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Ανέχεια
Στην είσοδο της πολυκατοι-

κίας  ξαναδιαβάζω  την ανακοί-
νωση  του διαχειριστή: « …Για
να μπορέσομε να πληρώσομε
τους λογαριασμούς, θα πρέπει
άμεσα να εξοφληθούν  οι ληξι-
πρόθεσμες οφειλές  κοινοχρή-
στων σας. Υπάρχει άμεσος κίν-
δυνος διακοπής του νερού και
της  κοινόχρηστης  ΔΕΗ».       

Ο παιδικός μου φίλος  από
την Θεσσαλονίκη, στην τελευ-

ταία επικοινωνία μας τηλεφωνικώς,  μου έλεγε ότι η ΔΕΗ τούς
έχει κόψει  το κοινόχρηστο φως. Ανεβαίνουν στο διαμέρισμά
τους  από τις σκάλες με φακό.  Έμειναν χωρίς ασανσέρ.       

Έρχεται ακόμη ένας  χειμώνας  χωρίς θέρμανση για πολ-
λούς  Έλληνες.  Θα τον περάσομε όπως  μπορεί ο καθένας
μας.  Στις πολυκατοικίες  είναι αδύνατο να εισπραχθεί  η κοι-
νόχρηστη δαπάνη για πετρέλαιο.

Προχθές είδα τον γείτονά μου που μου πιάνει όλο κου-
βέντα, όποτε  συναντηθούμε στον δρόμο.  Ήταν χαρούμε-
νος.  Είχε αγοράσει από το σουπερμάρκετ κοτόπουλο με προ-
σφορά. Θυμήθηκα την παλιά γερμανική κατοχή (και τώρα
γερμανική κατοχή στην Ευρωπαϊκή Ένωση έχομε) στα παι-
δικά μου χρόνια. Τότε η συγχωρεμένη η μητέρα μου χαρού-
μενη, όποτε το κατάφερνε,  μου έδινε μια φέτα ψωμί με μια
μπουκίτσα  τυρί λέγοντας: «Θα δαγκάνεις  πολύ ψωμί και λίγο
τυρί». Πολλοί  Έλληνες  σήμερα υπομένουν την ανέχειά τους
με αξιοπρέπεια ακόμη. Ντρέπονται  να φανούν ότι  στερούν-
ται. Μερικοί παράτησαν την αξιοπρέπεια. Πηγαίνουν στα
συσσίτια της  Εκκλησίας  για φαγητό. Στέκονται ταπεινωμένοι
στην ουρά. Άλλοι  ψάχνουν στα σκουπίδια που αφήνουν οι
λαϊκές αγορές, για να βρουν κάτι φαγώσιμο.  Κάποιοι ψά-
χνουν ακόμη και στους  κάδους των σκουπιδιών μήπως εκεί,
ανάμεσα στις βρομιές,  βρουν κατιτί.

Μπήκαμε στην  Ευρωπαϊκή  Ένωση  με υπερηφάνεια και
ελπίδα. Και καταντήσαμε ταπεινωμένοι και απέλπιδες.

Μπροστά μου βλέπω τον  Σόιμπλε  καθισμένο στο χειρο-
κίνητο  αναπηρικό αμαξάκι (γιατί δεν αγοράζει ένα αυτοκι-
νούμενο;  Τόση οικονομία πια!) με τα γυαλάκια του, να μου
λέει με αυστηρότατο ύφος: « Δεν πρέπει να σας  χαλαρώσομε
το χρέος , διότι τότε δεν θα αναγκαστείτε να κάνετε μεταρ-
ρυθμίσεις!»  Μου θυμίζει Γερμανό της  Κατοχής.

Ο κ.  Σόιμπλε  και η καγκελάριος Μέρκελ, οι αυτόκλητοι
αρχηγοί μας, με τα καμώματά τους  θα διαλύσουνε  την Ευ-
ρωπαϊκή  Ένωση. Διότι δεν  είναι μόνο οι  Έλληνες  που είναι
δυσαρεστημένοι  μέσα στην  ενωμένη Ευρώπη. Το έχουν πά-
ρει χαμπάρι;

Υπερήφανε  ελληνικέ λαέ,  με την πλούσια πνευματική κλη-
ρονομιά σου, πώς ταπεινώθηκες  παγιδευμένος μέσα στην
Ευρωπαϊκή  Ένωση…

* Ο Αιμίλιος Ψαθάς είναι εκπαιδευτικός

Του Αιμ. Ψαθά*

Τα απορρίμματα στην υπηρεσία των δημοτών
Ποιος αμφιβάλλει ότι τα

απορρίμματα και ειδικότερα ο
τρόπος διαχείρισής τους δεν
είναι μια από τις μεγαλύτε-
ρες προκλήσεις – και – για το
Ηράκλειο;

Ποιος δεν έχει ακόμα αντι-

ληφθεί τις τεράστιες δαπάνες
διαχείρισης, την επιβάρυνση
του δημοτικού προϋπολογι-
σμού, άρα και των δημοτών;

Ήρθε η ώρα να  απαντή-
σουμε  στις προκλήσεις,
να εξορθολογήσουμε τη δια-

χείριση των απορριμμάτων
και να εξοικονομήσουμε χρή-
ματα  για την πόλη και τους
συμπολίτες μας! Η διαχείριση
των απορριμμάτων, όπως
έχουμε δεχτεί όλα αυτά τα
χρόνια, αποτελεί πρόβλημα
δυσεπίλυτο με τεράστια οικο-
νομική επιβάρυνση ειδικά για
τους μεγάλους δήμους, οι
οποίοι σε πολλές περιπτώσεις
συντονίζουν και τους σχεδια-
σμούς των όμορων περιοχών.
Οι λύσεις είναι περίπλοκες, η
σκέψη όμως πίσω από αυτές
πρέπει να είναι απλή και  ευθυ-
γραμμισμένη με την αντίληψη
της ελάχιστης επιβάρυνσης
του περιβάλλοντος και της κυ-
κλικής οικονομίας, παράγοντες
που εξασφαλίζουν τη ζητού-
μενη  ισορροπία. Στη φυσική
άλλωστε, η ισορροπία σε ένα
διάγραμμα έχει τη μορφή κύ-
κλου σε μια συνεχή μετάβαση
από το ένα σημείο στο άλλο
και από το τέλος στην αρχή.

Με αυτόν τον τρόπο σχεδιά-
ζουμε στον Δήμο Ηρακλείου
την διαχείριση των απορριμ-
μάτων:  Με την ολοκλήρωση
της αποκομιδής, να ξεκινάει η
διαδικασία της διαλογής!

Σ’ αυτό το πνεύμα κινείται
και η οικονομοτεχνική μελέτη

που εγκρίθηκε από το Δημο-
τικό Συμβούλιο, μια μελέτη
που ορίζει τα βασικά μεγέθη
της τακτικής διαχείρισης με
αρκετά δύσκολα σημεία, αλλά
ξεκάθαρη θέση ότι τα απορ-
ρίμματα δεν θα «απορρι-
φθούν». Θα περάσουν από
μια διαδικασία διαλογής, επε-
ξεργασίας, ανάκτησης και
μόνο το τελικό υπόλειμμα θα
εναποτίθεται σε ειδικά διαμορ-
φωμένο χώρο. Ο δε τρόπος
επεξεργασίας περιλαμβάνει
την διαλογή και τον διαχωρι-
σμό σε 3 βασικές κατηγορίες:

Α. Ανακυκλώσιμα απορρίμ-
ματα που έχουν εσφαλμένα
αναμειχθεί με τα υπόλοιπα, τα
οποία παίρνουν τον δρόμο
προς το κέντρο ανακύκλωσης

του Δήμου.
Β. Οργανικά απορρίμματα

(από τις κουζίνες μας κυρίως)
τα οποία διαχωρίζονται και
προωθούνται σε μονάδα ανά-
κτησης μεθανίου, το οποίο με-
τατρέπεται σε καύσιμο κίνη-
σης για τα οχήματα του
Δήμου.  Εξοικονομούμε έτσι
από 900.000 € έως 1.200.000
€ κάθε χρόνο από την κατανά-
λωση του πετρελαίου, ποσό
που μπορεί να διατεθεί για
δράσεις βελτίωσης του αστι-
κού περιβάλλοντος κάνοντας
την πόλη μας πιο ανθρώπινη.

Γ. Όλα τα υπόλοιπα απορ-
ρίμματα που δεν χρήζουν πε-
ραιτέρω επεξεργασίας, τα
οποία σε μικρές πλέον ποσό-
τητες παίρνουν το δρόμο προς
τη χωματερή. Και για αυτό
όμως το ρεύμα, σχεδιάζουμε
μια ειδική μονάδα επεξεργα-
σίας έτσι ώστε στο μέλλον να
θάβεται η ελάχιστη δυνατή
ποσότητα.

Και για να υπάρχει μια
ακόμα πιο σαφής εικόνα, ορι-
σμένα χρήσιμα στοι-
χεία:  80.000 τόνοι ανεπεξέρ-
γαστων απορριμμάτων
καταλήγουν σήμερα στον
ΧΥΤΑ Πέρα Γαλήνων, με κό-
στος περίπου 47 € / τόνο. Από

αυτή την ποσότητα, έως και το
40 - 50% είναι ανακυκλώσιμο
υλικό το οποίο θα κατευθυνθεί
στο κέντρο ανακύκλωσης του
Δήμου, καθώς και οργανικό
υπόλειμμα το οποίο θα μετα-
τραπεί σε καύσιμο κίνησης για
τα δημοτικά οχήματα! Και η
εξοικονόμηση μπορεί να είναι
ακόμα μεγαλύτερη, αρκεί να
ενισχύσουμε όλοι μαζί το
ρεύμα ανακύκλωσης.

Όπως γίνεται εύκολα αντι-
ληπτό, με το συγκεκριμένο
σχέδιο της Δημοτικής Αρχής
επιτυγχάνουμε άμεση και τε-
ράστια εξοικονόμηση οικονο-
μικών πόρων, προστατεύουμε
το περιβάλλον και καθιστούμε
το Ηράκλειο πόλη – πρότυπο
στην ορθολογική διαχείριση
των απορριμμάτων.  Με αυτό
το πλάνο, το Ηράκλειο γίνε-
ται πρωταγωνιστής των εξελί-
ξεων, δείχνει και ανοίγει μια
νέα διαδικασία αξιοποίησης
κάθε διαθέσιμου πόρου, προς
όφελος των δημοτών.  Και
μόνο!

*Ο Χάρης Μαμουλάκης
είναι αντιδήμαρχος Ανα-

κύκλωσης, Καθαριότητας
και Πρασίνου του Δήμου

Ηρακλείου

Του Χάρη 
Μαμουλάκη*

Σκόνη και
θρύψαλα ξανά
στο Πολυτεχνείο

Σκόνη και θρύψαλα ξανά
το Πολυτεχνείο. Έχει κα-
ταντήσει άσυλο ανιάτων.
Με πρώτο και κύριο ένοικό
του το ανίκανο και ανεπαρ-
κές ελληνικό κράτος. Το
οποίο επειδή δεν θέλει, δεν
μπορεί. Το μόνο που ξέρει
είναι πώς να προσπαθεί να
τα έχει καλά με όλους. Αν
δεν σπάσουν όμως αβγά,
ομελέτα δεν γίνεται. Δεκαε-
τίες τώρα περιμένει η κάθε
κρώζουσα αντιπολίτευση
να γίνει “σκιώδης” κυβέρ-

νηση για να αρχίσει να απλώνει το αποσμητικό τής μουγκα-
μάρας επάνω στις πλούσιες προεκλογικές της «δεσμεύσεις».
Μέχρι που να ξαναγίνει αντιπολίτευση. Η Ελλάδα είναι σα-
φώς η πρώτη ευρωπαϊκή χώρα στην πολιτική ανακύκλωση.

Άκαμπτες ιδεολογίες και επαρχιωτισμοί περιμένουν πότε
θα έρθει νομοτελειακά η σειρά τους για να βουτήξουν το
δάχτυλο στο βάζο με το μέλι. Στερεότυπες πεποιθήσεις, ιδε-
οληψίες και βεβαιότητες για το «δίκιο» του καθενός εγκλω-
βίζουν το κράτος δικαίου στα κάτεργα της θλίψης και του
κατήφορου. Λέω συχνά ότι όσα περνάμε σήμερα είναι απο-
τέλεσμα της εκπαιδευτικής μας κατάπτωσης. Δεν μετρά κα-
νείς τη γνώση. Η γνώση του ενός προσδιορίζεται από την
άγνοια του άλλου. Έτσι κυνηγά κανείς το «μέλλον του» για
να μπει στο Πανεπιστήμιο. Κατάντησε το ελληνικό σχολείο
ένας χώρος όπου ο έφηβος αναγκάζεται να περάσει, κατά
κάποιο τρόπο, τη «στρατιωτική θητεία». Η «γνώση» είναι
βάσανο, η σκέψη πολυτέλεια. Και όλα αναζητούνται «κάπου
αλλού». Μέχρι την «εκτόνωση».

Αποκαΐδια ξανά το Πολυτεχνείο. Με μια ζωή συνέχεια εν-
τός «εισαγωγικών» και «εξετάσεων». Κάγκελα (“ “). Η εξου-
σία ως κατάληψη. Εκεί δηλαδή που ο Έλληνας περιμένει να
ψωνίσει «την καλή» από τα μαγαζιά του «συστήματος» που
προσφέρουν έτοιμες λύσεις για όλα τα γούστα. Να δανείζε-
ται και να μην πληρώνει. Να τα σπάει «πρώτο τραπέζι πί-
στα» περιμένοντας αναιδώς το χειροκρότημα του χωριάτη.
Επειδή δεν «χρωστά» ο ίδιος αλλά αντίθετα οι άλλοι του
χρωστάνε.

Και τότε; Πολίτες χρειαζόμαστε πάνω απ’ όλα – για να
αποκτήσουμε πολιτικούς. Τίμιους και ανιδιοτελείς που δεν
λένε ψέματα αλλά διδάσκουν ήθος. Μόνο έτσι θα φύγουν
τα εισαγωγικά – δεν τα βάζω τυχαία στο κείμενό μου – από
την ελληνική κοινωνία. Διαφορετικά, θα συνεχίσουμε να
καιγόμαστε με μολότοφ και να χτυπάμε τον «ιμπεριαλισμό»
με επετειακές πορείες προς την αμερικανική πρεσβεία. Όχι
όμως και προς την τουρκική για την εισβολή στην Κύπρο.
Ούτε κατά διάνοιαν και προς το προεδρικό μέγαρο ή το
Μαξίμου για το πραξικόπημα της χούντας στις 15 Ιουλίου
1974. Έχει και η φαντασία τα όριά της.

*Ο Κώστας Ν. Κωνσταντίνου είναι  φιλόλογος
στο 3ο Γενικό Λύκειο Ηρακλείου

http://kostaskonstantinou.com/

Του
Κώστα Κωνσταντίνου*
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ΣΦΑΚΙΑΝΑΚΗΣ

Αύξηση του πληθυσμού μόνο στην Κρήτη 
και στο νότιο Αιγαίο την τετραετία 2011-2014 χάρη
στην υπεροχή των γεννήσεων έναντι των θανάτων

Οπληθυσμός της χώρας,
χάρη στην υπεροχή των
γεννήσεων από Ελληνίδες
και αλλοδαπές έναντι των

θανάτων Ελλήνων και αλλοδαπών κα-
θώς και την καθαρή εισροή πληθυ-
σμού από το εξωτερικό, αυξανόταν
όλα τα έτη της περιόδου Ιανουαρίου
2002 μέχρι και την 1η Ιανουαρίου
2011. Αύξηση, όμως, δεν σημειωνό-
ταν σε όλες τις περιφέρειες ούτε σε
όλους τους νομούς της χώρας. Πιο
συγκεκριμένα την 1η Ιανουαρίου
2011 σε σχέση με την 1η Ιανουαρίου
2002, δηλαδή την 9ετία 2002-2010:

- Αύξηση σημειώθηκε σε 9 περιφέ-
ρειες και σε 4 μείωση. Η μεγαλύτερη
ποσοστιαία αύξηση σημειώθηκε
στην Κρήτη και η μεγαλύτερη ποσο-
στιαία μείωση στη Δυτική Ελλάδα.

-Αύξηση σημειώθηκε σε 33 νομούς
και μείωση σε 18. Η μεγαλύτερη πο-
σοστιαία αύξηση σημειώθηκε στο
νομό Ρεθύμνης. Στο νομό Χανίων ση-
μειώθηκε η 3η σε μέγεθος ποσοστι-
αία αύξηση, στο νομό Ηρακλείου η
9η και στο νομό Λασιθίου η 26η. Η
μεγαλύτερη μείωση σημειώθηκε στο
νομό Άρτας. 

Σε αντίθεση με την 9ετία 2002-
2010, την 4ετία 2011-2014 σημει-
ώθηκε μείωση του πληθυσμού της
χώρας. Όπως και στην αύξηση έτσι
και στη μείωση υπάρχουν διαφορές
ανάμεσα σε περιφέρειες και νομούς.
Στους Πίνακες που ακολουθούν θα
δώσουμε τα πλήρη στοιχεία για τις
13 περιφέρειες και το Σύνολο Χώρας
και μόνο για τους 4 νομούς της Κρή-
της, δεδομένου ότι Πίνακας με τους
51 νομούς είναι πολύ μεγάλος. 

Στις δύο πρώτες στήλες του  πρώ-
του μέρους του Πίνακα 1 δίνεται ο
πληθυσμός των 13 περιφερειών και
του Συνόλου Χώρας την 1η Ιανουα-
ρίου των ετών 2011 και 2015, στην
3η στήλη η διαφορά την 1η Ιανουα-
ρίου 2015 σε σχέση με την 1η Ια-
νουαρίου 2011, δηλαδή την τετραε-
τία 2011-2014 και στην 4η
ποσοστιαία μεταβολή στο ίδιο διά-
στημα. Στο δεύτερο μέρος του Πί-

νακα 1 δίνονται τα αντίστοιχα στοι-
χεία για τους 4 νομούς της Κρήτης.

Από την 4η στήλη του πρώτου μέ-
ρους του Πίνακα φαίνεται ότι από τις
13 περιφέρεις της χώρας μόνο στην
Κρήτη και στο Νότιο Αιγαίο σημει-
ώθηκε αύξηση του πληθυσμού (η με-
γαλύτερη στην Κρήτη), ενώ στις υπό-
λοιπες μείωση. Η μεγαλύτερη μείωση
σημειώθηκε στην Αττική.

Από την 4η στήλη του δεύτερου
μέρους του Πίνακα φαίνεται  ότι
στους νομούς Ηρακλείου, Ρεθύμνης
και Χανίων σημειώθηκε αύξηση, ενώ
στο νομό Λασιθίου μείωση. Από τους
51 νομούς τη χώρας, στους 38 σημει-
ώθηκε μείωση και στους 13 αύξηση.
Οι νομοί Ρεθύμνης, Ηρακλείου και
Χανίων είχαν, αντίστοιχα, την 5η, 6η
και 7η σε μέγεθος αύξηση, ενώ ο νο-
μός Λασιθίου τη 30η σε μέγεθος μεί-
ωση.

Η μείωση ή η αύξηση του πληθυ-
σμού των περιφερειών, των νομών
και του Συνόλου Χώρας οφείλεται σε
δύο παράγοντες:

-Τη φυσική μεταβολή του πληθυ-
σμού, δηλαδή τη διαφορά των θανά-
των από τις γεννήσεις, και

-Τα μεταναστευτικά ρεύματα, δη-
λαδή τη διαφορά της εκροής από την
εισροή πληθυσμού.

Στο Σύνολο Χώρας και στις περισ-
σότερες περιφέρειες και νομούς η
μείωση του πληθυσμού την τετραετία
2011-2014 οφείλεται τόσο στην υπε-
ροχή των θανάτων έναντι των γεννή-
σεων όσο και στην καθαρή εκροή
πληθυσμού. Υπάρχουν, όμως, εξαι-
ρέσεις. Τα σχετικά στοιχεία δίνονται
στον Πίνακα 2.

Στην 1η στήλη του πρώτου μέρους
του Πίνακα 2 δίνεται η φυσική μετα-
βολή (μείωση ή αύξηση) του πληθυ-
σμού στη 2η στήλη η καθαρή εκροή
ή εισροή πληθυσμού   και στην 3η η
συνολική μεταβολή πληθυσμού των
13 περιφερειών και του Συνόλου Χώ-
ρας η οποία είναι ή ίδια με την 3η
στήλη του Πίνακα 1. Στο δεύτερο μέ-
ρος του Πίνακα 2 δίνονται τα αντί-
στοιχα στοιχεία για τους 4 νομούς της
Κρήτης.

Από το πρώτο μέρος του Πίνακα
φαίνεται ότι την τετραετία 2011-
2014:

-Η αύξηση που σημειώθηκε στον
πληθυσμό τη Κρήτης οφείλεται κυ-
ρίως στην υπεροχή των γεννήσεων
έναντι των θανάτων και σε ένα μικρό-
τερο ποσοστό στην καθαρή εισροή
πληθυσμού, ενώ εκείνη στο Νότιο Αι-
γαίο οφείλεται αποκλειστικά στην
υπεροχή  των γεννήσεων έναντι των
θανάτων, δεδομένου ότι σημειώθηκε
καθαρή εκροή πληθυσμού. Οι δύο

αυτές περιφέρειες είναι οι μόνες στις
οποίες σημειώθηκε φυσική αύξηση
του πληθυσμού.

-Η μείωση που σημειώθηκε σε 8
από τις 11 υπόλοιπες περιφέρειες
οφείλεται τόσο στην υπεροχή των θα-
νάτων έναντι των γεννήσεων όσο και
στην καθαρή εκροή πληθυσμού, ενώ
σε τρεις (την Ανατολική Μακεδονία &
Θράκη, τη Στερεά Ελλάδα και την Πε-
λοπόννησο) μόνο στην υπεροχή των
θανάτων έναντι των γεννήσεων, δε-
δομένου ότι στις  αυτές περιφέρειες
σημειώθηκε καθαρή εισροή πληθυ-
σμού.

Από το δεύτερο μέρος του Πίνακα
φαίνεται ότι η αύξηση του πληθυ-
σμού στους νομούς Ηρακλείου, Ρε-
θύμνης και Χανίων οφείλεται τόσο
στην υπεροχή των γεννήσεων έναντι
των θανάτων όσο και στην καθαρή
εισροή πληθυσμού, ενώ η μείωση
του πληθυσμού του νομού Λασιθίου
τόσο στην υπεροχή των θανάτων
έναντι των γεννήσεων όσο και στην
καθαρή εκροή πληθυσμού.

Θα πρέπει να σημειωθεί εδώ ότι
στην περίπτωση του Συνόλου Χώρας
η καθαρή εκροή πληθυσμού είναι
προς άλλες χώρες, ενώ στην στις πε-
ριφέρειες και στους νομούς η κα-
θαρή εκροή ή εισροή οφείλεται στις
μετακινήσεις πληθυσμού τόσο από
και προς άλλες χώρες όσο και από και
προς στις περιφέρειες και στους νο-
μούς.  Η μεγάλη μείωση του πληθυ-
σμού την 4ετία 2011-2014,  οφείλε-
ται στις συνέπειες των μέτρων των
δύο Μνημονίων,  τα οποία επέβαλαν
στη χώρα μας οι δανειστές, και τα
οποία υπέγραψαν και εφάρμοσαν οι
κυβερνήσεις της περιόδου 2010-
2014. Η μείωση του συνολικού πλη-
θυσμού της χώρας συνεχίστηκε και
το 2015 εξαιτίας των μέτρων και του
τρίτου Μνημονίου που υπέγραψε και
εφάρμοσε η σημερινή κυβέρνηση
(δεν έχουν ακόμα δημοσιευτεί στοι-
χεία για τις περιφέρειες και τους νο-
μούς για το έτος αυτό).

Τα μέτρα των Μνημονίων προκά-
λεσαν εκτίναξη στα  ύψη της ανερ-
γίας (Ελλήνων και αλλοδαπών), εξαι-
τίας  του  κλεισίματος εκατοντάδων
χιλιάδων επιχειρήσεων, την κατάρ-
ρευση της οικοδομής και γενικότερα
της απαξίωσης του παραγωγικού
ιστού της χώρας, καθώς και την κατα-
κόρυφη μείωση των μισθών όσων
απασχολούνται και των συντάξεων.
Οι επιπτώσεις αυτές μείωσαν τους
γάμους και  τις γεννήσεις από ζευγά-
ρια (Ελλήνων και αλλοδαπών) που
ήθελαν να κάνουν παιδιά, αύξησαν
τους θανάτους και εξώθησαν σε με-
τανάστευση Έλληνες και Ελληνίδες

(νέους κυρίως) με προσόντα που ζη-
τούνται στο εξωτερικό.  Οι ίδιοι πα-
ράγοντες προκάλεσαν την έξοδο από
τη χώρα και αλλοδαπών δεδομένου
ότι το ποσοστό ανεργίας τους είναι
υψηλότερο εκείνου των Ελλήνων.

Η υπεροχή των γεννήσεων έναντι
των θανάτων στην Κρήτη και στο Νό-
τιο Αιγαίο (Δωδεκάνησα και Κυκλά-
δες) οφείλεται βασικά στις περισσό-
τερες ευκαιρίες απασχόλησης που
υπάρχουν στις περιφέρειες αυτές
στον τουρισμό με αποτέλεσμα τη μι-
κρότερη μείωση των γεννήσεων και,

στην περίπτωση της Κρήτης, μικρή
εισροή πληθυσμού. Το ίδιο ισχύει για
τους νομούς Ηρακλείου, Χανίων και
Ρεθύμνου. Η περίπτωση του νομού
Λασιθίου, στον οποίο σημειώθηκε
τόσο φυσική μείωση όσο και καθαρή
εκροή πληθυσμού δεν είναι εύκολο
να εξηγηθεί και χρειάζεται παραπέρα
διερεύνηση από τη Ελληνική Στατι-
στική Αρχή.

*Ο Μανόλης Γ. Δρεττάκης εί-
ναι πρώην: Αντιπρόεδρος

της Βουλής, Υπουργός και
Καθηγητής της ΑΣΟΕΕ

Του Μανόλη Γ. 
Δρεττάκη*
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