθάριση της πλ. Συντάγματος 
δεν θα έπρεπε να ειδωθεί μόνο με 
αισθητικά και υγιεινιστικά κριτήρια.
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οι άνθρωποι 
πάνω από τα κέρδηπράσινηπολιτική

Bild έγραφε «Έλληνες πουλήστε τα νησιά σας» 
για να ξεχρεώσετε, η κυβέρνηση διέψευδε μετά 
βδελυγμίας, όμως αυτό πράττει στην ουσία με 
το πολυμήχανο πολυνομοσχέδιο του Υπουργείου 
Οικονομικών το οποίο συμπληρώνει με το χειρό-
τερο τρόπο τον εφαρμοστικό νόμο και το οποίο θα 
επιχειρήσει να περάσει με συνοπτικές διαδικασίες 
από τη Βουλή, χωρίς δημόσια διαβούλευση.

Το πολυνομοσχέδιο προωθεί τα ήδη παρωχη-
μένα στον υπόλοιπο κόσμο «σύνθετα τουριστικά 
καταλύματα» (mixed use resorts), τμήματα των 
οποίων - τουριστικές κατοικίες δηλαδή - θα μπο-
ρούν να πωληθούν ή εκμισθωθούν μακροχρο-

του Γιάννη Τσιρώνη

Με αδιαφανείς διαδικασίες 
προσπαθεί η κυβέρνηση 
να περάσει τροπολογία στο 
ενεργειακό νομοσχέδιο 
προκειμένου να ανατρέψει 
τη δασική νομοθεσία 
και να εξυπηρετήσει 
επιχειρηματικά 
συμφέροντα που 
ετοιμάζονται να 
μετατρέψουν δασικές 
εκτάσεις σε χωματερές 
αποβλήτων από εξορυκτική 
δραστηριότητα.

του Αντώνη Πετρόπουλου 

37 χρόνια μετά την πτώση της χούντας 
και 62 χρόνια μετά το εμφύλιο η δημο-
κρατία είναι πια πρώτη προτεραιότητα.
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ΟΧΙ ΠΕΡΑΙΩΣΗ, 
ΟΧΙ 
ΑΜΝΗΣΤΕΥΣΗ
ΤΗΣ ΦΟΡΟΔΙΑΦΥΓΗΣ

οικονομίαεπι-χειρών

Σ υνέχεια και στο ευρωκοινοβούλιο δίνουν 
οι Οικολόγοι Πράσινοι για το θέμα της νέας 
περαίωσης που εξαγγέλθηκε με το τελευ-
ταίο φορολογικό νομοσχέδιο. Με ερώτηση 
του Μιχάλη Τρεμόπουλου τονίζεται προς 
την Κομισιόν ως μέλος της τρόικας ότι 
πρόκειται για μέτρο αμνήστευσης και 

επιβράβευσης της φοροδιαφυγής. Επισημαίνεται επίσης ότι οι 
προβλέψεις του Μεσοπρόθεσμου Προγράμματος, που προωθήθηκε 
με ασφυκτικές πιέσεις από την κυβέρνηση και τους δανειστές, προ-
εξοφλούν επί της ουσίας ασυλία και διαιώνιση της φοροδιαφυγής, 
καθώς οι στόχοι περιστολής της φοροδιαφυγής αντιστοιχούν μόλις 
στο 5% των εσόδων από περικοπές και νέους φόρους. 

Με την περαίωση, σε συνδυασμό με τη σημερινή δαιδαλώδη 
φορολογική νομοθεσία που εκθέτει και τους ειλικρινείς φορολο-
γούμενους σε κίνδυνο τυπικών μικροπαραβάσεων, απαλλάσσονται 
με συμβολικό σχεδόν αντίτιμο οι πραγματικοί φοροφυγάδες ενώ 
επιβαρύνονται με μη προβλεπόμενους φόρους ελεύθεροι επαγ-
γελματίες και μικρές επιχειρήσεις που ανησυχούν για ενδεχόμενη 
αποκάλυψη αθέλητων παρατυπιών. 

Ήδη από το 2009, στην ετήσια επισκόπησή του για την ελληνική 
οικονομία (σελ.14), ο ΟΟΣΑ ζητούσε να μην υπάρξει άλλη περαίω-
ση. Τα στοιχεία είναι αποκαλυπτικά: 

Εκτιμήσεις της Τράπεζας της Ελλάδος http://www.bankof-
greece.gr/BogEkdoseis/NomPoli2009.pdf και του ΣΕΒ http://
www.sev.org.gr/online/read.asp?file=/Uploads/News/PR_fo-
rologiki_pragmatikotita_041109.pdf&lang=gr κάνουν λόγο 
για ετήσια φοροδιαφυγή της τάξης των 30 δις, όσο το σύνολο των 
περικοπών και νέων φόρων του Μεσοπρόθεσμου για το 2011-15. 

Αν ισχύουν οι εκτιμήσεις από πρόσφατες μελέτες των τραπε-
ζών ALPHABANK http://www.alpha.gr/files/infoanalyses/week-
ly20110127.pdf και ΕΘΝΙΚΗΣ http://www.tovima.gr/finance/
finance-news/article/?cid=784&aid=332883 ότι είναι άμεσα 
εφικτό να περισταλεί η φοροδιαφυγή κατά 7,5 δις ευρώ το χρόνο, 
τότε το σύνολο των στόχων του Μεσοπρόθεσμου (πλην της εκποίη-
σης δημόσιας περιουσίας) θα μπορούσε να καλυφθεί χωρίς άλλους 
φόρους και περικοπές. 

 «Μια κυβέρνηση που επιβραβεύει την αυθαίρετη δόμηση, 
αναμενόμενο είναι να στηρίζει προκλητικά και τη φοροδια-
φυγή», δήλωσε ο Μιχάλης Τρεμόπουλος. «Για τους συνεπείς 
φορολογούμενους η περαίωση αποτελεί έναν άτυπο και πα-
ράνομο κεφαλικό φόρο, συχνά εξοντωτικό, για τους πραγμα-
τικούς φοροφυγάδες ένα μικροέξοδο για το ξέπλυμα όσων 
έχουν κλέψει σε βάρος όλων μας. Το πολιτικό σύστημα συνε-
χίζει να τρώει τις σάρκες της χώρας, καλύπτοντας τους δανειστές 
με ακόμη πιο βίαια μέτρα περικοπών και νέων φόρων. Ακούγεται 
ίσως απίστευτο αλλά τα στοιχεία δείχνουν ότι, αν υπήρχε πολιτική 
βούληση να ελεγχθούν οι γκρίζες περιουσίες και να πιεστεί 
αποτελεσματικά η φοροδιαφυγή, μπορούσαμε να είχαμε απο-
φύγει τα περισσότερα από τα μέτρα του Μεσοπρόθεσμου. Με 
την ερώτηση στο ευρωκοινοβούλιο, ζητάμε όμως ευθύνες και από 
την Κομισιόν, που δεν έχει κανένα δικαίωμα να ζητάει από την ελ-
ληνική κοινωνία τις πιο οδυνηρές και καταστροφικές θυσίες, όταν η 
ίδια διευκολύνει την ελληνική κυβέρνηση να χαρίζει δισεκατομμύ-
ρια μέσω της φοροδιαφυγής».

Ο ι προτάσεις της πολι-
τικής οικολογίας είχαν 
τεθεί ήδη σε ευκολό-

τερους καιρούς για την κοινω-
νία, και τότε αντιμετωπίστηκαν, 
στην καλύτερη περίπτωση, είτε 
με απλή συμπάθεια είτε χαρα-
κτηριζόμενες ως ουτοπικές.

Σήμερα τα δεδομένα άλλα-
ξαν. Η κοινωνία αγωνιωδώς 
ψάχνει λύση. Ενώπιον του αδι-
εξόδου, όλες πια οι προτάσεις 
ακούγονται με ενδιαφέρον. 
Ό,τι χθες θεωρείτο ουτοπία, 
σήμερα μπορεί να είναι η λύση 
του αύριο.

Οι προτάσεις μας έχουν 
στόχο θεσμικές αλλαγές 
αλλά και την προώθηση της 
αυτοοργάνωσης σε οικονο-
μικά σχήματα που θα δίνουν 
διέξοδο στο τώρα. 

Στις συζητήσεις για την 
κρίση, θέμα που κυριαρχεί εί-
ναι οι αποκρατικοποιήσεις των 
δημοσίων επιχειρήσεων.

Πολλές δημόσιες επιχει-
ρήσεις, αν και διευθύνονται 
κεντρικά από την ίδρυση τους, 
αφορούν άμεσα τις πόλεις, 
όπως για παράδειγμα οι 
συγκοινωνίες. Οι κοινωφελείς 
επιχειρήσεις (προφανώς δεν 
αναφέρομαι στον ΟΠΑΠ και σε 
άλλες συναφείς), παράγουν 
συλλογικά αγαθά, εξ ορισμού 
απαραίτητα για την κοινωνία.

Η ιδιωτικοποίησή τους, 
με αποτέλεσμα τον στρατη-
γικό έλεγχο των παροχών 
στην κοινωνία από ιδιώτες, 
πρέπει να μας βρει αντίθε-
τους. Οι αυξήσεις των τιμών, 
ο αποκλεισμός περιοχών από 
κοινωφελείς παροχές γιατί δεν 
αφήνουν κέρδος (πχ νερό στη 
Χιλή), η πτώση της ποιότητας 
λόγω κόστους (πχ ιαπωνικοί 
σιδηρόδρομοι), είναι αναμε-
νόμενα αποτελέσματα των 
ιδιωτικοποιήσεων, που πρέπει 
να αποφευχθούν. Οι κρατικές 
επιχειρήσεις, που μεταβάλ-

λονται σε ιδιωτικές, μετα-
μορφώνουν τα ταμειακά τους 
ελλείμματα σε κοινωνικά.

Στην σημερινή συγκυρία, 
οι ιδιωτικοποιήσεις «αντί 
πινακίου φακής» δίνουν έναν 
επιπλέον λόγο αντίθεσης σε 
αυτές.

Ο έλεγχος των κοινωφε-
λών επιχειρήσεων μέσω του 
κεντρικού σχεδιασμού, του 
κράτους, προφανώς είναι κατά 
πολύ υποδεέστερος από τον 
τοπικό έλεγχο. Οι πολίτες που 
καταναλώνουν τις υπηρεσίες, 
είναι και αυτοί που γνωρίζουν 
την δυναμική αλλά και τις αδυ-
ναμίες των παροχών. Στη βάση 
αυτής της αρχής λειτουργούν 
επιτυχημένα οι συγκοινωνίες 
στην Ελβετία.

Η τοπικότητα, δηλαδή η 
αποκέντρωση της διεύθυν-
σης, δεν θα πρέπει να γίνει με 
τρόπο που να δημιουργηθούν 
παραρτήματα του κράτους, 
γιατί έτσι καταλήγουμε σε 
κεντρική διεύθυνση «από το 
παράθυρο». Ο τρόπος είναι η 
δημιουργία αυτοδιευθυνό-
μενων, τοπικών κοινωνιών 
στις πόλεις, με τοπικές, 
δημόσιες, κοινωφελείς επι-
χειρήσεις (ενέργεια, υγεία, 
κλπ).

Στενά συνδεδεμένα με 
αυτήν την οικονομική πολιτική, 
πρέπει να προωθηθούν προτά-
σεις για θεσμοθέτηση αποφα-
σιστικών αμεσοδημοκρατικών 
λειτουργιών, παράλληλα με 
τους αντιπροσωπευτικούς θε-
σμούς, στις τοπικές κοινωνίες.

Οι αμεσοδημοκρατικές 
αξίες των ΟΠ είναι υπόβαθρο 
για τέτοιου είδους προτάσεις 
και δράσεις.

Η περιβαλλοντική υπο-
βάθμιση των πόλεων είναι 
προσθετέα στην οικονομική 
τους κρίση. 

Οι φωνές για επενδύσεις 
που, αν και ρυπογόνες, θα 
αποδώσουν σε χρηματικούς 
πόρους, χαρακτηρίζονται 
λοιπόν κακόφωνες, γιατί 
εξαντλούν τους περιβαλλοντι-
κούς πόρους και μειώνουν την 
ποιότητα ζωής μη αντιστρεπτά.

Αντίθετα η επέκταση 
της πράσινης οικονομίας 
είναι μοχλός στήριξης της 
τοπικής δραστηριότητας με 
διπλό τρόπο: οικονομικό και 
περιβαλλοντικό.

Απορρίμματα, συγκοι-
νωνίες, ελεύθεροι χώροι και 
χώροι πρασίνου, χωροταξικές 
μεταβολές, εφαρμόζονται 
λοιπόν, κάτω από το πρίσμα 
της πράσινης οικονομίας.

Η αυτοοργάνωση των 
πολιτών με στόχο την αντιμε-
τώπιση των καθημερινών τους 
αναγκών, ουσιαστικά σημαίνει 
την ώρα, που η κοινωνία επι-
διώκει να πάρει στα χέρια της 
την λύση της κρίσης.

Υπάρχουν παραδείγματα 
τέτοιων εφαρμογών, στην 
Ισπανία και την Ιταλία, όπου η 
ποικιλία αυτών των συνεργα-
σιών έχει χαρακτηριστικά που 
κυμαίνονται από τον αναχω-
ρητισμό έως την συμμετοχή 
σε διαγωνισμούς δημοσίων 
έργων.

Βασική προϋπόθεση είναι 
η συνεννόηση και η συνεργα-
σία μεταξύ των πολιτών. Εδώ 
είναι, που η άμεση δημοκρατία 
παίρνει πρακτική οικονομική, 
υπόσταση, ιδρύοντας : 

Δίκτυα Αλληλεγγύης, 
που θα ανακουφίσουν τις 
περιθωριοποιημένες και πιο 
αδύναμες κοινωνικές ομάδες, 
οι οποίες αντιμετωπίζουν πλέ-
ον πρόβλημα επιβίωσης. 

Δίκτυα Στέγης, όπου 
εγκαταλελειμμένα δημόσια και 
ιδιωτικά κτίρια αποδίδονται 

στους άστεγους.

Συνεταιρισμούς  μεταξύ 
μικρομεσαίων παραγωγών, 
επαγγελματιών, επιχειρη-
ματιών, με στόχο να τους 
καταστήσει βιώσιμους και 
ανταγωνιστικούς απέναντι στις 
μεγάλες αλυσίδες, που θα 
δημιουργήσουν μονοπωλιακές 
καταστάσεις. 

Δίκτυα παραγωγών-
καταναλωτών που, όπως 
το αντίστοιχο των γαλλικών 
AMAP, μπορούν να εξασφαλί-
σουν υψηλή ποιότητα διατρο-
φής (πιστοποιημένα βιολογικά 
προϊόντα), σε προσιτές τιμές. 
Υποστηρίζεται έτσι και η παρα-
γωγή του μικρού παραγωγού, 
ο οποίος πλέον δεν είναι βορά 
στις επιλογές των μεγάλων 
αλυσίδων. Σε θεσμικό επίπεδο 
πρέπει να προωθηθεί η ανά-
πτυξη καλλιέργειας εδαφών, 
έτσι ώστε να υπάρχει παραγω-
γή από την ίδια την πόλη.

Τοπικό νόμισμα-Τράπεζα 
Χρόνου. Συναλλαγές που 
συγκρατούν την οικονομική 
δραστηριότητα στην τοπι-
κή κοινωνία της πόλης, με 
χαμηλό κόστος προϊόντων και 
υπηρεσιών.

Ο κατάλογος δεν είναι 
εξαντλητικός, αλλά λίγο-πολύ, 
αυτές οι συλλογικές δραστηρι-
ότητες κινούνται στο πνεύμα, 
που καταγράφηκε.

Πολύ περισσότερο 
από το να 
αποδεικνύουν την 
ιδεολογική μας 
συνέπεια, τέτοιες 
προτάσεις μπορούν 
να αποτελέσουν μια 
σημαντική συμβολή 
για την διέξοδο, 
και την απάντηση 
στην πρωτοφανή 
καταστροφή της 
ελληνικής κοινωνίας 
σήμερα. 

Προτάσεις για την Τοπική 
Οικονομία Στις Πολεις

Οι αυξήσεις 
των τιμών, ο 
αποκλεισμός 

περιοχών από 
κοινωφελείς παροχές 
γιατί δεν αφήνουν 
κέρδος, η πτώση 
της ποιότητας 
λόγω κόστους, 
είναι αναμενόμενα 
αποτελέσματα των 
ιδιωτικοποιήσεων, 
που πρέπει να 
αποφευχθούν. 

Με την περαίωση, σε συνδυασμό με 
τη σημερινή δαιδαλώδη φορολογική 
νομοθεσία, απαλλάσσονται με 

συμβολικό σχεδόν αντίτιμο οι πραγματικοί 
φοροφυγάδες

 Η οικονομική κρίση θα πλήξει ιδιαίτερα τις πόλεις. Η οικονομική τους πολυπλοκότητα όταν αποσαθρώνεται δύ-
σκολα ανασυντίθεται, και η κοινωνική τους συνοχή και αλληλεγγύη ήταν πάντα λιγότερο έντονη σε σχέση με την 
περιφέρεια. του Γιάννη Χαραλαμπάκη 

Στο ευρωκοινοβούλιο φέρνουν οι Οικολόγοι Πράσινοι 
το θέμα της περαίωσης. Εντυπωσιακά στοιχεία για τη 
φοροδιαφυγή και τις πολιτικές ευθύνες 
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Ειδήσεις από το Νότιο Αιγαίο

Ανακύκλωση 
χαρτιού από 
εθελοντές 
στη Ρόδο

04 αυτοδιοίκηση

Σ την συγκέντρωση μίλησαν 
οι ΓΙΩΡΓΟΣ ΔΗΜΑΡΑΣ Πε-
ριφερειακός Σύμβουλος 
Αττικής των Οικολόγων 
Πράσινων και ΚΩΣΤΑΣ 
ΠΑΠΑΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ Πε-
ριφερειακός Σύμβουλος 

Δυτικής Ελλάδας. Παρευρέθησαν: ο Δήμαρχος του 
Μεσολογγίου Π. Κατσούλης, o πρώην Δήμαρχος Γ. 
Πρεβεζάνος, οι Δημοτικοί Σύμβουλοι Β. Μπρούμας, 
Ι. Τέγας, Γ. Κατσίνας ο πρόεδρος της συνομοσπον-
δίας ψαράδων Τ. Κουτσόργιος, ο πρόεδρος του 
ραδιοφ. σταθμού Μεσολογγίου Ν. Φιλιππόπουλος, 
δημοσιογράφοι, μέλη περιβαλλοντικών οργανώσε-
ων και πολλοί πολίτες της περιοχής. 

Ο Γιώργος Δημαράς μίλησε για τη Χρεοκοπία 
του «νεοφιλελεύθερου» μοντέλου σε αντιπαράθε-
ση με τη πρόταση της πολιτικής οικολογίας για την 
οικονομία. «Η οικονομία της οικολογίας δεν χρε-
οκοπεί» είπε στην ομιλία του «γιατί στηρίζεται σε 
τρεις θεμελιώδεις αρχές: 

- ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗ 
- ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΦΥΣΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ
- ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗ-ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗ.

ΟΙ ΟΙΚΟΛΟΓΟΙ ΠΡΑΣΙΝΟΙ προτείνουν αποκέ-
ντρωση πληθυσμιακή, διοικητική, οικονομική και 
ενεργειακή. Μια χώρα που έχει κατανεμημένο τον 
πληθυσμό σ΄ όλη της την έκταση είναι πιο εύρωστη 
και πιο βιώσιμη. Η αποκεντρωμένη οικονομία είναι 
πιο οικολογική. Για παράδειγμα οι τοπικές ανταλ-
λαγές προϊόντων δεν έχουν μεγάλο ενεργειακό 
κόστος μεταφοράς. 

Το σύνθημα «προτιμάτε τα τοπικά προϊό-
ντα» είναι πολύ σωστό και επίκαιρο.

Οι τοπικές οικονομίες και οι αντίστοιχες κοινω-
νίες πρέπει να είναι αυτοδύναμες, ισχυρές και αυ-
τάρκεις σε μεγάλο βαθμό. 

Η κυριαρχούσα άποψη των τελευταίων δεκαε-
τιών ότι η οικονομία πρέπει να προσανατολισθεί στο 
«συγκριτικό πλεονέκτημα» κάθε χώρας, οδηγεί στη 
λογική της «μονοκαλλιέργειας». Η λογική αυτή δεν 
έχει θέση στην οικονομική πρόταση της οικολογίας.

Μας έλεγαν «εσείς έχετε όμορφη χώρα, η δική 
σας βιομηχανία είναι ο τουρισμός» και η χώρα μας 
από-βιομηχανοποιήθηκε, συρρικνώθηκε η αγρο-
τική της παραγωγή, ολόκληρες περιοχές όπως 
η Αιτωλοακαρνανία οδηγήθηκαν στην μονοκαλ-
λιέργεια του καπνού. Ενώ το 1960 οι ανάγκες σε 
τρόφιμα της χώρας καλύπτονταν από την Ελληνική 
αγροτική παραγωγή κατά 85% και από εισαγωγές 
μόνο κατά 15%, στις ημέρες μας αντιστράφηκαν 
αυτά τα ποσοστά και τρώμε φακές Καναδά, σκόρδα 
Τουρκίας, πατάτες Αιγύπτου κλπ. Αυτή η οικονομία 
δεν είναι βιώσιμη, σε μία κρίση είτε φυσικών κατα-
στροφών είτε πολέμου είτε από τις εσωτερικές της 
ανισορροπίες, χρεοκοπεί ή καταρρέει πλήρως. Γνω-
ρίσαμε την κατάρρευση (πολιτική και οικονομική) 
του συγκεντρωτικού Σοβιετικού μοντέλου και τώρα 
ζούμε τη χρεοκοπία του οικονομικού «νεοφιλελεύ-
θερου μοντέλου».

Η κυριαρχία του οικονομικού «νεοφιλελευ-
θερισμού» οδηγεί στην υπερσυγκέντρωση του 
κεφαλαίου και της πολιτικής ισχύος σε λίγα χέρια. 
Το ισχύον σύστημα βάζει το κέρδος πάνω από το 
κοινό όφελος. Προωθεί το μοντέλο της υπερκα-
τανάλωσης σαν κινητήρια δύναμη της οικονομίας 

Η ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΤΗΣ ΟΙΚΟΛΟΓΙΑΣ
ΔΕΝ ΧΡΕΟΚΟΠΕΙ
Από την ομιλία του Γιώργου Δημαρά στο Μεσολόγγι

Με τον παραπάνω τίτλο έγινε ΕΚΔΗΛΩΣΗ των ΟΙΚΟΛΟΓΩΝ ΠΡΑΣΙΝΩΝ στο Μεσολόγγι που διοργάνωσαν οι Γιώργος Δημαράς 
και Γιάννης Δημητρίου σε συνεργασία με την πολιτική κίνηση Αιτωλοακαρνανίας και την Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας.

αλλά και σαν πρότυπο κοινωνικής καταξίωσης και 
ευημερίας. 

Ο νεοφιλελευθερισμός είναι σύστημα ασύμ-
βατο με την οικολογία και την βιωσιμότητα.

Η ανθρωπότητα αντιμετωπίζει σοβαρά προ-
βλήματα με τις κλιματικές αλλαγές, την ρύπανση 
του αέρα των πόλεων, την ρύπανση των ποταμών, 
των λιμνών και θαλασσών, την μη επάρκεια νερού, 
το πρόβλημα διαχείρισης αποβλήτων, την κατα-
στροφή των δασών, τη σταδιακή ερημοποίηση της 
εύκρατης ζώνης, την εξαφάνιση λόγω της δραστη-
ριότητας του ανθρώπου χιλιάδων ειδών ζωής.

Θα έχουμε στις επόμενες δεκαετίες εξάντληση 
των κοιτασμάτων πετρελαίου. Όλοι το ξέρουμε, ο 
σύγχρονος πολιτισμός μας είναι δομημένος πάνω 
στο πετρέλαιο. Θέρμανση, κίνηση, ψύξη, μεταφο-
ρές, ηλεκτρικό ρεύμα βασίζονται μερικά ή ολικά 
στο πετρέλαιο. Αργήσαμε εγκληματικά! Αυτό το σύ-
στημα θα καταρρεύσει! Σε μερικές δεκαετίες δεν θα 
υπάρχει πετρέλαιο ούτε για τα τρακτέρ για να καλ-
λιεργούμε τη γη. Και βεβαίως θα έχουμε επιβαρύνει 
το κλίμα και τη φύση σε ανεπανόρθωτο βαθμό».

ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΡΙΣΗ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ 

Πώς τα κατάφεραν σε περίοδο ειρήνης, που ει-
σέρεαν τεράστιοι Ευρωπαϊκοί Πόροι, να μας φέρουν 
σε τέτοιο αδιέξοδο; Διαπλοκή, διαφθορά, κλοπή δη-
μοσίου χρήματος, γραφειοκρατία, μεγάλες δαπάνες 
για τους εξοπλισμούς, παρασιτισμός, σπατάλη και 
κακοδιαχείριση είναι μερικά από τα αίτια.

Παραδείγματα από την Αιτωλοακαρνα-
νία: 

Κατασκεύασαν την σιδηροδρομική γραμμή 
Κρυονέρι-Αγρίνιο όπου δαπανήθηκαν τεράστια 
ποσά και δεν τέθηκε σε λειτουργία, έκτισαν υποτυ-
πώδη σπίτια για τους Ρομά σε απρόσιτους οικισμούς 
που δεν κατοικήθηκαν ποτέ, σπατάλησαν πόρους 
σε αγροτικές επιδοτήσεις χωρίς παραγωγικά κρι-
τήρια.

Είναι όλα αυτά αλλά κυρίως το μοντέλο πα-
ραγωγής – κατανάλωσης και προτύπων ζωής.

ΤΙ ΚΑΝΟΥΜΕ ΣΗΜΕΡΑ - ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ

• Να τιμωρηθούν και να πληρώσουν οι υπεύθυνοι 
της κλοπής και της σπατάλης.

• Να μειωθούν οι κρατικές δαπάνες και να βελτι-
ωθεί η αποτελεσματικότητα της Δημόσιας Διοίκη-
σης. Το παράδειγμα της μείωσης των δαπανών να 
ξεκινήσει από τους βουλευτές, τους υπουργούς 
και τα κόμματα. 

• Το πρωτογενές έλλειμμα πρέπει να μηδενιστεί. 
• Το οικονομικό βάρος να μην πέσει στις πλάτες 

των φτωχών στρωμάτων, αλλά σ΄αυτούς που 
έχουν τον πλούτο και καταναλώνουν πολυτελώς.

Το πιο σημαντικό είναι ο ανα-
προσανατολισμός της οικονο-
μίας σε βιώσιμη κατεύθυνση 
(ενέργεια, βιοκλιματικά κτίρια, 

τουρισμός κ.λ.π.). 

Ο Γιώργος Δημαράς ανέλυσε τις προτάσεις σε 
κάθε τομέα και τόνισε ιδιαίτερα:

• Την ανάγκη επιστροφής στην ύπαιθρο (πρόγραμ-
μα μέτρων αναβίωσης της υπαίθρου).

• Την ενίσχυση της βιολογικής γεωργίας και της βι-
ώσιμης αλιείας με κατεύθυνση την αειφορία και 
την ποικιλότητα.

Να δημιουργηθούν:

• Τοπικά δίκτυα ανταλλαγής προϊόντων.
• Μικροί και μεγάλοι συνεταιρισμοί (νέου τύπου). 

H Πολιτική πρόταση των οικολόγων πράσινων 
αφορά όλους τους τομείς της ανθρώπινης δραστη-
ριότητας και συμπεριφοράς. 

Η αειφορία, η βιωσιμότητα, η προστασία 
των οικοσυστημάτων και της βιοποικι-
λότητας, και η κοινωνική δικαιοσύνη με 
δημοκρατία και ελευθερία είναι προτε-
ραιότητες που προσδιορίζουν την πολι-
τική μας.

Εδώ και λίγους μήνες μια ενδια-
φέρουσα πρωτοβουλία ξεκίνησε 
στη Ρόδο από μια ομάδα εθελο-
ντών που έκαναν πράξη την ευ-
αισθησία τους για το περιβάλλον 
αποδεικνύοντας ότι κάποια πράγ-
ματα είναι ευκολότερα όταν συμ-
μετέχουμε στην υλοποίησή τους. 

Ιδρύοντας, λοιπόν, την Αστική Μη 
κερδοσκοπική Εταιρεία «Εθελοντές για 
το Περιβάλλον και τον Πολιτισμό της 
Ρόδου» με βασικό σκοπό την προώθη-
ση του εθελοντισμού, της προστασίας 
του περιβάλλοντος και του πολιτισμού 
της Ρόδου μέσα σε ένα πλαίσιο αει-
φόρου ανάπτυξης, 32 συμπολίτες μας 
πραγματοποίησαν την πρώτη συλλογή 
χαρτιού για ανακύκλωση στις 21 Μαΐου 
2011. Από τότε η συλλογή επαναλαμ-
βάνεται κάθε Σάββατο, καθώς σκοπός 
της εταιρείας είναι η σε μόνιμη βάση 
συλλογή και ανακύκλωση χαρτιού τόσο 
για περιβαλλοντικούς λόγους όσο και για 
την επένδυση των εσόδων από τη δράση 
αποκλειστικά σε κοινωφελείς στόχους. 
Για τον σκοπό αυτό η εταιρεία χρησιμο-
ποιεί αποθηκευτικό χώρο στην Ένωση 
Αγροτικών Συνεταιρισμών Δωδεκανήσου, 
όπου συγκεντρώνονται εφημερίδες, 
σχολικά βιβλία και βοηθήματα, χαρτό-
κουτα, ανάμεικτο χαρτί (κόλλες Α4 κλπ) 
και περιοδικά.

Η πρώτη αποστολή χαρτιού σε 
αθηναϊκή βιοτεχνία περιελάμβανε 9 
τόνους χαρτιού, που σε άλλη περίπτω-
ση θα κατέληγε στο ΧΥΤΑ του νησιού, και 
η επιτυχία της δράσης οδήγησε στην επα-
φή με το δήμαρχο Ρόδου και στην πρότα-
ση συνεργασίας εθελοντών – Δήμου από 
πλευράς εθελοντών. Στις 10 Αυγούστου 
αναμένεται η πρώτη συμμετοχή του Δή-
μου στην προσπάθεια, με την παροχή με-
ταφορικών μέσων και υπαλλήλων για τη 
διεξαγωγή δρομολογίων συγκέντρωσης 
και αποστολής χαρτιού, ενώ προσφορές 
έχουν γίνει στους εθελοντές και από 
ιδιώτες που στηρίζουν την προσπάθεια 
(πχ φθηνότερα κόστη μεταφοράς). Έτσι, 
σε λίγες μέρες θα είναι πραγματική η 
πρώτη συνεργασία δήμου με κοινωφελή 
επιχείρηση στο νησί της Ρόδου, με σκοπό 
την περιβαλλοντική προστασία.

Για περισσότερες πληροφορίες επισκε-
φθείτε το http://oikologicarodiaka.wordpress.
com/ 

Μπορείτε επίσης να επικοινωνήσετε με 
τους Δημήτρη Γρηγοριάδη (6944640451) και 
Μαρτίνο Κανελλάκη (6945374103), καθώς 
και στο μέιλ της ομάδας rhodesvolunteers@
gmail.com

Δείτε τη σελίδα στο facebook: 
http://www.facebook.com/event.
php?eid=147088962029212&ref=ts

Γίνετε μέλος του group: 
http://www.facebook.com/home.
php?sk=group_212879568732409
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Η δημιουργία νέων αυτοκινητόδρομων στον Υμηττό και αλλού στην Αττική δεν θα λύσει, όπως κάποιοι ισχυρί-
ζονται, τα οξυμένα κυκλοφοριακά, περιβαλλοντικά, οικονομικά και χωροταξικά προβλήματα του Λεκανοπεδίου 
Αττικής, αλλά αντίθετα θα τα οξύνει. 

Δ εν έχει τόση ση-
μασία αν πρόκει-
ται για Πώληση 
Εξπρές, πώληση 

σταδιακή ή αργό θάνατο, και 
αν γίνεται στη σωστή τιμή όπως 
άγχεται η αξιωματική αντιπολί-
τευση, αν τα στρέμματα για τα 
νέα συγκροτήματα τέρατα θα 
είναι 150 ή 100 (στα νησιά), ή 
αν το ποσοστό κατοικιών στα 
νέα τουριστικών συγκροτημά-
των θα είναι 35% ή 30%.

Στα πλαίσια της νεοφιλε-
λεύθερης κοσμοθεωρίας του 
φαστ τράκ, και της διακυβέρ-
νησης ερήμην της τοπικής κοι-
νωνίας και των νόμων, ιδρύεται 
Ειδική Υπηρεσία Προώθησης 
Τουριστικών Επενδύσεων στον 
ΕΟΤ («υπηρεσία μιας στάσης»), 
αυτοτελές πολεοδομικό γρα-
φείο στον ΕΟΤ, για την παρά-
καμψη τυχόν εμποδίων για τις 
μεγάλες ή σύνθετες τουριστικές 
επενδύσεις (ΠΟΤΑ), και προ-
βλέπεται η σύσταση Κεντρικής 
Συντονιστικής Ομάδας για τις 
τουριστικές επενδύσεις με εκ-
προσώπους όλων των εμπλε-
κομένων υπουργείων.

Το ρήαλ εστέητ και το παλιό 
καλό τσιμέντο μεταμφιέζονται 
σε «σύγχρονο τουριστικό προϊ-
όν», το οποίο δεν έχει σημασία 
αν θα το αγοράσει κανείς, αρ-
κεί να παραχθεί... οδηγώντας, 
όπως και στην Ισπανία, σε χι-
λιάδες απούλητες κατοικίες και 
λουτροπόλεις φαντάσματα. Και 
το οποίο ουδεμία σχέση έχει με 
τον «ποιοτικό» (πόσο μάλλον 
τον οικολογικό) τουρισμό, ή 
με την, έτσι κι αλλιώς δύσκο-
λη, μείωση της εποχικότητας. 
Η ερημική νησιωτική & πα-
ράκτια εικόνα η οποία προ-
σελκύει τους τουρίστες θα 
χαθεί για πάντα. Σε 10 χρό-
νια, όπου γυρνούν το κεφάλι 
τους θα βλέπουν ημιτελή συ-
γκροτήματα και σκουριασμέ-

Ο Τουρισμός
ως άλλοθι 

νες μπουλντόζες.

Μαθαίνοντας από τα παθή-
ματα στο Σ.τ.Ε, με προεδρικό 
διάταγμα πλέον θα οριοθετού-
νται οι Περιοχές Ολοκληρω-
μένης Τουριστικής Ανάπτυξης 
(Π.Ο.Τ.Α.) σε εκτάσεις άνω των 
800 στρεμμάτων, αφού όμως 
προηγηθεί Στρατηγική Περι-
βαλλοντική Εκτίμηση (Σ.Π.Ε.)  
Να υποθέσουμε ότι και αυτή η 
«εκτίμηση» θα γίνεται από ειδι-
κούς φαστρακολόγους;

Η ίδια κυβέρνηση που συ-
γκεντρώνει τους μετανάστες 
από τις «λάθος» χώρες σε 
στρατόπεδα, θα επιδοτήσει βί-
λες για τους έχοντες και κατέ-
χοντες από τις «σωστές» χώρες 
σε όλα τα νησιά και τις ακτές, 
ερήμην των τοπικών κοινωνι-
ών, ανατρέποντας τις ισορρο-
πίες τους (περιβαλλοντικές, 
κοινωνικές & οικονομικές) για 
πάντα.

Οι τοπικές κοινωνίες θα 
πρέπει να ξεπεράσουν την 
λογική «ας πάει και το πα-
λιάμπελο» και να αντιπαλέ-
ψουν κάθε νέο τουριστικό 
τέρας, αλλιώς η μόνη άλλη 
ελπίδα είναι ότι η αυτή η κυ-
βέρνηση δεν θα προφτάσει 
να εφαρμόσει στην πράξη το 
πολυκαταστροφικό πολυνο-
μοσχέδιο.

Το ρήαλ 
εστέητ και 
το παλιό 

καλό τσιμέντο 
μεταμφιέζονται 
σε «σύγχρονο 
τουριστικό 
προϊόν», το οποίο 
δεν έχει σημασία 
αν θα το αγοράσει 
κανείς, αρκεί να 
παραχθεί...

1. Κυκλοφορία
Η δημιουργία νέων αυτοκινητοδρόμων συμβάλλει μόνο πρόσκαι-

ρα στην κυκλοφοριακή αποσυμφόρηση. Είναι πλέον αποδεδειγμένο 
ότι ο κορεσμός των νέων αυτοκινητόδρομοι επέρχεται σε 5 το πολύ 
χρόνια. Ο λόγος είναι απλός. Οι πολίτες επιλέγουν πάντα τη συντομότε-
ρη διαδρομή, και κάθε νέος δρόμος ταχείας κυκλοφορίας γίνεται ελκυ-
στικός, έως ότου κορεσθεί. Παράλληλα, η κυκλοφοριακή συμφόρηση 
απλά μετατοπίζεται στους κόμβους εξόδου στο ήδη κορεσμένο τοπικό 
οδικό δίκτυο, όπου δημιουργείται αυτό που οι συγκοινωνιολόγοι απο-
καλούν «λαιμός μπουκάλας». Απόδειξη των ανωτέρω είναι η Αττική 
Οδός και η Δυτική Περιφερειακή Υμηττού.

Η πρόταση για δημιουργία εξωτερικού δακτυλίου με τους αυτοκι-
νητόδρομους του Υμηττού και την παραλιακή λεωφόρο Ποσειδώνος, 
θα δημιουργήσει επίσης σοβαρά προβλήματα. Για να υλοποιηθεί, πρέ-
πει η Λεωφ. Ποσειδώνος να γίνει δρόμος ταχείας κυκλοφορίας, δη-
λαδή να καταστραφεί όλο το παραλιακό μέτωπο του Αλίμου και του 
Παλαιού Φαλήρου, όπως αυτό της Καλλιθέας και του Μοσχάτου!!!

2.Περιβάλλον
Οι αυτοκινητόδρομοι στην Αττική επιβαρύνουν το περιβάλλον με 

πολλούς τρόπους:
Καταλαμβάνουν μεγάλους ελεύθερους χώρους και πράσινο, ειδι-

κά στους οδικούς κόμβους και τα διόδια, που δεν μπορούν να είναι 
υπόγεια. 

Χωροθετούνται κοντά σε κατοικίες επιβαρύνοντάς τες με θόρυβο 
και ρύπους. 

Ενθαρρύνουν τη χρήση του ΙΧ, με αύξηση της κατανάλωσης καυ-
σίμων (εξάντληση φυσικών πόρων) και της ρύπανσης από καυσαέρια.

3. Οικονομία
Οικονομικά οι αυτοκινητόδρομοι είναι ασύμφοροι. Έχουν:
Μεγάλο κόστος απαλλοτρίωσης και κατασκευής. 
Μεγάλο κόστος διοδίων για τους χρήστες.
Προτάσσεται το επιχείρημα της δημιουργίας θέσεων εργασίας 

κατά την κατασκευή και λειτουργία του έργου. Θέσεις εργασίας όμως 
μπορούν να δημιουργηθούν και με άλλα έργα (πχ το Μετρό) που δεν 
έχουν περιβαλλοντικό κόστος. 

4. Χωροταξία
Οι αυτοκινητόδρομοι λειτουργούν ως μαγνήτης της αυτοκίνησης, 

αλλά και ως στοιχείο προσέλκυσης επιχειρηματικών και εμπορικών 
χρήσεων σε περιοχές ήπιας κατοικίας, γεωργικών χρήσεων και αδόμη-
των εκτάσεων, με πολλές επιπτώσεις στον αστικό ιστό:

Οι κάτοικοι των προαστίων μετακόμισαν εκεί για να βρουν ησυχία 
και πράσινο. Αν έρθει ένας αυτοκινητόδρομος κοντά τους, οι περιοχές 
τους θα υποβαθμιστούν από θόρυβο, κίνηση και ρύπους. Έτσι οι κά-
τοικοι φεύγουν όλο και πιο μακριά, σε αναζήτηση νέων «παρθένων» 
περιοχών. Οι νέοι δρόμοι δημιουργούν δηλαδή νέες τάσεις επέκτασης 
της πόλης. Παλιά οι μετακινήσεις γίνονταν από το Κουκάκι έως τα 
Πατήσια, μετά από τη Γλυφάδα έως την Κηφισιά, και τώρα τείνουν να 
γίνονται από τη Μαλακάσα έως το Λαύριο. Έτσι αυξάνεται ο χρόνος και 
το κόστος μετακίνησης των κατοίκων.

Πολλές υπερτοπικές χρήσεις χωροθετούνται κατά μήκος των αυ-
τοκινητοδρόμων, με στόχο την καλύτερη προσβασιμότητα, και δημι-
ουργούν σοβαρές επιπτώσεις στη δομή της πόλης. Τα παραδοσιακά 
τοπικά κέντρα αποδυναμώνονται, και καταστρέφονται τα μικρά κατα-
στήματα. Αυτό είναι αντίθετο σε κάθε σύγχρονη πολεοδομική και συ-
γκοινωνιακή θεωρία που σέβεται το περιβάλλον.

Η προβολή των αυτοκινητοδρόμων ως μονόδρομου για την κυ-

κλοφοριακή αποσυμφόρηση των πόλεων εξυπηρετεί τα συμφέροντα 
μεγαλοεργολάβων και κοινοπραξιών στις οποίες παραχωρείται τελικά 
η αξιοποίησή τους, αυτοκινητοβιομηχανιών, εταιρειών πετρελαιοει-
δών, ελαστικών κτλ. Στην Ελλάδα, η απαξίωση των Μέσων Μαζικής 
Μεταφοράς (ΜΜΜ) και οι μεγάλες καθυστερήσεις στην ανάπτυξη των 
μέσων σταθερής τροχιάς (μετρό, προαστιακός, τραμ) συμβάδιζε πά-
ντα με την διάνοιξη λεωφόρων ταχείας κυκλοφορίας, την απόσυρση 
ή την κατάργηση του τέλους ταξινόμησης στις πωλήσεις νέων ΙΧ. Εν-
δεικτικά επισημαίνεται ότι με τον προϋπολογισμό του έργου των νέων 
αυτοκινητοδρόμων του Υμηττού μπορούν να κατασκευαστούν 16 νέοι 
σταθμοί ΜΕΤΡΟ. 

Στις άλλες ευρωπαϊκές χώρες, στα προβλήματα ανάπτυξης και με-
τακινήσεων στις μεγαλουπόλεις λύνονται με: 

Αποκέντρωση. 
Περιορισμό της χρήσης ΙΧ με την εφαρμογή ολοκληρωμένων 

συστημάτων μέσων μαζικής μεταφοράς με βάση τα μέσα σταθερής 
τροχιάς (τραμ, μετρό, προαστιακός και υπεραστικός σιδηρόδρομος) 
για ταχύτερη, φθηνότερη, ασφαλέστερη και περιβαλλοντικά βέλτιστη 
μετακίνηση των πολλών. 

Εκεί, τα θέματα στρατηγικής όσον αφορά την αστική ανάπτυξη και 
τις μεταφορές στοχεύουν στην βιωσιμότητα. Εξετάζονται θέματα όπως:

μείωση σε ζήτηση για μεταφορές, 
κοινωνικό-οικονομικές και χωρικές επιπτώσεις των επενδύ-

σεων σε θέματα συγκοινωνιακής υποδομής και βελτίωσης των 
μεταφορικών συστημάτων,

κατάλληλος βιώσιμος μεταφορικός σχεδιασμός και 
αλληλεπίδραση μεταξύ σχεδιασμού των μεταφορών, χρήσε-

ων γης και βιωσιμότητας.

Πριν επομένως από τη λήψη απόφασης για την κατασκευή κάθε 
νέου μεγάλου οδικού έργου, θα έπρεπε να προηγηθεί η αξιολόγησή 
του σε σχέση με τις κατευθύνσεις και τις προτεραιότητες του χωροτα-
ξικού σχεδιασμού. Πρέπει να γίνει καταγραφή των μετακινήσεων στην 
πόλη, να εξεταστεί το πόσες και ποιες μετακινήσεις μπορούν να εξυπη-
ρετηθούν με ΜΜΜ και να καθοριστεί το απαιτούμενο δίκτυο δημόσιας 
συγκοινωνίας, πρέπει τέλος να εξεταστεί η επάρκεια του υπάρχοντος 
οδικού δικτύου (αν είναι πλεονάζον ή ελλειμματικό).

Με τα στοιχεία αυτά, θα γίνει, από ένα «Ενιαίο Φορέα Σχεδιασμού 
Χωροταξικού και Συγκοινωνιακού σχεδιασμού», στα πλαίσια του Ρυθ-
μιστικού Σχεδίου Αθήνας, μια πρόταση για ένα ολοκληρωμένο σύστη-
μα ΜΜΜ (Μετρό, προαστιακός, τραμ, λεωφορειόδρομοι, αναδιάταξη 
λεωφορειακών γραμμών). Σε κάθε περίπτωση, τα έργα μεταφορών θα 
πρέπει να εξετάζονται σε σχέση και με τις άλλες βασικές ανάγκες της 
πόλης (πράσινο, προστασία ορεινών όγκων, αρχαιολογικών χώρων ή 
περιοχών NATURA κλπ).

Δυστυχώς στην Ελλάδα πρώτα σχεδιάζονται τα έργα, και στη συ-
νέχεια, τα παραπάνω πλαίσια (ΡΣΑ, Ζώνες Προστασίας κλπ) τροποποι-
ούνται προκειμένου να μη δημιουργούν προβλήματα στη διαδικασία 
εφαρμογής τους.

Σε κάθε περίπτωση αυτοκινητόδρομων, πάντως, θα πρέπει να προ-
ηγηθεί μελέτη σκοπιμότητας και Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσε-
ων, η οποία θα εξετάζει τις επιπτώσεις και τα οφέλη – οικονομικά, 
κυκλοφοριακά, κοινωνικά και περιβαλλοντικά - μεταξύ πραγματικών 
εναλλακτικών λύσεων και όχι μόνο μεταξύ εναλλακτικών χαράξεων.

Νατάσσα Τσιρώνη
Δρ. Αρχιτέκτων-Πολεοδόμος

Νέοι αυτοκινητόδρομοι στην Αττική –
Λύνουν ή εντείνουν το πρόβλημα;

05έργα&σια

(Συνέχεια από το πρωτοσέλιδο)
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Η  μελέτη του P. Epstein, διευθυ-
ντή του Κέντρου για την Υγεία 
και το Παγκόσμιο Περιβάλ-
λον της Ιατρικής Σχολής 
του Harvard, και άλλων 10 

ειδικών επιστημόνων, εκτιμά το συνολικό ετήσιο 
κόστος που επιβαρύνει την κοινωνία των ΗΠΑ στα 
345 δις δολάρια, με άνω όριο της εκτίμησης τα 
523 δις. Η μελέτη αναφέρει πως αν τα κόστη αυτά 
ενσωματώνονταν στην τιμή της ηλεκτρικής ενέρ-
γειας, αυτό θα ισοδυναμούσε με αύξηση αντίστοιχα 
κατά 17,8 και 26,9 σεντς για κάθε κιλοβατώρα 
που παράγεται από κάρβουνο, τη στιγμή που η τιμή 
της κιλοβατώρας για τους οικιακούς καταναλωτές 
είναι σήμερα περίπου 12 σεντς.

Οι ερευνητές τονίζουν πως τα νούμερα αυτά 

αποτελούν μια βέβαιη υποεκτίμηση του συνολι-
κού κόστους του κάρβουνου καθώς δεν έχουν 
συνυπολογιστεί οι επιπτώσεις στα οικοσυστήματα 
από τοξικές ενώσεις και βαρέα μέταλλα καθώς 
και ο ευτροφισμός υδάτινων πόρων, ενώ μεγάλη 
αβεβαιότητα παραμένει γύρω από τις πραγματικές 
επιπτώσεις ενός ασταθούς παγκόσμιου κλίματος.

Σύμφωνα με τον P. Epstein, «όλα αυτά τα 
κόστη που πληρώνει σήμερα η Αμερικάνικη κοι-
νωνία αντιστοιχούν σε υπερδιπλάσια τιμή του 
ηλεκτρισμού που παράγεται από κάρβουνο και αν 
συνυπολογίζονταν σε αυτήν, η ενέργεια από ΑΠΕ 
θα ήταν σημαντικά φθηνότερη. Η χάραξη ενεργει-
ακής πολιτικής θα πρέπει να λαμβάνει υπόψη τις 
επιπτώσεις αυτές. Η εξάρτησή μας από το κάρβου-
νο και τα άλλα ορυκτά καύσιμα αποδεικνύεται μια 

ακριβή επιλογή για την κοινωνία, επηρεάζοντας 
αρνητικά την τσέπη και την ποιότητα ζωής μας.»

Η μελέτη καταλήγει με τις εξής διαπιστώσεις 
και προτάσεις:

Μια ολοκληρωμένη συγκριτική ανάλυση 
όλου του κόστους κύκλου ζωής για κάθε τε-
χνολογία παραγωγής ενέργειας είναι απαραίτητη 
για τη διαμόρφωση ενεργειακών πολιτικών.

Άμεσο κλείσιμο των ορυχείων ανοικτού 
ορύγματος και προστασία των τοπικών υδατικών 
πόρων.

Άμεση έναρξη ενός προγράμματος σταδι-
ακού κλεισίματος των μονάδων παραγωγής 

ηλεκτρισμού με κάρβουνο και αντικατάστασή 
τους με κατάλληλα χωροθετημένες μονάδες κα-
θαρής ενέργειας που θα τροφοδοτούν έξυπνα δί-
κτυα ηλεκτρισμού.

Εναλλακτικές αγροτικές και βιομηχανικές 
πολιτικές προσανατολισμένες σε ένα βιώσιμο 
μέλλον για τις περιοχές που φιλοξενούν σήμερα 
ανθρακωρυχεία.

Δημιουργία πόρων από τη φορολόγηση 
της εξόρυξης, μεταφοράς και καύσης κάρ-
βουνου, τη μεταρρύθμιση και τον αναπροσανα-
τολισμό του φορολογικού συστήματος και των 
αναπτυξιακών επιδοτήσεων.

Τάσος Κρομμύδας, μέλος της ΕΓ των ΟΠ

ΥΠΟΛΟΓΙΖΟΝΤΑΣ ΤΟ ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΟ ΚΟΣΤΟΣ ΤΟΥ ΚΑΡΒΟΥΝΟΥ

Σ την Ευρωπα-
ϊκή Ένωση 
η μεταφορά 
των κτηνο-
τροφικών 

ζώων καλύπτεται από τον Κα-
νονισμό 1/2005 όπου έχουν 
τεθεί τα ελάχιστα όρια για τις 
συνθήκες και τον τρόπο μετα-
φοράς. Πρόσφατες έρευνες σε 
Ελλάδα και Τουρκία ανέδειξαν 
σοβαρά προβλήματα σε αυτό 
το εμπόριο μεταφοράς ζώων 
για σφαγή ή πάχυνση.

Συγκεκριμένα, στην Ελλά-
δα, σε φορτηγά που μετέφε-
ραν πρόβατα από τη Ρουμανία 
παρατηρήθηκαν σοβαρά 
προβλήματα καθώς τα ζώα 
μεταφέρονταν σε φορτηγά με 
διαφορετικά επίπεδα χωρίς 
επαρκές ύψος, ήταν υπερ-
φορτωμένα με αποτέλεσμα 
να ποδοπατούνται από άλλα, 
στέκονταν σε δάπεδα γεμάτα 
από τα περιττώματά τους, δεν 
είχαν πρόσβαση σε νερό για 
μεγάλο διάστημα του ταξιδιού 
τους συνολικής διάρκειας 
περίπου 26 ωρών, τα άκρα 
των ζώων προεξείχαν από τις 
πλευρές των φορτηγών λόγω 
του έντονου συνωστισμού, 
κ.α. (βίντεο από την έρευνα 

στο σύνδεσμο: 
http://www.youtube.com/

watch?v=F2SfmSqRC1o&feat
ure=youtu.be )

Σε άλλη έρευνα που 
διεξήχθη από τις διεθνείς 
οργανώσεις Compassion in 
World Farming, the Animal 
Welfare Foundation και Eyes 
on Animals αποκαλύφθηκαν 
συγκλονιστικά στοιχεία για την 
μεταφορά ζώων της ΕΕ προς 
την Τουρκία (σε αποστάσεις 
μέχρι και 2.200 χλμ). Περίπου 
90% των μεταφορών που 
επιθεωρήθηκαν παραβίαζε 
τον Κανονισμό. Καθυστε-
ρήσεις που διαρκούν ώρες, 
ακόμη και ημέρες, συμβαί-
νουν τακτικά στα σύνορα της 
Τουρκίας ενώ τα φορτηγά 
περιμένουν τον κτηνιατρικό 
έλεγχο και εκτελωνισμό. Κατά 
τη διάρκεια των καθυστερή-
σεων, τα ζώα περιμένουν σε 
ακραίες θερμοκρασίες (μέχρι 
και 58°C) σε στάσιμα οχήματα, 
συχνά χωρίς νερό και τροφή. 
Εξαντλημένα, πεινασμένα και 
διψασμένα στέκονται σε ένα 
παχύ στρώμα των περιττωμά-
των τους. Ακόμη και ζώα που 
δεν μπορούν να περπατήσουν 
αναγκάζονται να ξαναμπούν 

στα φορτηγά. (βίντεο στο σύν-
δεσμο: http://www.youtube.
com/watch?v=qugtNI2Chcc )

Είναι γεγονός ότι πολλά 
ζώα πεθαίνουν κατά τη με-
ταφορά από την αφυδάτωση, 
τις καιρικές συνθήκες και τις 
ακραίες θερμοκρασίες. Οι δύο 
πρόσφατες έρευνες αποδει-
κνύουν ότι τα προβλήματα στη 
μεταφορά ζώων δεν αφορούν 
μόνο χώρες οι οποίες είναι 
γνωστές για τις αποτρόπαιες 
συνθήκες μεταφοράς, όπως η 
Αυστραλία με τα πολυήμερα 
ταξίδια ζώων με προορισμό 
τη Μέση Ανατολή ή την Ινδο-
νησία όπου συγκλονιστικές 

αποκαλύψεις ήλθαν πρό-
σφατα στη δημοσιότητα. Στην 
ΕΕ, οι συνεχείς παραβάσεις 
του Κανονισμού καθώς και η 
ανεπάρκεια της ευρωπαϊκής 
νομοθεσίας να καλύψει στοι-
χειώδεις όρους για βελτίωση 
της μεταχείρισης των ζώων 
αποδεικνύουν την πλήρη αδυ-
ναμία προστασίας τους κατά 
τη μεταφορά. Οι απαράδεκτες 
και βασανιστικές συνθήκες 
μεταφοράς που οδηγούν στον 
τραυματισμό αλλά και θάνατο 
ζώων από ποδοπατήματα, 
αφυδάτωση, η έκθεση σε 
ακραίες καιρικές συνθήκες, 
κ.α. συχνά αποτελούν την 
τελευταία «δοκιμασία» τους 

πριν το σφαγείο. Επιπλέον, οι 
μεταφορές μεγάλης διάρκειας 
συμβάλλουν στη διάδοση 
ασθενειών, αποθαρρύνουν 
την ήπια και τοπική διάσταση 
της κτηνοτροφίας και ωθούν 
στις παράλογες πρακτικές της 
μεγακτηνοτροφίας και τις κα-
ταστρεπτικές τους συνέπειες 
για το περιβάλλον και τα ίδια 
τα ζώα.

Για τους παραπάνω 
λόγους διεξάγεται πανευρω-
παϊκή εκστρατεία συλλογής 
υπογραφών με στόχο την 
ψήφιση νόμου που θα θέτει 
ανώτατο όριο 8 ωρών μέχρι 
τον τελικό προορισμό για τη 
μεταφορά ζώων για σφαγή 
http://www.8hours.eu Την 
εκστρατεία αυτή υποστηρίζει 
και ο ευρωβουλευτής Μ. Τρε-
μόπουλος ο οποίος υπέβαλλε 
σχετική ερώτηση. Η Κομισιόν 
όμως απέφυγε να πάρει σαφή 
θέση και παρέπεμψε το θέμα 
στις καλένδες, αναφέροντας 
ότι προετοιμάζει έκθεση για 
τη μεταφορά των ζώων, βάσει 
της οποίας θα εξετάσει σε 
ποιές ενέργειες πρόκειται να 
προχωρήσει.

Η Ευρωπαϊκή νομοθε-

σία αλλά και ο μηχανισμός 
ελέγχου είναι ανεπαρκείς για 
να εγγυηθούν τα ελάχιστα 
πρότυπα προστασίας των 
ζώων. Μετά τα νέα συγκλο-
νιστικά στοιχεία για την 
αποτυχία της εφαρμογής της 
νομοθεσίας, είναι απαραίτητο 
να σταματήσει η εξαγωγή 
ζώων προς χώρες εκτός ΕΕ, 
για να αποτραπούν φαινόμενα 
κακοποίησης. Αυτό το εμπόριο 
πρέπει να σταματήσει σε μόνι-
μη βάση λόγω των επιπτώσε-
ων στα ζώα από τις μεγάλες 
αποστάσεις και τις ακραίες 
κλιματολογικές συνθήκες. 
Είναι σίγουρα καλύτερο για 
τις τοπικές οικονομίες και την 
ευημερία των ζώων να μην 
μεταφέρονται από μακρινές 
αποστάσεις, μόνο και μόνο 
για να θανατωθούν μόλις 
φθάσουν στον προορισμό 
τους. Τα Κράτη Μέλη της ΕΕ 
έχουν αποτύχει να λάβουν 
αποτελεσματικά μέτρα για 
να αντιμετωπίσουν αυτά τα 
προβλήματα, με συνέπεια τα 
ζώα να υποφέρουν σε μεγάλο 
βαθμό. Είναι καιρός να θέσου-
με τέλος στην πρακτική της 
μεταφοράς ζωντανών ζώων 
για σφαγή στην Ευρώπη και 
σε ολόκληρο τον κόσμο.

Της Όλγας Κήκου / 31 Ιουλίου 2011

Νέες παραβιάσεις του Ευρωπαϊκού 
Κανονισμού για τη μεταφορά ζώων

Πόσες έρευνες που εκθέτουν τις εφιαλτικές συνθήκες 
στη μεταφορά κτηνοτροφικών ζώων χρειάζεται να γί-
νουν για να αλλάξει η νομοθεσία; Κάθε φορά αποκαλύ-
πτεται η κακοποίηση των ζώων και η αδυναμία εφαρ-
μογής της νομοθεσίας ανεξάρτητα από τη χώρα ή την 
ήπειρο όπου πραγματοποιούνται οι έρευνες. 

Μια βαρυσήμαντη μελέτη που δημοσιεύτηκε στο περιοδικό της Ακαδημίας Επιστημών της Νέας Υόρκης, καταγράφει αναλυτικά και κοστολογεί τις επιπτώσεις στη δημό-
σια υγεία, την οικονομία και το περιβάλλον των ΗΠΑ από κάθε στάδιο του κύκλου ζωής του κάρβουνου: εξόρυξη, μεταφορά, επεξεργασία και καύση.
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Ο Συνεταιρισμός Παραγωγών- Καταναλωτών Βιολογικών Προϊόντων ΟΙΚΟΖΩΗ ιδρύθηκε στην Κέρκυρα το 1998 με πρωτοβουλία των μελών του Συλλόγου Προστασίας Πε-
ριβάλλοντος Κέρκυρας. Ο σύλλογος αυτός έχει αναπτύξει μεγάλη δραστηριότητα για την αντιμετώπιση οικολογικών και κοινωνικών προβλημάτων του νησιού και ως φορέας 
αποτελεί έναν από τους συνεταίρους της ΟΙΚΟΖΩΗΣ.

Τ α 28 ιδρυτικά 
μέλη του 
συνεταιρισμού 
ήταν μέλη 
του Συλλόγου 

Προστασίας Περιβάλλοντος, 
άτομα από το οικογενειακό και 
κοινωνικό τους περιβάλλον 
αλλά και άτομα από άλλες 
πόλεις, που μπήκαν στον συ-
νεταιρισμό για να βοηθήσουν 
στην προσπάθεια. Σύμφωνα 
με το Καταστατικό, ο κάθε 
συνεταίρος μπορεί να έχει 
από ένα ως πέντε μερίδια. Mε 
αυτόν τον τρόπο εξασφαλίζεται 
ο κοινωνικός χαρακτήρας του 
συνεταιρισμού και αποκλείεται 
η περίπτωση να περιέλθει η 
συνεταιριστική επιχείρηση σε 
κάποιον μεγαλομέτοχο και να 
αλλάξει η αρχική της μορφή.

Όλα τα μέλη έχουν ίσα 
δικαιώματα και υποχρεώ-
σεις, ανεξάρτητα από τον 
αριθμό των μεριδίων που 
έχουν αγοράσει. H αρχική 
τιμή του μεριδίου ήταν 50.000 
δραχμές, σήμερα είναι 200 
ευρώ. Η τιμή διαμορφώνεται 
ανάλογα με τις συνθήκες χωρίς 
να ζητείται από τα υπάρχοντα 
μέλη να καταβάλουν επιπλέον 
χρήματα για τα μερίδια που 
ήδη έχουν. Με την πάροδο του 
χρόνου ο συνεταιρισμός έχει 
διευρυνθεί και σήμερα αριθμεί 
πάνω από 100 μέλη.

Ο σκοπός της δημιουργίας 
του συνεταιρισμού ήταν να 
μπορούν τα μέλη να προμη-
θεύονται βιολογικά τρόφιμα, 
γιατί εκείνη την εποχή δεν 
υπήρχε κανένα κατάστημα βι-
ολογικών προϊόντων στην Κέρ-
κυρα. Έτσι αρχικά είχαν μόνο 
μια αποθήκη για τις προμή-
θειές τους, αυτό όμως κράτησε 
μόνο για τρεις μήνες. Αφού 
μέτρησαν τις δυνατότητές 
τους, τόλμησαν και κατάφεραν 

να δημιουργήσουν το πρώτο 
κατάστημα βιολογικών και 
παραδοσιακών προϊόντων στην 
Κέρκυρα. Ο στόχος δεν ήταν 
το κέρδος αλλά η διάδοση 
των βιολογικών προϊόντων σε 
πλατιά κοινωνικά στρώματα. 
Σημειώνεται ότι οι συνεταίροι 
δεν έχουν εισπράξει κέρδη, 
η ανταμοιβή τους μέχρι τώρα 
είναι το πετυχημένο έργο του 
συνεταιρισμού. 

Η ΟΙΚΟΖΩΗ, που σήμερα 
διαθέτει δύο καταστήματα 
στην πόλη της Κέρκυρας, 
είναι ένας άλλος τρόπος 
δράσης και επιχειρηματικό-
τητας. Εκτός από την ποιότητα 
των προϊόντων, αυτό που κάνει 
τη διαφορά είναι ότι τα δύο 
καταστήματα δεν είναι μόνο 
χώροι πώλησης προϊόντων 
αλλά επίσης χώροι συζήτησης, 
ιδεολογικής ζύμωσης και 
ενημέρωσης για ότι αφορά στη 
διατροφή, την βιοκαλλιέργεια 
και το περιβάλλον. Παράλληλα 
με την εμπορική δραστηρι-
ότητα, γίνονται εκδηλώσεις, 
όπως η ανταλλαγή αλλά και 
η προσφορά γνήσιων σπόρων 
σε νέους βιοκαλλιεργητές, με 
την προτροπή να κρατήσουν 
σπόρους από τα λαχανικά που 
θα καλλιεργήσουν για να τους 
ανταλλάξουν την επόμενη 
χρονιά.

Στην εποχή της οικονο-
μικής κρίσης είναι ακόμη 
πιο επιτακτική η ανάγκη να 
συνενωθεί ο κόσμος σε ομά-
δες, να υπάρχει άμεση σχέση 
παραγωγού και καταναλωτή. 
Μία τέτοια σχέση δίνει την 
ευκαιρία στον καταναλωτή να 
βρίσκει φρέσκα προϊόντα σε 
καλή τιμή, και στον παραγωγό 
να διαθέτει τα προϊόντα του 
σε αξιοπρεπή τιμή χωρίς να 
γίνεται αντικείμενο εκμετάλ-
λευσης από τους μεσάζοντες. 

Με αυτήν την οπτική, ο 
συνεταιρισμός προσπαθεί 
να αγκαλιάσει όλο και 
περισσότερους βιοκαλλι-
εργητές, και ενθαρρύνει 
τους πελάτες του, που είναι 
στο σύνολό τους άνθρωποι 
ευαισθητοποιημένοι στον 
οικολογικό τρόπο ζωής, να 
γίνουν μέλη του. 

Όλα τα μέλη έχουν 
έκπτωση 5% στις αγορές 
τους, και γίνεται μια 
έκπτωση 2% σε όλους 
τους πελάτες που έχουν 
δικές τους τσάντες για τα 
ψώνια, για να περιορίζε-
ται η χρήση της πλαστι-
κής σακούλας. Η πρώτη 
προσπάθεια της ΟΙΚΟΖΩΗΣ 
ήταν η αντικατάσταση της 
πλαστικής σακούλας από 
σακούλα φτιαγμένη από 
καλαμπόκι. Αυτή η λύση 
δεν θεωρήθηκε ιδανική 
από τους βιοκαλλιεργητές 
του συνεταιρισμού, που έχουν 
τη φιλοσοφία ότι τα χωράφια 
πρέπει να καλλιεργούνται για 
να παράγουν τρόφιμα. Άποψη 
που έγινε σεβαστή από τα μέλη 
που έχουν την ευθύνη των 
καταστημάτων, και συμφώνη-
σαν ότι είναι πιο οικολογικό να 
προτρέπουν τους καταναλωτές 
να ξαναγυρίσουν στο δίχτυ και 
την πάνινη τσάντα.

Εκτός από τρόφιμα, στην 
ΟΙΚΟΖΩΗ οι καταναλωτές 
μπορούν να βρουν οικολογικά 
καλλυντικά και απορρυπαντι-
κά. Όπως όλοι γνωρίζουμε, 
δεν κινδυνεύει η υγεία μας 
μόνο από τα τρόφιμα που 
περιέχουν βλαβερές χημικές 
ουσίες, κινδυνεύει και από 
τα διάφορα καλλυντικά που 
επίσης περιέχουν επικίνδυνες 
χημικές ουσίες αλλά και από 
τα απορρυπαντικά, τα οποία 
εισπνέουμε κατά τη χρήση τους 

και στη συνέχεια μολύνουν 
τη έδαφος και τον υδροφόρο 
ορίζοντα. 

Η οικονομική κρίση δεν 
έχει αφήσει ανεπηρέαστα τα 
καταστήματα της ΟΙΚΟΖΩΗΣ. 
Μέσα σε αυτές τις αντίξοες 
συνθήκες οι άνθρωποι του 
συνεταιρισμού, δείχνοντας 
ασυνήθιστη για τα ελληνικά 
δεδομένα σύμπνοια, είναι απο-
φασισμένοι να τον κρατήσουν 
γιατί ο συνεταιρισμός γι αυτούς 
είναι η έκφραση της ιδεολογίας 
τους. Είναι αξιοσημείωτο ότι 
μία εργαζόμενη, μέλος του Δ.Σ, 
πρότεινε την απόλυσή της και 
προσφέρει εθελοντική εργασία 
ενώ δύο άλλα εργαζόμενα 
μέλη δέχτηκαν να συνεχίσουν 
με μείωση ωρών και αποδο-
χών. 

Για την εξυπηρέτηση των 
καταναλωτών αλλά και για 
να μη μειωθούν τα έσοδα της 
επιχείρησης, δεν άλλαξε το 

συνεχές ωράριο(8.30πμ - 9μμ) 
του ενός καταστήματος, και οι 
ώρες των εργαζομένων που 
μειώθηκαν, αναπληρώνονται 
από την εθελοντική εργασία 
των μελών του Διοικητικού 
και του Εποπτικού Συμβουλί-
ου. Όλα αυτά γίνονται με την 
πεποίθηση ότι οι δυσκολίες θα 
ξεπεραστούν και ότι οι συνεται-
ρισμοί είναι η απάντηση στην 
επίθεση που δεχόμαστε από τις 
«αγορές» και από την πολιτική 
ηγεσία, που έχει επιλέξει να 
μη θίξει τους πλούσιους, να 
φτωχύνει τη μεσαία τάξη και να 
εξαθλιώσει τους φτωχούς.

Μπορεί να προκύψει 
το εύλογο ερώτημα, πώς 
μπορούν να αποτελέσουν οι 
συνεταιρισμοί διέξοδο από 
την κρίση αφού οι επιπτώσεις 
της έπληξαν και την ΟΙΚΟΖΩΗ. 
Μπορούμε να δώσουμε μία 
απάντηση σε αυτό μέσα από 
την εμπειρία μας. Η ΟΙΚΟΖΩΗ 
δραστηριοποιήθηκε με γνώμο-

να τη συγκυρία της «καλής» 
εποχής και έκανε κάποια 
ανοίγματα, που δημιούργησαν 
προβλήματα με την αλλαγή 
της οικονομικής κατάστασης. 
Τώρα προσπαθεί να προσαρμό-
σει τη δραστηριότητά της στις 
νέες συνθήκες. 

Οι νέοι συ-
νεταιρισμοί, 
με γνώμονα 
τη σημερινή 

συγκυρία, θα πρέπει 
να επικεντρώσουν 
τη δραστηριότητά 
τους στην τοπική 
παραγωγή, και 
αν χρειαστεί να 
καλύψουν τις 
τοπικές ελλείψεις, 
ας περιοριστούν στα 
απολύτως απαραίτητα 
προϊόντα.

Βέρα Κορωνάκη,
Γραμματέας του Δ.Σ του Συν/μού 
ΟΙΚΟΖΩΗ

Ο Συνεταιρισμός Παραγωγών- Καταναλωτών 
Βιολογικών Προϊόντων ΟΙΚΟΖΩΗ στην Κέρκυρα.
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Τ ο 2011 είναι μια χρονιά ιδι-
αίτερα ευχάριστη για τις με-
ταλλευτικές εταιρείες, αφού 
το Υπουργείο Περιβάλλοντος 
Ενέργειας και Κλιματικής Αλ-
λαγής εγκρίνει συνεχώς νέες 

θέσεις για εξόρυξη κοιτασμάτων, υποσχόμενο έτσι 
νέα υποβάθμιση του περιβάλλοντος και προοπτικές 
για ένταση της κλιματικής αλλαγής. Η πράσινη πο-
λιτική του ΠΑΣΟΚ εξαντλήθηκε στην προεκλο-
γική εκστρατεία του, και, με άλλοθι την Τρόικα 
και το Μνημόνιο, δίνεται το πράσινο φως στις 
ιδιωτικές μεταλλευτικές εκμεταλλεύσεις των 
εταιρειών που από καιρό καραδοκούσαν σε 
Χαλκιδική, Βόρεια Ελλάδα, Στερεά Ελλάδα και 
αλλού, αποκλείοντας έτσι οποιαδήποτε άλλη μορ-
φή ανάπτυξης στις περιοχές αυτές. Οι τοπικές κοι-
νωνίες και ακόμα και όσοι υποστηρίζουν τις συγκε-
κριμένες επενδύσεις γνωρίζουν πολύ καλά ότι το 
μνημόνιο είναι το άλλοθι της κυβέρνησης στην τε-
λευταία της προσπάθεια να πείσει ότι πάνω από όλα 
βάζει το «εθνικό συμφέρον» και αγωνίζεται για το 
καλό του ελληνικού λαού. Με αυτό το σκεπτικό, η 
παράδοση του εθνικού φυσικού και ορυκτού πλού-
του στο λόμπι των μεταλλευτικών εταιρειών πα-
ρουσιάζεται ως «θυσία» για την πρόοδο της χώρας, 
και η καταστροφή των ορεινών οικοτόπων και οικι-
σμών ως «επιβεβλημένη προσφορά στο κοινωνικό 
σύνολο». Σημαντική λεπτομέρεια: οι κάτοικοι των 
περιοχών που πλήττονται αρνούνται να θυσιαστούν 
και να προσφέρουν στο συγκεκριμένο βωμό….

Με την ίδια ευκολία που η πράσινη ανάπτυξη 
λησμονήθηκε από τους στόχους της κυβέρνησης, η 
δασοπροστασία και η απόλυτη ανάγκη προστασίας 
των ευαίσθητων οικοσυστημάτων με ταυτόχρονη 
δημιουργία θέσεων εργασίας έγιναν… άγνωστες 
έννοιες στο λεξιλόγιο των κυβερνητικών αρμόδι-
ων. Δεν εκπλήσσεται, φυσικά, κανείς. Οι κατέχοντες 
πώς έχουν τα πράγματα απλά αναγνωρίζουμε το 
πιο σκληρό πρόσωπο του ΠΑΣΟΚ. Γιατί με απο-
φάσεις κυβερνήσεων ΠΑΣΟΚ επιτεύχθηκαν τα 
σημαντικότερα πλήγματα στην ελληνική Δασο-
πονία και χάθηκαν οι ευκαιρίες να αποτελέσει αυτή 
ένα σημαντικό οικονομικό εργαλείο για την οικονο-
μία της υπαίθρου. 

Τη στιγμή, λοιπόν, που ο ΟΗΕ κηρύσσει το 2011 
σε Παγκόσμιο Έτος για τα Δάση και καλεί σε πα-
γκόσμια ευαισθητοποίηση για την προστασία των 
δασικών οικοσυστημάτων, το ελληνικό Υπουργείο 
Περιβάλλοντος εξαντλεί την ευαισθησία του (επεν-
δύοντας επικοινωνιακά) στους δασικούς χάρτες της 
Αττικής, και παραδίδει χιλιάδες στρέμματα δάσους 
και δασικών εκτάσεων για μεταλλεία. Τη στιγμή 
που οι επιστήμονες επισημαίνουν τις ήδη ορατές 
συνέπειες της κλιματικής αλλαγής στα ελατοδάση 
και τη σπουδαιότητα των ελατοδασών στην πα-
γκόσμια βιοποικιλότητα, το ελληνικό Υπουργείο 
Περιβάλλοντος παραδίδει τα ελατοδάση του 
Εθνικού Δρυμού Οίτης στις ιδιωτικές εταιρείες 
για λόγους «εθνικού συμφέροντος»!

Στα ερωτήματα των Οικολόγων Πράσινων 
προς το Υπουργείο για τα μετρήσιμα στοιχεία που 
αποδεικνύουν σε σχέση με ποιες άλλες μορφές εκ-
μετάλλευσης της Οίτης τα μεταλλεία είναι η πλέον 
συμφέρουσα λύση, οι απαντήσεις ήταν ανεπαρκείς 
και άστοχες. Στα ερωτήματα για τη δημιουργία τοπι-
κής οικονομίας και θέσεων απασχόλησης στο νομό: 
ομοίως. Το ΥΠΕΚΑ δεν έχει σαφείς απαντήσεις για-

τί δεν ενδιαφέρθηκε ποτέ να συλλέξει τα σχετικά 
στοιχεία και να σχεδιάσει εναλλακτικές πολιτικές 
ανάπτυξης του ορεινού όγκου της Οίτης, γεγονός 
που αποκαλύπτει την υποκρισία περί «εθνικού 
συμφέροντος». Και το χειρότερο είναι ότι – για σει-
ρά ετών και επί άλλων υπουργών περιβάλλοντος 
– έκλεισε τα αυτιά σε όλους τους φορείς που εί-
χαν κάτι ρεαλιστικό να προτείνουν για μια βιώσιμη 
ορεινή οικονομία, σύμφωνη με τις επιταγές του συ-
ντάγματος για προστασία του εθνικού πλούτου και 
της ΕΕ για οικονομία από τα φυσικά και, κυρίως, τα 
δασικά οικοσυστήματα. 

Με άλλα λόγια, η ορεινή Φθιώτιδα οδηγή-
θηκε στην ερήμωση (με χρόνια απουσία μέριμνας 
και πολιτικής) όταν άλλες παρόμοιες ευρωπαϊκές 
περιοχές αναπτύχθηκαν οικονομικά εκμεταλλευ-
όμενες συγκριτικά πλεονεκτήματα παρόμοια με 
της Οίτης. Είναι σαφές, βεβαίως, ότι η ερημωμένη 
εικόνα της διευκολύνει στην αποδοχή της ενδιαφε-
ρόμενης μεταλλευτικής εταιρείας, μιας και οι ελά-
χιστες εποχικές θέσεις εργασίας που θα προσφέρει, 
θα φανούν ως «μάννα εξ ουρανού» σε κάποιους 
ορεινούς κατοίκους. Και δεν είναι τυχαίο ίσως που 
χρόνια τώρα καμία κυβέρνηση δεν προστάτεψε 
αποτελεσματικά τον Εθνικό Δρυμό, δεν διεύρυνε τα 
όρια προστασίας του και δεν όρισε τις Ζώνες Ειδικής 
Προστασίας ως όφειλε, αγνοώντας τις εκκλήσεις 
των αρμόδιων υπηρεσιών και επιστημόνων.

Η Τοπική Αυτοδιοίκηση – Περιφέρεια και Δή-
μοι – οφείλουν να πάρουν ξεκάθαρη θέση κατά 
των μεταλλευτικών επενδύσεων. Οι αιρετοί σε αυτή 

εκλέχθηκαν για να υπερασπιστούν και προωθή-
σουν το δημόσιο συμφέρον του φθιωτικού λαού 
και όχι το «εθνικό συμφέρον» που επιβάλλεται από 
το μεταλλευτικό λόμπι. Κάθε απόκλιση από αυτό το 
σκοπό αποτελεί εξαπάτηση της τοπικής κοινωνίας 
και οι αιρετοί θα φέρουν την ευθύνη για τις μη ανα-
στρέψιμες επιπτώσεις στην οικονομία, το περιβάλ-
λον και την κοινωνική συνοχή που θα προκαλέσουν 
τοπικά οι εξορύξεις.

Οι αιρετοί στην τοπική 
αυτοδιοίκηση οφείλουν 
να ακούσουν τις φωνές 

των κατοίκων της Οίτης που 
αντιδρούν στο ξεπούλημα και 
την καταστροφή του τόπου τους, 
για τον οποίο αγωνίστηκαν με 
αυτοθυσία τόσοι άνθρωποι των 
ορεινών χωριών – ήρωες της 
Εθνικής Αντίστασης. 

Οφείλουν να μεριμνήσουν για την προστα-
σία, διατήρηση και ανάπτυξη των επιχειρήσεων 
και των θέσεων εργασίας στα ορεινά χωριά, 
όπως εστιατόρια, ταβέρνες, ξενώνες, κ.ά., που δεν 
θα έχουν λόγο ύπαρξης αν η περιοχή μετατραπεί σε 
απέραντο εργοτάξιο.

Οφείλουν να προστατεύσουν το περιβάλ-
λον της Οίτης για το λαό της Λαμίας, για τον 
οποίο σε περιόδους κρίσης και μη, τα ορεινά χωριά 

αποτελούν οικονομικό και ποιοτικό προορισμό για 
αναψυχή και διέξοδο στα καθημερινά του προβλή-
ματα, αλλά και πραγματικό καταφύγιο – στήριγμα 
στην οικιακή οικονομία του λόγω της παραγωγής 
τοπικών προϊόντων στα χωριά σε οικογενειακή κλί-
μακα.

Οφείλουν να προτάσσουν, ως ακράδαντο 
αντεπιχείρημα στην «αξιοποίηση» που επιχει-
ρείται, το παράδειγμα της όμορης Γκιώνας, που 
καταληστεύθηκε, καταστράφηκε και ρήμαξε, χωρίς 
ποτέ να δούμε το «εθνικό συμφέρον» και χωρίς 
ποτέ η Φωκίδα να απαλλαγεί από τη φτώχεια και 
την υποβάθμιση.

Οφείλουν, τέλος, οι αιρετοί να διορθώσουν 
τα λάθη του παρελθόντος, καθώς και η τοπική 
αυτοδιοίκηση έχει παίξει αρνητικό ρόλο στις εξελί-
ξεις, αποφεύγοντας να σχεδιάσει βιώσιμες πολιτικές 
για την Οίτη και να αξιοποιήσει ευκαιρίες για την 
ανάπτυξη της ορεινής οικονομίας.

Η περίοδος της άγνοιας και της αθωότητας 
έχει περάσει.

Τώρα πια δεν υπάρχει καμία δικαιολογία για 
καθυστερήσεις, μισόλογα και υπεκφυγές. Όλοι κρι-
νόμαστε από τις πράξεις μας!

Βασιλική Νάκου
Δασοπόνος, Μέλος του Πανελλαδικού Συμβουλίου 
των Οικολόγων Πράσινων

Μεταλλεία στην Οίτη 
και Τοπική Αυτοδιοίκηση
Όταν κάποιοι συγκινούνται με την ομορφιά της Οίτης, κάποιοι άλλοι μετράνε τα ευρώ που θα βγάλουν από τα έγκατά της, αδιαφορώντας για τη γη που δεν τους ανήκει



ΠΡΑΣΙΝΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ | ΙΟΥΛΙΟΣ-ΑΥΓΟΥΣΤΟΣ 2011 09αφιέρωμα
Κύριε πρωθυπουργέ,

Στο στάδιο της επεξεργα-
σίας στην Βουλή, βρίσκεται 
νομοσχέδιο του Υπουργείου 
Περιβάλλοντος, Ενέργειας και 
Κλιματικής Αλλαγής, με τίτλο 
«Σχέδιο Νόμου για τη Λει-
τουργία Ενεργειακών Αγορών 
Ηλεκτρισμού και Φυσικού 
Αερίου, για Έρευνα, Παρα-
γωγή και Δίκτυα Μεταφοράς 
Υδρογονανθράκων και άλλες 
ρυθμίσεις», το οποίο αναμένε-
ται να τεθεί σε ψηφοφορία τις 
επόμενες μέρες.

Το νομοσχέδιο αναρτήθηκε 
το Μάιο στη δημόσια διαβού-
λευση με 156 άρθρα, αλλά 
κατατέθηκε στην Βουλή με 
42 επιπλέον άρθρα, που δεν 
ετέθησαν στην προηγούμενη δι-
αδικασία της διαβούλευσης. Με-
ταξύ αυτών, περιλαμβάνεται το 
προτεινόμενο άρθρο με αριθμό 
181 και τίτλο “Μεταλλευτικές- 
λατομικές εργασίες εντός 
δασών- δασικών εκτάσεων” 
που εισάγεται ως τροπολογία 
στο δασικό νόμο 998/1979 και 
συγκεκριμένα στην παράγραφο 
3 άρθρο 57. Η εισαγωγή του 
άρθρου αυτού, χωρίς δημόσια 
διαβούλευση, ως τροπολογία 
στο δασικό νόμο, σε νομοσχέ-

διο με άσχετη θεματολογία, 
παραβιάζει ευθέως τα άρθρα 
85 και 88 του Κανονισμού 
της Βουλής, που θεσπίστηκαν, 
για να αποτρέψουν την εκ του 
πλαγίου και αδιαφανή ψήφιση 
διατάξεων, χωρίς τη σοβαρότη-
τα και τα εχέγγυα που πρέπει να 
διέπουν το νομοθετικό έργο της 
Βουλής.

Το σημαντικότερο, όμως, 
είναι ότι η τροπολογία αυτή, 
εφόσον ψηφιστεί, επιτρέπει 
την απόθεση των τοξικών 
αποβλήτων της μεταλλουργί-
ας μέσα σε δάση και μάλιστα 
στους χώρους, όπου έχει 
προηγηθεί η εξόρυξη του 
μεταλλεύματος, ακυρώνο-
ντας την νόμιμη υποχρέωση 
της εκμεταλλεύτριας εταιρίας 
για αποκατάστασή τους. 
Σαν να μην έφτανε αυτό, όταν 
κορεστούν αυτοί οι χώροι από 
τα τοξικά απόβλητα, η προτει-
νόμενη διάταξη επιτρέπει την 
περαιτέρω εναπόθεση των 
αποβλήτων και σε παρθένες 
δασικές περιοχές, όπου δεν 
έχει γίνει καμία εξόρυξη, 
χωρίς να υφίσταται καμία 
υποχρέωση της εταιρίας που 
τα παρήγαγε να τα διαχειρι-
στεί σύμφωνα με τη νομοθε-
σία για τα τοξικά απόβλητα.

Αντιλαμβάνεστε ότι αυτή 
η τροπολογία εγείρει μείζον 
ζήτημα συνταγματικής νομι-
μότητας, παραβιάζοντας τόσο 
την διάταξη του άρθρου 24 του 
Συντάγματος, όσο και την ευ-
ρωπαϊκή νομοθεσία για τα δάση 
και την διαχείριση μεταλλουργι-
κών αποβλήτων. Η εναπόθεση 
τοξικών αποβλήτων στο δάσος 
ενέχει σοβαρότατους κινδύνους 
τόσο για το περιβάλλον, όσο 

και για τη δημόσια υγεία, την 
κτηνοτροφία, την γεωργία και 
τον τουρισμό στην ευρύτερη 
περιοχή, ενώ από την διάταξη 
αυτή, όφελος, και μάλιστα 
σοβαρότατο οικονομικό, καθώς 
η διαχείριση τοξικών αποβλή-
των αποτελεί μια δαπανηρή 
περιβαλλοντική υποχρέωση,  θα 
έχει μόνο η εκμεταλλεύτρια 
εταιρία, που θα “διαχειρίζεται” 
ανέξοδα και σε βάρος του 

Μεταλλεία στην Οίτη 
και Τοπική Αυτοδιοίκηση

(Συνέχεια από το πρωτοσέλιδο)

Προσθήκη-
βόμβα 

στο νομοσχέδιο 
για τα

ενεργειακά

κοινωνικού συνόλου τα τοξικά 
της απόβλητα.

Το ζήτημα είναι ιδιαιτέρως 
σοβαρό, καθόσον ο δασικός 
νόμος απαγορεύει την μεταλ-
λουργία, δηλαδή την βιομηχανι-
κή επεξεργασία των προϊόντων 
εξορύξεων, εντός των δασών 
και η μόνη εταιρία που έχει ποτέ 
αδειοδοτηθεί (ή ζητήσει να 
αδειοδοτηθεί) για μεταλλουργία 
εντός δάσους είναι η εταιρία 
με την επωνυμία “Ελληνικός 
Χρυσός Α.Ε.” που δραστηριο-
ποιείται στον Δήμο Αριστοτέλη 
Χαλκιδικής.

Πέραν της νομιμότητας 
της αδειοδότησης αυτής, για 
την οποία θα αποφανθεί το 
Συμβούλιο της Επικρατείας, η 
συγκεκριμένη φωτογραφική 
τροπολογία υπέρ μιας εταιρίας 
σε άσχετο με το θέμα της σχέδιο 
νόμου, κατά παραβίαση της 
θεμελιώδους συνταγματικής 
αρχής της Διάκρισης των 
Λειτουργιών της Εξουσίας, 
παρουσιάζει αντιστοιχίες με την 
περίφημη “τροπολογία Πάχτα” 
που οδήγησε, χάρη σε δική σας 
απόφαση, στον αποκλεισμό των 
βουλευτών του ΠαΣοΚ που την 
είχαν υπογράψει από τα ψηφο-
δέλτια των εκλογών του 2004.

Σήμερα, επτά χρόνια μετά, 
φαίνεται ότι τίποτα δεν έχει 
αλλάξει για την περιοχή της 
Χαλκιδικής, που και πάλι γίνεται 
απόπειρα να εξαιρεθεί από την 
περιβαλλοντική νομοθεσία που 
ισχύει σε όλη την  υπόλοιπη 
Ευρώπη. Είναι ειρωνικό ότι και 
πάλι, γνωστός θιασώτης της 
αναγκαιότητας της επένδυσης 
με οποιοδήποτε τίμημα για το 
περιβάλλον και την κοινωνία 
είναι ο Δήμαρχος Αριστοτέλη, 
Χρήστος Πάχτας, που υπήρξε 
ο εμπνευστής της τροπολογίας 
του 2004, για την οποία είχατε 
τότε πάρει δραστικά μέτρα.

Οι Οικολόγοι Πράσινοι λαμ-
βάνουμε την πρωτοβουλία να 
σας ενημερώσουμε για την πα-
ρείσφρηση αυτής της τροπολο-
γίας στο ανωτέρω σχέδιο νόμου, 
προκειμένου να μεριμνήσετε 
για την άμεση ανάκλησή της 
από τις προς ψήφιση διατάξεις, 
αλλά και να διερευνήσετε τις 
συνθήκες, υπό τις οποίες αυτή 
προστέθηκε κυριολεκτικά την 
τελευταία στιγμή. Ο θεσμός του 
Ελληνικού Κοινοβουλίου δεν 
χρειάζεται περαιτέρω υποβάθ-
μιση και πιστεύουμε ότι ήρθε ο 
καιρός για την ανάληψη πρωτο-
βουλιών που θα ανακόψουν τις 
απαράδεκτες αυτές πρακτικές.

Τα 9μερα / Ιούλιος-Αύγουστος 2011
του Κώστα ΛΟΥκέρη

1. Πληθαίνουν οι χρήστες των πο-
δηλάτων. Το μόνο κίνημα εν κινήσει. 
Τώρα που το σκέφτομαι, γιατί να μη 
χρειάζεται άδεια κυκλοφορίας το 
ποδήλατο; Γιατί να μην έχει το δικαί-
ωμα η Τροχαία να κόβει κλήσεις στα 
ποδήλατα; Γιατί να μην φορολογού-
νται οι κάτοχοι ακριβών ποδηλάτων; 
Ο χρήστης ποδηλάτου άλλωστε καίει 
παραπανίσιες θερμίδες, άρα έχει 
για να καίει, άρα... Έτσι πιάνεται η 
φοροδιαφυγή! 

2. Η κουβέντα για πετρέλαιο και 
φυσικό αέριο στη χώρα μας εντάσ-
σεται στη λογική της «επιστροφής». 
Η «επιστροφή» είναι η απέλπιδα 
αναζήτηση τρόπων από τους ταγούς 
του έθνους ώστε το στρεβλό και 
θνησιγενές μοντέλο ανάπτυξης της 
έρμης πατρίδας γίνει... βιώσιμο. 
Οικονομικά πάντα βιώσιμο, γιατί από 
βίο, δηλαδή ζωή, δεν πολυσκάμε. 

3. Για χρόνια είχαμε «υιοθετήσει» 
εθνικά τους Κούρδους. Της Τουρ-
κίας βέβαια, μια που οι Κούρδοι 
του Ιράκ, της Συρίας και του Ιράν 
πέφτουν πολύ μακριά. Στην εθνική 
μας ‘αφασιακή αντίφαση’ αρνη-
θήκαμε αντίστοιχη στήριξη στους 
Κοσοβάρους Αλβανούς, μια που οι 
τελευταίοι μάλλον δεν μπορούσαν 
να καταλάβουν το καλό τους κάτω 

από τη σοφή ηγεσία των εθνικιστών 
Σέρβων επί Μιλόσεβιτς (Θιός χωρέσ΄ 
τον). Προς τα κει έχουμε πάει και 
με τους Παλαιστίνιους. Οι κωλο-
τούμπες όμως στις διεθνείς σχέσεις 
έχουν ενίοτε και κόστος... Ενίοτε δεν 
προσγειώνεσαι με τον κώ.. αλλά με 
τα μούτρα!

4. Και εγένετο η Δημοκρατία του 
Νοτίου Σουδάν, το νεότερο μέλος του 
Ο.Η.Ε. Μετά από 50 και χρόνια εμφυ-
λίου πολέμου οι Νότιοι απέκτησαν 
την πολυπόθητη ανεξαρτησία. Τελικά 
το Κέρας της Αφρικής εξελίσσεται 
όχι μόνο στη μήτρα του ανθρώπινου 
είδους (βλέπε Λούσι/Ντίνκινες στην 
περιοχή των Αφάρ στην Αιθιοπία) 
αλλά σε εθνογενετική βιομηχανία. 
Ερυθραία, Νότιο Σουδάν, Δημοκρατία 
της Σομαλιλάνδης, Πούντλαντ... 

5. Λοιπόν προσέξτε: Παραοικονο-
μία, παρακράτος, ψευδοκράτος, 
παρεμπόριο, ψευδοβουλή, κρατίδιο, 
ψευδομουφτής, πολυφαρμακία, 
παχυσαρκία, παραπαιδεία... Οι Αγγλο-
σάξωνες – που όταν αυτοί τρώγανε 
βελανίδια εμείς είχαμε χοληστερίνη 
– έχουν μια φράση “The Greeks have 
a word for it”... O tempora o mores 
που λεγαν κι οι Λατίνοι. 

6. Κουίζ: Ποιες χώρες συμπερι-

λαμβάνουν στην επίσημη ονομασία 
τους τον όρο «Κράτος» (όπως λέμε 
Ελληνική Δημοκρατία, Ομοσπον-
διακή Δημοκρατία της Γερμανίας 
κλπ); [Τελικά αυτή η σημειολογία 
της μανίας επίσημης αναγραφής 
του εξουσιαστικού μηχανισμού των 
πολιτών έχει μιαν άγρια ομορφιά...]

7. Σε άλλες χώρες δεν αναζητούν 
πια εναλλακτικές ενεργειακές πηγές 
για κίνηση των οχημάτων τους, τις 
έχουν εφαρμόσει ήδη. Στην υπέροχη 
χώρα μας ετοιμαζόμαστε για... πετρε-
λαιοκίνητα αυτοκίνητα. Και γιατί όχι 
κάρβουνο, ρε παιδιά; Ποιοι ρύποι κι 
αηδίες... αυτά τα λένε οι ξένοι!

8. Στην Αιθιοπία μου 
αφηγήθηκαν την 
παρακάτω ιστορία: 
Παρουσιάστηκε μια 
μέρα ο Θεός σ΄ έναν 
Αιθίοπα και του εξήγησε 
ότι λόγω της καλής 
κι ενάρετης διαγωγής 
του αποφάσισε να 
του πραγματοποιήσει 
μιαν του επιθυμία. 
Οποιανδήποτε επιθυμία 
με μιαν προϋπόθεση, 
πως ό,τι θα του έκανε/
έδινε/χάριζε θα το έκανε 

διπλό για το γείτονά του. 
Κι ο Αιθίοπας χωρίς να 
πολυσκεφτεί απάντησε: 
«Βγάλε μου το ένα μάτι»! 
Τελικά δεν είμεθα έθνος 
ανάδελφον...

9. Περιμένω τη στιγμή που 
κάποιος/-α θα ξεστομίσει στην 
τηλεόραση ότι για τη γενικευμένη κι 
αργόσυρτη χρεοκοπία – το μακρύ 
ζεϊμπέκικο της φθοράς μας – ευθύνη 
έχουν και οι δημοσιογράφοι! Αυτοί 
οι τηλεαστέρες που θώπευσαν την 
εξουσία, χαριεντίστηκαν μαζί της, 
επωφελήθηκαν οικονομικά κι όχι 
μόνον, εξαφάνισαν ή προέβαλαν 
επιλεκτικά πολιτικούς κλπ κλπ. 

Περιμένω τη 
στιγμή που 
κάποιος/-α 
θα εξηγήσει 

στους εκπροσώπους 
της τέταρτης εξουσίας 
ότι οι κανόνες της 
επαγγελματικής τους 
δεοντολογίας δεν μπορεί 
να φτιάχνονται και να 
ελέγχονται μόνο από 
τους ίδιους. 

Η σχετική 
δήλωση 
για το 
νομοσχέδιο, 
της Ελεάννας 
Ιωαννίδου, 
εκπροσώπου τύπου 
των ΟΠ

 «Πριν εφτά χρόνια, ο σημερινός 
πρωθυπουργός, έχοντας μόλις 
αναλάβει την ηγεσία του ΠΑΣΟΚ, 
διακήρυξε μηδενική ανοχή στην 
διαπλοκή με αφορμή την «τρο-
πολογία Πάχτα» και διέγραψε 
από τις λίστες υποψηφίων δέκα 
βουλευτές του κόμματος του. 
Σήμερα, φαίνεται ότι τίποτα δεν 
έχει αλλάξει για την περιοχή της 
Χαλκιδικής, καθώς και πάλι γί-
νεται απόπειρα να εξαιρεθεί από 
την περιβαλλοντική νομοθεσία 
που ισχύει σε όλη την  υπόλοιπη 
Ευρώπη. Ελάχιστα έχουν αλλάξει 
και ως προς την λειτουργία του 
κοινοβουλίου και τον ρόλο των 
φωτογραφικών τροπολογιών, 
που εξυπηρετούν επενδυτικά 
συμφέροντα, ενώ το παζλ της 
ιστορικής ειρωνείας συμπλη-
ρώνουν οι ίδιοι υπέρμαχοι της 
επένδυσης με κάθε τίμημα.»

H ορεινή Φθιώτιδα οδηγήθηκε στην ερήμωση (με χρόνια απουσία μέριμνας και 
πολιτικής) όταν άλλες παρόμοιες ευρωπαϊκές περιοχές αναπτύχθηκαν οικονομικά 
εκμεταλλευόμενες συγκριτικά πλεονεκτήματα παρόμοια με της Οίτης.
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Η  
κοινωνική συνοχή κινδυνεύει 
από την αύξηση των μεγεθών 
της ανεργίας, της αδικίας, της 
διεύρυνσης των ανισοτήτων, 
από κοινωνικές εκρήξεις που 

απειλητικά εμφανίζονται από την αγανάκτηση αυ-
τών που υφίστανται τις επιπτώσεις της οικονομι-
κής κρίσης, και εξαιτίας των προτεραιοτήτων που 
δίνονται στην εξυπηρέτηση των ιδιωτικοικομικών 
συμφερόντων μεγάλης κλίμακας..

Η αλληλεγγύη είναι η μοναδική ελπίδα και δι-
έξοδος μπροστά στα εκατομμύρια των συνανθρώ-
πων μας που ζουν κάτω από τα όρια της φτώχειας, 
είτε απειλούνται λόγω των κοινωνικών οικονο-
μικών αποφάσεων που λαμβάνουν κυβερνήσεις 
σε ολόκληρο τον κόσμο, είτε από την μετακίνηση 
πληθυσμών εξαιτίας των επιπτώσεων της κλιματι-
κής αλλαγής. Η αλληλεγγύη είναι η αναγέννηση 
της κοινωνίας μέσα από τα ερείπια της κρίσης και 
όχι η ταφή που ενδεχόμενα μπορεί να προκύψει 
από τις πολιτικές που επιλέγονται και προσχεδι-
άζονται. Ποια είναι η κοινωνική αλληλεγγύη η 
οποία μπορεί να αντιπαρατεθεί σε ένα δυσοίωνο 
μέλλον και που ο άνθρωπος θα μπορέσει να στα-
θεί άνω θρώσκων και όχι γονατισμένος από την 
αδυναμία και την εγκατάλειψη; Σήμερα η εξα-
θλίωση και ο αποκλεισμός είναι αποδεκτά, αλλά 
η αναζήτηση τρόπων κοινωνικής ένταξης των 
κοινωνικών ομάδων που πλήττονται, αποτελεί το 
αποκορύφωμα των αδυναμιών των τοπικών κοι-
νωνιών που δεν μπορούν να απαντήσουν στο σύγ-
χρονο αυτό ερώτημα. Η ελληνική κοινωνία είναι 
εγκλωβισμένη από την οικονομική δυσπραγία και 
επηρεασμένη από προηγούμενες καθηλώσεις στο 
εμπορευματοποιημένο καταναλωτικό μοντέλο και 
πολλές φορές άγεται και φέρεται από λανθασμέ-
νους τοπικισμούς που εγείρουν λανθασμένες στά-
σεις και πρακτικές. Σήμερα η ελληνική κοινωνία 
καλείται να αντισταθεί και να υπερβεί τις εξατο-

μικευμένες απαντήσεις προς όφελος των παγκό-
σμιων και πανανθρώπινων προβλημάτων, και να 
αγωνιστεί για λύσεις συνολικές και διευρυμένες, 
θέτοντας κόκκινη γραμμή σε πανανθρώπινες αξί-
ες δικαίου, προάσπισης της κοινωνίας που προά-
γουν την κοινωνική αλληλεγγύη μέσω θεσμικών 
πλαισίων. Με αυτό τον τρόπο γίνεται αντιληπτή και 
η ανάγκη για διευρυμένη επίλυση μέσω της ευ-
ρωζώνης, με την επιλογή βιώσιμων πολιτικών σε 
όλα τα επίπεδα, και αυτό είναι που δημιουργεί την 
ανάγκη για πολιτικές υποστηρικτικές προς τα σύγ-
χρονα κοινωνικά προβλήματα, στην υγεία, στην 
παιδεία. H διασφάλιση της συνέχισης ιατρικής και 
ψυχοκοινωνικής φροντίδας στους μετανάστες και 
αιτούντες άσυλο και σε ευάλωτες ομάδες μετανα-
στών, καθώς και η υποδοχή τους σε δομές υγείας, 
απαιτούν την μεγιστοποίηση στο συντονισμό των 
εμπλεκόμενων φορέων αλλά και στην έγκαιρη 
και ορθή χρήση της παρεχόμενης οικονομικής ενί-
σχυσης. Πέρα όμως από την Ευρωπαϊκή ενίσχυση 
του Ευρωπαϊκού Ταμείου Προσφύγων, απαιτείται 
μια διαφορετική πολιτική στο πρόβλημα αντιμε-
τώπισης των προσφύγων που εγκλωβίζονται στην 
αυτοκτονική για την Ελλάδα Συνθήκη Δουβλίνο 
2, που δημιουργεί σκληρές συνθήκες διαβίωσης 
που εκθέτουν τη χώρα η οποία αδυνατεί να βρει 
απαντήσεις και να σταθεί στο ύψος των περιστά-
σεων με την παροχή ανθρώπινων όρων διαβίωσης 
στα Κέντρα Κράτησης. Η απεχθής αυτή κατάσταση 
των άθλιων συνθηκών διαβίωσης προσφύγων στα 
κέντρα κράτησης είναι υπεύθυνη για το 63% των 
προβλημάτων υγείας των μεταναστών, όπως έχει 
γίνει γνωστό από την ετήσια έκθεση των Γιατρών 
Χωρίς Σύνορα Δεκεμβρίου 2010-Απριλίου 2011 
και απαιτεί άμεση εμπλοκή των υπεύθυνων φορέ-
ων για αλλαγή των απαράδεκτων συνθηκών.

Μαρία Σούμπαση
Σύμβουλος Θεμάτων Υγείας
Μέλος Συντονιστικού ΘΟΥ

O Ευρωπαίος Επίτροπος για τα 
ανθρώπινα δικαιώματα, με δηλώ-
σεις του, κατηγόρησε τις Ευρω-
παϊκές κυβερνήσεις για υποκρισία 
στο θέμα των προσφύγων από την 
Βόρεια Αφρική, που χάνουν τη 
ζωή τους στην προσπάθειά τους 
να φτάσουν στην Ευρώπη.

Έδωσε ανατριχιαστικά στατιστικά στοι-
χεία: από την αρχή του χρόνου μετράμε 
1.400 πνιγμένους πρόσφυγες. Μόνο το Μάη 
είχαμε 600, και στις αρχές Ιούνη μόνο από 
ανατροπή ενός πλοίου από τη Λιβύη χάθη-
καν 150 άνθρωποι.

Ο Επίτροπος κάλεσε τους Ευρωπαί-
ους ν’ ασχοληθούν περισσότερο με το να 
σώσουν τις ζωές των προσφύγων από το 
να τους εμποδίζουν να προσεγγίσουν την 
Ευρώπη. Χαρακτήρισε αυτό το γεγονός αν-
θρωπιστική κρίση.

Βέβαια ένα κομμάτι αυτής της κρίσης 
έχει σχέση και με τις συνέπειες των βομβαρ-
δισμών του ΝΑΤΟ στη Λιβύη...

Ιούνης 2011
Αντώνης Ξενικός

Η ΕΛΛΑΔΑ 
ΦΡΟΥΡΕΙ ΕΠΙΣΗΜΩΣ 
ΤΗΝ «ΕΥΡΩΠΗ-
ΦΡΟΥΡΙΟ»…

Εσωτερικά… σύνορα σε Αχαΐα 
και Θεσπρωτία ορίζει αστυνομική 
εγκύκλιος. Στο ευρωκοινοβούλιο 
το θέμα από τους Οικολόγους 
Πράσινους, που ζητούν αναθεώ-
ρηση της συνθήκης “Δουβλίνο ΙΙ”.

Ε γκύκλιο της Ελληνικής Αστυ-
νομίας που ουσιαστικά ορίζει 
εσωτερικά σύνορα σε ελληνι-
κό έδαφος για την αποτροπή 

της εξόδου προσφύγων και μεταναστών 
χωρίς χαρτιά από τη χώρα μας προς την 
Ιταλία και τη Δυτική Ευρώπη, φέρνουν στη 
δημοσιότητα οι Οικολόγοι Πράσινοι. 

Η εγκύκλιος που εκδόθηκε το Δεκέμ-
βριο του 2007, επί Νέας Δημοκρατίας και 
εξακολουθεί να διατηρείται σε ισχύ και 
από το ΠΑΣΟΚ, ζητά από τις κατά τόπους 
αστυνομικές αρχές να προσθέτουν περιορι-
στικό όρο για αποκλεισμό διαμονής στους 
νομούς Αχαΐας και Θεσπρωτίας, στις διοι-
κητικές αποφάσεις για αλλοδαπούς των 
οποίων η απέλαση δεν είναι άμεσα εφι-
κτή. Η εγκύκλιος, που έχει αναρτηθεί από 
τους Οικολόγους Πράσινους στο http://
www.ecogreens-gr.org/Docs/scans/Scan_
Pic0048.jpg, δε φαίνεται να έχει αποτρέψει 
τη δημιουργία προβλημάτων στην Πάτρα 
και την Ηγουμενίτσα από την απουσία με-
ταναστευτικής πολιτικής. 

Στην ερώτηση του Μιχάλη Τρεμόπου-
λου τονίζεται προς την Κομισιόν ότι τέτοια 
διοικητικά μέτρα αποτελούν προληπτικούς 
περιορισμούς στην ελευθερία κίνησης στο 
εσωτερικό χώρας μέλους και τίθεται το 
ερώτημα κατά πόσο η επιβολή τους επι-
τρέπεται από την ευρωπαϊκή νομοθεσία 
και την Ευρωπαϊκή Χάρτα Θεμελιωδών Δι-
καιωμάτων. Σημειώνεται επίσης ότι, με την 
τραγική ελληνική υστέρηση στα θέματα 
ασύλου, χιλιάδες πρόσφυγες που εγκλωβί-
ζονται στην Ελλάδα χάνουν την προστασία 
που θα είχαν σε οποιαδήποτε άλλη χώρα 
μέλος. Η ερώτηση ζητά, τέλος, την αναθε-
ώρηση της συνθήκης Δουβλίνο ΙΙ, ώστε οι 
αιτούντες άσυλο να επιλέγουν οι ίδιοι τη 
χώρα μέλος στην οποία θα απευθύνουν 
την αίτησή τους: με τα σημερινά δεδομέ-
να, το 90% των παράτυπων εισόδων στην 
Ευρωπαϊκή Ένωση γίνονται πλέον από την 
Ελλάδα και δεν είναι λογικό όλες αυτές οι 
αιτήσεις να εξετάζονται από μια μόνο χώρα.

«Αποτελεί παραλογισμό να φρουρεί η 
Ελλάδα την… Ευρώπη-Φρούριο», δήλωσε 
ο Μιχάλης Τρεμόπουλος. «Η Ευρώπη χρει-
άζεται μια κοινή μεταναστευτική πολιτική, 
και πρέπει επιτέλους να αναλάβει τις ευθύ-
νες της για τους πρόσφυγες, το άσυλο και 
τα ανθρώπινα δικαιώματα. Στο εσωτερικό 
της δε μπορεί να έχουν θέση ούτε τείχη με-
ταξύ των χωρών μελών ούτε, πολύ περισ-
σότερο, εσωτερικά σύνορα μέσα στην ίδια 
χώρα. Οι σημερινές ρυθμίσεις του «Δουβλί-
νου ΙΙ», που ουσιαστικά εγκλωβίζουν τους 
πρόσφυγες στην περιφέρεια της Ευρώπης, 
πρέπει επειγόντως να αλλάξουν. Θέση των 
Πράσινων, αλλά και επιταγή κοινής λο-
γικής, είναι η Ευρώπη να αποτελεί κοινό 
χώρο ασύλου και κάθε πρόσφυγας να επι-
λέγει ο ίδιος τη χώρα-μέλος στην οποία θα 
απευθύνει την αίτησή του».

Γραφείο του ευρωβουλευτή των Οικολόγων 
Πράσινων Μιχ. Τρεμόπουλου

Η αλληλεγγύη είναι η 
μοναδική ελπίδα και 
διέξοδος μπροστά στα 

εκατομμύρια των συνανθρώπων 
μας που ζουν κάτω από τα όρια 
της φτώχειας, είτε απειλούνται 
λόγω των κοινωνικών οικονο-
μικών αποφάσεων, είτε από την 
μετακίνηση πληθυσμών εξαιτίας 
των επιπτώσεων της κλιματικής 
αλλαγής. Eίναι η αναγέννηση της 
κοινωνίας μέσα από τα ερείπια 
της κρίσης και όχι η ταφή που 
ενδεχόμενα μπορεί να προκύψει 
από τις πολιτικές που επιλέγονται 
και προσχεδιάζονται.

Συνθήκες διαβίωσης 
προσφύγων

Σήμερα η κοινωνία βιώνει τα αποτελέσματα μιας στρεβλής οικονομικής δραστηριότητας που υποβαθμίζει το πρόσωπο και έρχεται 
αντιμέτωπη με τις πραγματικές ανάγκες της ανθρωπότητας. Η οικονομική κρίση δεν μπορεί παρά να αντιμετωπίζεται με συνολικά 
προστάγματα για υπέρβαση της φτώχειας και της αδικίας αλλά και ισόρροπης ανάπτυξης της αλληλεγγύης σε όλα τα επίπεδα. 

Οι Πρόσφυγες και 
Η Υποκρισία της 
Ευρωπαικής Ένωσης
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Τ ο πρώτο στοιχείο, για το οποίο 
δεν μπορούσαμε παρά να ασκή-
σουμε σκληρή κριτική, είναι το 
ποινικό καμουφλάρισμα που είχε 
η επέμβαση της αστυνομίας, με τις 

αυθαίρετες προσαγωγές και την εναγώνια προσπά-
θεια να οδηγήσουν στο δικαστήριο ανθρώπους που 
έκαναν μια κινητοποίηση, όσο μειοψηφική και αν τη 
θεωρούν ορισμένοι.  

Από την άλλη, είναι γεγονός ότι οι εικόνες εγκα-
τάλειψης της πλατείας τον τελευταίο καιρό είναι μια 
ήττα του κινήματος των Αγανακτισμένων. Δείχνει ότι 
ο ενθουσιασμός των πρώτων ημερών είχε τελειώ-
σει και ότι η νέα κουλτούρα αυτό-οργάνωσης και 
διαχείρισης του δημόσιου χώρου από τη βάση που 
μας εντυπωσίασε, είχε και τα όριά της και παρέμεινε 
κάπως επιφανειακή. Οι χιλιάδες κόσμου που συμ-
μετείχαν τόσο καιρό στις συνελεύσεις δεν έπαψαν 
αυτόματα να εκφράζονται από την πλατεία... απλώς 
πήγαν για μπάνιο. Όσοι έχουμε ζήσει της αμεσοδη-
μοκρατικές συνελεύσεις, γνωρίζουμε πλέον ότι το 
να σηκώνουμε το χεράκι υπέρ μιας πρότασης δη-
μιουργεί και δεσμεύσεις ώστε να εφαρμοστεί αυτή 
η απόφαση. Στην προκειμένη περίπτωση, η συ-
νέχιση της κατάληψης της πλατείας χωρίς την 
ανάλογη συμμετοχή ήταν πιθανόν λανθασμένη 
επιλογή, που δούλεψε υπέρ των brave gens (του 
συστήματος, των νοικοκυραίων) όπως έλεγε ο πα-
λιός τροβαδούρος Georges Brassens.

Το ρόλο του εκφραστή του αισθήματος ακρι-
βώς αυτών, ήρθε να παίξει η Δημοτική Αρχή.

Σε παλιότερο άρθρο μου είχα αναφέρει ορισμέ-
να παραδείγματα αρωγής που προσέφεραν δημο-
τικές αρχές (επηρεασμένα από πράσινες πλειοψη-
φίες ή συγκυβερνήσεις) σε πειραματικά φαινόμενα 
καταλήψεων παλιών εργοστασίων, εγκαταλελειμ-
μένων δημόσιων χώρων κλπ., με στόχο να γίνουν 
κέντρα πολιτισμού, κοινωνικής αλληλεγγύης και τα 
λοιπά!  

Επαναφέρω αυτό το παράδειγμα, για να τονίσω 
πόσο μακριά βρίσκεται η δημοτική αρχή Αθηναίων 
από μια τέτοια προσέγγιση! Πίσω από το επιχεί-
ρημα «να καθαρίσει τη βρώμα», υπάρχει και η 

υπεράσπιση συγκεκριμένου μοντέλου λειτουρ-
γίας του δημόσιου χώρου, ενός αυθεντικά ατο-
μικιστικού και επομένως αντι-οικολογικού μο-
ντέλου χρήσης του χώρου. Τα απομεινάρια ενός 
κινήματος σαρώνονται με αδέξιο τρόπο, δείχνοντας 
καταρχήν τις προτεραιότητες που έχει η Δημοτική 
Αρχή και η ‘πολιτεία’ γενικότερα. 

Επειδή όμως η πολιτική οικολογία συνεχίζει να 
είναι υπέρ των βασικών δικαιωμάτων ελεύθερης 
έκφρασης, επειδή η δημοκρατία και η ελευθερία 
που πάντοτε ήταν ζητούμενο σήμερα απειλούνται 
όλο και περισσότερο, επειδή το μοντέλο κατανάλω-
σης του δημόσιου χώρου στο οποίο μας εκπαιδεύ-
ουν χρόνια πρέπει να αλλάξει και η πλατεία συνέ-
βαλε σε αυτό...

Γι αυτό θα αναζητάμε μια τοπική αυτοδιοί-
κηση και μια πολιτεία που έχει άλλες προτεραι-
ότητες, γιατί οι πόλεις μας είχαν ανάγκη από 
μια πολιτική ουσίας στα ζητήματα κοινωνικής 
αλληλεγγύης, πρασίνου και δημόσιου χώρου 
και όχι από μια διαχείριση βιτρίνας. Η Αθήνα 
των Tourists, frapedia and ‘ησυχία, τάξη και 
ασφάλεια’ δεν είναι η δική μας.

Τέλος, θα ήθελα να κάνω μια παρατήρηση για 
την έντονη αντίδραση ορισμένων στον τρόπο χει-
ρισμού του ζητήματος από τους Οικολόγους Πρά-
σινους, δηλώνοντας με ανακοίνωση την αντίθεσή 
τους στη βίαιη εκκένωση της πλατείας από τα ΜΑΤ 
και τις συλλήψεις που ακολούθησαν. 

Κάποτε στις πορείες όταν γινόταν συλλήψεις 
με τα κλασσικά αυθαίρετα  κριτήρια (πιτσιρικάς με 
στυλ radical), ορισμένες «συντηρητικές» οπτικές 
μέσα στον οικολογικό χώρο είχαν τη δικαιολογία 
να τις επικροτούν ή απλώς να αδιαφορούν, καθώς  
κατηγορούνταν για βίαιες πράξεις ενώ ως γνωστόν 
η πολιτική οικολογία είναι κατά της βίας. Η αντίστοι-
χη στάση τους όμως σήμερα, για τους μη-βίαιους 
καταληψίες της πλατείας, έδειξε ότι η αντιμετώπιση 
δεν είχε να κάνει με τη μη βία αλλά με τη μικροα-
στική λογική της «έννομης τάξης». 

 
Ορέστης Κολοκούρης / Συντονιστής Εκτελεστικής 
Γραμματείας Οικολόγων Πράσινων

62 χρόνια μετά το τέλος του εμφυλίου και 37 μετά την πτώση της χούντας, ακόμα 
πληρώνουμε. Το 49 εδραιώθηκε μία ολιγαρχία, που καθήλωσε τον τόπο στην οπι-
σθοδρόμηση:

1.  Έστειλε στα αποσπάσματα τον ανθό της κοινω-
νίας και στήριξε την εξουσία της στους συνερ-
γάτες των Γερμανών. 

2.  Διέλυσε την ύπαιθρο και έστειλε χωριά ολό-
κληρα στην Γερμανία, την Αυστραλία αλλά και 
την Αθήνα και τη Θεσσαλονίκη. 

3.  Αντέγραψε τα συγκεντρωτικά μοντέλα κατευ-
θυνόμενου καπιταλισμού, γιατί ο φιλελεύθερος 
καπιταλισμός την τρόμαζε απίστευτα. Έτσι ακό-
μα και ο ιδιωτικός τομέας έγινε βαθμιαία κρα-
τικοδίαιτος. Ακόμα και ο αθλητισμός μας ήταν 
σοβιετικής τεχνολογίας. 

4.  Διάχυσε στο δημόσιο και τον ιδιωτικό τομέα την 
ρουφιανιά και τον δοσιλογισμό. Τρόμαζε με την 
γνώση, είχε αλλεργία στην φαντασία, την και-
νοτομία. 

5.  Καταχράστηκε τα λεφτά των δημόσιων ταμεί-
ων, θεσμοθετώντας το μεγαλύτερο ίσως «αε-
ροπλανάκι» στην ιστορία της παγκόσμιας οικο-
νομίας. 

6.  Επέβαλε μία καταστρεπτική εξωτερική πολιτι-
κή, με αποκορύφωμα το πραξικόπημα και τον 
διαμελισμό της Κύπρου, μία πληγή που ακόμα 
κρατά ολόκληρη την οικονομία του Αιγαίου σε 
ομηρία, σε βάρος και των δύο λαών. Και μην 
ξεχνάμε, ότι το 45 ανέχθηκε την ονομασία 
«Ομόσπονδη λαϊκή δημοκρατία της Μακεδονί-
ας» από τον Τίτο, κατά διαταγή του αμερικανού 
πρέσβη 

Θα μπορούσα να συνεχίσω για ώρες, απαριθ-
μώντας τα εγκλήματα, που επηρεάζουν άμεσα την 
σημερινή πραγματικότητα και θα τα πληρώνουμε 
για 10ετίες. 

Για όσους εκ του πονηρού ισχυρίζονται ότι για 
όλα φταίει το ...ΠΑΣΟΚ θα απαντήσω, ότι το ΠΑΣΟΚ 
το 81απλά έσπασε την κάψα του καρκίνου, και τον 
διέχυσε στην μεσαία τάξη. Μέχρι τότε τα προνόμια 
και τα λαδώματα αφορούσαν στενά το δεξιό κρά-
τος και παρακράτος. Μετά το 81, έγιναν τρόπος 
ζωής για μεγάλα στρώματα πληθυσμού. 

Μέχρι το 81 στην ασυδοσία συμμετείχαν όσοι 
δεν είχαν φάκελο στην ασφάλεια. Οι υπόλοιποι 
την ανέχονταν περισσότερο από φόβο. Μετά το 81 
η ασυδοσία έγινε τρόπος ζωής, μέτρο επιτυχίας, 
μαγκιάς και ικανότητας. Τι περιμέναμε, όμως, από 
2 γενιές που μεγάλωσαν με το αξιακό μοντέλο: 
«Κοιτάω την δουλειά μου, τα έχω καλά με την 
εξουσία, κάνω τα στραβά μάτια, λαδώνω για να 
γίνει η δουλειά μου»; Το 81 ήταν η φυσιολογική 
μετάσταση ενός καρκινώματος, που εξετράφη και 
προϋπήρχε για τους «ημέτερους». και τα προνό-
μιά του διεκδικήθηκαν από την μεσαία τάξη.

Η φετινή επέτειος της δημοκρατίας, δεν 
είναι επέτειος γιορτής. Είναι επέτειος περίσκε-
ψης αλλά και ελπίδας. Είναι η παραδοχή ότι η 
«δημοκρατία», που σηματοδότησε την κατάρρευ-
ση της χούντας, έφτασε η ώρα να γίνει πραγματική 
δημοκρατία: Με διαφάνεια, με διάκριση και αλλη-
λοέλεγχο των εξουσιών, με συμμετοχή των πολι-
τών. Στο Σύνταγμα οι πολίτες ζητάνε δημοκρατία. 
Άργησε αρκετά αυτό το αίτημα. Χάθηκαν γενιές, 
χάθηκε πολύτιμος πλούτος. Χάθηκαν χωριά, πα-
ραδόσεις, εύφορη γη. Μετράγαμε την ευμάρεια με 
τόνους τσιμέντου.

Τρεις γενιές διδάχθηκαν την ψεύτικη ευμά-
ρεια που προσέφερε το πελατειακό κράτος, σπα-
ταλώντας την παράδοση των προγόνων μας και 
κλέβοντας τον πλούτο των απογόνων μας. Ήρθε 
η ώρα να οικοδομήσουμε μία οικονομία με βάση 
τις ανάγκες μας, ώστε να παραδώσουμε στα παι-
διά μας κάτι παραπάνω από ό,τι παραλάβαμε από 
τους γονείς μας.

Ήρθε η ώρα για πραγμα-
τική δημοκρατία. Κανείς 
δεν θα μας την χαρίσει. 

Ήρθε η ώρα να την οικοδομήσουν 
οι ίδιοι οι πολίτες.

Τ ότε, το ποδόσφαιρο ήταν σύμβολο, υπο-
τίθεται, του εκσυγχρονισμού, της Ελλά-
δας που οργανώνεται και πιάνει τους 

στόχους της. Τώρα, φάνηκε η παράγκα σε όλο της 
το μεγαλείο.

Τότε, η αδέσμευτη εξωτερική μας πολιτική και 
τα ευφυή στρατηγήματα έβαζαν την Κύπρο «στην 
Ευρώπη» και άνοιγαν δρόμους ειρήνης, υποτίθεται, 
στην περιοχή. Τώρα, κυνηγάμε εφήμερες συμμαχί-
ες, όμηροι του εαυτού μας σε στολίσκους, ενώ στην 
Ευρωπαϊκή Κύπρο ανατινάζονται πυρομαχικά.

Τότε, μεθυσμένοι με τη λάμψη των τελετών 
έναρξης νομίζαμε ότι ο κόσμος υποκλινόταν στην 
ιστορία μας και την νεοαποκτηθείσα δύναμή μας. 
Τώρα, αγανακτισμένοι υποκλινόμαστε με κρότο, 
λάμψη και γκλομπ στους δανειστές ενώ τα καλ-
λιπλάστικα στάδια σαπίζουν αναμένοντας, μάταια, 
μνηστήρες.

Τότε, οι δυναμικές τράπεζες και η γρήγορη 
«διείσδυση» στο Βαλκανικό Ελντοράντο. Τώρα, 
η γρήγορη διείσδυση στη δημόσια περιουσία. Όσο 
για τις τράπεζες… τα μαζεύουν και φεύγουν.

Τι μεσολάβησε; Τι άλλαξε; Δεν άλλαξε τίπο-
τε. Μια αλογο-απογραφή, η δολοφονία ενός 
παιδιού, μια μεγα-πυρκαγιά και μια παγκόσμια 
κρίση, απλά φανέρωσαν, το καθένα και όλα 
μαζί, ότι ο βασιλιάς ήταν όχι μόνο γυμνός αλλά 
και σχιζοφρενής απατεώνας. Οι περίεργοι και 
γραφικοί Οικολόγοι τα λέγανε από τότε, κανείς δεν 
άκουγε, τώρα άραγε;

Ας κερδίσουμε κάτι. Ευκαιρία να ξεμπερδεύ-
ουμε με τους βασιλιάδες και τους αυλικούς της 
μεταπολίτευσης. Ειρηνικά, οικολογικά και αμε-
σοδημοκρατικά, να τους στείλουμε σε διακοπές 
διαρκείας και να απολαύσουμε ένα πραγματικό 
ελληνικό καλοκαίρι στις πλατείες.

Καμίνι... τον 
Αύγουστο η πλατεία 
Συντάγματος

«Ελληνικό Καλοκαίρι» +7

24 Ιουλίου 2011

του Γιάννη Τσιρώνη, εκπροσώπου τύπου των ΟΠ, συνέχεια από το πρωτοσέλιδο

Η πράξη του Δήμου να καθαρίσει την πλατεία Συντάγματος δεν θα έπρεπε να ειδωθεί 
μονάχα με αισθητικά και υγιεινιστικά κριτήρια κι ας τα επικαλείται. Η πράξη αυτή 
θυμίζει δυστυχώς ένα κακέκτυπο των Οσμανικού1 τύπου αστικών αναπλάσεων. 

Τότε, το 2004, ελληνογερμανικός αλληλοενθουσιασμός, το νέο δωδεκάθεο του Ρε-
χακλή και των 11 «ημίθεων». Τώρα, αλληλοχλευασμός, κατηγορίες για τεμπελιά και 
κατοχικά δάνεια και δωδεκάμιζο του Ζιμενλή.

του Αντώνη Πετρόπουλου
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προσφορά για φοιτητές
MONO 78 €
1 ΣET ΣΕΝΤΟΝΙΑ 3 τεμ. 1,70x,40
1 ΠΑΠΛΩΜΑ
1 ΚΟΥΡΤΙΝΑ 2,30x2,60
1 ΠΕΤΣΕΤΑ ΜΠΑΝΙΟΥ

ΛΕΥΚΑ ΕΙΔΗ - ΚΑΛΛΥΜΑΤΑ
ΤΗΛ. 699 92 43 240 - 801 11 20 800 www.tsiorishop.gr

ειδική προσφορά: 10% ΕΚΠΤΩΣΗ στους αναγνώστες της Πράσινης Πολιτικής

ΣET 
ΔΙΘ. - ΤΡΙΘ.

ΠΟΛΥΘΡΟΝΑ
ΜΟΝΟ 

99 €

Ο Καμίνης γελοιοποιήθηκε με το άδειασμα της πλατείας 
για δύο λόγους:

Πρώτον: Αν η παρουσία των ελάχιστων πια αγανακτισμέ-
νων ήταν απαράδεκτη και ρυπογόνα, θα έπρεπε να τους είχε 
απομακρύνει εδώ και έναν μήνα. Πραγματικά, μετά την ψήφιση 
του μεσοπρόθεσμου είχαν μείνει πολύ λίγοι. Θα μπορούσε λοι-
πόν να τους δώσει μία διορία και να δηλώσει δημόσια, ότι τάδε 
μέρα και τάδε ώρα θα καθαρίσει την πλατεία. Αν ισχύει, ότι οι 
εναπομείναντες δεν εξέφραζαν πια το κοινό αίσθημα, ο κ. Κα-
μίνης θα έπρεπε να ενεργήσει επίσημα εδώ και πολύ καιρό, θα 
είχε με το μέρος του την πλειοψηφία των πολιτών και το ηθικό 
πλεονέκτημα. Ωστόσο επέδειξε απογοητευτική δειλία!!!! Φο-
βήθηκε να αναμετρηθεί με τους «ελάχιστους» κάποια λογική 
ημέρα και ώρα. Επέλεξε να τελειώνει ο Ιούλιος, να είναι νύχτα 
και να έπεται Κυριακή. ΗΤΑΝ Η ΜΟΝΗ ΜΕΡΑ ΚΑΙ ΩΡΑ, ΠΟΥ ΟΛΟ-
ΚΛΗΡΟΣ ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΕΝΙΩΣΕ ΨΗΛΟΤΕΡΟΣ ΑΠΟ ΤΑ … «ΡΕΤΑΛΙΑ 
ΤΗΣ ΑΚΡΟΑΡΙΣΤΕΡΑΣ». Αναρωτιόμαστε πόσο πολιτικά νάνος 
και ανασφαλής μπορεί να νιώθει ένας πολιτικός, που έχει ανά-
γκη τα χαράματα του τελευταίου Σαββατοκύριακου του Ιουλίου 
για να επιβάλει την πολιτική του. Υποτίθεται ότι εκλέξαμε έναν 
νοικοκύρη δήμαρχο. Οι νοικοκύρηδες όμως δεν καθαρίζουν τα 
σπίτια τους χαράματα Σαββάτου. Χαράματα Σαββάτου «καθα-
ρίζουν» τα κλεφτρόνια την ώρα που λείπουν οι νοικοκυραίοι

Δεύτερον: Γιατί ο Καμίνης, που δήλωνε ότι θα στηριχθεί 
στον διάλογο με τους πολίτες, δεν πήγε να μιλήσει με αυτούς 
τους ανθρώπους; Αρκετοί δημοτικοί του σύμβουλοι, όπως ο 
Φίλιππος Δραγούμης των Οικολόγων Πράσινων, δήλωσαν δι-
αθεσιμότητα να μεσολαβήσουν σε μία συνάντηση. Γιατί μόλις 
στρογγυλοκάθισε στον δημαρχικό θώκο, δέχθηκε να τον πλαι-
σιώσουν οι παλαιοπασόκοι; Πριν περάσει ένας χρόνος, αποκό-
πηκε από τους πολίτες που τον στήριξαν, και στηρίχθηκε στην 
πιο διεφθαρμένη εξουσία. Έχει γίνει ακριβοθώρητος ακόμα 
και για έμμισθους συμβούλους του. Το χειρότερο: δρα κατόπιν 
εξωθεσμικών συμβουλών και δεν συγκαλεί ούτε την συνέλευ-
ση της παράταξης ούτε τους δημοτικούς του συμβούλους. Επα-
ναλαμβάνει τα λάθη που έκανε κατά την απεργία πείνας των 
μεταναστών, και οδήγησαν σε παραίτηση δύο αντιδημάρχους.

Ο κύριος Καμίνης έχει καιρό να αλλάξει στάση. Ας μην ξε-
χνάμε ότι είναι νέος στην πολιτική και ότι τα στερνά κρίνουν τα 
πρότερα. Αν όμως εξακολουθήσει να παριστάνει τον Καίσαρα, 
πολύ φοβάμαι ότι θα αποδειχθεί …Καλιγούλας και θα χαρίσει 
την επόμενη θητεία σε δημάρχους επιπέδου Κακλαμάνη.

του Γιάννη Τσιρώνη, εκπροσώπου τύπου των ΟΠ

Η απρόκλητη εκκαθάριση της πλατείας Συντάγ-
ματος τα χαράματα της 30ης Ιουλίου, ίσως 
αποδειχθεί πύρρειος για τον κύριο Καμίνη. Η 
επίκληση του νόμου περί απαγόρευσης κατασκη-
νώσεων, αναδεικνύει την αμηχανία μίας εξουσίας 
που αδυνατεί να διαλέγεται.

Η αυτο-
γελοιοποίηση 
του κ. Καμίνη

Μ ε το ΠαΣοΚ 
επέλεξαν 
κάποιοι να 
συνεργα-

σθούν, μην ξεχνιέστε ούτε να 
κρύβεστε πίσω από το όνομα 
του Καμίνη. 

Με ένα ΠαΣοΚ που έδειχνε 
ήδη απολύτως τις προθέσεις 
του και το τι θα επακολουθούσε. 

Το τεκμήριο της πολιτι-
κής αφέλειας δυστυχώς δεν 
ισχύει.

Ήταν πολιτική επιλογή 
κάποιων να συρθούν σε αυτή 
την συνεργασία. Το αστείο 
επιχείρημα περί μη πολιτικο-
ποίησης των αυτοδιοικητικών 
εκλογών, διαβατήριο και 
άλλοθι στο ΠαΣοΚ, ίσως σε 
κάποιους και στον εαυτό τους, 
κατέρρευσε γρήγορα, λίγο πριν 
από την εκλογική αναμέτρηση, 
με τις δηλώσεις του ΓΑΠ. 

Πριν λοιπόν τους «βρωμί-
σει» ο Καμίνης όσοι φώναζαν 
ότι τον θέλουν για να τους 
μαζέψει τα σκουπίδια από 
τους δρόμους της Αθήνας!!! 
πριν αρχίσουν τις καταγγελίες, 
τουλάχιστον ας παραδεχθούν 
δημόσια το λάθος τους και τον 
ωφελιμισμό – τακτικισμό τους. 

 
Είναι μέγιστη υποκρισία 

όταν κανείς δεν απάντησε επί 
της ουσίας σε μια σειρά ερω-
τήματα που έθετα εναγωνίως 
στον εσωκομματικό διάλογο 
σήμερα να ανακαλύπτουν 

ξαφνιασμένοι την απαράδεκτη 
φασίζουσα άλλων εποχών 
ΠαΣοΚοΚαμινική πρακτική.

Είναι εξίσου υποκριτική η 
ενόχληση κάποιων σε σχέση 
με την άμεση αντίδρασή μας 
κατά του «καθαρίσματος» της 
πλατείας. 

Άλλο να 
υπάρχουν 
ενστάσεις 

για την όποια 
«τσαντιροποίηση» 
της πλατείας - από 
πελάτης πολίτης δεν 
είναι ένα τσιγάρο 
δρόμος - και άλλο 
να αποδεχόμαστε 
γιουρούσια και 
πρακτικές σκούπας 
μέσα στην νύχτα στην 
καρδιά της Αθήνας! 

Σχολιάζοντας την στάση 
της Κυβέρνησης και του Καμίνη 
-εγώ επιμένω να τους βάζω 
μαζί πακέτο-, θα ήθελα να 
μοιραστώ μαζί σας τις σημερι-
νές εικόνες – σκέψεις καθώς 
περνούσα από την πλατεία και 
αυτό να είναι το σχόλιό μου. 

Για να σας πω την αλήθεια 
σήμερα που πέρασα από την 
πλατεία μου φάνηκε άσχημη 
όσο ποτέ άλλοτε. 

Άνθρωποι σκυφτοί, ιδρω-
μένοι, που δεν κοίταζαν ο ένας 
τον άλλον, βιαστικοί, φαίνονταν 
να μιλούν μόνοι με τον εαυτό 
τους, χωμένοι σε προβλήματα 

και αδιέξοδα. 

Σε αυτή την πλατεία που 
έβραζε στον ήλιο, έβριζα και 
εγώ για όσα πριν λίγο είχα 
πληρώσει στην εφορία, για τα 
έξοδα που ανεβαίνουν με ένα 
γιο φαντάρο στην Λέρο – Φαρ-
μακονήσι και τον άλλο φοιτητή 
που ανάθεμα την Διαμαντο-
πούλου αυτή την χρονιά δεν 
βλέπω να λειτουργεί τίποτε άρα 
δεν βλέπουμε άμεσα πτυχίο..., 
τις περικοπές που έχω κάνει, 
τις περικοπές που θα πρέπει 
να κάνω, τις διακοπές που δεν 
ξεκινούν, όλο από την άλλη 
εβδομάδα λέω και αναβάλω 
και αναβάλω. 

Άσχημη ήταν η πλατεία, 
ποτέ δεν την θυμάμαι τόσο 
αποκρουστική. 

Ξαφνικά θυμήθηκα να 
είμαι κρεμασμένη στο χέρι της 
μάνας μου και να διασχίζω 
την πλατεία, έχω και σχετική 
φωτογραφία, ασπρόμαυρη επο-
χής, χαμογελαστή και ευτυχής 
κρατώ το χέρι της, ακόμα έχω 
την αίσθηση της ασφάλειας 
αυτού του αγγίγματος, ...τα 
ΜΑΤ «σκούπισαν» τα ίχνη των 
ανθρώπων στην πλατεία, αγ-
γίγματα βίαια, σκληρά. Άσχημη 
είναι η πλατεία, ορφανή, δίχως 
φτιασίδια, γυμνή γερασμέ-
νη άχρωμη. Άσχημη είναι η 
πλατεία, καθώς αφημένη σε 
περαστικούς που καταριόνται 
την μοίρα τους Αυγουστιάτικα 
στο Σύνταγμα..., μόνοι στην 
«καθαρή» πλατεία, ο καθένας 

με τον εαυτό του και γύρω 
η ανεμπόδιστη κυκλοφορία 
βουβή να κυλά. 

Κάποιοι νοικοκυραίοι 
είναι ήδη διακοπές, κάποιοι 
άλλοι έχουν πάψει να είναι 
νοικοκυραίοι και δεν το έχουν 
καταλάβει ενώ η πλατεία «νοι-
κοκυρεύτηκε». 

Όσοι ενοχλήθηκαν από 
το τριτοκοσμικό θέαμα της 
πλατείας, ας τους υπενθυμίσω 
το τριτοκοσμικό θέαμα της 
ζητιανιάς, του ψαξίματος των 
σκουπιδιών για τα προς το 
ζην, την εγκληματικότητα, την 
εγκατάλειψη, την υποβάθμιση 
των κοινωνικών παροχών, 
τις όλο και πιο τριτοκοσμικές 
εργασιακές συνθήκες..., το ΔΝΤ, 
συγνώμη την τρόϊκα ήθελα να 
πω, και την κλιματική αλλαγή 
επίσης για να μην ξεχνιόμαστε, 
πράσινοι γαρ. 

Δεν είναι θέμα αισθητικής 
αλλά ηθικής η πρακτική που 
οδηγεί στον «αποευρωπαϊσμό» 
της καθημερινότητάς μας. 
Ανησυχητικά δείγματα ανήθικης 
πολιτικής έχουμε προς αυτή 
την κατεύθυνση, και σίγουρα 
το κυρίαρχο δεν ήταν οι σκηνές 
της πλατείας. 

 
Αχ! «...ο θαλασσινός αέρας 

και η αύρα της θάλασσας υπάρ-
χουν ακόμα και αν δεν τα ζητήσει 
κανένας...» λέει ο ποιητής. 

Άντε καλό καλοκαίρι...
Ιωάννα Κοντούλη

Αυγουστιάτικα οι
πλατείες όμορφα
«καθαρίζονται»... 
για την ΧΑΜΕΝΗ
ΤΙΜΗ του ΚΑΜΙΝΗ 
Όσοι έλπιζαν πολλά από τον δήμαρχο Αθήνας και ακυρώθηκαν οι προσδοκίες τους, ας συλλογισθούν αν, πριν 
ακυρωθούν οι προσδοκίες τους, αυτές ποτέ δεν υπήρχαν, καθώς το περιβάλλον που δήθεν τις υποστήριζε, ποτέ 
δεν υπήρξε ούτε σε αντικειμενικό αλλά ούτε και σε υποκειμενικό επίπεδο.
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Τ ο νέο διοικητικό συμβούλιο, 
το οποίο δεν υπάγεται στην 
έγκριση του Δημοτικού Συμ-
βουλίου, αλλά αποτελεί εργα-
λείο στα χέρια του δημάρχου, 
αποτελείται στην συντριπτική 

του πλειοψηφία από εκπροσώπους του επιχειρημα-
τικού κόσμου με επικεφαλής τον κ.Σταύρο Ανδρε-
άδη, εκ των ιδιοκτητών της τεχνικής εταιρείας Αν-
δρεάδης –Ζησιάδης ΑΤΕ και του ξενοδοχείου Σάνη 
στην Χαλκιδική, το οποίο βαρύνεται με σημαντικές 
παραβάσεις της περιβαλλοντικής και της πολεοδο-
μικής νομοθεσίας.

Όπως είπε ο κ.Μπουτάρης, ανακοινώνοντας την 
τοποθέτηση στη συνεδρίαση του Δημοτικού Συμ-
βουλίου, ο κ.Ανδρεάδης επελέγη ως εκτελεστικός 
αντιπρόεδρος εξαιτίας της πολύ καλής διοργάνω-
σης του καλοκαιρινού φεστιβάλ στο ξενοδοχείο του 
και επειδή «θα βρει χορηγούς».

Όμως η τοποθέτηση, η οποία είχε τη σύμφωνη 
γνώμη του επικεφαλής της μείζονος αντιπολίτευ-
σης και του βουλευτή της ΝΔ, κ.Κώστα Γκιουλέκα, 
προκάλεσε σοβαρές αντιδράσεις τόσο στο εσωτερι-
κό της διοίκησης, όσο και δημοσίως.

Κι αυτό γιατί ο ίδιος ο δήμαρχος δεν εξήγησε τι 
τον οδήγησε στην αλλαγή της στάσης του απένα-
ντι στον κ.Ανδρεάδη, τον οποίο είχε καταγγείλει ως 
ευνοούμενο της διοίκησης Παπαγεωργόπουλου, με 
αφορμή την ανάθεση της οικοδόμησης με αντιπα-
ροχή τριών οικοπέδων του δήμου Θεσσαλονίκης 
στην εταιρεία Ανδρεάδης - Ζησιάδης ΑΤΕ.

Στην προεκλογική περίοδο του 2006, ο 
κ.Μπουτάρης είχε κάνει σημαία του τις αναθέσεις, 
με ευθείες αναφορές στην προσωπική σχέση του 
κ.Ανδρεάδη με τον τότε πρωθυπουργό, Κώστα Κα-
ραμανλή.

Πόσο κόστισε;
Από τις τρεις αναθέσεις ο δήμος πήρε ένα ολό-

κληρο κτίριο, ενώ τα άλλα δύο οικόπεδα περιήλ-
θαν στην ιδιοκτησία της εταιρείας με 4 εξαιρετικά 
δυσνόητες αποφάσεις του Δημοτικού Συμβουλίου:

Πρόκειται για τις αποφάσεις του Δ.Σ., 
3120/2008, 3266/2008, 1019/2009, 1448/2010 
και 2194/2010, οι οποίες είναι σε ιδιαίτερα τεχνική 
γλώσσα:

Χαρακτηριστική είναι η πρώτη από αυτές:
«Εγκρίνεται η μεταβίβαση του 69,14% των 

ποσοστών εξ αδιαιρέτου από το Δημοτικό Οικό-
πεδο της οδού Πολυτεχνείου 33, τα οποία αντι-
στοιχούν σε:
Α)  για το α’ στάδιο: -10% εξ αδιαιρέτου από το οικό-

πεδο της οδού Πολυτεχνείου 33, -10%χ83,03% 
= 8,303% από το οικόπεδο της Μοναστηρίου 
49Α

Β)  για το β’ στάδιο: -155 εξ αδιαιρέτου από το οι-
κόπεδο της οδού Πολυτεχνείου 33, 15χ 83,03% 
= 12,4545% από το οικόπεδο της οδού Μονα-
στηρίου 49Α. Και αθροιστικά : ποσοστό των 2 

πρώτων σταδίων 25% (10 +15%) από το οικό-
πεδο της οδού Πολυτεχνείου 33 και 20,7575% 
(8,3035 + 12,4545%) από το οικόπεδο της οδού 
Μοναστηρίου 49Α

Γ)  για το γ’ στάδιο 2,625% από το δημοτικό οικόπε-
δο της οδού πολυτεχνείου 33, δηλαδή συνολικό 
ποσοστό 69,14% εξ αδιαιρέτου

Σήμερα, έξι χρόνια μετά από την ανάθεση της 
αντιπαροχής, εξακολουθεί να εκκρεμεί και να μην 
δίνεται καμία απάντηση, ούτε από τη νυν διοίκηση, 
ούτε από την προηγούμενη, για την ακριβή αποτί-
μηση σε χρήμα, του κόστους της κατασκευής και 
της εμπορικής αξίας των δύο οικοπέδων.

Η ειρωνεία της υπόθεσης είναι ότι την ίδια ημέ-
ρα που ανακοινωνόταν ο διορισμός, γινόταν γνω-
στή και η απόφαση του Συμβουλίου Επικρατείας για 
την κατεδάφιση κατοικιών που ο κ.Ανδρεάδης είχε 
χτίσει και είχε πουλήσει δίπλα στο ξενοδοχείο Σάνη, 
σε έκταση που είχε αγοράσει από τη μονή Σταυρο-
νικήτα, η οποία μετά από προσφυγές οικολογικών 
οργανώσεων είχε κριθεί ως δάσος, με αποτέλεσμα 
οποιαδήποτε κατασκευή εκεί να είναι παράνομη.

Η Ενδεκάδα του «επιχειρείν»

Αρχική επιλογή του κ.Μπουτάρη, ο οποίος 
επαγγελματικά αυτοπροσδιορίζεται ως επιχειρη-
ματίας, ήταν ο κ.Ανδρεάδης να έχει καθήκοντα 
προέδρου, αλλά τελικά υπέκυψε στη δυσφορία της 
παράταξης του και κράτησε ο ίδιος τα καθήκοντα 
του προέδρου.

Στο Δ.Σ. συμμετέχουν από την πλευρά της δι-
οίκησης τρεις αντιδήμαρχοι, δυο από τους οποίους 
προέρχονται από τον χώρο του επιχειρείν, ο Οικονο-
μικών, Χασδάι Καπόν, στέλεχος της PROTON BANK 
και ο Περιβάλλοντος, Κωνσταντίνος Ζέρβας. Η 
τρίτη αντιδήμαρχος είναι η Κοινωνικής Πολιτικής, 
Καλυψώ Γούλα. Μη προερχόμενα από το Δ.Σ. μέλη 
είναι η ανιψιά του κ.Ανδρεάδη, κα.Ελ.Ανδρεάδη, η 
κυρία Ιρ.Τακά, κόρη του πρώην προέδρου του Συν-
δέσμου Βιομηχανιών Βορείου Ελλάδος, ο δικηγό-
ρος, κ.Γ.Γουλιέλμος, εκ των πιο γνωστών νομικών 
συμβούλων του επιχειρηματικού κόσμου της πό-
λης, η επιχειρηματίας, κυρία Τζ.Φλωρεντίν, ο καθ.
Δημητρης Καιρίδης, μέλος του Δ.Σ. του ιδρύματος 
Κόκκαλη και η αρχιτέκτονας Τζ.Σακελλαρίδου, με 
δεσμούς με τη μείζονα αντιπολίτευση.

Η σύνθεση του Δ.Σ. προκάλεσε και τη δυσφορία 
των δημάρχων του πολεοδομικού συγκροτήματος, 
οι οποίοι συμμετέχουν στην εταιρεία με μειοψηφικά 
ποσοστά, αλλά παρά το αίτημα τους, δεν εκπρο-
σωπούνται στο Δ.Σ., ενώ άγνωστο παραμένει ποιος 
τελικά θα είναι ο φορέας που θα αποφασίσει τις εκ-
δηλώσεις που θα γίνουν: Η οργανωτική επιτροπή, 
η οποία δεν έχει οριστεί ακόμη και αναμένεται να 
είναι 40μελής με πολιτικά χαρακτηριστικά, η Διοί-
κηση του Δήμου, ή η Μητροπολιτική. Και εάν δεν 
είναι η Μητροπολιτική, τι θα υποχρεώσει τα μέλη 
του Διοικητικού της Συμβουλίου να βρουν χορη-
γούς για εκδηλώσεις με τις οποίες ίσως και να μη 
συμφωνούν;

«Απέναντι στη μονομέρεια που επιδεικνύει ο κ.Μπουτάρης εν όψει των εκδηλώσεων του 2012, η δική μας απάντηση θα είναι απλή και συγκεκριμένη.

Η παράταξη ‘’ΕΝΕΡΓΟΙ ΠΟ-
ΛΙΤΕΣ –Οικολογία στην Πράξη’’ 
προτίθεται να φιλοξενήσει το 
2012 στη Θεσσαλονίκη την ετή-
σια συνάντηση των πράσινων 
αυτοδιοικητικών, που έχουν 
εκλεγεί στις μεγάλες ευρωπαϊ-
κές πόλεις.

Στο πλαίσιο αυτής της συ-
νάντησης, θα οργανώσουμε ένα 
ιστορικό συνέδριο για μία από 
τις δύσκολες περιόδους αυτής 
της εκατονταετίας της πόλης. 
Την περίοδο 1941-44, όταν η 
πόλη έχασε 50.000 κατοίκους 
της, που βίαια εκτοπίστηκαν και 
αφανίστηκαν στα στρατόπεδα 
συγκέντρωσης, επειδή ήταν 
Εβραίοι.  

Πρέπει κάποια στιγμή να 
σηκώσουμε το χαλί κάτω από 
το οποίο έχουν σπρωχθεί τα 
«σκουπίδια» της ιστορίας και 

να τολμήσουμε να δούμε με 
γενναιότητα το παρελθόν μας.

Με τον ίδιο τρόπο που 
εμείς τουλάχιστον βλέπουμε 
και το παρόν της. Η πόλη 
θέλει μεγάλες αλλαγές, αλλά 
αυτές επιτυγχάνονται μόνο με 
συγκρούσεις. 

Με συγκρούσεις για τις 
οποίες είναι απαραίτητη η δημι-
ουργία της μεγάλης συμμαχίας 
των πολιτών που θέλουν να 
ζήσουν καλύτερα.

Αυτή τη συμμαχία θα την 
πετύχουμε γιατί πρέπει να 
ζήσουμε καλύτερα».

*Ο Χρήστος Μάτης είναι Δημοτι-
κός Σύμβουλος Θεσσαλονίκης, 
επικεφαλής της παράταξης 
«ΕΝΕΡΓΟΙ ΠΟΛΙΤΕΣ- Οικολογία 
στην πράξη.

Ένα απελπιστικά μονομερές μήνυμα έδωσε ο δήμαρχος Θεσσαλονίκης Γιάννης Μπουτάρης με το διορισμό του Διοικητικού Συμβουλίου της Μητροπολιτικής Αναπτυξιακής 
Εταιρείας του Δήμου Θεσσαλονίκης, η οποία θα αναλάβει να διοργανώσει τις εκδηλώσεις για τα 100 χρόνια από την κατάληψη της Θεσσαλονίκης από τον ελληνικό στρατό, 
στις 26 Οκτωβρίου 1912.

Πράσινη απάντηση για το 2012

Θεσσαλονίκη: 
Η διοίκηση Μπουτάρη «επιχειρεί» το 2012 με μονομέρεια

Του Χρήστου Μάτη*
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14 ειςυγείαν

Σ τη Liege, Βέλγιο, 
στις 15 – 18 
Ιουνίου, σχεδόν 
350 άτομα από 

95 πόλεις σε 30 χώρες της 
Ευρώπης συμμετείχαν στο 
ετήσιο συνέδριο του δικτύου 
Υγιείς Πόλεις του Παγκοσμίου 
Οργανισμού Υγείας (Π.Ο.Υ.). 
Υπήρχε εκπρόσωπος του ελλη-
νικού δικτύου αλλά δυστυχώς 
δεν συμμετείχε καμία ελληνική 
πόλη. Αυτό είναι κρίμα, διότι το 
επίκεντρο της συζήτησης ήταν 
το πώς η τοπική αυτοδιοίκηση 
μπορεί να προστατεύει την 
υγεία των πολιτών στη σημερι-
νή οικονομική κρίση.

Μεταξύ των Ευρωπαϊκών 
χωρών υπάρχουν μεγάλες 
ανισότητες στη υγεία. Σήμερα 
το προσδόκιμο ζωής για 
ένα αγόρι που γεννιέται στη 
Ισλανδία είναι τα 80 χρόνια, 
ενώ ένα αγόρι που γεννιέ-
ται στη Ρωσία περιμένει 
να ζήσει μόνο μέχρι τα 60. 
Υπάρχουν εξίσου μεγάλες 
ανισότητες μέσα στις Ευρωπα-
ϊκές πόλεις. Π.χ. στο Λονδίνο, 
ένας άνδρας που κατοικεί σε 
πλούσια περιοχή μπορεί να ζή-
σει μέχρι τα 88 χρόνια ενώ, στη 
πιο φτωχή περιοχή, μόνο μέχρι 
τα 71. Στη Malmo, Σουηδία, η 
διαφορά στο προσδόκιμο ζωής 

μεταξύ πλούσιων και φτωχών 
περιοχών είναι 8 χρόνια.

Ο Sir Malcom Marmot, 
ο οποίος διεξάγει σχετική 
έρευνα για όλη την Ευρώπη, 
είπε στους συνέδρους ότι 
οι ανισότητες στην υγεία 
είναι το αποτέλεσμα κακής 
κοινωνικής πολιτικής και 
άδικης οικονομικής πολιτι-
κής. Υπάρχει μεγάλος φόβος 
ότι η σημερινή οικονομική 
κρίση, η αλλαγή του κλίματος 
και η γρήγορη εξάντληση των 
φυσικών πόρων, που έχουν 
καταστροφικές συνέπειες 
ειδικά για τους αδύναμους, 

όπως και τα οικονομικά μέτρα 
που λαμβάνονται, θα χειροτε-
ρέψουν την κατάσταση. Ήδη 
στην Ελλάδα και στην Ιρλανδία 
υπάρχει μεγάλη αύξηση των 
αυτοκτονιών.

Στη συνάντηση στη Liege, 
όπου συμμετείχαν αρκετοί 
δήμαρχοι, αντιδήμαρχοι και 
τοπικοί παράγοντες, πήραν 
απόφαση ότι, σε σύντομο διά-
στημα, όλες οι πόλεις του δι-
κτύου Υγιείς Πόλεις θα φέρουν 
εις πέρας τρία πράγματα:

Θα λάβουν μέτρα ώστε 
όλες οι τοπικές υπηρεσίες, 

τα μέσα μαζικής ενημέρω-
σης και οι πολίτες θα έχουν 
γνώση για το πώς δημιουρ-
γούνται ανισότητες στην 
υγεία, και για την ανάγκη 
σωστής κοινωνικό-οικο-
νομικής πολιτικής για την 
προαγωγή και την προστα-
σία της υγείας.

Χρησιμοποιώντας όλα τα 
διαθέσιμα στοιχεία, και με γρή-
γορες και όχι ακριβές έρευνες, 
θα αποκτήσουν εικόνα για 
την κατάσταση της υγείας στη 
πόλη τους.

Με βάση τις γνώσεις αυτές 

και μαζί με τον τοπικό πλη-
θυσμό, θα σχεδιάζουν τοπική 
πολιτική για την προαγωγή της 
υγείας και τη μείωση τυχόν 
ανισοτήτων. Επίσης θα λάβουν 
μέτρα για την παρακολούθηση 
και αξιολόγηση της εφαρμογής 
της πολιτικής αυτής.

Μήπως είναι η ώρα για 
τους Οικολόγους Πράσινους να 
βοηθήσουν σε παρόμοιες δρα-
στηριότητες σε μερικές πόλεις 
της χώρας μας; Ή θα αφήσουμε 
την στραβή κοινωνικό-οικο-
νομική πολιτική να χτυπά την 
υγεία των πολιτών, και μετά θα 
κλαίμε την μοίρα μας;

“Healthy Cities”
Υγιείς Πόλεις στην Ευρώπη:
αποφασίζουν για πιο γρήγορη προαγωγή της υγείας και την μείωση των ανισοτήτων υγείας

Της Άννας Ριτσατάκη

Η  
γεύση της 
δεν είναι 
αποκλει-
στικά γλυ-
κιά αλλά 

δίνει και μια πίκρα στο τέλος, 
πράγμα το οποίο φαίνεται 
καθαρότερα στα εκχυλίσματα 
στέβια. Η χρήση της από μόνη 
της δεν δίνει ένα επιθυμητό 
γλυκό αποτέλεσμα, αλλά 
πρέπει να συνοδεύεται πάντα 
από ένα γλυκαντικό ή ζάχαρη. 
Η χρήση της τελικά γίνεται 
για λόγους διαφημιστικούς. 
Επιτρέπεται μόνο στην Γαλλία 
από τις Ευρωπαϊκές χώρες, 
ενώ εκχυλίσματα κυκλοφο-
ρούν σε διάφορες χώρες όπου 
εμφανίζονται σαν φυτικά πα-
ρασκευάσματα για εξωτερική 
χρήση (τα σύννομα προϊόντα). 
Οι γλυκοζίτες της στεβιόλης 
παρασκευάζονται από το εκχύ-
λισμα της στέβια και υφίστα-
νται συγκεκριμένη διαδικασία 
καθαρισμού μετά από πέρασμα 
από ειδικές ρητίνες και ανα-
κρυστάλλωση. Η γνωμάτευση 
της EFSA του 2010 συμφωνεί 
με εκείνη της JECFA του πα-
γκόσμιου οργανισμού υγείας. 
Η βιομηχανίες CARGIL, MOJITA 
και EUSTASE την προωθούν 
εδώ και χρόνια πιέζοντας την 

Κομισιόν να αδιαφορήσει για 
την ασφάλεια, την στιγμή που 
υπάρχει θέλημα λαού για την 
νομιμοποίησή της. Η Κομισιόν, 
έχοντας υποχωρήσει τώρα στις 
πιέσεις της βιομηχανίας σε 
συνδυασμό με χιλιάδες e-mail 
που δέχεται καθημερινά από 
πολίτες της ΕΕ, τη στιγμή μά-
λιστα που πραγματοποιήθηκε 
και διαδήλωση στην Νορβηγία 
υπέρ της στέβια μπροστά στο 
κτήριο των Νορβηγικών Αρχών 
για τα τρόφιμα, προτείνει 
την χρήση της σε μη ασφαλή 
επίπεδα. 

Τίθενται τα ακόλουθα 
ερωτήματα:
1.  Αν είναι να ικανοποιούμε 

το θέλημα του λαού γιατί 
δεν απαγορεύουμε και τα 
μεταλλαγμένα;

2.  Αν αδιαφορούμε για τα επί-
πεδα ασφάλειας της στέβια, 
γιατί να μη αδιαφορήσουμε 

και για τόσα άλλα χημικά 
που έχουν απορριφθεί 
σαν έψιλον; Στα πλαίσια 
λοιπόν της οικονομικής 
κρίσης γιατί να κυνηγάμε τα 
τρόφιμα αυτά με τα χημικά 
και να μην τα τρώμε όλα 
(επιχείρημα που ακούστηκε 
στην ομάδα εργασίας της 
Επιτροπής);

3.  Καιρός να διερευνήσουμε 
αν τελικά το διαδίκτυο 
πείθει τους αφελείς, οι 
οποίοι μη διερευνώντας 
την πηγή της πληροφόρη-
σης σχηματίζουν άποψη 
η οποία τελικά γίνεται και 
η κρατούσα έτσι αβασάνι-
στα. Βλέπετε ότι τελικά η 
φραπελιά δεν ήταν και τόσο 
Ελληνικό φαινόμενο.

4.  Το ότι κάτι είναι φυσικό δεν 
σημαίνει ότι είναι και αθώο. 
Να υπενθυμίσουμε ότι και 
το κώνειο προερχόταν από 
φυτικό παρασκεύασμα. 

Ε ίναι ένα πιάτο που οι Γιαπωνέζοι το 
πληρώνουν πανάκριβα, 200 δολάρια 
το πιάτο και όχι μόνο.. μερικές φορές 
το πληρώνουν ακόμα και με τη ζωή 

τους!! Σερβίρεται μόνο σε όσα εστιατόρια έχουν 
ειδική άδεια και διαθέτουν έμπειρους σεφ, ειδικά 
εκπαιδευμένους, ώστε αν σε πιάσει το δηλητή-
ριο να σου τοποθετήσουν στην τραχεία ειδικούς 
σωλήνες. Μετά σε μεταφέρουν στην Εντατική με 
μηχανική υποστήριξη μέχρι να περάσει η επίδρα-
ση της τετραδοτοξίνης.

Το κρέας του είναι πολύ νόστιμο όπως διαβε-
βαιώνει ο φωτογράφος του ρεπορτάζ που ρίσκαρε 
τη ζωή του δοκιμάζοντας μερικά πιάτα στο Τόκιο. 
Ήταν τυχερός! Ένιωσε μόνο ένα μούδιασμα από το 
σάκε με την ελάχιστη δόση δηλητηρίου (ίσα ίσα 
για να πάρεις μια γεύση θανάτου) και επέστρεψε 
σώος για να διηγηθεί την εμπειρία του.

Η θανατηφόρα δόση σε παγώνει ολόκληρο, 
σου παραλύει τους μύες και πεθαίνεις μέσα σε 
αγωνία, από ασφυξία διατηρώντας όλες σου τις 
αισθήσεις.

Στην Ιαπωνία υπάρχουν και blow fish εκτρο-
φείων που δεν έχουν δηλητήριο. Οι Γιαπωνέζοι 
καταναλώνουν πάνω από 10 χιλιάδες τόνους το 
χρόνο και πεθαίνουν αρκετοί από τη λαιμαργία 
τους. Στην Ιαπωνία λένε θέλω να φάω fugu αλλά 
δε θέλω να πεθάνω. Μάλλον θα έπρεπε να λένε 
ας φάω fugu κι ας πεθάνω… Η αδηφαγία των 
ανθρώπων δεν έχει όρια..

Όμως δεν είναι μόνο το fugu μια θανατη-

φόρα απόλαυση αλλά και το κρέας και παρά 
τις διεθνείς συστάσεις ότι η υπερ-κατανάλωση 
κρέατος βλάπτει όχι μόνο την υγεία μας αλλά και 
το περιβάλλον, εμείς εξακολουθούμε να το τρώμε 
κατά κόρον.

Η εφημερίδα ΤΑ ΝΕΑ (10-11-10) δημοσίευσε 
ότι μία δεκαετής μελέτη των Εθνικών Ινστιτού-
των Υγείας των ΗΠΑ, που δημοσιεύτηκε στο 
επιστημονικό περιοδικό «The Archives of Internal 
Medicine» αναφέρει ότι οι επιστήμονες κατέληξαν 
στο συμπέρασμα πως όσοι έχουν καθημερινή όρε-
ξη για κόκκινο κρέας (καταναλώνουν κατά μέσο 
όρο 120γρ. ημερησίως) και αλλαντικά, έχουν 
κατά 20% - 40% πιθανότητες να πεθάνουν πρό-
ωρα. Οι ερευνητές μελέτησαν τις αιτίες θανάτου, 
την ηλικία και το διαιτολόγιο 500.000 ανθρώπων. 
Σημειώνεται πως από αυτούς οι περίπου 71.000 
πέθαναν κατά τη διάρκεια της δεκαετίας.

Λάτρεις των ζωικών προϊόντων οι Έλληνες 
και κολλημένοι με το κρέας, όπως αναφέρουν στο 
άρθρο των Νέων, καταναλώνουν 3% περισσότερο 
από τις Διεθνείς συστάσεις και κατέχουν την τρίτη 
θέση στο τοπ των 5 Ευρωπαίων κρεατοφάγων 
με πρώτη την Πορτογαλία και τελευταία την 
Ιρλανδία. 

Ετήσια κατανάλωση κιλών κρέατος κατά 
άτομο: Πορτογαλία 103,5, Αυστρία 101,8, Ελλάδα 
99,6, Μονακό 97 και Ιρλανδία 79,7.

Επισημαίνεται επίσης ότι κατά την κτηνο-
τροφική παραγωγή χρησιμοποιείται το 8% του 
πόσιμου νερού που υπάρχει στον κόσμο..

Στέβια: το φυσικό δεν είναι πάντα αθώο

Η στέβια σαν γλυκαντικό (γλυκοζίτες της στεβιόλης) εμφανίζει αποδεδειγμένα ηπα-
τοτοξικότητα όπως εντοπίζει και η γνωμάτευση της ΕFSA του 2010. Σημαίνει ότι 
μπορεί να επιτραπεί, αλλά σε συγκεντρώσεις χαμηλότερες από εκείνες που θα αρ-
κούσε για να υποκαταστήσει τη ζάχαρη.

Θανατηφόρα απόλαυση
Ο λόγος για το ρεπορτάζ του περιοδικού Plus, που διανέμεται δωρεάν, σχετικά με 
το fugu ή blow fish. Το fugu είναι ένα ψάρι που περιέχει τη δεύτερη πιο δηλητη-
ριώδη ουσία στη φύση, την τετραδοτοξίνη (την πρώτη την περιέχει ένας τροπικός 
βάτραχος). 

Της Ρόζας Μηνακούλη

του Δημήτρη Χρυσαφίδη 
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• Booze Cooperativa | Κολοκοτρώνη 57 
| 10562 | ΑΘΗΝΑ | • ΒΙΟΒΙΖΖ | Εμμανουήλ 
Μπενάκη 98 | 10681 | ΑΘΗΝΑ | • ΚANNABISHOP 
| Χαριλάου Τρικούπη 24 | 10679 | ΑΘΗΝΑ | • 
Φυσιολατρικός & Αθλητικός Σύλλογος “Παιω-
νιος” | Σκούρτου | 30009 | ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑ | • 
Θησαυρός Υγείας | Παπαφλέσσα 26 & Τραλέων 
| 11146 | ΓΑΛΑΤΣΙ | • Kampos biomarket | 
Αρτέμιδος 9 & Λαοδίκης | 16674 | ΓΛΥΦΑΔΑ 
| • Βιβλιοπωλείο Αναγνώστου Δημήτριου | 
Μεγ.Αλεξάνδρου 4 | 51100 | ΓΡΕΒΕΝΑ | • ΕΥΟΙ 
ΒΑΚΧΕ | Αγ.Βαρβάρας 89 | 17237 | ΔΑΦΝΗ | • 
Πρακτορείο διανομής Ελλ.Τύπου “ΕΥΡΩΠΗ” 
| Ελευθερίου Βενιζέλου 5 | 29100 | ΖΑΚΥΝΘΟΣ 
| • Βιολογικά Προιόντα “BIOSHOP” | Σταυρός 
Μπόχαλη | 29100 | ΖΑΚΥΝΘΟΣ | • Φαρμακείο 
Πρόκου Λώρας | Λ.Πρωτόπαππα 14 | 16343 
| ΗΛΙΟΥΠΟΛΗ | • BIOCAFE | Κυπριακού Αγώνα 
15 | 49100 | ΚΕΡΚΥΡΑ | • ΟΙΚΟΖΩΗ | Ιωάννου 
Θεοτόκη 104 | 49100 | ΚΕΡΚΥΡΑ | • Συνεταιρι-
στικό Βιβλιοπωλείο | Ρήγα Φεραίου 10 | 50100 
| ΚΟΖΑΝΗ | • ΑΜΑΛΘΕΙΑ | Αδείμαντου 38 | 20100 
| ΚΟΡΙΝΘΟΣ | • ΚΙΝΗΣΗ ΠΟΛΙΤΩΝ ΚΟΡΙΝΘΟΥ | 
Σεφέρη 8 | | ΚΟΡΙΝΘΟΣ | • Βιολογικά Προιόντα 
| Διονύσου 3 | 15124 | ΜΑΡΟΥΣΙ | • Vitrine Εν-
δύματα παιδικά και γυναικεία | Δεκελείας 114 
| 14341 | Ν. ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑ| & Π.Τσαλδάρη 42 | 
18450 | ΝΙΚΑΙΑ | • Φωτό Έγχρωμον | Αγ.Ι.Πρά-
τσικα 109 | 26332 | ΠΑΤΡΑ | • ΟΙΝΟΧΩΡΟΣ | 
Καποδιστρίου 15 | 18531 | ΠΕΙΡΑΙΑΣ | • EYOI 
EYAN | Αριστοτέλους 9 | 18535 | ΠΕΙΡΑΙΑΣ | • 
Βιβλιοπωλείο “ΒΙΒΛΙΟΠΟΝΤΙΚΑΣ” | Ανδρου 10, 
Ερμούπολη | | ΣΥΡΟΣ | • ΓΑΙΑ | Δημητρακάκη 2 | 
73100 | ΧΑΝΙΑ | • Βιολογικά Προϊόντα “Κήπος 
Αγγέλων” | Χίου 18 | 15231 | ΧΑΛΑΝΔΡΙ | • 
Φυσιολατρικός όμιλος Μυτιλήνης “Υδάτινος” 
| Αεροπόρου Γιανναρέλλη 18 | 81100 | ΛΕΣΒΟΣ 
| • Το Περιβόλι της Οικολογίας | Ανδρέου 
Μεταξά 13-15 | 10681 | ΕΞΑΡΧΕΙΑ | • ΟΙΚΟΖΗΝ 
βιολογικά προϊόντα | Στουρνάρη 36 | | ΑΘΗΝΑ 
| Εμμανουήλ Μπενάκη 26 | 10678 | ΑΘΗΝΑ 
| • BIO-ARMONIA | Αγ.Ιωάννου 43 | 15342 | 
ΑΓ.ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ | • ΝΑΡΑΓΙΕΝΑ | Αιγ.Πελάγους 
85 & Ελβετίας | 15342 | ΑΓ.ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ | • ΒΙΟ 
ΤΡΟΦΗ ΠΗΛΙΟΥ | 28ης Οκτωβρίου 38 | 38333 | 
ΒΟΛΟΣ | • IN VIVO Βιολογικά προϊόντα | Πλ.Δη-
μαρχείου 4 | 60100 | ΚΑΤΕΡΙΝΗ | • ΒΙΟΤΡΟΠΙΟ 
| Καπετάν Κόσυρη 7 | 72100 | Αγ.Νικόλαος 
ΚΡΗΤΗ | • ΠΡΟΠΟΛΙΣ | Παναγούλη 26 | 41222 | 
ΛΑΡΙΣΑ | • ΤΡΟΦΗ & ΥΓΕΙΑ | Ερμού 251 | 81100 
| ΜΥΤΙΛΗΝΗ | • ΠΑΝΤΟΥ | Πλ.Μοδή 4 | 53100 | 
ΦΛΩΡΙΝΑ | • BIOtrofima - Κερασίδης | Δ.Γληνού 
26 | 54249 | ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ | • Ρουσσάκης 
Ιορδάνης Βιολογικά Προϊόντα “Η Φύση” | Εμ-
μανουήλ Παππά 2α | 66100 | ΔΡΑΜΑ | Προύσης 
15 | 66100 | ΔΡΑΜΑ | • Πολυχώρος “Θυμωμένο 
Πορτραίτο” | Καποδιστρίου 20 | 45332 | ΙΩΑΝ-
ΝΙΝΑ | • Χαρίλαος Εργαστήριο Ξηρών Καρπών 
| Βατικιώτου 24 | | ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ | • Γκούσιου 
Αγγελική Βιολογικά Προϊόντα | 14ης Μαϊου 
& Παλαιολόγου | 84435 | ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗ | 
• Βιολογικά Προϊόντα Τσαούση Παναγιώτα | 
Καραϊσκάκη 72 | | ΠΕΤΡΟΥΠΟΛΗ | • Βιόσπορος 
Βιολογικά Προϊόντα | Βορείου Ηπείρου 135 | | 
ΣΕΠΟΛΙΑ | • ΑΓΝΗ ΓΗ Φερτάκης | Λ.Πεντέλης 
104 | | ΒΡΙΛΗΣΣΙΑ | • Βιοσπορά | Γεωργίου 
Παπανδρέου 41 | 14452 | ΜΕΤΑΜΟΡΦΩΣΗ | • Βι-
ολογικό Χωριό | Αγ.Ιωάννου 28 | 16673 | ΒΟΥΛΑ 
| • ΛΕΒΑΝΤΑ Βιολογικά, υγιεινή διατροφή | 
Πλατεία Αγ.Ελεούσας 6 | 17673 | ΚΑΛΛΙΘΕΑ | • 
BIORYTHM Βιολογικά προϊόντα & γεωργικά 
εφόδια | Κ.Γιαμπουδάκη 32 | 74100 | ΡΕΘΥΜΝΟ 
| • Μίνι Μάρκετ Stop & Shop | Χρυσ.Σμύρνης 
10 | 19009 | Ν.ΒΟΥΤΣΑΣ | • Ελίανθος Βιολογικό 
Παντοπωλείο | Αρτάκης 66 | 17124 | Ν.ΣΜΥΡΝΗ 
| • Ηλιαχτίδα Βιολογικά Προϊόντα | Δημοκρί-
του 6 | 32200 | ΘΗΒΑ | • Άρκευθος Βιολογικά 
Προϊόντα | Βασ. Γεωργίου 7 | 16674 | Γλυφάδα 
| • Ασφαλιστικό γραφείο Σάκης Αποστολόπου-
λος | Παλαιάς Καβάλας 212 | | ΠΕΡΙΣΤΕΡΙ | • 
Ιχθυοπωλείο ΤΑ ΔΙΔΥΜΑ | Χαρ.Τρικούπη 40-42 | 
| ΠΕΙΡΑΙΑΣ | • Αποθήκη καλτσών & εσωρούχων 
Ε.ΜΠΑΣΑΚΟΥ | ΙΙας Μεραρχίας 19 | | ΤΕΡΨΙΘΕΑ | 
• Κατάστημα ενδυμάτων Κοσμάς Πανωρίδης 
| Αραπάκη 100 | | ΚΑΛΛΙΘΕΑ | • ALOE FLOWERS 
Κατερίνα Αναστασάκη | Φιλελλήνων 33 | | ΠΕΙ-
ΡΑΙΑΣ | • NATURA SHOP “Το ερμάρι της Ρένας” 
| Σπύρου Μουστακλή 23 | 13121 | ΠΑΡΚΟ ΤΡΙΤΣΙ 
ΙΛΙΟΝ | • Γυναικολογικό ιατρείο Μακρένογλου 
Ανίκητος | Λεωφ. Ιπποκράτους 211 | 18900 
| ΣΑΛΑΜΙΝΑ | • Οδοντοτεχνικό Εργαστήριο | 
Βενιζέλου 92 | 40200 | Ελασσόνα

σημείαδιανομής

15πόλητέχνη

ακτιβισμός

Ο γύρος
του
Κόσμου 
με Ηλιακή 
Ενέργεια

Ανθρώπινη Συμπεριφορά

Τονίζει πως, ό,τι συμβαίνει σή-
μερα στην κοινωνία μας, δεν είναι 
αποτέλεσμα προγενετικά καθορι-
σμένης ανθρώπινης συμπεριφοράς, 
αλλά συνέπεια της επίδρασης του 
περιβάλλοντος και των βιωματικών 
εμπειριών του ατόμου, που ξεκι-
νούν από την περίοδο της εγκυ-
μοσύνης και συνεχίζονται σε όλα 
τα στάδια της ζωής. Το άγχος της 
μητέρας, μπορεί να γεννήσει παιδιά 
με προδιάθεση στον εθισμό. Το ίδιο 
και μετά τη γέννηση, οι εμπειρίες 
που μένουν στη συναισθηματική 
μνήμη του ατόμου, ευθύνονται σε 
μεγάλο βαθμό για τη μελλοντική 
του συμπεριφορά και τους κάθε 
μορφής εθισμούς του. «Τα πάντα 
εξαρτώνται από όλα» όπως έλεγε 
ο Βούδας.

Ο ισχυρισμός επιβεβαιώνεται από 
το γεγονός ότι, ενώ οι πρώτες 
απλές κοινωνίες ήταν ισότιμες και 
μη ανταγωνιστικές, όταν έγιναν 
πολυπληθείς και πολύπλοκες, 
έγιναν και ανταγωνιστικές, βίαιες 
κλπ, σε βαθμό ανάλογο με τις 
δομές και τις ανάγκες τους. Άρα, τα 
συστήματα πεποιθήσεων, συμπερι-
φορών, κοινωνικών και οικογενει-
ακών δομών, κλπ, είναι αυτά που 
οδήγησαν στη σημερινή κατάσταση 
της εκμετάλλευσης του ανθρώπου 
από άνθρωπο.

Οικονομία του Νομισματικού 
Συστήματος

Αναφέρεται στην Αγορά και 
το Νομισματικό Σύστημα. Με την 
Αγορά, ασχολήθηκε πρώτος ο Τζον 
Λοκ εισάγοντας την ιδέα της ιδιο-
κτησίας με προϋποθέσεις, που δεν 

τηρήθηκαν στην πράξη. Ακολούθως 
ο Ανταμ Σμίθ, υιοθέτησε το εμπόριο, 
που με βάση την προσφορά και τη 
ζήτηση, θα ρύθμιζε ως «το αόρατο 
χέρι του θεού» την αγορά. Στην 
πράξη όμως, η αγορά κατέληξε 
αρένα του χρηματοπιστωτικού-
επενδυτικού εμπορίου, όπου τα 
πολλά χρήματα δεν κερδίζονται 
από την παραγωγή, αλλά από την 
αυθαίρετη εμπορία των ίδιων των 
χρημάτων. Αυτές οι νέες μέθοδοι 
πλουτισμού, χωρίς παραγωγή 
αγαθών, οδήγησαν στην κραυγαλέα 
ανισοκατανομή του πλούτου, και 
αντικατέστησαν τα κοινωνικά κριτή-
ρια ευημερίας (προσωπική ευτυχία, 
εμπιστοσύνη, κοινωνική σταθερό-
τητα κλπ) με τους δείκτες (ΑΕΠ, 
χρηματιστηριακός, ανάπτυξης, κλπ), 
που δεν αντικατοπτρίζουν το πραγ-
ματικό επίπεδο της κοινωνίας. 

«Ο προσδιορισμός της 
Ανθρώπινης Αξίας, γί-
νεται πλέον με βάση το 
χρήμα και όχι την ίδια τη 
ζωή».

Έτσι, τη θέση της οικονομίας, 
πήρε η αντιοικονομία, αφού τα 
προϊόντα κατασκευάζονται πλέον με 
την αντοχή που θα συντηρεί τις βιο-
μηχανικές γραμμές παραγωγής και 
το κέρδος, έστω και αν αυτό οδηγεί 
σε κατασπατάληση των φυσικών 
πόρων.

Το Νομισματικό σύστημα από 
την άλλη, το σύνολο δηλ. των 
εργαλείων και πρακτικών των 
πιστωτικών ιδρυμάτων (επιτόκια, 
δάνεια, χρέος, κλπ), παίζει κρίσιμο 
ρόλο στη διαμόρφωση της οικονο-

μίας. Τα μεγάλα κέρδη προέρχονται 
από τους τόκους των δανείων, που 
χορηγούνται με τα χρήματα που 
υπάρχουν, αλλά και με εκείνα που 
δεν υπάρχουν, αφού τα δάνεια και τα 
λοιπά χρηματοπιστωτικά προϊόντα, 
είναι πολλαπλάσια από τα πραγ-
ματικά χρήματα που κυκλοφορούν 
στην παγκόσμια αγορά. Εξ' άλλου 
το ΔΝΤ και η Παγκόσμια Τράπεζα 
που αποτελούν τους πληρεξούσιους 
των διακρατικών και τραπεζικών 
συμφερόντων, δανείζουν τα κράτη 
με τόκους που αυτά δεν μπορούν να 
αποπληρώσουν, γενόμενοι έτσι οι 
μεγαλύτεροι προμηθευτές φτώχειας, 
βίας, κοινωνικών αναταραχών, 
πολέμων και ασθενειών λόγω 
άγχους, σήμερα στον κόσμο. Είναι 
φανερό λοιπόν, ότι το σύστημα δεν 
αναπτύσσεται σε υγιείς βάσεις και 
δεν θα αντέξει για πολύ.

Οι Εφαρμοσμένες Επιστήμες

Λύση στο πρόβλημα, θα μπο-
ρούσαν να δώσουν οι Εφαρμοσμένες 
Επιστήμες, με την ανασχεδίαση της 
παγκόσμιας οικονομίας, βασισμένης 
σ’ ένα παγκόσμιο σύστημα Διαχείρι-
σης Πόρων, Παραγωγής και Διανομής 
των αγαθών, για την κάλυψη των 
αναγκών όλου του πληθυσμού της 
γης, και όχι για το κέρδος. Ο στόχος 
θα είναι να λειτουργήσει μια αληθινή 
οικονομία με παγκόσμια αφθονία, που 
απαλλαγμένη από τη διαφθορά πολι-
τικών και οικονομικών συστημάτων, 
θα βασίζεται στην αειφορία. Βέβαια τη 
μεγαλύτερη αντίσταση σ’ ένα τέτοιο 
Σύστημα Οικονομίας, θα προβάλουν 
οι κυρίαρχες σήμερα ομάδες, που 
για να διαιωνίσουν το είδος τους, θα 
χρησιμοποιήσουν κάθε δύναμη αντί-
στασης. Γι’ αυτό η μετάβαση στη νέα 
εποχή, πρέπει να αρχίσει από το λαό... 

Λέσχη Ανάγνωσης Οικολογικού Βιβλίου

Zeitgeist: Moving Forward

Του Γιώργου Πιστιόλη

Το ντοκυμαντέρ, Zeitgeist: Moving Forward, παρουσιάζει την αναγκαιότητα μετάβασης από το σημερινό νομισματικό μοντέλο της 
παγκόσμιας οικονομίας, σε μια “Οικονομία Βασισμένη στους Πόρους”. Για το σκοπό αυτό εξετάζει τους παράγοντες: Ανθρώπινη Συ-
μπεριφορά, Οικονομία του Νομισματικού Συστήματος και Εφαρμοσμένες Επιστήμες.

Οι δύο θαλασσοπόροι ταξιδεύοντας στα πέλαγα με το 
οικολογικό καταμαράν «Solar Wave» είναι αποφασισμένοι 
να αποδείξουν ότι η οικολογική μετακίνηση αποκλειστικά 
με ηλιακή ενέργεια είναι όχι μόνο βιώσιμη αλλά και άκρως 
συμφέρουσα… Με αφορμή τη διέλευση του πρωτοπο-
ριακού σκάφους από ελληνικά ύδατα, ο καπετάνιος και 
κατασκευαστής του πλοίου έκανε λόγο για ένα εγχείρημα 
που θα φέρει την επανάσταση στην πλεύση και γενικότερα 
στην οικολογική μετακίνηση.

Η περιπέτεια των δύο Αυστριακών άρχισε πριν από 
ακριβώς ένα χρόνο, ξεκινώντας από τη Βόννη, στις όχθες 

του ποταμού Ρήνου, συνέχισαν στο Δούναβη, έπλευσαν 
στα παράλια της Μαύρης Θάλασσας, πέρασαν από την 
Κωνσταντινούπολη και τον Ελλήσποντο και κατέληξαν 
στη Χίο, όπου ξεχειμώνιασαν. 

Τον Μάιο ξεκίνησαν εκ νέου το ταξίδι τους και περνώ-
ντας από τις Κυκλάδες κατέπλευσαν στην Αθήνα. Την πρώτη 
Κυριακή του Ιουνίου διέσχισαν τη διώρυγα της Κορίνθου και 
βρέθηκαν στο Ιόνιο πέλαγος. Μέσα στους επόμενους μήνες 
θα κατευθυνθούν προς το Γιβραλατάρ, θα διασχίσουν τον 
Ατλαντικό και θα καταλήξουν στην Καραϊβική, συνεχίζοντας 
τον περίπλου της υφηλίου με τη δύναμη του ηλίου…

Με μόνο σύμμαχο τον ήλιο 
αποφάσισε να πραγματο-
ποιήσει το γύρο του κόσμου, 
ως ένας σύγχρονος Φιλέας 
Φογκ, ο Αυστριακός Μάικλ 
Κόλερ, μαζί με τη σύζυγό 
του, Χάικε Πάτσελτ. 
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Α υτή είναι η απάντηση 
από αέρος των παιδιών 
της Γάζας απέναντι στην 
«βρώμικη διπλωματία 
των ισχυρών» και την 

υποτελή στάση της ελληνικής κυβέρνησης.

Αυτά τα παιδιά κάποιες μέρες πριν περί-
μεναν ένα πλοίο, από τα δέκα της διεθνούς 
ειρηνιστικής αποστολής «Στόλος της Ελευ-
θερίας ΙΙ – Παραμένουμε Άνθρωποι», που 
κατόρθωσε τελικά να απεγκλωβιστεί από 
την ελληνική απαγόρευση να φανεί στο λι-
μάνι της πατρίδας τους... 

Δυστυχώς ακόμα και αυτό, το γαλλικό 
πλοίο "Αξιοπρέπεια" ("Dignité- Al Karama") 
συνελήφθη τελικά στις 19 Ιουλίου του 2011 
σε διεθνή ύδατα από τον ισραηλινό στρατό, 
και οι 16 επιβάτες του απήχθηκαν - κατά την 
συνήθη πρακτική - από τις ένοπλες δυνάμεις 
και απελάθηκαν στην συνέχεια.

Σε αυτά τα παιδιά οφείλουν να δώσουν 
εξηγήσεις, να απολογηθούν, όσοι συνέπρα-
ξαν στο να μην φτάσει στο λιμάνι η διεθνής 
ειρηνική αποστολή. Θα πρέπει να τους εξη-
γήσουν, γιατί επιτρέπουν και ανέχονται η 
θάλασσα να κουρσεύεται επίσημα από την 
κυβέρνηση του Ισραήλ. Πώς η Μεσόγειος, 
από μέσο επικοινωνίας, ανάπτυξης σχέσεων 
και πολιτισμού, έχει αφεθεί να ξεπέσει και να 
«αξιοποιείται» ως εμπόδιο για τον αποκλει-
σμό τους.

Μπορεί η άρση του ναυτικού αποκλει-
σμού από τον διεθνή ειρηνικό «Στόλο της 
Ελευθερίας ΙΙ – Παραμένουμε Άνθρωποι» 
να μην έγινε αυτή την φορά. Το εγχείρημα 
αυτό όμως φανέρωσε, στα μάτια της κοινής 
γνώμης σε όλο τον κόσμο, το παρασκήνιο 
και τους μηχανισμούς που λειτουργούν στην 
υπηρεσία του «θέλω» της ισραηλινής κυ-
βέρνησης. 

Οι πολίτες σε όλο τον κόσμο, μετά από 
τις δύο προσπάθειες του στόλου της ελευ-
θερίας, είναι πληροφορημένοι τόσο για τον 
παράνομο αποκλεισμό της Γάζας όσο και για 
τις πρακτικές της ισραηλινής κυβέρνησης. 

Όσο θα εξακολουθούν να σιωπούν οι 
«μεγάλοι», και η «επίσημη» διπλωματία 
να κωφεύει στο δίκαιο και την νομιμότητα, 
υποταγμένη στον τρομοκράτη της Μεσογεί-
ου, τόσο η διεθνής διπλωματία των απλών 
ανθρώπων θα φορτώνει καράβια με αλλη-
λεγγύη και δίκαιο για το λιμάνι της Γάζας. 

Ένα λιμάνι που συνεχίζει να μας περιμέ-
νει...

Ιωάννα Κοντούλη

Ε πίσης είχε ενδια-
φέρον η συγκρό-
τηση σε επιτροπές, 
οι αποφάσεις των 

οποίων έπαιρναν την οριστι-
κή τους μορφή μόνο μετά την 
έγκριση της ολομέλειας. 

Η επιλογή της “μη βίας” 
είχε καθοριστική σημασία.

Φυσικά υπήρχαν και οι 
γκρίνιες για “χάσιμο χρόνου”, 
για έλλειψη “ηγετικής ομάδας” 
και οι “ανυπόμονοι” ρωτούσαν 
μονότονα ποιες είναι οι “προ-
τάσεις” της “πλατείας”.

Οι Οικολόγοι Πράσινοι 
(ΟΠ) έχουν επιλέξει τον τρόπο 
λειτουργίας τους. Θα προσπα-
θήσω να δώσω μερικά από τα 
χαρακτηριστικά του καταστατι-
κού τους:

Δεν υπάρχει ηγεσία με 
την μορφή προέδρου, ΓΓ 
κλπ αλλά ένα Πανελλα-
δικό Συμβούλιο (ΠΣ) που 
αποτελείται από 34 μέλη. 
Από αυτά οι περιφερειακές 
οργανώσεις εκλέγουν τα 
25 μέλη και το συνέδριο τα 
υπόλοιπα 9.

Οι περιφέρειες σαφώς 
πριμοδοτούνται σε σχέση με 
το κέντρο όπως και να το εξε-
τάσει κανείς, είτε σε επίπεδο 
πληθυσμού ή σε αριθμό μελών 
των ΟΠ.

Το ΠΣ συνέρχεται μηνιαίως 
και ενδιάμεσα μία Εκτελεστι-
κή Γραμματεία (ΕΓ) -άμεσα 
ανακλητή από το ΠΣ- κάνει τη 
“λάντζα”.

Έχουμε συνέδριο κάθε 
χρόνο και όχι αργότερα από 16 
μήνες. 

Η συμμετοχή στο ΠΣ δεν 
μπορεί να υπερβεί τις τρεις 
συνεχόμενες θητείες. Στην ΕΓ 
τα δύο ημερολογιακά χρόνια. 
Ακολουθεί υποχρεωτική αποχή 
μίας θητείας ή ενός ημερολογι-
ακού χρόνου αντίστοιχα.

Δεν ισχύει ο “δημοκρατικός 
συγκεντρωτισμός”, και τα δι-
καιώματα της μειοψηφίας είναι 
εξασφαλισμένα με δικαίωμα 
δημοσιοποίησης, φυσικά με 
την προϋπόθεση ότι αναφέρε-
ται η γνώμη της πλειοψηφίας.

Οι Πολιτικές Κινήσεις 
(ΠΚ), που χαρακτηρίζονται 
ο πυρήνας των Οικολόγων 
Πράσινων, λειτουργούν με 
συνελεύσεις. Οι συντονιστές 
τους είναι ανακλητοί και η 
εναλλαγή τους καθιερωμένη. 
Οι ΠΚ αποφασίζουν αν και με 

ποια μορφή παρεμβαίνουν στις 
δημοτικές εκλογές.

Οι Περιφερειακές Οργανώ-
σεις είναι αυτές που αποφασί-
ζουν αντίστοιχα για παρεμβά-
σεις σε επίπεδο περιφερειακών 
εκλογών και επιπλέον ορίζουν 
τους υποψηφίους για τις Εθνι-
κές Εκλογές της περιφέρειάς 
τους.

Με εσωτερικό δημοψήφι-
σμα μεταξύ των μελών καθο-
ρίζεται η σειρά των υποψηφίων 
στις Ευρωεκλογές.

Οι βουλευτές και οι 
ευρωβουλευτές των Οικολό-
γων Πράσινων αποδίδουν το 
50% της αποζημίωσης τους 
στο κόμμα, και στο μέσον της 
θητείας τους εναλλάσσονται 
από τον επόμενο υποψήφιο.

Ο στόχος είναι προφανής: 
όχι στο διακύβευμα της “κα-
ρέκλας” και της “εξουσίας”.

Είναι χαρακτηριστικό ότι τα 
όργανα των Οικολόγων Πράσι-
νων έχουν πάντα ζυγό αριθμό 
μελών, για να επιδιώκεται 
επίμονα η συναίνεση...

Προσωπικά νιώθω περή-
φανος που έχουμε ένα τέτοιο 
καταστατικό.

Ιούλης 2011
Αντώνης Ξενικός

Toν περασμένο Μάρτιο μάθαμε για τον ηχογραφημέ-
νο διάλογο μεταξύ των προέδρων 2 ΠΑΕ, που αναφέ-
ρονταν στο στήσιμο του αγώνα μεταξύ των ομάδων 
τους. Πρόσφατα, και ενώ το θέμα φαινόταν να έχει 
ξεχαστεί, έσκασε βόμβα με τις ηχογραφημένες συνο-
μιλίες που αποκάλυψε ο «super κοριός» της ΕΥΠ, και 
τις διώξεις σε βάρος ποδοσφαιριστών, μάνατζερ, πα-
ραγόντων και διαιτητών που άσκησε η εισαγγελέας 
κ. Παπανδρέου για παράνομο στοιχηματισμό, στήσιμο 
αγώνων κτλ

Α πό τους πρωταγωνιστές της υπόθεσης οι κ.κ Μπέ-
ος και Ψωμιάδης, γνώριμοι από το παρελθόν στο 
ποδοσφαιρικό κοινό, άνθρωποι του παρασκηνί-
ου, επαγγελματίες «πρόεδροι» ΠΑΕ, που την πε-
ρασμένη ποδοσφαιρική περίοδο «καθοδήγησαν» 

τον Ολυμπιακό Βόλου και την Καβάλα αντίστοιχα, ομάδες που πρό-
σφατα υποβιβάστηκαν (πρωτόδικα) από την πειθαρχική επιτροπή 
της Super League.

Άλλωστε, το γεγονός πως και οι δύο μεγαλοπαράγοντες έχουν 
διατελέσει πρόεδροι και άλλων ομάδων στο παρελθόν αποδεικνύει 
πως αναλαμβάνουν μια ομάδα ΟΧΙ για συναισθηματικούς λόγους, 
αλλά για να βρίσκονται πάντα σε μάχιμη θέση στο χώρο του πο-
δοσφαίρου, χώρο ιδανικό για παρανομίες και αφορολόγητα κέρδη . 

Χαρακτηριστικό παράδειγμα αυτό του κ.Ψωμιάδη, που όσο ήταν 
πρόεδρος της ΑΕΚ διατυμπάνιζε τα «κιτρινόμαυρα» αισθήματα του, 
ενώ μετά την αποχώρησή του αποκαλύφθηκε η μεγάλη υπεξαίρεση 
χρημάτων από το ταμείο της ΠΑΕ.

Νομίζω πως εκφράζω τα αισθήματα του τυπικού Έλληνα φίλα-
θλου, που απαιτεί να μην μείνουμε στα λόγια αυτή τη φορά και το 
μαχαίρι να φτάσει στο κόκκαλο.

Που απαιτεί να απαλλαχτεί το ποδόσφαιρο από παρουσίες πα-
ρανόμων.

Που απαιτεί να σταματήσουν τα φαινόμενα βίας, προιόν συ-
γκρούσεων ιδιωτικών στρατών και συμφερόντων.

Που απαιτεί ν’ αλλάξουμε και εμείς την οπαδική νοοτροπία, 
υπέρ της φίλαθλης ιδιότητας και του «ευ αγωνίζεσθαι». 

Είναι η ευκαιρία λοιπόν; Βρισκόμαστε μπροστά στη μεγάλη ευ-
καιρία της «κάθαρσης» για το ποδόσφαιρό μας ή σε λίγο θα ξεχαστεί 
η υπόθεση, όπως έχει ξαναγίνει στο παρελθόν;;;

Ας είμαστε επιφυλακτικοί, γιατί το ποδόσφαιρο αποτελεί τη μι-
κρογραφία της κοινωνίας και του πολιτισμού μας, και δυστυχώς ....
στη χώρα μας ξεχνάμε γρήγορα.

Άκης Νικολακόπουλος

Στις 28 Ιουλίου, 4000 χαρταετοί γέμισαν τον ουρανό της Γάζας. Τα παιδιά της Γάζας έφτιαξαν τα ίδια τους 
χαρταετούς, χρησιμοποιώντας τα τέσσερα βασικά χρώματα της παλαιστινιακής σημαίας, και πάνω έγραψαν 
συνθήματα για την άρση του αποκλεισμού της Γάζας.

Γάζα, το λιμάνι που περιμένει...

Ο τρόπος λειτουργίας της “πλατείας” έκανε ιδιαίτερη εντύπωση. Πολλοί μίλησαν με θαυμασμό για τις συνε-
λεύσεις και θυμήθηκαν την Αθηναϊκή Δημοκρατία. Άρεσε η επιλογή του κάθε ομιλητή με κλήρωση όπως η 

τήρηση σχολαστικά του χρόνου παρέμβασης.

Η “ΠΛΑΤΕΙΑ” και οι
ΟΙΚΟΛΟΓΟΙ ΠΡΑΣΙΝΟΙ

Ο κοριός, τα 
στημένα και 
άλλες παράξενες 
ποδοσφαιρικές 
ιστορίες... 

Από την πρόσφατη διαμαρτυρία των ΟΠ στο 
Σύνταγμα για τα αυθαίρετα


