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η ώρα είναι

Πώς η κλιματική αλλαγή γεννά νέες μορφές
πολέμου
Ο ΚΑΙΡΟΣ
Δεδομένου ότι δεν είναι πλέον
δυνατόν να αμφισβητηθούν οι
επιπτώσεις των ανθρώπινων
δραστηριοτήτων στο κλίμα, οι
ηγέτες του πλανήτη συναντιόνται
στο Παρίσι, για την 21η Σύνοδο
των Ηνωμένων Εθνών για το
Κλίμα (COP21). Ωστόσο, δεν
φαίνεται να έχουν
συνειδητοποιήσει σε ολόκληρη την έκτασή του το πρόβλημα, τη στιγμή ακριβώς
που πολλαπλασιάζονται τα κλιματικά ατυχήματα. Για παράδειγμα, ενδέχεται οι
κακές σοδειές στην Κίνα να έχουν υποδαυλίσει τις «αραβικές ανοίξεις».
Την περίοδο 2006–2011, η Συρία γνώρισε τη μεγαλύτερη διάρκεια ξηρασίας και τη
μέγιστη απώλεια σοδειάς αγροτικών προϊόντων που καταγράφηκε ποτέ από την
εποχή των πρώτων πολιτισμών που έκαναν την εμφάνισή τους σε αυτό που
αποκλήθηκε «Γόνιμη Ημισέληνος» (1). Από τα 22 εκατομμύρια του πληθυσμού της
χώρας, 1,5 εκατομμύριο άτομα (αγρότες, κτηνοτρόφοι και οι οικογένειές τους)
επλήγησαν από την ερημοποίηση (2) κι εγκατέλειψαν μαζικά τη γη τους
καταφεύγοντας στις πόλεις (3). Η έξοδος αύξησε τις εντάσεις που είχε ήδη
πυροδοτήσει το κύμα των Ιρακινών προσφύγων που είχε καταφύγει εκεί μετά την
αμερικανική εισβολή στο Ιράκ, το 2003. Επί δεκαετίες, το μπααθικό καθεστώς της
Δαμασκού είχε παραμελήσει τον φυσικό πλούτο της χώρας, είχε επιδοτήσει τις
καλλιέργειες σίτου και βαμβακιού που χρειάζονται μεγάλες ποσότητες νερού και είχε
ενθαρρύνει αναποτελεσματικές τεχνικές άρδευσης. Η υπερβόσκηση κι οι
δημογραφικές πιέσεις ενέτειναν αυτές τις διαδικασίες. Έτσι, την περίοδο 2002 – 2008,
οι υδάτινοι πόροι της χώρας είχαν μειωθεί κατά το ήμισυ.
Η κατάρρευση του γεωργικού συστήματος της Συρίας οφείλεται σε έναν πολύπλοκο
συνδυασμό παραγόντων. Σε αυτούς συγκαταλέγονται και η κλιματική αλλαγή, η κακή
διαχείριση των φυσικών πόρων και η δημογραφική δυναμική. Ο Φρανσέσκο Φέμια και
η Κάιτλιν Γουέρελ από το Κέντρο για το Κλίμα και την Ασφάλεια, εκτιμούν ότι ο
«συνδυασμός των οικονομικών, κοινωνικών, κλιματικών και περιβαλλοντικών
αλλαγών διάβρωσε το κοινωνικό συμβόλαιο που είχε συναφθεί ανάμεσα στους
πολίτες και στην κυβέρνησή τους, λειτούργησε ως καταλύτης για τα κινήματα της
αντιπολίτευσης και υπονόμευσε αμετάκλητα τη νομιμοποίηση της εξουσίας του
Άσαντ» (4). Κατά τη γνώμη τους, η εμφάνιση της Οργάνωσης του Ισλαμικού Κράτους
και η εξάπλωσή της στη Συρία και στο Ιράκ οφείλονται εν μέρει στην ξηρασία. Κι αυτή
η ξηρασία δεν εντάσσεται μονάχα στο πλαίσιο της φυσικής μεταβλητότητας του
κλίματος. Πρόκειται για μια ανωμαλία: η επιθεώρηση της αμερικανικής Ακαδημίας των
Επιστημών εκτιμά ότι «η αλλαγή του επιπέδου των βροχοπτώσεων στη Συρία
συνδέεται με τη μέση αύξηση της στάθμης της θάλασσας στην Ανατολική Μεσόγειο,
σε συνδυασμό με τη μείωση της υγρασίας του εδάφους. Κανένα φυσικό αίτιο δεν
περιλαμβάνεται σε αυτές τις τάσεις, ενώ η ξηρασία και η υπερθέρμανση
επιβεβαιώνουν τα κλιματικά μοντέλα με τα οποία επιχειρείται η αντιμετώπιση της
http://radiothi.blogspot.com/2015/12/blogpost.html
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αύξησης των εκπομπών αερίων που συμβάλλουν στο φαινόμενο του θερμοκηπίου»
(5).
Στην Ανατολική Κίνα, κατά τη διάρκεια του χειμώνα του 2010 – 2011, η απουσία
βροχοπτώσεων, σε συνδυασμό με τις αμμοθύελλες, οδήγησε την κυβέρνηση του
Γουέν Ζιαμπάο να εκτοξεύσει ρουκέτες προς τα σύννεφα, ελπίζοντας ότι θα
πυροδοτήσει βροχές. Η ξηρασία είχε αλυσιδωτές επιπτώσεις, οι οποίες ξεπέρασαν
κατά πολύ τα σύνορα της χώρας. Πράγματι, η απώλεια της σοδειάς υποχρέωσε την
Κίνα να αγοράσει σιτάρι από την παγκόσμια αγορά. Η εκτίναξη της τιμής του σιταριού
που προκλήθηκε σε παγκόσμιο επίπεδο, τροφοδότησε τη δυσαρέσκεια των λαϊκών
στρωμάτων στην Αίγυπτο, τον μεγαλύτερο εισαγωγέα σιταριού διεθνώς. Εκεί, τα
νοικοκυριά διαθέτουν συχνά περισσότερο από το ένα τρίτο του εισοδήματός τους για
την αγορά τροφίμων. Ο διπλασιασμός της τιμής του σιταριού –η οποία πέρασε από
157 δολάρια ανά τόνο το 2010, στα 326 δολάρια τον Φεβρουάριο του 2011 έγινε
ιδιαίτερα αισθητός σε αυτήν τη χώρα που εξαρτάται ιδιαίτερα από τις εισαγωγές ειδών
διατροφής. Η τιμή του ψωμιού τριπλασιάστηκε, γεγονός το οποίο αύξησε τη λαϊκή
δυσαρέσκεια απέναντι στο αυταρχικό καθεστώς του προέδρου Χόσνι Μουμπάρακ.
Την ίδια περίοδο, οι σοδειές σιταριού, σόγιας και καλαμποκιού στο νότιο ημισφαίριο
επλήγησαν από τη Νίνια, ένα σοβαρό κλιματικό φαινόμενο που πυροδότησε ξηρασία
στην Αργεντινή και κατακλυσμιαίες βροχές στην Αυστραλία. Σε ένα άρθρο τους στην
επιθεώρηση Nature, οι Σόλομον Χσιάνγκ, Κάιλ Μενγκ και Μαρκ Κέιν απέδειξαν ότι
υπάρχει συσχετισμός ανάμεσα στους εμφυλίους πολέμους και στο φαινόμενο της
Νότιας Διακύμανσης του Ελ Νίνιο (ENSO), το οποίο, κάθε τρία έως έξι χρόνια,
προκαλεί συσσώρευση θερμών θαλασσίων μαζών κατά μήκος των ακτών του
Ισημερινού και του Περού, καθώς επίσης και αναστροφή των αληγών ανέμων στον
Ειρηνικό Ωκεανό, οι οποίοι συνδέονται με σημαντικές μετεωρολογικές αναστατώσεις
σε παγκόσμια κλίμακα (6). Σύμφωνα με τα συμπεράσματα του Χσιάνγκ και των
συναδέλφων του, η πιθανότητα ξεσπάσματος εμφύλιων συγκρούσεων διπλασιάζεται
κατά τη διάρκεια των φαινομένων ENSO. Πρόκειται για την πρώτη απόδειξη του
γεγονότος ότι η σταθερότητα των σύγχρονων κοινωνιών εξαρτάται σημαντικά από το
παγκόσμιο κλίμα.
Η κλιματική αλλαγή έχει μετατραπεί σε «πολλαπλασιαστή απειλών» και τροποποιεί
την πορεία των διεθνών σχέσεων. Τη hard security, η οποία αποτελεί κληρονομιά του
ψυχρού πολέμου, διαδέχεται η natural security, μια έννοια η οποία δημιουργήθηκε
από Αμερικανούς στρατιωτικούς που συνεργάστηκαν στους κόλπους του Κέντρου για
μια Νέα Αμερικανική Ασφάλεια. Αυτή η δεξαμενή σκέψης δημιουργήθηκε το 2007 για
να αντικρούσει τον κλιματικό σκεπτικισμό των νεοσυντηρητικών και για να εντοπίσει
τις αναδυόμενες παγκόσμιες απειλές.
Οι αιτίες της περιβαλλοντικής ανασφάλειας δεν είναι πλέον δυνατόν να περιορίζονται
στα καθαρά εξωγενή και φυσικά στοιχεία, όπως οι εκρήξεις ηφαιστείων, οι σεισμοί και
τα τσουνάμι. Οι ανθρώπινες δραστηριότητες, η επιτάχυνση των παραγωγικών κύκλων
και η παγκοσμιοποίησή τους συμβάλλουν στην αποσταθεροποίηση του κλίματος. Ο
νεολογισμός «ανθρωπόκαινος» περίοδος υποδηλώνει αυτό το υπέρμετρο οικολογικό
αποτύπωμα των βιομηχανικών κοινωνιών πάνω στο γήινο σύστημα.
Στην Αρκτική, όπου οι πάγοι ενδέχεται να έχουν λειώσει εντελώς μέχρι τα τέλη του
αιώνα και όπου οι συνέπειες της υπερθέρμανσης του παγκόσμιου κλίματος είναι δύο
φορές εντονότερες απ’ οπουδήποτε αλλού, οι διεκδικήσεις για τη χάραξη νέων
χερσαίων και θαλάσσιων συνόρων αναζωπυρώνουν τις εντάσεις ανάμεσα στις χώρες
που γειτονεύουν με τον Βόρειο Πόλο (7). Η Ρωσία, η οποία εξερευνά την Αρκτική εδώ
και αιώνες, είναι η μόνη χώρα που διαθέτει πυρηνικά παγοθραυστικά. Αυτή τη στιγμή,
στα ναυπηγεία της Αγίας Πετρούπολης κατασκευάζεται ένα γιγάντιο μοντέλο πλοίου
αυτού του τύπου, το οποίο θα καθελκυστεί το 2017 (8).
Η Μόσχα ανανεώνει επίσης τον στόλο των πλήρως αθόρυβων υποβρυχίων τέταρτης
γενιάς που διαθέτει, τα οποία είναι σε θέση να εκτοξεύσουν πυραύλους που φέρουν
πυρηνικές κεφαλές. Από την πλευρά των Αμερικανών, το άνοιγμα της Αρκτικής
παρουσιάζεται τόσο ως ανέλπιστη εμπορική ευκαιρία απέναντι στην Ασία, όσο και ως
μια δυνατότητα για ασφαλή πρόσβαση σε νέους ενεργειακούς πόρους (9).
Η τήξη των πάγων της Αρκτικής επιβάλλει τις δικές της ιδιαίτερες συστημικές
επιπτώσεις. Η διακύμανση του πολικού στροβίλου, του παγωμένου ρεύματος αέρος
που διατρέχει τον Βόρειο Πόλο, εξηγεί το κύμα ψύχους που ενέσκηψε στη Βόρειο
Αμερική κατά τη διάρκεια του χειμώνα 20132014. Όπως παρατηρεί ο ειδικός σε
ζητήματα στρατιωτικής στρατηγικής Ζαν Μισέλ Βαλαντέν, «η αλληλεπίδραση που
υπάρχει ανάμεσα στην Αρκτική και στην υπερθέρμανση του πλανήτη είναι κάτι το νέο
http://radiothi.blogspot.com/2015/12/blogpost.html
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στην ιστορία της στρατηγικής, επειδή μετατρέπει τη συνάντηση γεωγραφίας και
γεωφυσικής που πραγματοποιείται σε αυτήν την περιοχή, σε μια νέα και παράξενη
εξουσία, την οποία ονομάζουμε “περιβαλλοντική εξουσία της Αρκτικής”. Αυτή η
εξουσία ασκείται σε πλανητική κλίμακα με μαζικές συνέπειες» (10).
Βέβαια, η τελευταία έκθεση της Διακυβερνητικής Ομάδας Εμπειρογνωμόνων για την
Κλιματική Αλλαγή (IPCC ή GIEC στη γαλλική γλώσσα) υπογραμμίζει ότι δεν υπάρχει
καμία τεκμηριωμένη θεωρία, η οποία να μας επιτρέπει να υποστηρίξουμε ότι ενδέχεται
να ξεσπάσουν ένοπλες συγκρούσεις στο Βόρειο Πόλο. Η τήξη των πάγων θα
καταδείξει τον βαθμό της σταθερότητας των θεσμών που αποσκοπούν στη
συνεργασία των χωρών που συνορεύουν με τους πόλους, όπως, για παράδειγμα, του
Συμβουλίου της Αρκτικής. Οι σχέσεις αιτίου – αιτιατού αποδεικνύονται σύνθετες και
ασταθείς, ενώ εξελίσσονται συνεχώς: οι συνέπειες της υπερθέρμανσης του πλανήτη
επηρεάζουν με αρνητικό τρόπο τις κοινωνίες ανάλογα με την ανθεκτικότητα των
κυρίαρχων σε αυτές πολιτικών, οικονομικών και κοινωνικών συστημάτων (11).
Στο βιβλίο του «Climate Wars», ο δημοσιογράφος Γκβύν Ντάιερ περιγράφει έναν
κόσμο όπου η υπερθέρμανση του πλανήτη επιταχύνεται και όπου οι πρόσφυγες,
θύματα των λιμών που προκαλεί η ξηρασία ή διωγμένοι από τη γη τους από την
άνοδο της στάθμης της θάλασσας, προσπαθούν να φτάσουν μέχρι το Βόρειο
Ημισφαίριο. Την ίδια στιγμή οι τελευταίες χώρες οι οποίες εξακολουθούν να έχουν
αυτάρκεια τροφίμων και που βρίσκονται σε υψηλότερο γεωγραφικό πλάτος, οφείλουν
να αμυνθούν, ακόμα και καταφεύγοντας στη χρήση πυρηνικών όπλων απέναντι σε
γείτονες οι οποίοι γίνονται ολοένα και περισσότερο επιθετικοί, καθώς η Νότια Ευρώπη
και οι όχθες της Μεσογείου έχουν πλέον μετατραπεί σε έρημο (12).
Απέναντι σε αυτό που ορισμένοι επιστήμονες αποκαλούν «ανθρωπογενή κλιματική
διαταραχή», η «γεωμηχανική» (δηλαδή, η ηθελημένη παρέμβαση για ανακοπή της
αύξησης της θερμοκρασίας του πλανήτη) προσπαθεί να ελέγξει το κλίμα της γης.
Συνίσταται σε ένα σύνολο τεχνικών οι οποίες αποσκοπούν στην αφαίρεση ενός
μέρους του υπερβάλλοντος άνθρακα που συσσωρεύεται στην ατμόσφαιρα (carbon
dioxide removal) και στην ομαλότερη ρύθμιση της ηλιακής ακτινοβολίας (solar
radiation management), εγκυμονώντας ωστόσο τον κίνδυνο μιας μείζονος διαταραχής
των κοινωνιών και των οικοσυστημάτων. Για παράδειγμα, ο ψεκασμός θείου στην
ατμόσφαιρα προϋποθέτει ότι το στρώμα που θα απλωθεί θα είναι αρκετά παχύ ώστε
να επιτύχει ένα οπτικό φαινόμενο το οποίο θα επιφέρει τον περιορισμό της ηλιακής
ακτινοβολίας που φτάνει στην ατμόσφαιρα του πλανήτη και, συνεπώς, θα δροσίσει τη
Γη.
Αλλά η παρατήρηση των ηφαιστειακών εκρήξεων που εκλύουν μεγάλες ποσότητες
θείου στην ατμόσφαιρα οδηγεί τους κλιματολόγους στο συμπέρασμα ότι, παρά το
γεγονός ότι τα άτομα του θείου συμβάλλουν στην ψύξη της ατμόσφαιρας,
συνεπάγονται επίσης και ξηρασίες σε περιφερειακό επίπεδο, ενώ ενδέχεται και να
περιορίσουν την αποτελεσματικότητα των φωτοβολταϊκών συλλεκτών, να φθείρουν το
στρώμα του όζοντος και να εξασθενήσουν τον παγκόσμιο υδρογεωλογικό κύκλο. Η
τελευταία έκθεση του IPCC προειδοποιεί ότι, «χωρίς διεθνείς συμφωνίες οι οποίες θα
καθορίζουν τον τρόπο και την κλίμακα στην οποία θα χρησιμοποιηθεί η γεωμηχανική,
οι τεχνικές διαχείρισης της ηλιακής ακτινοβολίας εγκυμονούν γεωπολιτικούς κινδύνους.
Δεδομένου δε ότι το κόστος αυτής της τεχνολογίας ανέρχεται σε μερικές δεκάδες
δισεκατομμύρια δολάρια ετησίως, θα μπορούσε να επιχειρηθεί κάτι τέτοιο και από μη
κρατικούς φορείς ή από μικρά κράτη που θα ενεργούν για λογαριασμό τους,
πυροδοτώντας κατ’ αυτόν τον τρόπο παγκόσμιες ή περιφερειακές συγκρούσεις».
Όπως επισημαίνει από την πλευρά του ο ψυχοκοινωνιολόγος Χάραλντ Βέλζερ, η
κλιματική αλλαγή δεν δημιουργεί μονάχα νέους λόγους βίαιων συγκρούσεων:
προκαλεί επίσης και νέες μορφές πολέμου. Η ακραία βία των συγκρούσεων
υπερβαίνει το πλαίσιο των κλασικών θεωριών και «δημιουργεί πεδία δράσης για τα
οποία τα βιώματα του εξαιρετικά ειρηνικού κόσμου του Δυτικού Ημισφαιρίου της
μεταπολεμικής εποχής δεν παρέχουν κανένα πλαίσιο αναφοράς» (13). Ορισμένοι
ασύμμετροι πόλεμοι μεταξύ των πληθυσμών και των πολέμαρχων που βρίσκονται
στην υπηρεσία μεγάλων ιδιωτικών ομίλων τροφοδοτούν αδιακρίτως τις «αγορές της
βίας», στις οποίες η κλιματική αλλαγή προσδίδει νέα, μεγαλύτερη ένταση. Το χάος στο
Νταρφούρ, στο Σουδάν, το οποίο διαρκεί από το 1987, αποτελεί χαρακτηριστικό
δείγμα αυτής της αυτοκαταστροφικής δυναμικής, η οποία επιδεινώνεται ακόμα
περισσότερο από το γεγονός ότι ορισμένα κράτη είναι εξαιρετικά ευάλωτα. Στο βόρειο
τμήμα της Νιγηρίας, η υποβάθμιση του εδάφους ανέτρεψε τον τρόπο ζωής των
αγροτών και των κτηνοτρόφων, αποτελώντας έναν από τους παράγοντες των
http://radiothi.blogspot.com/2015/12/blogpost.html

σκάνδαλα (171) ΚΚΕ (160)
Γερμανία (159) ασφαλιστικά
(154) νεολαία (149) τρόικα
(149) ανεργία (131) αγορά
(130) Χρυσή Αυγή (117) τουρισμός
(113)
Ανεξ.
Έλληνες
(110)
μετανάστες (103) περιβάλλον (103)
σάτιρα (101) ΠΙΝ (99) ΔΗΜΑΡ (92)
πολιτισμός (92) απεργία (90)
εκδηλώσεις (87) συνδικαλιστικά (87)
Δημ.Συμ. Κέρκυρας (86) ΤΑΙΠΕΔ
(84) φασισμός (78) αστυνομικά (74)
Ποτάμι (71) ΔΝΤ (69) Ιόνια Νησιά
(69) κατοικία (69) Νοσοκομείο (64)
ΔΕΗ (63) έρευνα (63) ρατσισμός
(58) τρόφιμα (58) δημοψήφισμα
(57) ενέργεια (57) δημοσκόπηση
(56) Ερημίτης (53) ανάπτυξη (52)
Νικολούζος (51) διαδίκτυο (48)
εθελοντισμός (48) Τρεπεκλής (47)
ΑΔΕΔΥ (45) αεροδρόμιο (44)
Εναλλακτικό Εργαστήρι (43) ΓΣΕΕ
(41) ερωτήσεις βουλευτών (40)
Γαλιατσάτος (39) Δένδιας (37) ΙΚΑ
(37) Ιόνιο
Πανεπιστήμιο
(37)
τρομοκρατία (36) συγκοινωνία (34)
ΦΠΑ (32) αγροτικά (31) ΕΟΠΥΥ
(30) Κύπρος (30) Περιφ.Συμβούλιο
(30) φυλακές (30) αξιολόγηση (29)
Εργατικό Κέντρο (28) ΚΕΔΕ (28)
Σπύρου (28) αθλητισμός (27)
Εκκλησία (26) ΛΑΕ (26) Σαμοίλης
(26) ξενοδ/λοι (26) λιμάνι (25) ΕΛΜΕ
(24) ΟΑΕΔ (24) καύσιμα (23) ΔΕ
Κασσωπαίων (21) ΔΕΥΑΚ (20)
ΣΕΠΕ
(20)
ακτοπλοία
(20)
Ευρωκοινοβούλιο (19) Μ. Ανατολή
(19) Γκερέκου (18) Κεφαλονιά (18)
ΟΛΜΕ (18) ΠΑΜΕ (18) μουσική (18)
Πάσχα (16) ΑΝΑΣΑ (15) ΔΗΠΕΘΕ (15)
απορρίμματα

(15)

εθνικισμός

(15)

ΑΝΤΑΡΣΥΑ (14) Γαλλία (14) Ζάκυνθος
(14) εις μνήμην (14) ΟΛΚΕ (13) ΑΣΕΠ
(12) ΔΕ Λευκιμμαίων (12) Καλλικράτης
(12)

Υδραίου

(12)

ΧΥΤΑ

(12)

κυκλοφοριακό (10) περιφ.ανάπτυξη (10)
Διαπόντια

(9)

Παλαιστίνη

(9)

Χαραλάμπους (9) βαλκάνια (9) Βρετανία
(8) ΔΕ Κερκυραίων (8) Παξοί (8) θέατρο
(8) Ίσσος (7) Επτά (7) Καλούδης (7)
Λευκάδα (7) συναυλία (7) ΔΕ Κορισσίων
(6)

ΔΕ

Φαιάκων

(6)

ΜΕΤΑ

(6)

ελαιοκαλλιέργεια (6) ΔΕ Μελιτειέων (5)
ΛΑΣΥ (5) ΑΜΕΑ (4) Παυλίδης (4) Γουλής
(3) ΔΕ Εσπερίων (3) ΔΕ Θιναλίων (3) ΚΕΡΔΗ
(2) ιχθυοκαλλιέργειες (2)

ΑΡΧΕΙΟΘΗΚΗ
▼ 2015 (1255)
▼ Δεκεμβρίου (4)
Ψάχνει ο Τσίπρας νέο
Καμμένο;
Στον αέρα οι εκλογές στη Νέα
Δημοκρατία
Μια «ασφαλής»
διαπραγματεύσιμη

3/15

12/1/2015

ΚΕΡΚΥΡΑΙΚΟΣ ΠΑΡΑΤΗΡΗΤΗΣ: Πώς η κλιματική αλλαγή γεννά νέες μορφές πολέμου

μεταναστευτικών ροών στην περιοχή. Αρκετές εκατοντάδες χωριά εγκαταλείφθηκαν
και η εσωτερική μετανάστευση συνέβαλε στην αποσταθεροποίηση της περιοχής,
ευνοώντας την ανάπτυξη του ισλαμιστικού κινήματος Μπόκο Χάραμ.
Η τελευταία έκθεση του IPCC προβαίνει στον ορισμό της έννοιας του «σύνθετου
κινδύνου» (compound risk), ο οποίος υποδηλώνει τη σύγκλιση πολλαπλών
επιπτώσεων σε μια συγκεκριμένη γεωγραφική περιοχή: «Επειδή μέχρι το 2050 η
μέση θερμοκρασία του πλανήτη ενδέχεται να αυξηθεί κατά 2 έως 4°C σε σχέση με τα
επίπεδα του έτους 2000, εάν συνεχιστούν οι υφιστάμενες τάσεις, υπάρχει μια δυναμική
η οποία ενδέχεται να προκαλέσει μελλοντικά βαθιές αλλαγές στις μορφές της
διαπροσωπικής βίας, στις συγκρούσεις ανάμεσα σε ομάδες και στην κοινωνική
αστάθεια».
Σε ένα βιβλίο που συνέγραψε ο Μάρσαλ Μπ. Μπούρκε, ερευνητής στο Πανεπιστήμιο
του Μπέρκλεϊ (Καλιφόρνια) και η ομάδα των συνεργατών του, προβλέπεται ότι μέχρι
το 2030 οι ένοπλες συγκρούσεις θα έχουν αυξηθεί κατά 34%. Η μελέτη τους προβαίνει
για πρώτη φορά στην αξιολόγηση των δυνητικών επιπτώσεων της κλιματικής αλλαγής
στους πολέμους της Υποσαχάριας Αφρικής. Αναδεικνύει τη σχέση που υπάρχει
ανάμεσα στους εμφύλιους πολέμους, την αύξηση της θερμοκρασίας και τη μείωση των
βροχοπτώσεων, χρησιμοποιώντας τις εκτιμήσεις του IPCC για τις μέσες τιμές
εκπομπών αερίων που συμβάλλουν στο φαινόμενο του θερμοκηπίου την περίοδο
2020 – 2039 (14).
Τα κύματα των προσφύγων που θα προστρέξουν στις πύλες αυτής της νησίδας
ευημερίας που είναι η Ευρώπη, ενδέχεται να συνεχίσουν να αυξάνονται κατά τη
διάρκεια του 21ου αιώνα. Σύμφωνα με τις εκτιμήσεις του πολιτικού επιστήμονα
Φρανσουά Ζεμάντ, «σήμερα, ο αριθμός των ατόμων που έχουν υποχρεωθεί να
εγκαταλείψουν τον τόπο τους λόγω της υποβάθμισης του περιβάλλοντος είναι
αντίστοιχος εκείνων που τον εγκατέλειψαν λόγω πολέμων και βιαιοπραγιών» (15).
Προσπαθούν να ξεφύγουν από πολέμους που διαδραματίζονται μακριά από τη Δύση,
η οποία, παρά την ιστορική ευθύνη της στην υπερθέρμανση του κλίματος του
πλανήτη, δυσανασχετεί όταν πρόκειται να τους αναγνωρίσει το καθεστώς του
«περιβαλλοντικού πρόσφυγα». «Η άρνηση του όρου ισοδυναμεί με την άρνηση της
ιδέας ότι η κλιματική αλλαγή αποτελεί έναν διωγμό εις βάρος των πλέον ευάλωτων
πληθυσμών». Αυτοί οι πληθυσμοί έχουν μετατραπεί σε θύματα μιας διαδικασίας
αλλαγών στη Γη, η οποία τους ξεπερνάει.
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διάρκεια της κατ' ιδίαν
συνάντηση με τον Αμερικαν...
Πριν από 1 ώρα

Ανασυγκρότηση
... αύριο απεργούμε ΚΑΙ για την
απύθμενη υποκρισία ...  ***
*Ανασυγκρότηση* ****** *Τρεις
φωτογραφίες, χιλιάδες λέξεις* *
Τρεις φωτογραφίες *της
περασμένης βδομάδας
συνιστούν σε μεγάλο βαθμό
σχολιασμό τόσο τη...
Πριν από 2 ώρες

Ρεμπελίσκος
Η σκακιέρα της Μέσης Ανατολής
 Το βίντεο είναι λίγο παλιό σε
σχέση με τα σημερινά, περίπου
πριν το καλοκαίρι. Περιγράφει
ωστόσο επακριβώς το
roleplaying στη Μέση Ανατολή
από καταβολής “Δ...
Πριν από 3 ώρες

ΣΤΑ ΑΡΧΕΙΑ ΜΑΣ
ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΑ ΣΤΗ
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ (20152016) 
[image: 1] Η Θεσσαλονίκη
υποδέχεται την πιο αγαπημένη
γιορτή! Τα Χριστούγεννα ήρθαν
πιο νωρίς φέτος στη πόλη μας,
αφού ο Δήμος σε συνεργασία με
το Επαγγελμα...
Πριν από 4 ώρες

Antinazi zone
Ειδομένη: εκρηκτική κατάσταση,
απαιτεί λύση τώρα!  *Της
Κατερίνας Κλείτσα * Τις
τελευταίες μέρες η κατάσταση με
τους πρόσφυγες στα σύνορα της
Ειδομένης έχει γίνει εκρηκτική.
Τα σύνορα της ΠΓΔΜ με την
Ελλά...
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Πριν από 4 ώρες

GREEK SURNAMES
Επώνυμα της Νάξου τον 17ο
αιώνα  Επώνυμα της Νάξου
μέσα από τον κώδικα του
νοταρίου Ιωάννη Μηνιάτη τον
17ο αιώνα Στον κώδικα του
νοταρίου Νάξου Ιωάννου
Μηνιάτη πέρα των άλλων
πληροφοριών...
Πριν από 4 ώρες

zouzouni blog
Αρχηγός κράτους διέκοψε
ποδοσφαιρικό αγώνα στο 63' και
είπε οι αμάδες να χτυπήσουν
πέναλτι!!!!  *Φέρεται να
κουράστηκε από το θέαμα και
να διέταξε τη λήξη της
αναμέτρησης με τις δύο ομάδες
να υποχρεωθούν να λύσουν τις
διαφορές τους από τα 11
βήματα.....
Πριν από 5 ώρες

ΔΕΝ ΠΛΗΡΩΝΩ
Ένα γράμμα από το Λονδίνο:
Ζω ως μετανάστρια στο Λονδίνο
Γιατί έγινα μέλος του Κινήματος
Δεν Πληρώνω  Καλησπέρα.
Επιθυμώ να γίνω μέλος του
Κινήματος Δεν Πληρώνω. Είμαι
32 ετών... Ζω ως μετανάστρια
στο Λονδίνο όπου και εργάζομαι
από το 2010 ως ιδιωτικός υπά...
Πριν από 5 ώρες

Αριστερή Διέξοδος
Ν. Μπογιόπουλος: Τρεις
φωτογραφίες, χιλιάδες λέξεις 
*Τρεις φωτογραφίες* της
περασμένης βδομάδας
συνιστούν σε μεγάλο βαθμό
σχολιασμό τόσο της πολιτικής
επικαιρότητας όσο και της
γενικότερης κατεύθυνσης στην ...
Πριν από 6 ώρες

Ουδέν Σχόλιον
Διάλειμμα..  Οι προδότες
δωσίλογοι που μας κυβερνούν,
*θα ήθελαν πολύ να
απελπιστούμε *και να
σταματήσουμε να αντιδρούμε,
ώστε να επιτελέσουν την
καταστροφή πατρί...
Πριν από 7 ώρες

Ο ΔΡΟΜΟΣ www.o
dromos.blogspot.com
Αναδημοσίευση συνέντευξης για
την κοινωνική ασφάλιση  Μια
εξαιρετικά ενδιαφέρουσα
ραδιοφωνική συνέντευξη στην
ΕΡΤ OPEN και το
δημοσιογράφο Δημήτρη Κλέτσα
παραχώρησαν οι συνδικαλιστές
του «Κινήματος Συνταξιούχω...
Πριν από 17 ώρες

sostegr
Άμεση αφαίρεση της άδειας
οδήγησης από τους δολοφόνους
της ασφάλτου!  Τα ξημερώματα
του Σαββάτου 28 Νοεμβρίου
2015, στο δρόμο Σκάλα –
Βλαχιώτη Λακωνίας μια ΒΜW
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που έτρεχε με ιλιγγιώδη
ταχύτητα … Συνέχεια
ανάγνωσης →
Πριν από 17 ώρες

Σχολιαστές Χωρίς Σύνορα
Η ελληνική νοοτροπία, η
ελληνική ιστορία & λίγες
εξηγήσεις για το πως φτάσαμε
ως εδώ: από την Ιστορικό Μαρία
Ευθυμίου  http://wp.me/pPn6Y
mRk Δημοσίευση βίντεο: 22 01
2013 πηγή βίντεο: LEONIDAS
PETROPOULOS – YouTube .
*13/12/2013 Βραβείο
διδασκαλίας στη Μαρία
Ευθυμίου Για ...
Πριν από 20 ώρες

XYZ Contagion
Η πλαστογραφία 19χρονου
ψεκασμένου Σέρβου ακροδεξιού
ψευτοδημοσιογράφου με τη
μαϊμού συνέντευξη του πρώην
πράκτορα της CIA για τη
Γιουγκοσλαβία και τα
ερωτηματικά για τα έγκριτα
ΜΜΕ  Πλαστογραφία 19χρονου
ψεκασμένου Σέρβου ακροδεξιού
ψευτοδημοσιογράφου η μαϊμού
συνέντευξη του πρώην
πράκτορα της CIA Robert Baer
που διακινείται από έγκριτ...
Πριν από 21 ώρες

Η ΦΑΡΜΑΚΟΓΛΩΣΣΑ ΚΙΡΚΗ
Η διαπλοκή έχει
ονοματεπώνυμα. Η Δικαιοσύνη
ακούει;  Η ΜΑΦΙΑ ΤΩΝ
ΕΚΔΟΤΩΝ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ
ΚΑΝΟΝΙΚΗ... * από kirkh70*
*http://left.gr/news/idiaplokiehei
onomateponymaidikaiosyni
akoyei* *Τόσα αλλ...
Πριν από 23 ώρες

ΚΙΝΗΜΑ ΛΑΟΥ
Γαλλικές Φούσκες  Μαρία
Δεναξά Το ψέμα, την
χειραγώγηση και την υποκρισία
δεν τα υποφέρω ούτε σαν
άνθρωπος, ούτε σαν
δημοσιογράφος. Εδώ και μέρες
παρακολουθώ και περιγράφ...
Πριν από 1 ημέρα

Οδόφραγμα κριτικής,
ανέργων και φτωχών
(Εξαιρετικό)! Οι τυρόπιτες και η
διαδικτυακή «πλέμπα»... 
Διαβάστε περισσότερα »
Πριν από 1 ημέρα

Kyrgiakischristos's Blog
Μια φορά ξετσίπωτος για πάντα
ξετσίπωτος  Μια φορά
ξετσίπωτος για πάντα
ξετσίπωτος Από τον Χρήστο
Επαμ. Κυργιάκη Οι στιγμές είναι
ιστορικές για όλους. Για
φτωχούς, για μικρομεσαίους, για
πλούσιους,...
Πριν από 1 ημέρα

η αριστερή
στρουθοκάμηλος
Χωρίς αντιπολίτευση: η ελληνική
αριστερά και τα πάντα όλα  Η
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ιδιόμορφη κοινωνικοπολιτική
συγκρότηση του ελληνικού
κράτους που
αποκρυσταλλώθηκε δυστυχώς
θριαμβευτικά και κατά την
διάρκεια της μεταπολίτευσης,
έχει ε...
Πριν από 4 ημέρες

Aνεμος
η σφαγή στο Παρίσι  του
Γεωργίου Κόνδη Όσες και όσοι
χρησιμοποιούν τα μέσα
κοινωνικής δικτύωσης και
έβαλαν «στη μάπα τους, στα
μούτρα τους και στη μούρη τους»
τα χρώματα της ...
Πριν από 1 εβδομάδα

Ελεύθερη Ελλάδα
Ε.ΠΑ.Μ.: Παλλαϊκή συμμετοχή
στην πορεία για την επέτειο του
Πολυτεχνείου  *Δελτίο Τύπου*
Το *Ενιαίο Παλλαϊκό Μέτωπο
(ΕΠΑΜ)* καλεί τα μέλη, τους
φίλους του και κάθε δημοκράτη 
πατριώτη να συμμετάσχει στην
πο...
Πριν από 2 εβδομάδες

ΕΝΑ ΣΚΙΤΣΟ ΤΗΝ ΗΜΕΡΑ ...
ΓΚΕΪΜ ΟΦ ΚΛΟΟΥΝΣ 
Πριν από 1 μήνα

Κόκκινος Τύπος
Δήλωση του Π. Σωτήρη για τη
δίωξη της συνδικαλιστικής του
δράσης  Δήλωση του
Παναγιώτη Σωτήρη
Πληροφορήθηκα ότι έγγραφο
της Υποδιεύθυνσης Κρατικής
Ασφάλειας, σε εκτέλεση σχετικής
παραγγελίας της Εισαγγελίας
Πρωτοδικών Αθ...
Πριν από 5 μήνες

ΙΣΤΟΛΟΓΙΑ ΚΕΡΚΥΡΑΙΚΑ
Κερκυραϊκή Αλεπού ...το
Blog της Κέρκυρας
Μήπως έχετε έλλειψη πρωτεΐνης;
 Από την έκρηξη
της «Παλαιολιθικής
δίαιτας» μέχρι την συνεχώς
αυξανόμενη τάση για
κατανάλωση«σμούθις», είναι
σαφές ότι οι σύγχρονες
διατροφικές συνήθειες ο...
Πριν από 4 ώρες

ΦΑΙΑΚΙΑ
“Καλώς” τον και ας άργησε… 
Ετσι επιγράφει το σημείωμά του
ο φίλτατος Νίκος Μητσιάλης,
αναφερόμενος στον ακήρυχτο
πόλεμο της εποχής μας...
Αναπαράγουμε. *“Καλώς” τον
και ας άργησε…* Τ...
Πριν από 7 ώρες

Τελευταία σελίδα αριστερά
Η ήττα περιμένει στην στροφή 
Είναι μια περίοδος αναμονής. Σε
πυκνό χρόνο η ελληνική
κοινωνία έζησε πολλά και το πιο
σημαντικό, πρώτη φορά
αριστερή κυβέρνηση.
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Γκρεμίστηκε ο πάλαι ποτέ ...
Πριν από 1 ημέρα

CORFU NEWS
ΤΩΡΑ !!!! ΤΕΛΕΣΙΓΡΑΦΟ ΤΗΣ
ΡΩΣΙΑΣ ΣΤΟΥΣ
ΤΟΥΡΚΟΥΣ........  Δώστε την
Αγία Σοφία στην Ορθοδοξία....Σε
δύσκολη θέση οι Τούρκοι... * H
Ρωσία απαιτεί από την Τουρκία
την επιστροφή της Αγίας Σοφίας
στην Ορθοδοξία ω...
Πριν από 5 ημέρες

Εναλλακτικο Πολιτιστικο
Εργαστηρι
Ακύρωση Μαθήματος  Το
Μάθημα Αγγλικά Γ την Πέμπτη
26 Νοεμβρίου 2015 67 μμ., δεν
θα πραγματοποιηθεί.
Πριν από 5 ημέρες

il trovatore
Το μπαράκι των Κοτσυφών 
Έχω την εντύπωση ότι μετά την
Γαλλική επανάσταση
επανακαθορίστηκαν και οι
ταξικοί διαχωρισμοί στο βασίλειο
των Κοτσυφών. Δεν εξηγείτε
αλλιώς. Υπάρχουν Κ...
Πριν από 1 εβδομάδα

Τα μυστήρια της Κέρκυρας
ΔΙΑΣΠΑΘΙΣΗ σε βαθμό
«κακουργήματος» στον πρώην
Δήμο Αχίλλειων Κέρκυρας 
Σύμφωνα με το πόρισμα που
διενεργήθηκε μετά από
καταγγελία με αριθ.οικ.44/0211
2012 εντολής έλεγχου
καταγγελίας διαπιστώθηκαν
πλήθος παρανομιών εις βά...
Πριν από 2 μήνες

Οθωνιώτης Παρατηρητής
Δεν συμετέχουν οι Αντιδήμαρχοι
Διαποντίων στο 7ο Πανελλήνιο
Συνέδριο Μικρών Νησιών και
στο 15ο Πανευρωπαϊκό
Συνέδριο Μικρών Νησιών που
διεξάγονται στο Καστελλόριζο,
λόγω εκλογών (;) και
διαφορετικής αντιμετώπισης! 
Και ενώ στο ακριτικό
Καστελλόριζο διεξάγεται από 21
έως 24 Σεπτεμβρίου το 7ο
Πανελλήνιο Συνέδριο Μικρών
Νησιών και την ίδια χρονική
περίοδο και στον ίδιο χ...
Πριν από 2 μήνες

Περί τση Κέρκυρας το
ανάγνωσμα
Μέσων Χρόνων Λείψανα 
Μέρος ιγ΄  ...
Πριν από 2 μήνες

amazonios
celebrity guess 
Πριν από 7 μήνες

ΕΠΙΣΚΕΠΤΕΣ

Amazing Counters
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ONLINE ΕΠΙΣΚΕΠΤΕΣ

ΑΠΟ ΠΟΥ ΜΑΣ ΕΡΧΟΝΤΑΙ ΟΙ
ΕΠΙΣΚΕΠΤΕΣ

ΠΑΓΚΟΣΜΙΟΣ ΧΑΡΤΗΣ
ΕΠΙΣΚΕΠΤΩΝ
FEEDJIT Recommended
Reading
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Live Traffic Feed
A visitor from Berkeley,
California viewed
"ΚΕΡΚΥΡΑΙΚΟΣ
ΠΑΡΑΤΗΡΗΤΗΣ: Πώς η
κλιματική αλλαγή γεννά
νέες
μορφές
πολέμου"
A
visitor
from
Athens, 3
hrs
10 viewed
mins ago
Attiki
"ΚΕΡΚΥΡΑΙΚΟΣ
ΠΑΡΑΤΗΡΗΤΗΣ:
ΔΗΜΟΤΙΚΕΣ
ΕΚΛΟΓΕΣ 2014 
A
visitor from
ΤΕΛΙΚΗ
Thessaloníki,
ΣΤΑΥΡΟΔΟΣΙΑ
Thessaloniki
viewed
"ΚΕΡΚΥΡΑΙΩΝ
"ΚΕΡΚΥΡΑΙΚΟΣ
ΔΗΜΟΣ"" 5 hrs 27 mins
ΠΑΡΑΤΗΡΗΤΗΣ"
A
5 hrs
agovisitor from Corfu,
28 mins viewed
Kerkira
ago
"ΚΕΡΚΥΡΑΙΚΟΣ
ΠΑΡΑΤΗΡΗΤΗΣ:
Υπογραφές
συμπαράστασης στους
A
visitor from του
Corfu,
εργαζόμενους
Kerkira
viewedΚέρκυρας"
Νοσοκομείου
"ΚΕΡΚΥΡΑΙΚΟΣ
6 hrs 1 min ago
ΠΑΡΑΤΗΡΗΤΗΣ: Να
ξέρεις, θα πηδιέσαι με
A
visitor from
Greece6
οτιδήποτε
σε φτύνει"
viewed
"ΚΕΡΚΥΡΑΙΚΟΣ
hrs 4 mins
ago
ΠΑΡΑΤΗΡΗΤΗΣ: Βάσεις
ειαγωγής στο Ιόνιο
Πανεπιστήμιο:
«Πρωταθλητής» το
Αρχειονομίας,
A visitor from Greece
κατρακύλησε
το
viewed "ΚΕΡΚΥΡΑΙΚΟΣ
Μουσικό"
7
hrs
38 mins
ΠΑΡΑΤΗΡΗΤΗΣ"
8 hrs
ago
5
mins
ago
A visitor from Mountain
View, California viewed
"ΚΕΡΚΥΡΑΙΚΟΣ
ΠΑΡΑΤΗΡΗΤΗΣ: Ψάχνει
ο Τσίπρας νέο Καμμένο;"
A
visitor
fromago
Mountain
8 hrs
32 mins
View, California viewed
"ΚΕΡΚΥΡΑΙΚΟΣ
ΠΑΡΑΤΗΡΗΤΗΣ: Ψάχνει
ο Τσίπρας νέο Καμμένο;"
A
visitor
fromago
Athens,
8 hrs
32 mins
Attiki viewed
"ΚΕΡΚΥΡΑΙΚΟΣ
ΠΑΡΑΤΗΡΗΤΗΣ: Ψάχνει
Realtime view · Get Feedjit

ΑΝΑΓΝΩΣΤΕΣ
Γίνετε μέλος αυτού ιστότοπου
Google Friend Connect

Μέλη (10)

Είστε ήδη μέλος; Σύνδεση

Προβολές σελίδων τον
προηγούμενο μήνα
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Δημοφιλείς αναρτήσεις του
τελευταίου μήνα
Άρης Μεσσίνης, φωτορεπόρτερ:
Γκρεμίστε το φράχτη το Έβρου –
Στη Λέσβο ζούμε μια δεύτερη
Συρία
Tης ΝΑΝΤΙΑΣ ΒΑΣΙΛΕΙΑΔΟΥ
ΦΩΤΟ: ΆΡΗΣ ΜΕΣΣΙΝΗΣ “Ζούμε
μια δεύτερη Συρία στη Λέσβο. Το
κράτος, το αριστερό μας κράτος
δεν υπάρχει. Αφήν...
Απόρρητο Πόρισμα: Η Ελλάδα
διατηρεί το δικαίωμα να
διεκδικήσει τις γερμανικές
αποζημιώσεις
Η Ελληνική Δημοκρατία διατηρεί
το δικαίωμα να διεκδικήσει από
την Ομοσπονδιακή Δημοκρατία
της Γερμανίας την πλήρη
ικανοποίηση όλων των ...
Όταν η Ευρωπαϊκή Ένωση
χρηματοδοτούσε τον ISIS στη
Συρία
Γράφει: Ηρακλής Οικονόμου Αν
υπάρχει ένα πράγμα που ποτέ
δεν αμφισβητείται, αυτό είναι η
Ευρωπαϊκή Ένωση. Κι αν
υπάρχει ένα άλλο πρά...
Ξεκινούν και φέτος τα δωρεάν
μαθήματα στο Εναλλακτικό
Εργαστήρι Κέρκυρας
Όπως κάθε χρόνο, έτσι και φέτος
το Εναλλακτικό Πολιτιστικό
Εργαστήρι Κέρκυρας, θα
ξεκινήσει τα μαθήματα και τις
δράσεις του, με την προ...
Το παραμύθι με τον άνεργο που
φυλακίστηκε επειδή δεν πλήρωσε
εισιτήριο
Από χθες στα social media
επικρατεί ένας πραγματικός
χαμός με την ιστορία για τον
άνεργο, τον οποίο η πρώτη φορά
αριστερά τιμώρησε με φ...
Κέρκυρα: Η πρώτη μαθητική
αντιφασιστική διαδήλωση στην
Κατοχή
Με συγκίνηση
πραγματοποιήθηκε χθες, μετά τη
Λιτανεία του Αγίου Σπυρίδωνος,
η πορεία προς το 2ο Γυμνάσιο,σε
μνήμη της πρώτης μαθητική...
Δεσμεύτηκε περιουσία γνωστού
επιχειρηματία που εμπεριέχεται
στη λίστα Λαγκάρντ
Οι οικονομικοί εισαγγελείς
διέταξαν τη δέσμευση
περουσιακών στοιχείων και
τραπεζικών λογαριασμών που
διατηρεί στην Ελλάδα, γνωστός
επιχ...
Σοκαριστικό: Δείτε τί
κάνουν σε φρούτα
και λαχανικά ώστε
να παρατείνουν την
φρεσκάδα τους
Έχετε ήδη παρατηρήσει πως
ορισμένα μπιζέλια είναι πολύ
πράσινα; Και κάποια μπρόκολα ;
Α, και το κρέας … ακόμα και

http://radiothi.blogspot.com/2015/12/blogpost.html

13/15

12/1/2015

ΚΕΡΚΥΡΑΙΚΟΣ ΠΑΡΑΤΗΡΗΤΗΣ: Πώς η κλιματική αλλαγή γεννά νέες μορφές πολέμου
ξερό, είναι πάντα κοκκι...
Μπλε ψέματα για τα κόκκινα
δάνεια
του Λευτέρη Γραμματικάκη Τις
τελευταίες ώρες η ΝΔ εξαπολύει
επίθεση στην κυβέρνηση για το
χειρισμό της υπόθεσης των
κόκκινων δανείων....
Η περιχαράκωση του
αντιφασιστικού κινήματος, με
αφορμή τη Θεσσαλονίκη
του Γιάννη Σιδηρόπουλου Η
υπόθεση με την εξαίρεση του
ΣΥΡΙΖΑ από την αντιρατσιστική
πρωτοβουλία Θεσσαλονίκης
μαρτυρά την πλέον προφανή ...

Δημοφιλείς αναρτήσεις
διαχρονικά
ΔΗΜ. ΕΚΛΟΓΕΣ 2014ΔΗΜΟΣ
ΚΕΡΚΥΡΑΣ: Σταυροδοσία "Νέα
Ριζοσπαστική Κίνηση"
Σταυροδοσία σε 202 από 238
Ε.Τ. του Δήμου Κέρκυρας 1.
ΓΕΩΡΓΟΠΟΥΛΟΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ 
ΣΠΥΡΙΔΩΝ {ΚΕΡΚΥΡΑΙΩΝ}
2899 2. ΡΑΙΔΕΣΤΙΝΟΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ...
Βάσεις ειαγωγής στο Ιόνιο
Πανεπιστήμιο: «Πρωταθλητής»
το Αρχειονομίας, κατρακύλησε το
Μουσικό
Ακολουθώντας τα περισσότερα
τμήματα πανεπιστημίων και ΤΕΙ
στην περιφέρεια, το Ιόνιο
Πανεπιστήμιο παρουσιάζει
αύξηση των βάσεων εισαγωγής...
Στα "πόστα" τους από τη
Δευτέρα, οι σχολικοί φύλακες της
Κέρκυρας.
Επιστρέφουν από την προσεχή
Δευτέρα στην εργασία τους οι 14
σχολικοί φύλακες της Κέρκυρας,
που απολύθηκαν τον Ιούλιο του
2013, στο πλαίσ...
ΚΑΤΑΝΟΜΗ ΕΔΡΩΝ ΣΤΟ ΝΕΟ
ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ
ΚΕΡΚΥΡΑΣ
Ενώ αναμένεται σήμερα ή αύριο η
επίσημη ανακοίνωση από το
Πρωτοδικείο των σταυρών
προτίμησης που έλαβαν οι
υποψήφιοι Δημοτικοί Σύμβουλο...
ΣΤΑΥΡΟΙ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ
ΚΕΡΚΥΡΑΣ ΣΤΙΣ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΕΣ ΕΚΛΟΓΕΣ
«ΝΕΑ ΙΟΝΙΟΣ ΠΟΛΙΤΕΙΑ»
Επικεφαλής: Σπύρος Σπύρου
ΑΝΘΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ 3147
ΚΑΤΑΒΑΤΗ ΜΑΡΙΑ 2570
ΜΗΛΙΩΤΗΣ ΝΙΚΟΣ...
Ο Φούχτελ «τρώει... πόρτα» στην
Κέρκυρα: Απερρίφθη αίτημα
γερμανικής επίσκεψης!
«Πόρτα» από τον
Περιφερειάρχη Θ. Γαλιατσάτο,
στη γερμανική προσπάθεια
«συνεργασίας» με την
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Αυτοδιοίκηση της Ελλάδας υπό
το Φούχτελ, ...
Δημ.Εκλογές 2014Δήμος
Κέρκυρας: Σταυροί υποψηφίων
"Νέα Ριζοσπαστική Κίνηση"
ΣΤΑΥΡΟΙ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΣΕ 210
ΑΠΟ 238 Ε.Τ. ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ
ΚΕΡΚΥΡΑΣ 1. ΓΕΩΡΓΟΠΟΥΛΟΣ
ΑΝΤΩΝΙΟΣ  ΣΠΥΡΙΔΩΝ {
ΚΕΡΚΥΡΑΙΩΝ} 2943 2.
ΡΑΙΔΕΣΤΙΝΟΣ ΓΕΩ...
Περί Αποκέντρωσης και άλλων
Δαιμονίων…
του Κώστα Παυλίδη* Η
αποκέντρωση υπήρξε πάντα μια
από τις βασικότερες
προτεραιότητες της
αυτοδιοικητικής πολιτικής,
τουλάχιστον στις δι...
Δημ. Εκλογές 2014Δήμος
Κέρκυρας: Σταυροδοσία
"Κερκυραίων Δήμος"
Σύνολο καταμετρημένων
εκλογικών κέντρων : 204 από
238 του Δήμου Κέρκυρας
Υποψήφιοι Δημοτικοί Σύμβουλοι
1. ΜΕΤΑΛΛΗΝΟΣ ΔΗΜΗΤΡ...
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