
Νάμαστε λοιπόν !! 

Υρέσκοι-φρέσκοι και μαυρισμένοι, 

ξανά πάλι στις θέσεις μας. 

Και μη νομίζετε πως μαυρίσαμε 

από το υπέροχο ήλιο μας, στη 

κάψα του καλοκαιριού.  

Όχι βέβαια.  

Σο μαύρισμα προήλθε από τα 

χτυπήματα που έπεσαν και 

συνεχίζουν αλλεπάλληλα, το ένα 

μετά το άλλο. 

Επιπλέον αν  προσθέσουμε την 

ανησυχία και τον προβληματισμό 

για το κοντινό μέλλον, τότε είναι 

βέβαιο πως είμαστε στα πρόθυρα 

του εθνικού αυτισμού. την ίδια 

θέση, κουνιόμαστε, χωρίς να 

μπαίνουμε στη πραγματικότητα, 

αφήνοντας τους πανικόβλητους 

Διαχειριστές μας να επιβεβαιώνουν 

την αποτυχία τόσων μέτρων και 

περικοπών που πονάνε.  

Μπαίνουμε στο Υθινόπωρο λοιπόν 

και βλέπουμε πεντακάθαρα το 

καλάθι με τις πανάκριβες οπώρες 

και τη σταθερή τροφοδότηση της 

αγωνίας μας, από  καθοδηγού-

μενες, πολλές φορές, ειδήσεις είτε 

εισαγόμενες, είτε εγχώριες, που μας 

μαυρίζουν και τη ψυχή.  

Όλα δείχνουν πως μας βάζουν στη 

θέση της πρώτης τοξικής χώρας. 

Όσο για τα περιβαλλοντικά θέματα; 

Αστεία υπόθεση. 

Εδώ ο κόσμος καίγεται στο βωμό 

του οικονομικού αρμέγματος και 

εμείς αεροβατούμε ; 

Δεν μπορεί. Ζούμε ένα Όνειρο.  

Έναν Υθινοπωρινό Εφιάλτη. 

Δευτέρα 19 επτεμβρίου 2011 Εβδομαδιαία Ηλεκτρονική Έκδοση  

ΚΑΛΟ ΥΘΙΝΟΠΩΡΟ 

ΞΕΡΕΣΕ ΠΟΤ ΠΑΜΕ ;  
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κατατάχθηκε στην πρώτη πεντάδα 

από 60 εργαστήρια που συμμετείχαν 

σε διεθνή διεργαστηριακή δοκιμή 

που είχε στόχο τον προσδιορισμό 

βαρέων μετάλλων σε πόσιμο νερό 

(SCHEMA 22 01). Διπλή η χαρά αφού 

ο κ. Υυτιάνος είναι εταίρος του 

Εθελοντικού Οργανισμού μας και  

μέλος  της Επιστ.  Επιτροπής του 

Σομέα Βορ. Ελλάδος 

 

Και με μικρά επιβατικά οι 

βουλευτές μας  
Καλή είδηση για την απόφαση να 

επιτρέπεται στους βουλευτές τη 

μακροχρόνια μίσθωση και για ΙΦ 

χαμηλού κυβισμού. Να δούμε πόσοι 

θα κυκλοφορήσουν με μικρά 

βενζινοκίνητα και υβριδικά, 

προωθώντας το μήνυμα της εποχής 

για τη μετακίνηση στις πόλεις 

 

τις 22 Οκτωβρίου η ετήσια 

συνέλευση των μελών του ΕΕΒ 
τις Βρυξέλλες θα μεταβεί ο 

Αντιπρόεδρος του Δ.. του ECOCITY 

Μιχάλης Πετράκης, στην ετήσια 

σύσκεψη των μελών του European 

Environmental Bureau, όπου  θα 

συγκεντρωθούν εκπρόσωποι ΜΚΟ 

από όλη την Ευρώπη (21-22/10).  

 

Παίζει με το ECOCITY το νερό 

ΑΤΡΑ, χωρίς να το ξέρουμε. … 
Είναι δεοντολογικά σωστό, ιδιωτική 

επιχείρηση να χρησιμοποιεί την 

ονομασία μας σε ένα παιχνίδι στο 

facebook ;  

Ξέρετε κάτι ;;  

Εμείς τίποτε μέχρι και σήμερα …. 

Προβληματισμός με τα 

αυθαίρετα …. 
Αναστάτωση, όπως ήταν φυσικό, 

προκάλεσε η διάταξη που 

προστέθηκε κατά τη διαδικασία 

ψήφισης, στο άρθρο 23 του 

νομοσχεδίου για τα αυθαίρετα, 

σχετικά με τη τακτοποίηση 

κατασκευών εντός περιοχών που 

είναι χαρακτηρισμένες ως 

προστατευόμενες. Παρά τη μαζική 

διαμαρτυρία των οικολογικών 

οργανώσεων…. πέρα βρέχει   

 

τη Βουλή η πετρελαιοκίνηση ! 
Σην Πέμπτη θα εξετάσει η Ειδική 

Μόνιμη Επιτροπή Προστασίας Περι-

βάλλοντος της Βουλής το θέμα της 

Πετρελαιοκίνησης. Εκεί θα είναι και ο 

κ. Παπακωνσταντίνου, ο οποίος θα 

παρουσιάσει το αποτέλεσμα της 

αξιολόγησης και τις επιστημονικές 

μελέτες που λένε πως το πετρέλαιο 

δεν επιβαρύνει την ατμόσφαιρα της 

Αθήνας και της  Θεσσαλονίκης. Οι 

θέσεις του ECOCITY και της 

GREENPEACE έχουν κατατεθεί, ενώ 

το μεγάλο πρόβλημα της νοθείας 

παραμένει άλυτο. Οι ενδιαφερό-

μενοι, δείχνουν σίγουροι πως στο 

τέλος του μήνα θα ακούσουν καλά 

νέα από ΤΠΕΚΑ, ενώ οι λαθρέμποροι 

πετρελαίου τρίβουν τα χέρια τους …..  

 

υγχαρητήρια στο ENVILAB και 

στον καθηγητή κ. Υυτιάνο ! 
Διπλή χαρά στο ECOCITY, αφού το 

Εργαστήριο Ελέγχου Ρύπανσης 

Περιβάλλοντος, που διευθύνει ο  

καθηγητής Κωνσταντίνος Υυτιάνος,  

www.ecocity.gr


www.streetpanthers.gr
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Ξεκίνησε, με αφετηρία τη θαλάσσια 

ερευνητική βάση του Αρχιπελάγους 

στη άμο, η πολυεπίπεδη ωκεανο-

γραφική έρευνα που οργανώνει για 

πέμπτη συνεχή χρονιά το 

ΑΡΦΙΠΕΛΑΓΟ σε συνεργασία με το 

τμήμα Θαλάσσιας Γεωγραφίας του 

πανεπιστημίου Cardiff της Ουαλίας 

στο θαλάσσιο πεδίο της νότιας 

άμου και του ανατολικού Αιγαίου. 

την έρευνα συμμετέχουν 50 

ερευνητές & φοιτητές θαλάσσιας 

γεωγραφίας και βιολογίας και 

εξειδικευμένοι επιστήμονες από το 

πανεπιστήμιο του Cardiff και από το 

ΑΡΦΙΠΕΛΑΓΟ. Η βιολογική χαρτο-

γράφηση των προστατευόμενων και 

παραγωγικών θαλάσσιων οικοσυ-

στημάτων και ειδών πρόκειται να 

επεκταθεί φέτος και στο νησιωτικό 

σύμπλεγμα των Υούρνων, όπου 

τους τελευταίους μήνες ένα νέο πεδίο 
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ΩΚΕΑΝΟΓΡΑΥΙΚΗ ΕΡΕΤΝΑ ΣΟ ΑΙΓΑΙΟ ΑΠΌ ΣΟ ΑΡΦΙΠΕΛΑΓΟ 

έρευνας αναπτύσσεται στον τομέα της αλιευτικής διαχείρισης από τη θαλάσσια ερευνητική ομάδα του 

Αρχιπελάγους σε συνεργασία με τοπικούς φορείς. Φρήσιμα συμπεράσματα αναμένεται να προκύψουν από την 

καταγραφή των ανθρωπογενών επιδράσεων στα οικοσυστήματα της περιοχής μέσω μελέτης διαχείρισης της 

παράκτιας ζώνης και από τη συγκριτική ανάλυση με τα αντίστοιχα δεδομένα των προηγούμενων ετών.  

 

 

 

http://ecomobility.gr/greek/participation_form.php
www.ecocity.gr


Σην τρίτη χειρότερη θέση (την 25η δηλαδή) μεταξύ των 27 κρατών-μελών κατέχει η Ελλάδα 

όσον αφορά τις επιδόσεις σε θέματα περιβάλλοντος. Κατατάσσεται τόσο χαμηλά έχοντας 

26 ανοιχτές υποθέσεις για παραβίαση της περιβαλλοντικής νομοθεσίας. ε επτά από αυτές 

οι αποφάσεις του Δικαστηρίου των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων (ΔΕΚ) ήταν καταδικαστικές 

αλλά εκκρεμεί η συμμόρφωση της χώρας μας. Πρόκειται για υποθέσεις που αφορούν:  

• εγκατάσταση αποχετευτικού δικτύου - συστήματος επεξεργασίας αστικών λυμάτων στο 

Θριάσιο Πεδίο 

• παράνομες χωματερές 

• καθορισμό Ζωνών Ειδικής Προστασίας για τη διατήρηση των άγριων πτηνών 

• εφαρμογή της Οδηγίας 91/271/ΕΟΚ για οικισμούς που δεν διέθεταν δίκτυα αποχέτευσης 

και βιολογικούς καθαρισμούς για τα λύματά τους 

• ανεπαρκή προστασία των Ζωνών Ειδικής Προστασίας 

• απουσία κατάλληλου σχεδιασμού διαχείρισης επικίνδυνων αποβλήτων και λειτουργία 

ανεξέλεγκτων χώρων διάθεσής τους 

• εφαρμογή της Οδηγίας 2008/1, IPPC για την πρόληψη και τον έλεγχο της ρύπανσης 

στις βιομηχανίες. 

Όσο η Ελλάδα δεν συμμορφώνεται με τις πρωτόδικες καταδικαστικές αποφάσεις υπάρχει ο 

κίνδυνος δεύτερης καταδίκης με τσουχτερά δυσβάσταχτα πρόστιμα. Αρκεί να θυμίσουμε ότι 

για τη χωματερή του Κουρουπητού η χώρα μας είχε καταβάλει συνολικά περί τα 5.800.000 

ευρώ.  Αυτή τη στιγμή ενώπιον του ΔΕΚ βρίσκονται τέσσερις υποθέσεις για την κατάρτιση 

και αποστολή σχεδίων διαχείρισης εθνικών και διεθνών λεκανών απορροής ποταμών, για 

τον αυτοκινητόδρομο Πύργου - Σσακώνας, την ελλιπή προστασία της λίμνης Κορώνειας 

καθώς και για τις απαιτήσεις εφαρμογής των οδηγιών που αφορούν την ποιότητα του 

ατμοσφαιρικού αέρα. Προειδοποιητικές επιστολές έχει λάβει η χώρα μας για οκτώ υποθέσεις 

(χωροθέτηση αιολικών πάρκων σε περιοχή Νatura στη Λακωνία, λειτουργία ΦΤΣΑ στο 

Καλαμάκι Ζακύνθου κ.ά.) και επιστολές όχλησης για την εκτροπή του Αχελώου, τη 

λειτουργία ΦΤΣΑ Κιάτου Κατερίνης, την προστασία ειδών προτεραιότητας και της 

θαλάσσιας χελώνας καρέτα-καρέτα και την υποβάθμιση του υγροτόπου χοινιά στην 

Αττική. Φειρότερες περιβαλλοντικές επιδόσεις από την Ελλάδα έχουν η Ιταλία με 44 υποθέσεις 

και η Ισπανία με 28, ενώ την καλύτερη εικόνα παρουσιάζουν η Μάλτα με έξι υποθέσεις, η 

Εσθονία με τρεις και η Ολλανδία με μόλις δύο υποθέσεις. 
 

 

 

www.ecocity.gr 
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ΣΡΙΣΟΙ ΑΠO ΣΟ ΣΕΛΟ 

Σι μπορεί να συμβεί όταν ένα κόκκινο όνειρο σε 

ξεσηκώνει; Σι μπορεί να συμβεί όταν το ίδιο το όνειρό 

σου σε ξεπερνάει; Σι μπορείς να κάνεις όταν θες να 

γυρίσεις πίσω και να τα αλλάξεις όλα; Η εξέλιξη του 

μικρού, ταπεινού μας δρόμου προς μια υπέρλαμπρη 

λεωφόρο είχε όλα εκείνα τα στοιχεία, που κάνουν το 

όνειρο σημαντικό, τον ονειροπόλο αλαζόνα και την 

επιστροφή προς την πραγματικότητα απαραίτητη. 

Ένα παραμύθι για τη ματαιοδοξία, που καμιά φορά 

χρειάζεται τη σκόνη του μικρού μας δρόμου, για να 

κρύψει την υπερβολή της και τη δύναμη των φώτων, 

για να δείξει την ψευτιά της. Ένα παραμύθι για 

μικρούς και μεγάλους, που κάποιες φορές 

παρασύρονται από τη δύναμη των προβαλλόμενων 

προτύπων, τα οποία συνήθως είναι για αποφυγή και 

σπανίως για μίμηση 

Mιχαλόπουλος Νίκος 

ΕΚΔΟΕΙ ΑΓΚΤΡΑ 

http://www.agyra.gr/xcart/product.php?productid=1443
www.ecocity.gr
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Η ΜΚΟ Πράσινο+Μπλε διοργάνωσε στις 10 και 11  επτεμβρίου  

2011, το βάψιμο των αιθουσών διδασκαλίας του 1ου Ειδικού  

Δημοτικού  χολείου  Αγρινίου. Μέχρι σήμερα με την εθελοντική 

συμμετοχή γονέων, μαθητών  και εκπαιδευτικών, καθώς και με την 

σημαντική υποστήριξη της ΒΙΒΕΦΡΩΜ έχουν βαφτεί 8 Δημοτικά 

σχολεία στο Νομό Αιτωλοακαρνανίας με κριτήριο την  ανάγκη 

συντήρησης και καθαριότητας των σχολείων. 

 «κοπός των εν λόγω δράσεων είναι να ομορφύνουμε και να 

καθαρίσουμε τους χώρους διδασκαλίας των μικρών μαθητών, αλλά 

και να περάσουμε το μήνυμα στις νεώτερες γενιές,  ότι ο 

εθελοντισμός είναι κοινωνική προσφορά, σεβασμός και αγάπη προς 

τον εαυτόν μας και τους γύρω μας» επεσήμανε για μία ακόμη φορά,  

ο υπεύθυνος δράσεων της ΜΚΟ Πράσινο+Μπλε κος Σάσος Ξύδης.  

Ο Διευθυντής του 1ου Ειδικού Δ Αγρινίου κος Νίκος Δεληγιάννης, 

ευχαρίστησε τη ΜΚΟ Πράσινο+Μπλε για την πρωτοβουλία 

οργάνωσης της δράσης και φυσικά όλους τους εκπαιδευτικούς και 

γονείς που εθελοντικά προσφέρθηκαν και συμμετείχαν στο βάψιμο 

των αιθουσών διδασκαλίας» 
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www.thinkglass.gr
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Το ECOCITY LETTER  είλαη κηα εβδοκαδηαία ειεθηροληθή έθδοζε ηοσ Εζειοληηθού Οργαληζκού γηα ηο Αζηηθό Περηβάιιολ ECOCITY, κε 

πιεροθορίες θαη εηδήζεης γηα περηβαιιοληηθά ζέκαηα. Σηέιλεηαη ζε κορθή pdf θαη γηα λα ηο δηαβάζεηε, ζα πρέπεη λα έτεηε εγθαηεζηεκέλε 

θάποηα έθδοζε ηοσ Adobe Acrobat Reader. Σηε περίπηωζε ποσ δελ έτεηε ηελ έθδοζε είλαη δηαζέζηκε ζηελ δηεύζσλζε : http://www.adobe.com 
 

H αποζηοιή ηοσ ECOCITY LETTER γίλεηαη ζε Mέιε θαη Φίιοσς ηοσ ECOCITY, θαζώς θαη ζε ζσλεργαδόκελοσς εθπροζώποσς θορέωλ θαη 

οργαληζκώλ. 

 

Γηα πιεροθορίες θαη ζηοητεία κπορείηε λα επηθοηλωλήζεηε καδί κας ζηο ηει. 210 6196757 θαη ζηελ ειεθηροληθή δηεύζσλζε : info@ecocity.gr 

Σο Τπουργείο Οικονομικών ξεκίνησε τη διαδικασία για 

τον έλεγχο της λαθρεμπορίας πετρελαίου με την 

προκήρυξη για τον εφοδιασμό συστήματος ελέγχου 

GPS στα σλέπια.  

ύμφωνα με ενημέρωση από το Τπουργείο θα 

ξεκινήσει σε λίγες μέρες ανοικτός διαγωνισμός για τα 

50 σλέπια που υπάρχουν στην Ελλάδα με σκοπό την 

παρακολούθησή και καταγραφή της πορείας τους, 

ενώ το όλο έργο έχει προϋπολογισμό 55.000€ για μία 

3ετία. Ο έλεγχος θα γίνεται από το ΔΟΕ και κάποιους 

τελωνειακούς. τόχος του Τπουργείου Οικονομικών 

είναι η πάταξη της νοθείας και λαθρεμπορίας 

πετρελαίου, πρόβλημα το οποίο μαστίζει στη χώρα 

μας και προκαλεί μεγάλες οικονομικές απώλειες στο 

κράτος. Ηλεκτρονικά συστήματα εντοπισμού θέσης 

και το ΔΟΕ ξεκινάει θαλάσσιες περιπολίες για να 

πιάσει τα σλέπια που διακινούν παράνομα πετρέλαιο. 

Σα πλοία και τα σλέπια μπαίνουν στο στόχαστρο του 

υπουργείου Οικονομικών, με εντολή για ενίσχυση του 

ελέγχου των εφοδιαστικών πλοίων με καύσιμα. 

Επιπλέον επιτάχυνση της εφαρμογής των ομάδων 

εργασίας για την πιλοτική παρακολούθηση του 

πετρελαίου θέρμανσης και ναυτιλίας έδωσε ο 

αναπληρωτής υπουργός Οικονομικών Παντελής 

Οικονόμου στο γενικό διευθυντή Σελωνείων και ΕΥΚ 

Κώστα Νηχωρίτη. Η έξαρση του λαθρεμπορίου 

επιτάσσει τη στενή παρακολούθηση των καυσίμων 

από το διυλιστήριο μέχρι και το πλοίο. 

«Κάνε τη γεωργία τρόπο ζωής!» είναι το κεντρικό 

μήνυμα του συνεδρίου για το κοινό μέλλον υπαίθρου 

& πόλης που διοργανώνει η Μίλητος Αναδυόμενες 

Σεχνολογίες & Τπηρεσίες, με κεντρικό θέμα την 

Ευρωπαϊκή Κοινή Γεωργική Πολιτική. Η κοινή γεωργική 

πολιτική, μία από τις σημαντικότερες πανευρωπαϊκές 

πολιτικές επί 40 και πλέον χρόνια, προωθεί την 

αειφόρο γεωργία σε παγκόσμια κλίμακα και 

παραμένει μια «ζωντανή» πολιτική που εξελίσσεται έτσι 

ώστε να απηχεί τις μεταβαλλόμενες προτεραιότητες 

της κοινωνίας. Έτσι, το συνέδριο είναι ανοιχτό σε 

όλους, κυρίως το κοινό των αστικών περιοχών, τους 

νέους και τους αγροτικούς φορείς, τους γεωργούς 

και τους εν δυνάμει επωφελούμενους από τις δράσεις 

αγροτικής ανάπτυξης. Γενικότερα σε όσους 

ενδιαφέρονται να ενημερωθούν και να συνδράμουν 

στη συζήτηση για τον ευρωπαϊκό γεωργικό τομέα, 

σχετικά με την παραγωγή, την ασφάλεια και ποιότητα 

των τροφίμων, την προστασία του φυσικού 

περιβάλλοντος και τη βιώσιμη ανάπτυξη της 

υπαίθρου στα πλαίσια της ΚΓΠ. Διακεκριμένοι 

επιστήμονες και ομιλητές θα μοιραστούν με το κοινό 

τις απόψεις, εμπειρίες και προτάσεις τους αναφορικά 

με την ευρωπαϊκή γεωργία, την εξέλιξή της, σε 

συνάρτηση με το ρόλο, τη χρησιμότητα και την 

αναγκαιότητα της Κοινής Γεωργικής Πολιτικής.  

υντονιστής υνεδρίου: κ. Δημήτρης Μιχαηλίδης, 

Δημοσιογράφος & υνεργάτης “ΑγρΟραμα” 

Οι τρεις βασικές θεματικές ενότητες του συνεδρίου 

είναι : Η ΓΕΩΡΓΙΑ ΣΡΟΠΟ ΖΩΗ ΣΗ ΠΟΛΗ – 

ΤΠΑΙΘΡΟ 2020 – ΑΠΌ ΣΟ ΑΓΡΟΚΣΗΜΑ ΣΟ ΣΡΑΠΕΖΙ 
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