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Эфрлона
e - ΠΕΡΙΟΔΙΚΟ "ΕΥΠΛΟΙΑ’’

Νοέμβριος 2007

17ο τεύχος

ΝΗΣΙΑ ΑΙΓΑΙΟΥ - ΦΕΡΟΥΣΑ Ή ΘΝΗΣΚΟΥΣΑ ΙΚΑΝΟΤΗΤΑ;

"Θα πρέπει σε όλους μας τους σχεδιασμούς, σε όλες μας τις ενέργειες

να κυριαρχεί η ιδέα των "ορίων", της φέρουσας ικανότητας των

οικοσυστημάτων μας και του "φόβου θεού" επειδή πάντοτε

δρούμε και επεμβαίνουμε εντός του Οίκου Του".
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- νησιωτικότητα -

- insularity -

- Πανεπιστήμιο Αιγαίου: Τα νησιά της ευρωπαϊκής κοινότητας και η σημασία του
νησιωτικού χώρου
- Για μια ευρωπαϊκή πολιτική νησιών , του Γιάννη Σπιλάνη
- Τα Προβλήματα του Νησιωτικού Χώρου , της Διονυσίας Μουσούρα
- Παγκόσμιο ενδιαφέρον για τη νησιωτικότητα , του Γιάννη Βρούτση
- Έκθεση του Ν. Σηφουνάκη για την προστασία της ευρωπαϊκής φυσικής,
αρχιτεκτονικής και πολιτιστικής κληρονομιάς των νησιωτικών περιοχών
, του Κωστή
Γεραρή

- Φέρουσα Ικανότητα - Capacitatea Admisibila -

- Taşıma Kapasitesini - Carrying Capacity -
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- laikomąją gebą -

- Φέρουσα ή Θνήσκουσα Ικανότητα , της Εύπλοιας
- Πόση «ανάπτυξη» μπορούν ακόμη να αντέξουν τα νησιά μας; Της Γιολάντας Ζιάκα
- Φέρουσα ικανότητα και ενεργειακή Διασύνδεση των νησιών , της Εύπλοιας
- Οι ιδέες της Βιοπολιτικής στην Ελληνική Νομοθεσία και Νομολογία , του Ιωάννη
Σαρμά
- Εφαρμογή Φέρουσας Ικανότητας στο νησί της Ρόδου , του Αλέξανδρου Π. Σπυράτου
- Καταστροφική για τα νησιά η μεταφορά ενέργειας από την ηπειρωτική χώρα , της
Χαράς Πελεκάνου

- πωλείται το Αιγαίο -

- Πωλείται το Αιγαίο
- Μια τρύπα στο νερό , της Εύπλοιας
- Οι φυσικοί πόροι και η οικονομία. Περί... περιβαλλοντικού α-πολιτισμού και
υπ-ανάπτυξης (ή αλλιώς: μακρινός ο κήπος, ακριβά τα λάχανα)
- ΌΛΑ ΓΙΑ ΤΟΝ ΤΟΥΡΙΣΜΟ: Αεροδρόμια, Ελικοδρόμια, Υδροδρόμια,
- Διαμετακομιστικά Λιμάνια, Διεθνείς Κόμβοι, Μαρίνες, Αλιευτικά Καταφύγια,
Προβλήτες για τα κρουαζιερόπλοια
, της Εύπλοιας
- Τουρισμός και Βιωσιμότητα σε οικολογικά ευαίσθητες περιοχές , του Μιχάλη Μοδινού
-

ICOMOS - Ελληνικό Τμήμα. Η Χάρτα του Πολιτιστικού Τουρισμού
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- Παγκόσμιος Οργανισμός Τουρισμού. Παγκόσμιος Κώδικας Ηθικών Αρχών για τον
Τουρισμό
- Λέσβος - Κείμενο Αρχών για τον Τουρισμό , τoυ Σπύρου Ευστρατίου
- Χίος - Aνεφάρμοστη πρακτικά η επέκταση του αεροδρομίου
- Νάξος - Ενάντια στο μεγάλο αεροδρόμιο στη Νάξο , της Περιβαλλοντικής Κίνησης
Νάξου
- Εφαρμογή της Τοπικής Ατζέντας 21 , του Απόστολου Χατζηπαρασκευαϊδη

«ΑΠΟΣΤΕΙΛΑΤΕ ΑΛΕΥΡΑ Ή ΦΕΡΕΤΡΑ»

Στο παράδειγμα της "Εύπλοιας" για το νησί της Σύρου που ακολουθεί γίνεται απτό και
κατανοητό τι σημαίνει "Φέρουσα Ικανότητα" και ποια είναι τα «όρια αντοχής των νησιών».
Η Σύρος, ένα μικρό νησί με υπέρογκο πληθυσμό σε σχέση με τους πόρους της, βίωσε με τον
πιο σκληρό και απάνθρωπο τρόπο την καταστροφή στην περίοδο της Κατοχής, όταν δεν
μπόρεσε να θρέψει τους κατοίκους της που πέθαιναν κατά χιλιάδες από ασιτία...

Η περίπτωση της Σύρου, ένα παράδειγμα προς αποφυγήν
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- Σύρος – 1941. Θάνατοι από πείνα
- Σύρος – 1994. Ο Τοπικός Περιβαλλοντικός Χάρτης του νησιού (ένα συμβόλαιο
- αρχών της τοπικής κοινωνίας ενάντια στην «Άγρια Ανάπτυξη» που κατέληξε
κουρελόχαρτο)
- Σύρος – 1996. Ειδική Χωροταξική Ζ.Ο.Ε.
- Σύρος – 2000. Παράνομη εγκατάσταση αιολικού πάρκου σε περιοχή Natura
- Σύρος – 2000. Η Ερμούπολη καταστρέφεται οικιστικά
- Σύρος – 2001. Ενέργειες των τοπικών αρχών για να καταστεί το αεροδρόμιο διεθνές
με στόχο τις πτήσεις τσάρτερ και τον τουρισμό πακέτο
- Σύρος – 2003. Ολοκληρωμένη πρόταση για καταφύγιο άγριας ζωής σε ώτα μη
ακουόντων
- Σύρος – 2003. Παντού στο νησί φυτρώνουν παράνομοι δρόμοι
- Σύρος – 2004. Το νησί χτίζεται χωρίς σχέδιο και υποδομές απ’ άκρου εις άκρον
- Σύρος – 2005. Mαντρόνια Βάρης: Οι τοπικές αρχές αποφασίζουν και διατάσσουν να
η Βιομηχανική Ζώνη
δημιουργηθεί και 3
- Σύρος – 2007. Ο Δήμαρχος Ποσειδωνίας σηκώνει τα χέρια ψηλά επειδή δεν μπορεί
να αντεπεξέλθει στην άγρια οικιστική οικοδόμηση του νησιού
- Σύρος – 2007. Το νησί δεν είναι σε θέση να διαχειρισθεί τα σκουπίδια του
- Σύρος – 2007. Η ΔΕΗ συνεχίζει να καίει παράνομα μαζούτ εις βάρος της υγείας των
κατοίκων

συνεχίζεται…
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