15ο Τεύχος | Σεπτέμβριος 2007

“ΕΥΠΛΟΙΑ”

e - ΠΕΡΙΟΔΙΚΟ ΤΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ

Ποιοι Είμαστε

Τα ανθρωπογενή συστήματα του νησιωτικού πολιτισμού λειτούργησαν σταθερά και
δημιουργικά επί πολλές χιλιετίες. Σήμερα όμως η ισορροπία αυτή διαταράσσεται από μιαν
«άγρια ανάπτυξη» που δεν έχει αρχή και τέλος. Αν και διενεργείται στο όνομα της
ευημερίας, καταστρέφει τη βάση της ευημερίας αυτής, και, ακόμη χειρότερα, απειλεί την
υγεία και αυτή τη ζωή των κατοίκων των νησιών.
Εμείς, πολίτες μέλη του «ΔΙΚΤΥΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ» που μένουμε στα νησιά, είτε γιατί
γεννηθήκαμε εδώ, είτε γιατί το διαλέξαμε, πιστεύουμε ότι είναι καιρός να σταματήσει αυτή
η καταστροφή.

Τεύχος 15ο - Σεπτέμβριος 2007, μήνας εκλογών

Περιεχόμενα

ΚΕΙΝΟ ΠΟΥ ΜΕ ΤΡΩΕΙ
ΚΕΙΝΟ ΠΟΥ ΜΕ ΣΩΖΕΙ
ΕΙΝΑΙ Π’ ΟΝΕΙΡΕΥΟΜΑΙ…
-

Ο Καραγκιόζης γεωπόνος και το κολλητήρι βιολόγος
Ο Καραγκιόζης διερμηνέας (τουριστική κωμωδία)
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ΙΔΕΕΣ

- Οι εγγενείς ηθικές αξίες στη Βαθιά Οικολογία και τη Θεωρία της Βιώσιμης Ανάπτυξης
με ειδική αναφορά στον Arne Naess
, της Αλέξας Τσερώνη
- Η Κοινωνική Οικολογία και ο Κομμουναλισμός του Murray Bookchin , του Αλκιβιάδη Κ.
Γούναρη
- Τεχνολογία και Οικολογία: Η αναγκαιότητα της σύγκρουσης και η σύγκρουση των
αναγκών
, του Παναγιώτη Πέρρου
- Οικολογία και φιλοσοφία , Νίκος Μάλλιαρης
- Οικολογία: Σκέψη ή Αντισκέψη;
- Η Οικολογική Ηθική και ο Holmes Rolston , τoυ Παναγιώτη Πέρρου
- Πότε ήρθαν στην Ελλάδα τα αποδομητικά πουλιά; Του Θ. Δ. Παπαγγελή
- Ο μυστικός κήπος. Η επιστροφή στην Αίγινα και το πνεύμα των τόπων , του Νίκου
Μπακουνάκη
- Ο ρόλος της Δικαιοσύνης στην Βιώσιμη Ανάπτυξη , του Μιχαήλ Δεκλερή
- Το ανέφικτο του χωρικού σχεδιασμού και η καταστροφή του περιβάλλοντος , του
Ηρακλή Πιτσιλαδή
- Η περιβαλλοντική αυθαιρεσία γεννά πλέον την αυτοδικία , του Γιώργου Βότση
- Πληρώνουμε την τιμή της «ανάπτυξης» , του Τάκη Φωτόπουλου
- Δεν αδειάζεις τους ωκεανούς με ένα κουτάλι της σούπας (για το άτοπο της
αντιμετώπισης των εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου)
, του ΝΜΖ
- Νιλ Πόστμαν: Ο πολιτισμός της τηλεόρασης
- "Η εποχή μας είναι η πρώτη που ζητάει την ομογενοποίηση όλων των ανθρώπων ως
προϋπόθεση ύπαρξης"
, επιμέλεια Θανάσης Γιαλκέτσης

ΘΑΛΑΣΣΑ, ΘΑΛΑΣΣΑ

-

Μια θάλασσα ρύπανση , του Νίκου Λεοντόπουλου
Ένα πέλαγος που απειλείται , του Θοδωρή Τσιμπίδη
SOS από το «Αρχιπέλαγος» για τις ανεξέλεγκτες ρότες , του Γιώργου Αποστολίδη
Υδάτινη χωματερή ο Θερμαϊκός , της Ντίνας Καρατζίου
Σαρωνικός: Kοιτίδα πολιτισμού υπό εξαφάνιση , τoυ Πέτρου Θέμελη
Αποκάλυψη: Σκοτώνουν με μαζούτ τα λιμάνια του Αιγαίου
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-

Ο ρυπαίνων πληρώνει, το περιβάλλον... δεν εισπράττει , του Γιώργου Λιάλου

ΝΗΣΟΙ, ΕΡΗΜΟΝΗΣΟΙ & ΒΡΑΧΟΝΗΣΙΔΕΣ

- Τράπεζα Σπόρων Αιγαίου
- Τα φουρνιά του Αιγαίου , Τζώρτζης Μακρυωνίτης
- Οι παραλίες μας κινδυνεύουν... Του Μιχαλιάδη Μιχάλη
- Πολύ - πολυκατοικίες στη Σύρο βάζουν σε δοκιμασία την Τοπική Αυτοδιοίκηση , του
Γιάννη Ρουσσουνέλου

ΠΟΡΕΙΕΣ & ΡΟΤΕΣ

- Από τον Όμηρο στα 4Χ4
- «Aργές πόλεις» χωρίς αυτοκίνητα και θόρυβο
- Οι Φίλοι του Ποδήλατου
- Π Ε Ζ Η: Η κίνηση για την προστασία των δικαιωμάτων των πεζών
- Oι STREETPANTHERS, μια παρέα Σαλονικιών που «βγήκαν στην παρανομία", όταν η
ζωή των πεζών στην πόλη είχε φτάσει στο απροχώρητο

GREEN BUSINESS (ΤΟ ΠΡΑΣΙΝΟ ΕΠΙΧΕΙΡΕΙΝ)
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- Διατροφική τρομοκρατία
- Επενδύσεις 1 δισ. ευρώ στην ΠΡΑΣΙΝΗ ΑΓΟΡΑ , της Δήμητρας Σκούφου & Γιώργου
Φιντικάκη
- Βιολογικά προϊόντα - Υπερδιπλάσιες οι τιμές από τα συμβατικά τρόφιμα , της Μάχης
Τράτσα
- Αυξάνονται οι επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται στην παραγωγή «πράσινων»
γαλακτοκομικών

ΣΥΝΕΧΙΖΕΤΑΙ…
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