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ΕΥΠΛΟΙΑ

ΤΟ e-ΠΕΡΙΟΔΙΚΟ ΤΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ

22ο Τεύχος

Δεκέμβριος 2008

ΠΕΡΙ ΑΝΕΜΟΓΕΝΝΗΤΡΙΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΩΝ ΔΑΙΜΟΝΙΩΝ…

Κάντε ΚΛΙΚ εδώ για να κατεβάσετε την "Κριτική Ανάλυση της Βιωσιμότητος του Ειδικού
Χωροταξικού Σχεδίου για τις Α.Π.Ε.

Θέσεις για το θέμα της αιολικής ενέργειας, της Εύπλοιας
Ευρωπαϊκός Συνασπισμός κατά των αιολικών πάρκων
Σημαντική απόφαση του ΣτΕ για το αιολικό πάρκο στο Λεωνίδιο

Χωροταξικό ΑΠΕ , του Δικτύου Αιγαίου

ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΓΙΑ ΤΑ ΑΙΟΛΙΚΑ ΠΑΡΚΑ

ΠΕΡΙ ΚΑΛΙΚΑΝΤΖΑΡΩΝ ΤΟΥ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ…
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- Κριτική στο Χωροταξικό του Τουρισμού από τα Δίκτυα των Περιβαλλοντικών
Οργανώσεων της Ελλάδας
-

Επιμελητήριο Περιβάλλοντος - Κριτική του Χωροταξικού Σχεδίου για τον Τουρισμό

- Κοινές θέσεις 10 περιβαλλοντικών οργανώσεων επί του υπό συζήτηση ΕΧΠ για τον
Τουρισμό
-

Αιγαίο – Κτιζομάνια, Κτιζοφρένεια, της “Εύπλοιας”

-

Τρεις υπουργοί και μια κηδεία, ο ΙΟΣ του Σαββάτου

- Το Χωροταξικό του Τουρισμού: Στόχος η βιώσιμη ανάπτυξη ή η ενίσχυση του
κατασκευαστικού τομέα;
Του Γιάννη Σπιλάνη
- Η αβάστακτη ελαφρότητα του Ειδικού Πλαισίου της βαριάς βιομηχανίας του
ελληνικού Τουρισμού
, της Ελένης Καπετανάκη-Μπριασούλη
-

Τουρισμός και χωροταξία , του Νικηφόρου Μπαλατσινού

- Τουρισμός, παραθερισμός και χωροταξία: Διλήμματα και προκλήσεις , της Μάρθας
Χουσιανάκου
- Οικολόγοι - Πράσινοι: Πράσινος Τουρισμός, ο καλύτερος προορισμός
- ΠΑΣΟΚ: Για το Εθνικό Χωροταξικό Πλαίσιο για τον Τουρισμό
- ΣΥΝΑΣΠΙΣΜΟΣ: Δίδεται η χώρα αντιπαροχή
- Ριζοσπάστης: Ειδικό χωροταξικό σχέδιο για τον Τουρισμό , του Νίκου Περπέρα
- Κ.Ο.Ε.: Tουρισμός για το διεθνές κεφάλαιο , του Βασίλη Χατζηλάμπρου
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- Τ.Ε.Δ.Κ. Κυκλάδων: Να αποσυρθεί το Ειδικό Χωροταξικό Πλαίσιο του Τουρισμού

Εδώ μπορείτε να δείτε το περσινό 14ο Τεύχος της “Εύπλοιας”
και τη θύελλα αντιδράσεων που προκάλεσε το νομοσχέδιο για τον Τουρισμό

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.
Μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας στη διεύθυνση ntzimop@sch.gr
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