
∆ΕΥΤΕΡΑ 29 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2012ΠΕΡΙΟ∆ΟΣ ΕΒ∆ΟΜΗ

Εβδοµαδιαία Ηλεκτρονική  Έκδοση του Εθελοντικού Οργανισµού ΕCOCITY

Νέος κόσµος, νέα αντίληψη.

Ως εκπρόσωπος του ECOCITY, παραβρέθηκα στις 8 Οκτωβρίου στο ∆ηµαρχείο
του Λονδίνου, όπου έγινε η έναρξη και παρουσίαση της εκστρατείας της ΕΕ «Ένας
κόσµος, όπως σας αρέσει µε το κλίµα που σας αρέσει». Στην εκδήλωση είχα την
ευκαιρία να δω την Επιτρόπο για το Περιβάλλον Connie Hedegaard και τον
Υπουργό Περιβάλλοντος του Ηνωµένου Βασιλείου David Nussabaum να
δηλώνουν την ιδιαίτερη σηµασία µιας προσπάθειας που συνεργάζονται Φορείς
από όλη την Ευρώπη, σε µια κοινή προσπάθεια ευαισθητοποίησης. Σε µια δράση
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από όλη την Ευρώπη, σε µια κοινή προσπάθεια ευαισθητοποίησης. Σε µια δράση
που στοχεύει στην ενηµέρωση του ενεργού πολίτη, για τις επιπτώσεις της
κλιµατικής αλλαγής και τρόπων που µειώνουν δραστικά τα αρνητικά
αποτυπώµατα στο περιβάλλον, από τις ανθρωπογενείς δραστηριότητες.
Μέσα από αυτό το πρόγραµµα αναµένεται να αρχίσει ένας διάλογος, µεταξύ των
πολιτών που ενδιαφέρονται να περάσουν τις απόψεις και θέσεις τους για τα
µεγάλα προβλήµατα µε τα οποία είµαστε αντιµέτωποι. Σε µία περίοδο που στις
περισσότερες χώρες, η οικονοµική κρίση επηρεάζει τις επιλογές των
κυβερνήσεων, οι δράσεις για την ανάπτυξη ενός πλαισίου διαβίωσης για τις
µελλοντικές γενεές, δείχνει να περνάει στα χέρια των ενεργών πολιτών µε την
ώθηση και στήριξη της Ε.Ε., και µε προσανατολισµό την ανατροπή της
ανεξέλεγκτης χρήσης των φυσικών πόρων, κατασπατάληση ενεργειακών
αποθεµάτων και αδιαφορίας στις απαιτήσεις της αναβάθµισης των πόλεων. Κάτι
που είναι βέβαιο πως θα βοηθήσει σηµαντικά στην οικονοµική και κοινωνική
ανάκαµψη, µέσω της λεγόµενης πράσινης ανάπτυξης.
Στην εκδήλωση, εκτός των άλλων, συµµετείχαν εκπρόσωποι από ∆ιεθνείς
Οργανισµούς και MKO, που έχουν ιδιαίτερο ενδιαφέρον για την ευαισθητοποίηση
προς θεµατικές περιοχές άµεσα συνδεδεµένες µε την κλιµατική αλλαγή και τη
προστασία του περιβάλλοντος. Έτσι, στην ανάλυση των σύγχρονων
προβληµάτων για τον τοµέα των µεταφορών, τον τοµέα της παραγωγής και
καινοτοµίας, τον τοµέα της οικοδοµικής δραστηριότητας, τον τοµέα του εµπορίου
και της ψυχαγωγίας και τον τοµές της ανακύκλωσης από ειδικούς, που
συντόνισαν την συζήτηση σε στρογγυλά τραπέζια που ανέλυσαν διεξοδικά
σενάρια για επιτυχείς παρεµβάσεις στους διάφορους αυτούς τοµείς .
Το ECOCITY συµµετέχει ενεργά σαν εταίρος στο πρόγραµµα “A world you like
with a climate you like”. Η βαθειά εµπειρία του σε διάφορους τοµείς όπως
φυσικοί πόροι, µεταφορές, ρύπανση και καλλιέργεια περιβαλλοντικής αντίληψης,
έπαιξαν σηµαντικό ρόλο, να δεχθούµε την πρόσκληση συµµετοχής σε αυτό το
τόσο σηµαντικό πρόγραµµα.
Παράλληλα µας πρόσφερε την ευκαιρία να επιβεβαιώσουµε ακόµη µια φορά
πόσο “µακριά νυχτωµένοι” είναι αυτοί που λένε πως µας διοικούν.

Μιχάλης Πετράκης,
Αντιπρόεδρος ∆.Σ. ECOCITΥ

Γίνε Μέλος ή Φίλος του ECOCITY και
στήριξε το έργο και τις δράσεις του.
Για περισσότερες πληροφορίες και για
στοιχεία µπορείτε να επικοινωνήσετε
µαζί µας, είτε στο τηλ. 210 6196757, είτε
στην ηλεκτρονική διεύθυνση :
info@ecocity.gr
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ΟΙ ΜΙΚΡΟΙ ΕΞΕΡΕΥΝΗΤΕΣ ΤΩΝ ΓΕΥΣΕΩΝ 
ΕΜΠΙΣΤΕΥΟΝΤΑΙ ΤΟ ΓΥΑΛΙ

Μια εκστρατεία ενηµέρωσης που ξεκινάει σήµερα στην
Ευρώπη και στην Ελλάδα µέσα από το Facebook, θυµίζει
στους καταναλωτές ότι η υγεία και η γεύση δεν είναι µόνο
θέµα προϊόντος αλλά και συσκευασίας. Η καµπάνια “Οι
Μικροί Εξερευνητές των Γεύσεων” των Φίλων του Γυαλιού
ξεκίνησε σήµερα από την FEVE (Ευρωπαϊκή Οµοσπονδία
Κατασκευαστών Γυάλινης Συσκευασίας), µε στόχο να
ευαισθητοποιήσει τους καταναλωτές για το σηµαντικό
ρόλο που έχει η γυάλινη συσκευασία στη διατήρηση και
στη προστασία της αρχικής γεύσης, καθώς και των
διατροφικών συστατικών σε ότι τρώµε και πίνουµε.
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Mια σηµαντική πρωτοβουλία, είναι η πρόταση της
∆ηµοτικής Επιχείρησης Ύδρευσης και Αποχέτευσης Βόλου
για την αξιοποίηση της λάσπης, του Βιολογικού
Καθαρισµού, η οποία µέσω θερµικής ξήρανσης και
αεριοποίησής της, θα παράγει ηλεκτρική ενέργεια. Όπως
είναι γνωστό η διαχείριση της λάσπης που παράγεται στις
Εγκαταστάσεις Επεξεργασίας Λυµάτων είναι ένα από τα
σηµαντικά προβλήµατα που αντιµετωπίζουν όλες οι ∆ΕΥΑ
της χώρας. Πρόκειται για µεγάλες ποσότητες λάσπης,
που στην περίπτωση του Βόλου φθάνουν τους 20-25
τόνους ηµερησίως, ενώ µε την επέκταση και την υποδοχή
αποβλήτων από τις άλλες ∆ηµοτικές Ενότητες
υπολογίζεται ότι θα φθάσουν έως και τους 40 τόνους
ηµερησίως. Στο πλαίσιο αυτό η διοίκηση της ∆ΕΥΑΜΒ θα
καταθέσει αίτηση χρηµατοδότησης στο Επιχειρησιακό
Πρόγραµµα Ε.Π. «Περιβάλλον και Αειφόρος Ανάπτυξη»
του Υ.Π.Ε.Κ.Α., για το έργο: "Ολοκληρωµένη ∆ιαχείριση και
Αξιοποίηση της Ιλύος των Ε.Ε.Λ. Βόλου",
προϋπολογισµού 9.5 εκ. ευρώ. Το θέµα πήγε προς
συζήτηση και λήψη απόφασης σε έκτακτη συνεδρίαση
του ∆.Σ. της Επιχείρησης, για να προλάβει τη προθεσµία
υποβολής προτάσεων στο πρόγραµµα που λήγει στο
τέλος του χρόνου. Οι προτάσεις που θα επιλεγούν θα
συγχρηµατοδοτηθούν από το Ευρωπαϊκό Ταµείο
Περιφερειακής Ανάπτυξης και από εθνικούς πόρους.
Η πρόταση προβλέπει την ολοκληρωµένη διαχείριση της
λάσπης των Εγκαταστάσεων Επεξεργασίας Λυµάτων

∆ΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΚΑΙ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ 
ΛΥΜΑΤΟΛΑΣΠΗΣ ΣΤΟΝ ΒΟΛΟ

διατροφικών συστατικών σε ότι τρώµε και πίνουµε.
∆ηµιούργηµα υλικών που υπάρχουν άφθονα στη φύση
µέσω ενός αειφόρου βιοµηχανικού σχεδιασµού και
χαρακτηρισµένο από την Ευρωπαϊκή νοµοθεσία ως ένα
από τα πιο ουδέτερα υλικά χωρίς χηµικές η άλλες
επιστρώσεις, το γυαλί προστατεύει ότι τρώµε και ότι
πίνουµε, και για µεγαλύτερο διάστηµα. Έτσι, τα τρόφιµα
διατηρούνται περισσότερο εκτός η εντός ψυγείου, µε
αποτέλεσµα ο καταναλωτής να κάνει οικονοµία, να
περιορίζει τη σπατάλη των τροφίµων , αλλά και
πολύτιµων πόρων του πλανήτη.
Η καµπάνια “Οι Μικροί Εξερευνητές των Γεύσεων” (Little
Taste Testers) που ξεκίνησε σήµερα στο Facebook στην
Ελλάδα από τη Κίνηση “Think Glass Ελλάδα” , προσκαλεί
τους καταναλωτές και ιδιαίτερα τους γονείς να
αναφέρουν τουλάχιστον ένα λόγο γιατί προτιµούν την
γυάλινη συσκευασία, για ότι τρώνε και πίνουν τα παιδιά.
Ένας νικητής θα κληρωθεί για ένα µοναδικό δώρο .
Για να λάβετε µέρος θα πρέπει να επισκεφθείτε τον τόπο :
https://www.facebook.com/friendsofglassgreece?v=ap
p_296900047090087
Η Κίνηση “Think Glass Ελλάδα” προωθεί την ιδέα της
γυάλινης συσκευασίας, προβάλλοντας τα προτερήµατά
της για την υγεία των καταναλωτών και το περιβάλλον.
Έχει στόχο να συµβάλει την επίτευξη µιας καλύτερης ζωής
σε έναν καλύτερο κόσµο. Ενδιαφέρουσες ιδέες
παρουσιάζονται επίσης στο σχετικό blog “ Το Γελαστό
Μπουκάλι”, που υποστηρίζει την πανευρωπαϊκή Κίνηση
“Φίλοι του Γυαλιού” και τις πρωτοβουλίες τους στην
Ελλάδα

λάσπης των Εγκαταστάσεων Επεξεργασίας Λυµάτων
Βόλου και αναµένεται να αποτελέσει κορυφαία
περιβαλλοντική παρέµβαση για την περιοχή. Σηµειώνεται
ότι η λάσπη που παράγεται στις εγκαταστάσεις
Βιολογικών Καθαρισµών αποτελεί οργανική ύλη, µε
σηµαντικές ποσότητες φωσφόρου και αζώτου, που µε
κατάλληλη επεξεργασία µπορεί να αξιοποιηθεί είτε για την
παραγωγή ενέργειας, είτε ως υλικό λίπανσης στις
αγροτικές καλλιέργειες.
Με την υλοποίηση της πρότασης αναµένεται να δοθεί
λύση στο σηµαντικό πρόβληµα που αφορά τη διάθεση
της λάσπης στον ΧΥΤΑ, δεδοµένου ότι σύµφωνα µε τις
επικείµενες αλλαγές στη σχετική νοµοθεσία, επιβάλλεται
έως το 2020 οι ΧΥΤΑ να προχωρήσουν σε σηµαντική
µείωση των οργανικών φορτίων που δέχονται.
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Η Εκστρατεία ECOMOBILITY διοργανώνεται για δέκατη συνεχόµενη χρονιά 
µε στόχο τη βιωµατική προσέγγιση των εφήβων, µε τα προβλήµατα που προκαλούν 

10 χρόνια επένδυσης στους έφηβους 
µε στόχο τη βιωµατική προσέγγιση των εφήβων, µε τα προβλήµατα που προκαλούν 

οι συνθήκες στους ∆ήµους και οι συνήθειες µετακίνησης των πολιτών. 
Με την ενεργοποίηση των µαθητών της Γ΄τάξης Γυµνασίων, 

επενδύουµε στην αλλαγή συµπεριφορών, στην ελευθερία µετακίνησης 
και στην προώθηση της ποιότητας ζωής στις πόλεις µας.

Α Ι Γ Ι ∆ Α
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙ∆ΕΙΑΣ, ∆ΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ & ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ - ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ, ΥΠΟ∆ΟΜΩΝ, ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΚΑΙ 

∆ΙΚΤΥΩΝ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ & ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ - ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ∆ΗΜΟΣΙΑΣ ΤΑΞΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ -
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΜΑΚΕ∆ΟΝΙΑΣ & ΘΡΑΚΗΣ EΠΙΤΡΟΠΟΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

Σ Υ Ν Ε Ρ Γ Α Σ Ι Α
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ Εργαστήριο Ανάπτυξης και Προώθησης Χρηµατοοικονοµικών Προϊόντων και Υπηρεσιών.
ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Τµήµα Χηµείας Εργαστήριο Ελέγχου Ρύπανσης Περιβάλλοντος, Τµήµα Mηχανολόγων Μηχανικών
Εργαστήριο Μετάδοσης Θερµότητας και Περιβαλλοντικής Μηχανικής, Τµήµα Μηχανολόγων Μηχανικών Εργαστήριο Εφαρµοσµένης Θερµο-
δυναµικής, Τµήµα Χηµικών Μηχανικών Εργαστήριο Θερµοφυσικών Ιδιοτήτων & Περιβαλλοντικών ∆ιεργασιών. ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟ∆ΙΣΤΡΙΑΚΟ
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ Ιατρική Σχολή Εργαστήριο Υγιεινής, Επιδηµιολογίας & Ιατρικής Στατιστικής, Τµήµα Χηµείας Εργαστήριο Χηµείας Περιβάλ-
λοντος. ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ Σχολή Αγρονόµων & Τοπογράφων Μηχανικών Εργαστήριο Γεωγραφίας και Ανάλυσης Χώρου Μονάδα
Βιώσιµης Κινητικότητας. ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ. ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΑΣ Ιατρική Σχολή Εργαστήριο Υγιεινής. ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ
Τµήµα Μηχανολόγων Μηχανικών Εργαστήριο Εναλλακτικών Συστηµάτων Μετατροπής Ενέργειας. ∆ΙΕΘΝΕΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΕΛΛΑ∆ΟΣ Σχολή
Οικονοµίας & ∆ιοίκησης. ΤΕΙ ΠΕΙΡΑΙΑ Τµήµα Ηλεκτρονικής. AΤΕΙ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Επιτροπή Περιβάλλοντος. ΑΤΕΙ ∆ΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕ∆ΟΝΙΑΣ Τµήµα
Γεωτεχνολογίας και Περιβάλλοντος Εργαστήριο Ατµοσφαιρικής Ρύπανσης & Περιβαλλοντικής Φυσικής (ΕΑΡ-ΠΕΦΥ). ΕΘΝΙΚΟ ΑΣΤΕΡΟΣΚΟΠΕΙΟ
ΑΘΗΝΩΝ Ινστιτούτο Ερευνών Περιβάλλοντος και Βιώσιµης Ανάπτυξης. ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ (ΙΜΕΤ). ΜΕΣΟΓΕΙΑΚΟ ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ
ΓΙΑ ΤΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΤΟΝ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟ ΚΑΙ ΤΗΝ ΑΕΙΦΟΡΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗ (MIO-ECSDE). ΕΝΩΣΗ ΠΤΥΧΙΟΥΧΩΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΛΟΓΩΝ ΕΛΛΑ∆ΟΣ. ΕΝΩΣΗ
ΕΛΛΗΝΩΝ ΦΥΣΙΚΩΝ. ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΕΛΛΗΝΩΝ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΟΛΟΓΩΝ. ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΧΗΜΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ. ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΦΙΛΩΝ ΤΟΥ
ΣΙ∆ΗΡΟ∆ΡΟΜΟΥ ΕΛΛΑ∆ΟΣ. ΕΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΑ ∆ΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΤΩΝ ΠΕΖΩΝ. ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΗΛΕΚΤΡΟΚΙΝΗΤΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ. UNICEF. ARTREETEAM.
ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ ΕΝΩΣΗ ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΤΙΚΩΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΣΗΣ
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ΠΡΟΒΛΗΜΑ ΣΤΗ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΓΙΑ ΤΗ ΒΙΟΠΟΙΚΙΛΟΤΗΤΑ

Οι κυβερνήσεις της Ε.Ε. διατρέχουν τον κίνδυνο του απόλυτου εκτροχιασµού της Ευρωπαϊκής Στρατηγικής
για τη Βιοποικιλότητα, στη περίπτωση που δεν µειωθούν άµεσα οι περιβαλλοντικά επιζήµιες επιδοτήσεις, στη
γεωργία, στην αλιεία, στις µεταφορές και στον τοµέα της παραγωγής ενέργειας, καθώς και αν δεν αυξηθεί
παράλληλα η χρηµατοδότηση για τη διατήρηση της φύσης.
Αυτό είναι το συµπέρασµα στο οποίο καταλήγει η µοναδική µέχρι σήµερα συνολική αξιολόγηση της BirdLife
Europe µε θέµα «Στο δρόµο προς την Ανάκαµψη;» που έχει την αξιολόγηση σχετικά µε την πρόοδο της Ε.Ε.
ως προς τη Στρατηγική της για τη Βιοποικιλότητα .
«Τα κράτη της Ε.Ε. πρέπει να ξεκινήσουν να επενδύουν στο περιβάλλον άµεσα, και να σταµατήσουν να
δίνουν σηµασία στους παρεµβατικούς λοµπίστες ορισµένων συµφερόντων. Ειδάλλως η Ε.Ε. θα αποτύχει
στην Ευρωπαϊκή Στρατηγική για τη Βιοποικιλότητα µόλις δύο χρόνια µετά την υιοθέτηση των στόχων για το
2020!», τονίζει ο Ariel Brunner, συντονιστής του Τοµέα Πολιτικής Περιβάλλοντος της BirdLife Europe.
Η BirdLife Europe προτείνει τη µεταρρύθµιση της Κοινής Αλιευτικής Πολιτικής [3] και της Κοινής Αγροτικής
Πολιτικής, και πιέζει τις σηµερινές διαπραγµατεύσεις για τον προϋπολογισµό της Ε.Ε. (2014-20) προς
επενδύσεις στη βιοποικιλότητα και στα οικοσυστήµατα. Παρόλο που η Στρατηγική της Ε.Ε. έχει σωστά
προσδιορίσει τις δράσεις που πρέπει να γίνουν για να επανέλθει η βιοποικιλότητα, ελάχιστες από αυτές
έχουν γίνει πράξη. Αυτό προκύπτει από την αποδυνάµωση ακόµη και των λιγότερο φιλόδοξων προτάσεων
της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για την Κοινή Αλιευτική και Αγροτική Πολιτική από τα κράτη-µέλη.
Από την ένταξη της Ελλάδας στην Ε.Ε. η χώρα µας κατέχει τη δεύτερη θέση στο συνολικό ποσό των
ευρωπαϊκών χρηµατοδοτήσεων (3,4 δις ευρώ), που έχουν δοθεί. Παρόλα αυτά η χρήση των κονδυλίων δεν
έχει φέρει σηµαντικά µακροχρόνια αποτελέσµατα για το φυσικό πλούτο της Ελλάδας, παρότι η χώρα µας
είναι από τις πιο πλούσιες σε βιοποικιλότητα χώρα στην Ε.Ε. Η έκθεση αποδίδει την αποτυχία αυτή στο
γεγονός ότι οι χρηµατοδοτήσεις αυτές χρησιµοποιήθηκαν για πανάκριβα έργα υποδοµών, καταστροφικών
για το φυσικό περιβάλλον, όπως η Εγνατία Οδός και η σχεδιαζόµενη εκτροπή του ποταµού Αχελώου.
Εάν η Ελλάδα θέλει να προστατέψει την πολύτιµη φυσική κληρονοµιά της, στην οποία στηρίζεται η
ποιότητα ζωής των πολιτών, πρέπει να δώσει έµφαση στους επόµενους 18 κρίσιµους µήνες τωνποιότητα ζωής των πολιτών, πρέπει να δώσει έµφαση στους επόµενους 18 κρίσιµους µήνες των
διαπραγµατεύσεων του προϋπολογισµού της Ε.Ε, διεκδικώντας επαρκή και στοχευµένη χρηµατοδότηση για
το φυσικό περιβάλλον.
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ΒΡΑΒΕΙΑ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΟΡΕΙΝΩΝ ΠΕΡΙΟΧΩΝ
Το Ίδρυµα Ανάπτυξης του Μετσόβιου Κέντρου
∆ιεπιστηµονικής Έρευνας (ΜΕ.Κ.∆.Ε.) του Ε.Μ.Π. για την
Προστασία και Ανάπτυξη του Ορεινού Περιβάλλοντος
και των Τοπικών Ευρωπαϊκών Πολιτισµών
προκηρύσσει Βραβείο για την καλύτερη ερευνητική
εργασία στα πεδία της πολυδιάστατης κρίσης και της
ανάγκης, σε πλανητικό, υπερεθνικό, εθνικό,
περιφερειακό και τοπικό επίπεδο, για πολιτικές
Ολοκληρωµένης Ανάπτυξης. Επίσης αποφάσισε την
παράταση προθεσµίας υποβολής εργασιών για το
βραβείο καλύτερης ερευνητικής εργασίας στο πεδίο
«Φύση και Πολιτισµός στις Ορεινές Περιοχές στην
Ελλάδα και την Ευρώπη. Παράταση προθεσµίας
υποβολής εργασιών για το βραβείο καλύτερης
διπλωµατικής εργασίας στο πεδίο «Προστασία και
Ανάπτυξη του Ορεινού Περιβάλλοντος και των Τοπικών
Ευρωπαϊκών Πολιτισµών» .
Οι ενδιαφερόµενοι µπορούν να πληροφορηθούν για
τους σκοπούς και τις δραστηριότητες του Ιδρύµατος
Ανάπτυξης του ΜΕ.Κ.∆.Ε. του Ε.Μ.Π. και του ΜΕ.Κ.∆.Ε.
του Ε.Μ.Π. στις ιστοσελίδες www.ntua.gr/MIRC
/foundation.htm και www.ntua.gr/MIRC
Πληροφορίες: Αγγελική Γεροντέλη, Τηλ. 210 7723944,
7723448, Fax: 210 7723945 Email: mirc@central.ntua.gr
, ageron@central.ntua.gr

.
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EΡΓΑΣΤΗΡΙ ∆ΙΑΤΡΟΦΙΚΟΥ ΜΟΝΤΕΛΟΥ

Η τροφή ίσως είναι κάτι φαινοµενικά άσχετο µε τη φυσική
δόµηση, παρ‘ όλα αυτά όµως η στάση µας απέναντι
της, µπορεί οδηγήσει στα ίδια αποτελέσµατα, µε
αυτάρκεια, µε χαµηλό οικολογικό αποτύπωµα και µε
ποιότητα ζωής. Αρχές Νοεµβρίου, η οµάδα του COB
διοργανώνει µια συνάντηση/εργαστήριο µε θέµα την
τροφική αυτάρκεια. Για τρεις ηµέρες στους πρόποδες
του Κίσαβου θα σκιαγραφηθεί ένα νέο διατροφικό
µοντέλο µέσα από τη συγκέντρωση κάποιας από τις
τροφές που οι συµµετέχοντες θα συλλέξουν, θα
µαγειρέψουν και θα δουν στην πράξη πως µπορούν να
αποθηκεύσουν το περίσσευµα, για καιρό. Η διατροφή
θα είναι χορτοφαγική και θα βασίζεται σε καθαρά
φυσικά προϊόντα. Στο τέλος θα µοιραστούν
παραδοσιακοί σπόροι και φυλλάδια για τις

Το ECOCITY LETTER είναι µια εβδοµαδιαία ηλεκτρονική έκδοση του Εθελοντικού Οργανισµού για το Αστικό Περιβάλλον ECOCITY, µε
πληροφορίες και ειδήσεις για περιβαλλοντικά θέµατα. Στέλνεται σε µορφή pdf και για να το διαβάσετε, θα πρέπει να έχετε
εγκατεστηµένη κάποια έκδοση του Adobe Acrobat Reader. Στη περίπτωση που δεν την έχετε είναι διαθέσιµη στην διεύθυνση :
http://www.adobe.com
H αποστολή του ECOCITY LETTER γίνεται σε µέλη και φίλους του ECOCITY, καθώς και σε συνεργαζόµενους εκπροσώπους φορέων
και οργανισµών.
Για περισσότερες πληροφορίες και για στοιχεία µπορείτε να επικοινωνήσετε µαζί µας, είτε στο τηλ. 210 6196757, είτε στην ηλεκτρονική
διεύθυνση : info@ecocity.gr

.παραδοσιακοί σπόροι και φυλλάδια για τις
περισσότερες διαδικασίες. Η θεµατολογία περιλαµβάνει
συντήρηση και διατήρηση τροφίµων, ξήρανση, χυµοί,
µαρµελάδες, κοµπόστες, κονσέρβες λαχανικών,
σάλτσες, ζυµαρικά, τραχανάδες, ελιές, παστά, τυριά,
γιαούρτια, ψωµιά, βότανα και φάρµακα από φυτά και
πολλά ακόµη θέµατα.
Το εργαστήριο θα γίνει από το απόγευµα της Πέµπτης
1/11 µέχρι και νωρίς το απόγευµα της Κυριακής 4/11
στο προσκοπείο του Συκουρίου.
Κόστος συµµετοχής 90 ευρώ/ άτοµο και στο ποσό
περιλαµβάνεται η διαµονή και η διατροφή. Για
Πληροφορίες και δηλώσεις συµµετοχής 6974065695
Παν. Παρασκευόπουλος email pparask802@gmail.com
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Ξεκινάµε στις 12:00 

Μπορείτε έρθετε και κατευθείαν στο 
σηµείο που θα κάνουµε το πικ νικ, 

στο Άλσος Πουλάκη στην Φιλοθέη.
Μπορείτε να έρθετε µετα ποδήλατα σας 

φυσικά, περπατώντας
και τρέχοντας!! 

Αποκλείονται αυστηρά τα 
αυτοκίνητα, µηχανάκια κλπ!!!

www.ecocity.gr Σελ.  8

Φέρνουµε για φαγητό 
και για ποτό ότι µπορεί να φτιάξει ο 

καθένας, µα πάνω απ' όλα την διάθεση 
του για να περάσουµε ευχάριστα!

Επιτραπέζια, µπάλες για παιχνίδι θα 
είναι µέσα στο πρόγραµµα


