
Ματιές στο μέλλον 
Προετοιμασία αξιόλογη στην Πάτρα 

για την Εβδομάδα Μετακίνησης, τον 

Σεπτέμβριο. Προσκλητήριο έστειλε ο 

Δήμος σε ενεργούς Πολίτες, 

Οργανισμούς και Φορείς, για να 

συζητηθεί η προετοιμασία και το 

περιεχόμενο των δράσεων. Στο 

πρόγραμμα θα ενταχθούν πιλοτικές 

εφαρμογές που θα αξιολογηθούν 

και στη συνέχεια θα εξεταστεί η 

εφαρμογής τους. 

Καλό. Πολύ καλό. 

 

Δεν ήξερα και δεν ρώταγα.. 
Πρόκειται για μια παλιά ιστορία με 

τους ενδοκρινούς δαταράκτες και τη 

δισφαινόλη. Γίνονται αναλύσεις και 

έρευνες, για περισσότερο απο 10 

χρόνια. Στούς διαταράκτες ανήκουν 

και τα φυτοφάρμακα. Ηδη μεγάλα 

πολυκαταστήματα πουλάνε  παιδικά 

μπώλ και κουταλάκια, στα οποία 

αναφέρουν οτι δεν περιέχουν 

δισφαινόλη. Επιπλέον, μάλλον 

προωθείται ρύθμιση από την ΕΕ 

για  τα παιδικά παιγνίδια. 

 

Στις Πλάκας τις ανηφοριές 
Περίπατο κάνει το ECOCITY με 

Στελέχη από το Ξενοδοχείο Μεγάλη 

Βρεταννία, την Κυριακή 8 Ιουλίου. Η 

βόλτα θα είναι στη Πλάκα. Η  

συζήτηση στη διαδρομή θα αγγίξει 

τον ρυπασμένο αέρα του κέντρου 

της πόλης, καθώς και την ανάγκη 

πράσινων προτάσεων περιήγησης 

στους επισκέπτες της Αθήνας.  

Προσοχή παιδιά… 
 

Νέο ρεκόρ για τις εκπομπές 

διοξειδίου του άνθρακα σε 

ολόκληρο τον πλανήτη. 

Σύμφωνα με την ανακοίνωση 

από τον Διεθνή Οργανισμό 

Ενέργειας, στη περσινή χρονιά 

σε χώρες όπως η Ρωσία, η 

Ινδία, η Κίνα, και η Ιαπωνία, 

εντοπίσθηκε ιδιαίτερη αύξηση 

των εκπομπών διοξειδίου του 

άνθρακα , στο 2011.  

σε αυτές τις χώρες. 

Στην Ευρώπη, όπως ήταν 

αναμενόμενο, υπήρξε σχετική 

μείωση, ενώ ακολούθησε και η 

Αμερική με μικρή μείωση των 

εκπομπών διοξειδίου  

του άνθρακα.  

Η ανατολική Ευρώπη, που είχε 

έναν από τους βαρύτερους 

χειμώνες των τελευταίων 

δεκαετιών, παρουσίασε 

σημαντική αύξηση CO2.  

Αν συνεχιστεί αυτή η πορεία και 

στο 2012, η μέση θερμοκρασία 

της Γης γρήγορα θα ξεπεράσει 

το όριο των δύο βαθμών  

και προβλέπεται στο 2050  

να ανέβει κατά 6 βαθμούς σε 

σύγκριση με σήμερα, με 

ανυπολόγιστες καταστρεπτικές 

συνέπειες για το πλανήτη. 
 

Καλό Καλοκαίρι ! 
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Πάμε αλλού, ως τον Σεπτέμβρη!! 

Και τάκουγαν παράλογα 
Η ανακοίνωση του Παγκόσμιου 

Οργανισμού Υγείας ανακάτεψε το 

στομάχι στους λάτρεις της 

πετρελαιοκίνησης. 

Πιο επίσημη τοποθέτηση από αυτή 

του Π.Ο.Υ. δεν χρειάζεται για να 

αρχίσουν να ξανασκέφτονται 

σοβαρά, την επαναφορά των 

μέτρων προστασίας των πολιτών 

από τους επικίνδυνους ρύπους. 

Νέα η Κυβέρνηση και πολύ ικανός να 

επανεξετάσει το θέμα ο νέος 

Υπουργός. Τα λέγαμε για τη φρίκη 

από την απελευθέρωσή της στην 

Αττική και στη Θεσσαλονίκη και πριν 

αλέκτωρ λαλήσει ….. 

 

Μην αφήσετε να περάσει το 

καλοκαίρι 
Με την ευκαιρία καλό είναι να 

εξετάσει ουσιαστικά ο κ. Χατζιδάκης 

το τόσο σοβαρό θέμα με το 

πετρέλαιο, από τώρα. Η ζημιά θα 

είναι μεγάλη στους πολίτες, που 

υπενθυμίζουμε πως έχουν το 

δικαίωμα της θέρμανσης, κάτι που 

εκμεταλλεύονται οι παρανομούντες 

έμποροι. Η λύση είναι απλή και 

γινόμαστε γραφικοί να το 

επαναλαμβάνουμε σε κάθε νέο 

Υπουργό. Και θα το ξανακάνουμε. 

Τα 2 με 3 δις ευρώ που χάνονται από 

το Κράτος είναι απαραίτητα πλέον 

και οι ανοχές και τα αστεία με το 

λαθρεμπόριο του πετρελαίου και τις 

παρανομίες πρέπει να σταματήσουν  

Πριν είναι αργά …. 



Από 30 Ιουλίου μέχρι 5 Αυγούστου 

 

To πρόγραμμα ECOCAMP είναι 
μια εβδομαδιαία απόδραση στη 
Φύση, που σχεδιάστηκε από το 
ECΟCITY για έφηβους, από 13 
έως 16 ετών.  

Οι νέοι συνδέονται με το 
περιβάλλον και τον ελληνικό 
φυσικό πλούτο, ενώ γνωρίζουν 
την παραδοσιακές εργασίες της 
περιοχής του Ερυμάνθου, στα 
Καλάβρυτα.  
Το πρόγραμμα περιλαμβάνει: 

 ΔΙΑΒΙΩΣΗ ΣΤΗ ΦΥΣΗ 

 ΟΡΕΙΒΑΣΙΑ – ΠΕΖΟΠΟΡΙΑ 

 ΠΟΔΗΛΑΤΟ ΒΟΥΝΟΥ 

 ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΟΥ ΔΑΣΟΥΣ 

 ΤΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΤΗΣ 
ΑΣΤΥΦΙΛΙΑΣ 

 ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΝΕΡΟΥ 

 ΒΟΤΑΝΑ & ΑΡΩΜΑΤΙΚΑ 
ΦΥΤΑ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ 

 ΑΝΟΙΧΤΗ ΦΑΡΜΑ 

 ΑΠΟ ΤΟ ΧΩΡΑΦΙ ΣΤΟ 
ΤΡΑΠΕΖΙ 

 

ΓΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΚΑΙ 
ΔΗΛΩΣΕΙΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ 
Γεωργία Τσιλιμίγκρα 
ECOCITY τηλ. 210.6196757 
www.ecocity.gr  
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Ο σημερινός δακτύλιος υιοθετήθηκε στα μέσα της δεκαετίας του ΄80 στην Αθήνα με κύριο στόχο την αντιμετώπιση 

της ατμοσφαιρικής ρύπανσης, ως αποτέλεσμα της κυκλοφορίας. Αποτέλεσε ένα προσωρινό μέτρο, που 

προφανώς λόγω της «τεράστιας επιτυχίας» του εξακολουθεί να εφαρμόζεται μέχρι και σήμερα. Εδώ και 

περισσότερα από δέκα χρόνια η εφαρμογή του είναι θεωρητική, χωρίς καμία ουσιαστική αστυνόμευση με δεκάδες 

χιλιάδες άδειες εισόδου να παρέχονται άκριτα, ενώ τα γεωγραφικά όριά του παραμένουν εκείνα που αφορούν μια 

πόλη 30 χρόνια πριν! 

Κι όμως, βασιζόμενη στα γεωγραφικά δεδομένα μιας Αθήνας στις αρχές του 1980, έρχεται η Πολιτεία σήμερα να 

εφαρμόσει και πάλι ένα «χρωματιστό», αυτή τη φορά, δακτύλιο, με στόχο και πάλι τη βελτίωση της ποιότητας του 

αέρα στην πόλη! Όπως και τότε όμως, έτσι και τώρα, οποιαδήποτε πρόβλεψη για τις επιπτώσεις στην κυκλοφορία 

από την υιοθέτηση του μέτρου δεν υπάρχει. Πιο συγκεκριμένα: 

• Οι επιπτώσεις στην κυκλοφορία και τα χαρακτηριστικά της από τη λειτουργία του δακτυλίου (σημερινού ή 

αυριανού) δεν αξιολογήθηκαν ποτέ επιστημονικά, ενώ βελτίωση ή εξέλιξη του μέτρου δεν υπήρξε ποτέ από την 

πρώτη ημέρα λειτουργίας του.  

• Ο σημερινός δακτύλιος δεν υποστηρίζεται από κανένα σοβαρό δίκτυο περιφερειακής κυκλοφορίας, που θα 

μπορούσε να δικαιολογήσει την παρεμπόδιση της εισόδου των εκάστοτε προβλεπόμενων οχημάτων στο 

κέντρο των Αθηνών. Αντί γι αυτό, η «εμποδιζόμενη» κυκλοφορία διοχετεύεται σε ένα υπερκορεσμένο οδικό 

δίκτυο, που γεννά καθυστερήσεις, εκπομπές επικίνδυνων ρύπων και υποβάθμιση της ποιότητας ζωής, μια 

μόλις ανάσα από το κέντρο της πόλης. 

Για να είμαστε ειλικρινείς, ο «πράσινος» δακτύλιος δεν πρόκειται να φέρει κανένα ουσιαστικό όφελος στην ποιότητα 

της ζωής των Αθηναίων, εφόσον δεν συνοδευτεί από την πρώτη κιόλας ημέρα εφαρμογής του από ουσιαστικές 

παρεμβάσεις που να αλλάζουν δραστικά την αναγκαιότητα του ΙΧ ως κύριου μέσου μετακίνησης. Μοναδική 

προϋπόθεση να προκύψουν θετικές επιπτώσεις από ένα τέτοιο μέτρο είναι η εφαρμογή του σε συνδυασμό με: 

• δράσεις και πολιτικές που θα καταστήσουν για τους μετακινούμενους τα ΜΜΜ, αξιόπιστα, άνετα και γρήγορα, 

συνεπώς ελκυστικότερα σε σχέση με το ΙΧ,  

• εκτενείς αναπλάσεις σε κεντρικές κυρίως περιοχές της πόλης, και  

• σοβαρό έλεγχο της άναρχης στάθμευσης σε κάθε σημείο της πόλης  

ΚΑΝΕΝΑ μέτρο μόνο του και αποσπασματικά δεν θα έχει ΚΑΝΕΝΑ αποτέλεσμα. Μέχρι τότε, ο χρόνος θα περνά και 

οι ευκαιρίες για τη βελτίωση της ποιότητας ζωής στην πόλη θα εξακολουθούν να χάνονται. 
 

Πάνος Παπαδάκος, Γεν. Γραμματέας ΔΣ ECOCITY  

Πολιτικός Μηχανικός-Συγκοινωνιολόγος 

Η ΜΑΤΑΙΟΤΗΤΑ ΤΗΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΤΟΥ ΠΡΑΣΙΝΟΥ ΔΑΚΤΥΛΙΟΥ 

www.ecomobility.gr
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SYMBIOSIS ΤΟ ΝΕΟ ΜΑΣ ΣΠΙΤΙ 
Mε επιλογή έργων των παιδιών που συμμετείχαν στα 

εργαστήρια με θέμα «Symbiosis: το νέο μας σπίτι» άνοιξε 

στις 29/6 έκθεση στο Μακεδονικό Μουσείο Σύγχρονης 

Τέχνης, στην Θεσσαλονίκη, με τις ενότητες:  

Πρωτοβάθμια; Εκπαίδευση : με ομάδες παιδιών από το 

Νηπιαγωγείο έως την ΣΤ Δημοτικού, που παρουσιάζονται 

έργα διαπολιτισμικών ομάδων πρωτοβάθμιας εκπαί-

δευσης, που παρακολούθησαν ένα μουσειοπαιδαγωγικό 

πρότζεκτ και προσέγγισαν το φαινόμενο της 

μετανάστευσης μέσα από μια επινοημένη ιστορία. Τα 

παιδιά εκφράστηκαν δημιουργικά στα εργαστήρια του 

μουσείου δημιουργώντας κάθε φορά διαφορετικές 

εικαστικές συνθέσεις, συνδέοντας την εμπειρία τους από 

τα μουσειοπαιδαγωγικά προγράμματα με τα δικά τους 

βιώματα και σκέψεις.  Το αποτέλεσμα της έκφρασης τους 

που πήρε τη μορφή ασσεμπλάζ και κατασκευών 

παρουσιάζεται στην έκθεση 

Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση : Ομάδες παιδιών Γυμνασίου 

και Λυκείου και νεαρούς μετανάστες σπουδαστές της 

ελληνικής γλώσσας ή του Σχολείου Νέας Ελληνικής 

Γλώσσας του ΑΠΘ. Κάτω από τον τίτλο: «ΗΧΟΣ, ΕΙΚΟΝΑ, 

ΜΗΝΥΜΑ: ΣΧΕΣΕΙΣ ΣΥΜΒΙΩΣΗΣ» εστιάσθηκε στο ρόλου του 

ήχου ως πολύτιμο εργαλείο ελεύθερης και 

«διασυνοριακής» κυκλοφορίας ιδεών και μηνυμάτων, τα 

οποία έχουν τη δύναμη να καταργούν τους περιορισμούς 

της γλωσσικής επικοινωνίας και των πολιτισμικών 

καταβολών. Με πειραματισμό στη διπλή ροή ανάμεσα 

στα ηχητικά και οπτικά ερεθίσματα, από τη διαδικασία 

«εικονοποίησης» ήχων, αλλά και «ηχοποίησης» εικόνων με 

έργα της μόνιμης συλλογής,  οι μαθητές αποτύπωσαν 

εικαστικά στο εργαστήριο τη δική τους εκδοχή για τους 

ήχους. Στην έκθεση παρουσιάζονται επίσης τα 

αποτελέσματα δράσεων του προγράμματος «Παίζω– 

Μαθαίνω- Δημιουργώ… με τους γονείς μου!» στο οποίο 

συμμετέχουν  παιδιά μεταναστών ηλικίας 3-6 ετών με τη 

συνοδεία του γονέα.  Με εργαλείο τη σύγχρονη τέχνη, μια 

οικουμενική γλώσσα «αναγνώσιμη» από όλους και μέσα 

από το πλέγμα των βιωμένων κοινωνικών σχέσεων που 

αναπτύσσονται ανάμεσα στα μέλη της ομάδας στο 

πλαίσιο οργανωμένων δραστηριοτήτων, αναδεικνύονται 

ο οικογενειακός πολιτισμός.  

ΕΤΟΙΜΟΙ ΓΙΑ ΤΟ ECOCAMP 

30/7-5/8  Στη Ροδέα Καλαβρύτων 

Μέσα στο ελατοδάσος, σε ένα τοπίο μοναδικού κάλλους 

στις παρυφές του Ερύμανθου, όπου η μυθολογία μας 

τοποθέτησε τον άθλο του Ηρακλή με τον Ερυμάνθιο 

Κάπρο, θα υλοποιηθεί το πρόγραμμα ECOCAMP. 

Συγκεκριμένα, για 8η χρονιά θα πραγματοποιηθεί το 

πρόγραμμα ECOCAMP, μία περιβαλλοντική 

κατασκήνωση για έφηβους 13-16 ετών, στη καταπράσινη 

Ροδέα μια επιλεγμένη περιοχή των Καλαβρύτων, όπου 

βρίσκονται οι μόνιμες εγκαταστάσεις του Κατασκηνωτικού 

Κέντρου Περιβαλλοντικής Ευαισθησίας και Αγωγής. 

Πρόκειται  για μια περιβαλλοντική κατασκήνωση που 

προτεραιότητα έχουν οι έφηβοι μέσα από την ευχάριστη 

διαβίωση και την ξεγνοιασιά της φιλοπεριβαλλοντικής 

παρέας, τις θεματικές δραστηριότητες για τον αέρα, το 

νερό και τη γη, εμπλουτισμένες με παραδοσιακές δράσεις, 

όπως το ζύμωμα του ψωμιού, το ψήσιμο σε φούρνο με 

ξύλα και τη καλλιέργεια καρπών και φυτών. Οι νέοι και οι 

νέες που θα συμμετέχουν θα έχουν ευκαιρίες διαβίωσης 

σε χώρους φυσικής ομορφιάς και θα παρακολουθήσουν 

ένα αξιόλογο πρόγραμμα ενημέρωσης, βιωματικών και 

ψυχαγωγικών δράσεων για το περιβάλλον και την 

παράδοση που χάνεται. Επίσης θα έχουν τη δυνατότητα 

να κατέβουν τον Βουραϊκό και να γνωρίσουν την περιοχή 

με πεζοπορία, ή ορειβατικό ποδήλατο πάντα με τον 

κατάλληλο εξοπλισμό. Το Πρόγραμμα του ECOCAMP 

απλώνεται σε 6 ημέρες με διαφορετική θεματική σε κάθε 

μέρα που απλώνεται στον αέρα, στο νερό, στο φυσικό 

περιβάλλον, στα προβλήματα της αστυφιλίας, στην 

ελληνική μοναδικότητα του τοπίου, στις παραδοσιακές 

εργασίες που χάνονται και στην   . Οι εγκαταστάσεις 

διαμονής είναι μόνιμες και περιλαμβάνουν κεραμοσκεπή 

κτίρια συνολικής χωρητικότητας 180 ατόμων, κουζίνα, 

ιατρείο, γήπεδα και πισίνα. Το Ecocamp είναι μια πρόταση 

του ECOCITY που στοχεύει στην επαφή των νέων που 

ζουν στην πόλη με τη Φύση, καθώς και στην βιωματική 

προσέγγιση περιβαλλοντικών θεμάτων. Η κατασκήνωση 

θα υλοποιηθεί από 30 Ιουλίου έως 5 Αυγούστου και θα 

συμμετέχουν  νέοι από όλη τη χώρα.  

Πληροφορίες και δηλώσεις συμμετοχής στο τηλέφωνο 

210-6196757  
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Για την ανάγκη διατήρησης του φυσικού περιβάλλοντος 

και της παράδοσής του στις ερχόμενες γενιές μίλησε ο 

Οικουμενικός Πατριάρχης Βαρθολομαίος από το Βελβεντό 

Κοζάνης, το οποίο επισκέφθηκε χθες, δεύτερη ημέρα της 

περιοδείας του στη Δυτική Μακεδονία. Η Κοζάνη λόγω 

των εργοστασίων της ΔΕΗ είναι ίσως η πλέον 

επιβαρημένη περιβαλλοντικά περιοχή της χώρας. Ο 

«πράσινος» Πατριάρχης, όπως έχει χαρακτηριστεί λόγω 

των πρωτοβουλιών του σε διεθνές επίπεδο για το 

περιβάλλον, επικαλέστηκε τη φράση της διάσημης 

ανθρωπολόγου Τζέιν Γκούνταλ σε διεθνές σεμινάριο που 

έγινε πρόσφατα στη Χάλκη, τονίζοντας ότι «τον πλανήτη 

μας, το περιβάλλον, τους φυσικούς πόρους δεν τα έχουμε 

δανειστεί από τις επόμενες γενιές, όπως συνηθίζεται να 

λέγεται, αλλά τα έχουμε κλέψει...» και επισήμανε ότι αυτό το 

θεϊκό δώρο έχει υποχρέωση ο άνθρωπος να το συντηρεί 

και να το προστατεύει. Νωρίτερα το πρωί, μιλώντας σε 

ιερείς της Κοζάνης, στη διάρκεια ιερατικής σύναξης στον Ι. 

Ν. Παναγίας Φανερωμένης, ο Οικουμενικός Πατριάρχης 

αναφέρθηκε στην πνευματική διάσταση της οικονομικής 

κρίσης που μαστίζει τη χώρα και όχι μόνο, συνδέοντάς τη 

με την απομάκρυνση των ανθρώπων από τον Θεό. «Οχι 

με την έννοια της τιμωρίας του», όπως εξήγησε, αλλά 

επειδή «η αποστασία, η οποία εβασίλευσε εις τη 

σύγχρονον κοινωνίαν δημιούργησε μια νοσηράν 

κατάστασην με τις ορατές της συνέπειες».  

ΕΘΝΟΣ 28/6/2012 
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MEDITERRANEAN ECOLOGICAL 

FOOTPRINT TRENDS 

Αν το έλλειμμα σε πόρους που χαρακτηρίζει την 

περιοχή της Μεσογείου δεν αναστραφεί, θα διαβρώσει 

την οικονομική ασφάλεια των κρατών και την 

ικανότητά τους να εγγυηθούν για την ευημερία των 

πολιτών. Σε αυτό το συμπέρασμα καταλήγει η έκθεση 

«Mediterranean Ecological Footprint Trends» που θα 

ολοκληρωθεί και θα δοθεί στη δημοσιότητα τον 

Οκτώβριο. H έκθεση που εκπονήθηκε από τον διεθνώς 

αναγνωρισμένο επιστημονικό φορέα «Διεθνές Δίκτυο 

για το Αποτύπωμα» (Global Footprint Network) 

διερευνά τις οικονομικές διαστάσεις των περιορισμένων 

πόρων της Μεσογείου. Σύμφωνα με την έκθεση, η 

κατάσταση είναι πολύ ανησυχητική. Οι οικονομικές 

δραστηριότητες εξαρτώνται από την πρόσβαση σε 

οικολογικούς πόρους, όπως το νερό, η βιομάζα και τα 

ορυκτά καύσιμα. Όμως, η πίεση στους φυσικούς 

πόρους της Μεσογείου δεν έχει στο παρελθόν υπάρξει 

τόσο έντονη, όσο σήμερα. Η Μεσόγειος πλέον απαιτεί 

σε ετήσια βάση περίπου δυόμιση φορές 

περισσότερους πόρους από όσους τα οικοσυστήματά 

της μπορούν να ανανεώσουν. Την ίδια στιγμή, οι 

εξωτερικοί πόροι γίνονται πιο σπάνιοι και ακριβοί, 

δημιουργώντας για τη Μεσόγειο κίνδυνο διακοπής του 

ανεφοδιασμού.  Το Διεθνές Δίκτυο για το Αποτύπωμα 

και η UNESCO, με την υποστήριξη του Ιδρύματος 

MAVA, θα ανακοινώσουν την έκθεση την 1η 

Οκτωβρίου, κατά τη διάρκεια διήμερου συνεδρίου στη 

Βενετία. Τα βασικά συμπεράσματα της έκθεσης είναι 

διαθέσιμα στην ειδική δημοσίευση του Διεθνούς 

Δικτύου για το Αποτύπωμα Why Are Resource Limits 

UnderminingEconomic Performance? Το συνέδριο θα 

περιλαμβάνει ενημέρωση προς τα μέσα ενημέρωσης 

και ομάδες εργασίας που θα συζητήσουν τα βασικά 

συμπεράσματα της έκθεσης. Για περισσότερες 

πληροφορίες footprintnetwork.org/med 
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