
Δύσκολη εποχή. 

Περίοδος που απαιτεί 

υπομονή και κουράγιο. 

Από όλους.  

Δύσκολες στιγμές, 

αποτέλεσμα αλόγιστης  

διαχείρισης και διοίκησης, 

από ρηχούς οραματιστές.  

Τστερόβουλες αποφάσεις  

χωρίς εκτίμηση κόστους και ζημιάς,  

που οδηγούν σε πλήρη απαξίωση 

όχι μόνο της οικονομίας,  

άλλα και της ποιότητας  

στη ζωή μας  

Διοίκηση χωρίς όραμα,  

που προκαλεί τον πόνο.  

Και τώρα; 

Σώρα που όλοι ζητάνε; 

και θα ζητάνε συνεχώς; 

Αμηχανία και απραξία. 

την άκρη μέχρι τις εκλογές. 

Μέχρι να φτιάξουν οι άλλοι  

τις ζημιές που έγιναν. 

Δύσκολές στιγμές.  

Απλωμένες σε όλη την Ευρώπη. 

Όλα δείχνουν ανατροπές 

και άλλες λύσεις,  

αφού η αποτυχία προσφέρεται  

για ώριμες επιλογές.  

Δύσκολες στιγμές,  

και η κρίση θα χυθεί 

σε κάθε σημείο της Ευρώπης,  

Σο οικονομικό κατεστημένο 

να τρώει τα πάντα 

και το πολιτικό σύστημα  

να είναι αμήχανο και ανίκανο.  

Δύσκολες στιγμές  

και ποιος θα κάνει τη σωστή κίνηση. 

Είναι φανερή πλέον η ανάγκη 

πολιτικής ένωσης στην Ευρώπη. 
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Βάλτο στη μπρίζα 
το Δεκέμβριο αναμένεται να καταθέ-

σει το πόρισμα η επιτροπή που 

δημιουργήθηκε από το Τ.Π.Ε.Κ.Α. για 

την Ηλεκτροκίνηση. Όπως φαίνεται 

θα αποτελέσει τη βάση για το 

νομοσχέδιο που θα ακολουθήσει για 

την προώθηση των ηλεκτροκίνητων 

αυτοκινήτων στην Ελλάδα. Από 

κοντά και η εμφάνιση των 

αυτοκινήτων φυσικού αερίου που θα 

μπουν στο παιχνίδι της διεκδίκησης 

μεριδίου για την οικολογική 

αυτοκίνηση. 

 

Σα Προεόρτια  
Φριστουγεννιάτικη γιορτή για την 

οικονομική ενίσχυση του Μουσείου 

Γουλανδρή Υυσικής Ιστορίας σε 

αυτούς τους δύσκολους καιρούς. 

το κτήριο Λεβίδου 13 στην Κηφισιά, 

την Κυριακή 4 Δεκεμβρίου, 16.00-

22.00, θα βρείτε στολίδια, κεριά, 

στεφάνια, γλυκά και πολλά δώρα 

φτιαγμένα από εθελοντές.  

 

Ωριμότητα 
«Επωφελής για το περιβάλλον και 

την επιχειρηματικότητα θα είναι η 

άρση της απαγόρευσης πετρελαιο-

κίνησης, σε συνδυασμό με τα 

συνοδευτικά μέτρα», είπε ο 

Τπουργός ΠΕΚΑ. Και δηλώνει 

σίγουρος ότι η κίνηση αυτή, θα 

βελτιώσει το περιβάλλον, θα διευκο-

λύνει τους πολίτες και την επιχειρημα-

τικότητα. Ειδικά το τελευταίο είναι 

σίγουρο. Για τα υπόλοιπα, θα είναι 

μακριά, όταν θα φανεί η ζημιά στη 

Δημόσια Τγεία. 

 

Θαλάσσιο Μέτωπο  
Πάγιο αίτημα για πολλά χρόνια, των 

Πατρινών η διεκδίκηση της ελεύθερης 

πρόσβασής τους στο θαλάσσιο 

μέτωπο της πόλης. Είχε υπογραφεί 

μνημόνιο παραχώρησης από το 

Κράτος με τον Δήμο, αλλά χωρίς 

ουσία. Σον Μάιο έγιναν κινήσεις 

διαμαρτυρίας αλλά ξεφούσκωσαν. 

ήμερα, αντί της παραχώρησης την 

περιοχής του θαλάσσιου μετώπου 

στη πόλη, προωθείται η πώλησή 

της. Η υπόθεση κρύβει ξαφνιάσματα. 
  

Παρανομία Vs Ευνομίας 
Εκτός ελέγχου η κατάσταση στις 

νότιες Κυκλάδες από τη παράνομη 

αλιευτική δραστηριότητα δυναμιτι-

στών. Οι απειλές εναντίον όσων 

τολμούν να διαμαρτυρηθούν έχουν 

μετατραπεί, τις τελευταίες μέρες, σε 

δολιοφθορές στα αλιευτικά εργαλεία 

ψαράδων που αλιεύουν νόμιμα. Σο 

ΑΡΦΙΠΕΛΑΓΟ κατήγγειλε στην 

Εισαγγελία Πρωτοδικών Νάξου 

ονόματα, τύπο των σκαφών και 

σημεία που επιχειρούν με δυναμίτιδα. 

Η απάθεια πλήττει βάναυσα κάθε 

έννοια ευνομούμενου κράτους. 

 

Βιώσιμη Ανάπτυξη 
Σρίτη απόγευμα (6 έως 8) στο Κέντρο 

Ιστορίας Θεσσαλονίκης στο Μέγαρο 

Μπίλλη, στη Πλατεία Ιπποδρομίου, ο 

κ. Θωμάς Ξένος Καθηγητής στο 

Σμήμα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και 

Μηχανικών Τπολογιστών του Α.Π.Θ. 

θα μιλήσει για την Ηλεκτρομαγνητική 

ρύπανση και τα δεδομένα από την 

περιοχή της μείζονος Θεσσαλονίκης. 



Σο ECOCITY  
σας καλεί με μια Ημερίδα 

αφιερωμένη στην  

Βηοελέργεηα – Βηοκάδα – Βηοθασζίκα 

   

ΔΙΟΡΓΑΝΨΗ 

ΤΝΕΡΓΑΙΑ 
ΣΦΟΛΗ ΦΗΜΙΚΩΝ ΜΗΦΑΝΙΚΩΝ ΕΘΝΙΚΟΥ ΜΕΤΣΟΒΙΟΥ ΠΟΛΥΤΕΦΝΕΙΟΥ 

ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΤΛΛΟΓΟ ΦΗΜΙΚΩΝ ΜΗΦΑΝΙΚΩΝ 
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Μετά τις επιτυχείς διοργανώσεις της ECOWEEK στη 

Θεσσαλονίκη, τη Μέση Ανατολή και το Μιλάνο της Ιταλίας, η 

ECOWEEK 2011 ΑΣΙΚΕ ΚΟΙΝΟΣΗΣΕ & ΠΡΑΙΝΗ 

ΑΡΦΙΣΕΚΣΟΝΙΚΗ πραγματοποιείται ξανά φέτος στην Αθήνα σε 

συνεργασία με τον Δήμο Αθηναίων και τον ύλλογο 

Αποφοίτων Κολλεγίου Αθηνών και υπό την αιγίδα του ΤΠΕΚΑ. 

Περιλαμβάνει δε διαλέξεις ειδικών από την Ελλάδα και το 

εξωτερικό και εργαστήρια ‘πράσινου’ σχεδιασμού σε 

συνεργασία με αρχιτέκτονες, σχεδιαστές, αρχιτέκτονες τοπίου 

και μηχανικούς από την Ελλάδα και το εξωτερικό. Σα 

εργαστήρια της ECOWEEK 2011 περιλαμβάνουν οικολογικές 

παρεμβάσεις και προτάσεις αρχιτεκτονικής τοπίου μέσα στην 

Αθήνα, σε συνεργασία με τον Δήμο Αθηναίων, προτάσεις οι 

οποίες ενδεχομένως να αποτελέσουν την αρχή ιδεών που 

ενδέχεται να πραγματοποιηθούν. Σα σημεία παρέμβασης 

περιλαμβάνουν: την Πλατεία Μάχης Αναλάτων (Ν. Κόσμος), 

τη Βίλα Κλωναρίδη (Πατησίων), τα προσφυγικά της 

Πανόρμου (Κηφισίας) και η Ακαδημία Πλάτωνος (Κηφισού-Λ. 

Αθηνών). Σα εργαστήρια της ECOWEEK θα προτείνουν λύσεις 

για την αναβάθμιση του κέντρου της Αθήνας και της 

ποιότητας ζωής των κατοίκων της πόλης, προωθώντας την 

καινοτόμα σκέψη, αειφόρο σχεδιασμό και τις αρχές της 

βιοκλιματικής αρχιτεκτονικής και οικολογικής δόμησης. Θα 

ασχοληθούν δε, μεταξύ άλλων, με θέματα όπως ‘πράσινα’ 

σχολεία, ανοιχτοί δημόσιοι και πράσινοι χώροι στις γειτονιές, 

δημιουργία χώρων δίκαιου εμπορίου, δημιουργία αξόνων για 

πεζούς, η δημιουργία ‘έξυπνων’ και καινοτόμων τοποθεσιών 

μέσα στην πόλη και προτάσεις που αφορούν στον 

συνδυασμό του βιομηχανικού σχεδιασμού με την 

αρχιτεκτονική. Η ECOWEEK 2011 πραγματοποιείται υπό την 

αιγίδα του ΤΠΕΚΑ, του Δήμου Αθηναίων, του Ευρωπαϊκού 

Ινστιτούτου Δικαίου, Επιστήμης και Σεχνολογίας και του 

υλλόγους Αποφοίτων Κολλεγίου Αθηνών. Έχει δε την 

υποστήριξη και συνεργασία της Πρεσβείας των ΗΠΑ, της 

Πρεσβείας της Αγγλίας, της Πρεσβείας της Νορβηγίας, του 

British Council, του ΑΚΣΟ και των βιβλιοπωλείων 

Παπασωτηρίου. Μεταξύ των συνεργατών είναι η ARUP, 

Carteco, η Architecture for Humanity Athens Chapter, η IES, 

η Ελληνική Εταιρεία Δικαίου του Περιβάλλοντος, η Athens 

Direct, η έκθεση Building Green, η έκθεση NGR2011, o 

ύλλογος Ολιστικής Αρχιτεκτονικής και Οικολογικής Δόμησης, 

ενώ ανάμεσα στους χορηγούς επικοινωνίας είναι οι ΔΟΜΕ, 

Archi-World Academy, DETAIL, EuroCharity, ArchiCalendar, 

ADA, Ecologik, CSRWire, Photon, CASABELLA, Low Carbon 

Economy και άλλοι. 

ECOWEEK 2011 

ΑΣΙΚΕ  

ΚΟΙΝΟΣΗΣΕ  

ΚΑΙ ΠΡΑΙΝΗ  

ΑΡΦΙΣΕΚΣΟΝΙΚΗ 

Αθήνα  

12-18  

Δεκεμβρίου 

Ημερίδα με θέμα: «Διαβούλευση χεδίου Διαχείρισης 

Τδατικού Διαμερίσματος Δυτικής τερεάς Ελλάδας»  Η 

Ειδική Γραμματεία Τδάτων του Τπουργείου 

Περιβάλλοντος Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής σας 

προσκαλεί σε Ημερίδα Ενημέρωσης με θέμα: 

«Διαβούλευση χεδίου Διαχείρισης Τδατικού 

Διαμερίσματος Δυτικής τερεάς Ελλάδας» την Πέμπτη 

1 Δεκεμβρίου 2011, στις 9.00 π.μ. στο 

Μεσολόγγι Αίθουσα Κτηρίου Διοίκησης της 

Περιφερειακής Ενότητας Αιτωλοακαρνανίας. την 

Ημερίδα θα γίνει παρουσίαση του πλαισίου της 

Οδηγίας 2000/60/ΕΚ, της εναρμόνισής της με την 

ελληνική νομοθεσία και του προγράμματος 

εφαρμογής στην Ελλάδα, η παρουσίαση των 

τρόπων συμμετοχής στο δημόσιο κοινωνικό διάλογο, 

του χρονοδιαγράμματος και του προγράμματος 

εργασιών, η προβολή ζητημάτων για το νερό καθώς 

και των προτεινόμενων λύσεων για τη διαμόρφωση 

των Προσχεδίων Διαχείρισης και  η συζήτηση για 

καταγραφή απόψεων και παρατηρήσεων του κοινού 

και των εμπλεκομένων φορέων. 

Οι απόψεις που θα εκφραστούν κατά τη διάρκεια της 

ημερίδας θα αποτελέσουν υλικό αναθεώρησης των 

κειμένων. Σα κείμενα της διαβούλευσης βρίσκονται 

αναρτημένα στην ιστοσελίδα http://wfd.ypeka.gr. Για 

δηλώσεις συμμετοχής στο email 

m.papanika@prv.ypeka.gr ή στο τηλ. 210-

6931265. Περισσότερες πληροφορίες 210-6931253 και 

210-6931250 (κ. Σζατζάκη). 

ΔΙΑΒΟΤΛΕΤΗ ΔΙΑΦΕΙΡΙΗ ΤΔΑΣΩΝ 

http://wfd.ypeka.gr
http://www.gnhm.gr/NewsDetail2.aspx?selArticle=299


Σο Γαλλικό Ινστιτούτο Ελλάδος, η Οργάνωση για τους Μεσογειακούς 

Τγροτόπους MedWet και το Υεστιβάλ Εθνογραφικού Κινηματογράφου της 

Αθήνας, παρουσιάζουν το αφιέρωμα «Τγρότοποι, Πολιτιστική Κληρονομιά 

και Εθνογραφικό Υιλμ».  

Σο αφιέρωμα περιλαμβάνει δύο παρουσιάσεις και δύο προβολές: 

•«Άνθρωπος, Τγρότοποι και Νερό» από την Αφροδίτη ορώτου, 

Μεσογειακό Ινστιτούτο για την Υύση και τον Άνθρωπο (Med-INA). Η 

διαδικασία επιτόπιας έρευνας και κινηματογράφησης μιας εθνογραφικής 

ταινίας με κεντρικό άξονα τον πολιτισμό και το νερό. 

από τον Γιώργο Πετσωτά, Πρόεδρο του Πολιτιστικού Κέντρου του χωριού 

τρώμη και τον Νίκο φακιανάκη, κηνοθέτη της ταινίας, Υεστιβάλ 

Εθνογραφικού Κινηματογράφου Αθήνας. Προβολή του μικρού μήκους 

εθνογραφικού ντοκιμαντέρ ελληνικής παραγωγής  

•«Η παραδοσιακή διαχείριση των υδάτων στο χωριό Στρώμη» (Νικος, 

φακιανάκης, Ελλάδα, 16’, έγχρωμο, 2006). Η ταινία αυτή αποτυπώνει μέσα 

από τις αφηγήσεις κατοίκων του χωριού το παραδοσιακό σύστημα  

διαχείρισης των υδάτινων πόρων τους καθώς και τη λαϊκή τους παράδοση 

και τεχνογνωσία. Προβολή του εθνογραφικού ντοκιμαντέρ ιταλικής 

παραγωγής «She River: υναντήσεις γύρω από τον ποταμό Πάδο» (Rossela 

Schillaci, Ιταλία, 61’, έγχρωμο, 2008). Μια ταινία που συνδέει τη πορεία του 

Ποταμού Πάδου, ενός από τους μεγαλύτερους ποταμούς της Ιταλίας με τις 

ζωές των κατοίκων μικρών χωριών γύρω απ’ αυτόν περιγράφοντας τις 

παραδόσεις και τους θρύλους τους, τις ιστορίες ζωής, τη σχέση τους με το 

ποτάμι, τις αλλαγές και την ρύπανση. 

 Σο πρωί της 23ης Νοεμβρίου, θα είναι αφιερωμένο σε δράσεις αποκλειστικά 

για μαθητές Γυμνασίου και για εκπαιδευτικούς  επιλεγμένων σχολείων  με  

παρουσιάσεις γύρω από το νερό, τους υγροτόπους, το ντοκιμαντέρ, την 

προβολή ταινίας και διαδραστικό παιχνίδι. 

 

Πληροφορίες : ίνα 31 – 10680 Αθήνα, τηλ. (30) 210 33 98 600 

e-mail ifa@ifa.gr - www.ifa.gr 
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ΠΟΛΙΣΙΣΙΚΗ ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΑ 

ΚΑΙ ΕΘΝΟΓΡΑΥΙΚΟ ΥΙΛΜ 
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Σετάρτη 23 Νοεμβρίου 2011 (20.00) 

Auditorium  
Γαλλικού Ινστιτούτου Αθηνών                        

Είσοδος ελεύθερη 

  

www.ifa.gr


www.ecomobility.gr
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Σην πρόθεσή του να κινητοποιηθεί άμεσα και προς όλες τις 

κατευθύνσεις για το μεγάλο ζήτημα δημόσιας υγείας που προκύπτει 

από την βιομηχανική ρύπανση του Ασωπού ποταμού εκφράζει το 

υπουργείο Τγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης. Αφορμή αποτέλεσε η 

επιδημιολογική μελέτη στην περιοχή των Οινοφύτων Βοιωτίας, που 

πραγματοποιήθηκε υπό την εποπτεία της καθηγήτριας επιδημιολογίας 

κυρίας Αθηνάς Λινού, και η οποία κατέδειξε τη σοβαρότητα των 

επιπτώσεων που έχει στην υγεία των κατοίκων και ειδικότερα στην υγεία 

των μικρών παιδιών η ρύπανση του Ασωπού. Η έρευνα αποτελεί 

συνέχεια της επιδηµιολογικής έρευνας του Πανεπιστηµίου Αθηνών η 

οποία χρηματοδοτήθηκε από το Κέντρο Ελέγχου και Πρόληψης 

Νοσημάτων (ΚΕΕΛΠΝΟ). Αποτέλεσε δε το αντικείμενο διδακτορικής 

διατριβής της ιατρού κυρίας Ελένης Παπαδηµητρίου από την Α’ 

Παιδιατρική Πανεπιστημιακή Κλινική της Ιατρικής χολής του 

Πανεπιστημίου Αθηνών, µε διευθυντή τον καθηγητή κ. Γεώργιο 

Φρούσο.  Σα ανησυχητικά αποτέλεσμα της έρευνας έφερε στο φως Σο 

Βήμα της Κυριακής. ύμφωνα με το δημοσίευμα, τα αποτελέσματα της 

μελέτης καταδεικνύουν ότι η υγεία των παιδιών στα Οινόφυτα Βοιωτίας 

επιβαρύνεται τόσο από τη διαμονή τους στην περιοχή όσο και από την 

εργασία των γονέων τους στη βιομηχανία.  Με άλλα λόγια, οι 

επιστήμονες παρατήρησαν ότι υπάρχει συσχέτιση αναπνευστικών 

νόσων σε παιδιά µε τους ρύπους που μπορεί να κεταφέρουν οι 

εργαζόμενες στη βιομηχανική ζώνη της περιοχής μητέρες τους, µέσω 

των μαλλιών ή του ρουχισμού, τους οποίους εισπνέουν τα παιδιά µε το 

μητρικό αγκάλιασμα. Η παράμετρος αυτή προξένησε ιδιαίτερο 

ενδιαφέρον στην επιστημονική ομάδα του Πανεπιστημίου Αθηνών 

καθώς φαίνεται ότι προκύπτουν νέα δεδομένα στην αιτιολογική 

διερεύνηση του άσθματος. Φαρακτηριστικό είναι ότι η πιθανότητα τα 

παιδιά (ηλικίας 11 και 12 ετών) που διαμένουν κόληκα στα Οινόφυτα να 

παρουσιάσουν ιστορικό βρογχικού άσθματος, να πάρουν φάρμακα 

για άσθμα και να νοσηλευτούν λόγω ασθματικής κρίσης είναι διπλάσια 

σε σχέση µε τα παιδιά που διαμένουν στην αγροτική περιοχή της 

Μακρακώµης.  
 

Το άρθρο προέρχεται από αναφορά στο in.gr. Προτείνουμε να διαβάστε 

το αξιόλογο ρεπορτάζ της Μάχης Τράτσα στο ΒΗΜΑ πατώντας εδώ 

http://www.tovima.gr/society/article/?aid=431025&wordsinarticle=
www.ziti.gr
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ΝΑ ΜΠΕΙ Η ΚΑΣΑΧΩΡΗΗ  

ΣΗ JET OIL 

AΠΟ ΣΗΝ ΙΩΑΝΝΑ 

www.jetoil.gr
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Με τους πληθυσμούς των μελισσών να μειώνονται 

μυστηριωδώς σε πολλές χώρες, το Ευρωπαϊκό 

Κοινοβούλιο εξέδωσε ψήφισμα για τη λήψη μέτρων, 

επισημαίνοντας ότι οι μέλισσες επικονιάζουν πολλά 

από τα καλλιεργήσιμα φυτά και έχουν τεράστια 

οικονομική αξία. Σο ψήφισμα, που υιοθετήθηκε από 

την Ολομέλεια με 534 ψήφους υπέρ και 16 κατά, 

υπενθυμίζει ότι το 84% των φυτικών ειδών και το 76% 

της παραγωγής τροφίμων στην Ευρώπη εξαρτάται 

από την επικονίαση των μελισσών. Άμεσα ή έμμεσα, 

η μελισσοκομία παρέχει σε περισσότερους από 

600.000 Ευρωπαίους, τονίζει το κείμενο. «Η επικονίαση 

είναι δημόσιο αγαθό με οφέλη για τον ευρωπαϊκό 

αγροτικό τομέα και μπορεί να διατηρηθεί μόνο μέσω 

κοινής ευρωπαϊκής δράσης» δήλωσε ο συντάκτης 

της έκθεσης, Ούγγρος σοσιαλιστής Κσάμπα άντορ. 

Σο Ευρωκοινοβούλιο καλεί την Κομισιόν να 

προωθήσει τη σύσταση εθνικών συστημάτων 

παρακολούθησης και να αναπτύξει εναρμονισμένα 

πρότυπα που θα επιτρέπουν τη σύγκριση των 

δεδομένων από τις χώρες-μέλη. Παράλληλα, τονίζεται 

στο Χήφισμα, οι χώρες της ΕΕ χρειάζεται να 

ενισχύσουν και να συντονίσουν τις ερευνητικές τους 

προσπάθειες και να μοιραστούν τα επιμέρους 

ευρήματα. τις περισσότερες Δυτικές χώρες οι 

πληθυσμοί των μελισσών μειώνονται ανεξήγητα τα 

τελευταία χρόνια. την Ελλάδα το πρόβλημα έχει 

αποδοθεί στην ασθένεια της νοζεμίασης.  ε άλλες 

χώρες και ιδιαίτερα στις ΗΠΑ, όπου το ένα τρίτο των 

μελισσών είχε εξαφανιστεί το 2008, οι εντομολόγοι 

αποδίδουν τη μείωση στο μυστηριώδες «σύνδρομο 

κατάρρευσης αποικίας» (CCS). Σο σύνδρομο αυτό 

δείχνει να οφείλεται σε έναν συνδυασμό μόλυνσης 

από ιούς και άλλων παραγόντων. Δεδομένου όμως 

ότι ακόμα δεν υπάρχει κοινά αποδεκτή αιτία, η 

αντιμετώπιση του φαινομένου είναι εξαιρετικά 

δύσκολη. 

ΜΕΣΡΑ ΓΙΑ ΣΙ ΜΕΛΙΕ ΑΠΟ ΣΗΝ Ε.Ε. 

Με μεγάλη επιτυχία ολοκληρώθηκε ο κύκλος 

συμμετοχών, από Γυμνάσια της χώρας στην 

Εκστρατεία ECOMOBILITY 2011-12. τη φετινή 

διοργάνωση της εκστρατείας παρουσιάστηκε 

σημαντική αύξηση συμμετοχής από πόλεις που 

ξεπέρασε κατά πολύ τους στόχους που έχει κάθε 

χρόνο το ECOCITY και οι Επιστημονικοί Υορείς που 

συνεργάζονται στην υλοποίηση της.  

τη νέα περίοδο στη πρόσκληση για συμμετοχή στην 

εκστρατεία, ανταποκρίθηκαν Διευθυντές και 

Καθηγητές Γυμνασίων από 40 πόλεις και ανέλαβαν 

να συντονίσουν τη δημιουργία ομάδων μαθητών. 

την περίοδο μέχρι και τον Ιανουάριο ομάδες 

μαθητών της Γ΄ τάξης των Γυμνασίων που 

ενεργοποιήθηκαν, αναμένεται να ερευνήσουν τα 

προβλήματα που δημιουργούνται από τις συνήθειες 

και τις συνθήκες μετακίνησης στη περιοχή τους, να 

ακούσουν και να αξιολογήσουν τις απόψεις 

εκπροσώπων Σοπικών Αρχών και Υορέων, να 

συγκεντρώσουν στοιχεία από τους πολίτες και να 

εξετάσουν τις επιπτώσεις που προκαλούν η ρύπανση 

του αέρα των πόλεων, η κατάληψη των πεζοδρομίων 

και η έλλειψη πεζόδρομων, η επένδυση στους τρεις 

πυλώνες των Πράσινων Μεταφορών και σε 

οικολογικούς τρόπους μετακίνησης.  

Με τις εργασίες τους, οι έφηβοι καλούνται να δουν 

την διευκόλυνση της λειτουργίας της πόλης, με την 

ανάδειξη επιλογών όπως το περπάτημα, το ποδήλατο 

και ηη συγκοινωνία, ενώ θα πρέπει να εξετάσουν 

επιλογές και ευκαιρίες για τη μείωση της ρύπανσης 

στην περιοχή τους. 

Οι πόλεις που μπήκαν στο μικροσκόπιο των ομάδων 

και θα εξεταστεί το επίπεδο εφαρμογής της 

Οικολογικής Μετακίνησης είναι η Αθήνα, η 

Θεσσαλονίκη, η Πάτρα, o Πειραιάς, ο Βόλος, η 

Λάρισα, τα Ιωάννινα, η Καλαμάτα,  το Μαρούσι, η 

Κηφισιά, η Ξάνθη, η Λαμία, ο Βύρωνας, το Παλαιό 

Χυχικό, το Άργος, η Ρόδος, η Κως, η Καισαριανή, το 

Περιστέρι, τα Σρίκαλα, η Θέρμη, Παύλου Μελά και 

Αμπελόκηποι Θεσσαλονίκης, η Κέρκυρα, η 

Αλεξανδρούπολη, η Κατερίνη, τα Γιαννιτσά, οι Υαρές, 

το Ξυλόκαστρο, η Ιεράπετρα κ.ά.  
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