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Εβδομαδιαία Ηλεκτρονική  Έκδοση του Εθελοντικού Οργανισμού ΕCOCITY 

Zητείται Ελπίς … 
Η προστασία του περιβάλλοντος και η βελτίωση της ποιότητας ζωής των πολιτών ποτέ δεν ήταν πρωταρχικό μέλημα 
στην χώρα μας. Πολιτικές και ρουσφετολογικές σκοπιμότητες οδηγούσαν πάντοτε αποφάσεις, ενώ οι νόμοι που δεν 
εφαρμόζονται, η έλλειψη ελέγχου και η  αδιαφορία, οδήγησαν στην υποβάθμιση της περιβαλλοντικής αξίας, κυρίως στα 
αστικά κέντρα. Αθήνα και Θεσσαλονίκη διεκδικούν ρόλο «πρωταθλητή» στην ατμοσφαιρική ρύπανση στην Ευρώπη. Για 
δεκαετίες η ανεξέλεγκτη νοθεία και λαθρεμπορία των καυσίμων, πριμοδοτείται από την κεντρική αδιαφορία και ανοχή. Η 
εκτεταμένη έλλειψη συντήρησης του στόλου οχημάτων, τα μέτρα που θα οδηγήσουν σε καύση κάθε είδους ξυλείας για 
θέρμανση και η χρήση απαγορευμένων φυτοφαρμάκων οδήγησαν σε σοβαρές παθήσεις και επηρεασμό της 
Δημόσιας Υγείας. Η ρύπανση του αέρα των πόλεων μειώνει το προσδόκιμο ζωής και αυξάνει καρδιαγγειακά, 
αιματολογικά και αναπνευστικά περιστατικά. Ρύπανση των ποταμών μας από εργοστάσια και κυκλώματα που 
διακινούν απαγορευμένα και τοξικά φυτοφάρμακα έχουν ανυπολόγιστες συνέπειες . Η παράνομη διοχέτευση αστικών 
λυμάτων, βιομηχανικών αποβλήτων και λυμάτων από κτηνοτροφικές μονάδες ρυπαίνουν τα επιφανειακά (ποτάμια, 
λίμνες και κλειστούς  κόλπους) και τα υπόγεια νερά και συμπληρώνουν έτσι το πάζλ της περιβαλλοντικής καταστροφής 
της Ελλάδας.  
 
 
 
 
 
 
 
 
Σημαντικό μερίδιο ευθύνης φέρει και το σύστημα μη εκδίκασης υποθέσεων σχετικών με το περιβάλλον, αφού οι 
καθυστερήσεις και εμπλοκές, οδηγούν ουσιαστικά στην αρνησιδικία, ενώ πολλά πρόστιμα που επιβάλλονται από 
αρμόδιους φορείς της Περιφέρειας ή των Υπουργείων ουδέποτε εισπράττονται. Η παντελής μέριμνα περιβαλλοντικής 
επένδυσης στις νέες γενιές, που θα οδηγούσε μακροπρόθεσμα σε μια περιβαλλοντική ευαισθησία και συνείδηση, έχει 
οδηγήσει σε αδιαφορία των πολιτών σε περιπτώσεις περιβαλλοντικών καταστροφών, εφόσον δεν θίγεται το άμεσο 
γειτονικό ή περιουσιακό τους περιβάλλον. 
Άναρχη δόμηση και συγκεντρωτισμός στις πόλεις, παντελής έλλειψη πρασίνου με ανάπτυξη θερμικών νησίδων που 
μετράει θύματα πλέον στις μεγαλουπόλεις μας, ενώ οι βασικές ελλείψεις σε έργα υποδομής ολοκληρώνουν την 
υποβάθμιση στο αστικό περιβάλλον.  
«Ζητείται ελπίς» για έναν λαό που εκτός από τα τεράστια οικονομικά προβλήματα που έχει να αντιμετωπίσει, τα οποία 
έχουν άμεση σχέση με την επιβίωσή του, ζητά τα στοιχειώδη και τα αυτονόητα που είναι καλύτερη ποιότητα ζωής και 
άμεση και αυστηρή εφαρμογή όλων των νόμων που σχετίζονται με τον έλεγχο και την προστασία του περιβάλλοντος. 
Οι ανοιχτές ελληνικές υποθέσεις παράβασης της Κοινοτικής Νομοθεσίας για το περιβάλλον ή η μη ενσωμάτωσή τους 
στο Εθνικό Δίκαιο, έχουν φτάσει στις 24 και όλα δείχνουν πως οι φωνές των γραφικών και αδύναμων να ανατρέψουν το 
απίθανο υπάρχον τοπίο, τρέφουν τη διασκέδαση στον Παράδεισο των Παρανόμων. 

Καθηγητής Φυτιάνος Κωνσταντίνος 
Εργαστήριο Ελέγχου Ρύπανσης Περιβάλλοντος, Τμήμα Χημείας, Α.Π.Θ. 

Ερχόμαστε… ερχόμαστε πια !! 



Ανεξέλεγκτες χωματερές και απουσία βιολογικού καθαρισμού, αλόγιστη 
χρήση φυτοφαρμάκων και απόβλητα στον υδροφόρο ορίζοντα, έχουν 
αποτέλεσμα το “εμπλουτισμένο” νερό να χρησιμοποιείται για τις οικιακές 
ανάγκες και τη γεωργική παραγωγή, επηρεάζοντας τη τροφική αλυσίδα.  
Το ECOCITY σχεδίασε ένα πρόγραμμα ενεργοποίησης των τοπικών 
πληθυσμών, με σκοπό την υιοθεσία και την προστασία των ποταμών τους, ως 
πηγή φυσικού πλούτου και ανάπτυξης.    
Η πιλοτική περίοδος, που αγκάλιασε και στηρίζει ο Δήμος Δέλτα, θα έχει 
εφαρμογή στα ποτάμια Αξιός, Λουδίας, Αλιάκμονας και Γαλλικός, που 
αρδεύουν στη δεύτερη μεγαλύτερη πεδιάδα της χώρας, ενώ σχηματίζουν το 
μεγαλύτερο σε έκταση Δελταϊκό οικοσύστημα της Ελλάδας.  
Στο έργο συνεργάζονται το Εργαστήριο Ελέγχου Ρύπανσης Περιβάλλοντος 
του Τμήματος Χημείας και το Εργαστήριο Δασοκομίας της Σχολής 
Δασολογίας και Φυσικού Περιβάλλοντος του Αριστοτέλειου Πανεπιστημίου 
Θεσσαλονίκης, η Επιτροπή Περιβάλλοντος του Αλεξάνδρειου Τεχνολογικού 
Εκπαιδευτικού Ιδρύματος Θεσσαλονίκης (ΑΤΕΙΘ), η Διεύθυνση της 
Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Δυτικής Θεσσαλονίκης και 
Ενεργοί Πολίτες. 

ΥΠΕΥΘΥΝΗ 
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ 

Μαρία 
Παπανικολάου 

Τηλ. 2310.997799 
info@ecocity.gr 

http://ecocity.gr/index.php?option=com_k2&view=item&id=3332:%CE%BA%CE%B1%CE%B8%CE%B1%CF%81%CE%B1-%CF%80%CE%BF%CF%84%CE%B1%CE%BC%CE%B9%CE%B1-%CE%B6%CF%89%CE%BD%CF%84%CE%B1%CE%BD%CE%B5%CF%83-%CF%80%CE%B


ECOCITY LETTER             Δευτέρα 3 Σεπτεμβρίου 2012 

ΛΥΘΗΚΕ ΤΟ ΥΠΕΡΟΧΟ 
ΜΥΣΤΗΡΙΟ ΤΗΣ 
ΚΟΛΟΚΥΘΙΑΣ 

Ο πρώτος που παρατήρησε πως τα ελικοειδή πλοκάμια που χρησιμοποιεί η 
κολοκυθιά, για να πιαστεί σε άλλα φυτά ή σε πέργκολες, κινούνται με τρόπο που 
θυμίζει ζώο είναι πιθανό να ήταν ο Δαρβίνος. Ένας μηχανισμός που, μέχρι σήμερα, 
ήταν άγνωστος σχετικά με το πώς πλοκάμια τυλίγονται και σχηματίζουν ανθεκτικά 
ελατήρια. Ερευνητές του Χάρβαρντ αναφέρουν τώρα στο περιοδικό Science ότι 
έλυσαν το μυστήριο. Τα πλοκάμια τυλίγονται και σχηματίζουν έλικες χάρη σε 
εξειδικευμένα κύτταρα που συρρικνώνονται καθώς χάνουν υγρασία. Τα κύτταρα 
αυτά σχηματίζουν μια ελαστική κορδέλα κατά μήκος του πλοκαμιού, η οποία όμως 
χωρίζεται σε δύο διαφορετικά στρώματα. Καθώς το στρώμα στην πάνω πλευρά 
χάνει υγρασία και συστέλλεται, η ασύμμετρη αυτή συστολή αναγκάζει την κορδέλα 
να τυλιχτεί καινα σχηματίσει ένα ελατήριο. Ο Δαρβίνος είχε παρατηρήσει ωστόσο 
ότι το ελατήριο αυτό παρουσιάζει ένα ασυνήθιστο χαρακτηριστικό: η μία άκρη του 
περιστρέφεται δεξιόστροφα και η άλλη αριστερόστροφα, σχηματίζοντας 
ουσιαστικά δύο επιμέρους ελατήρια που ενώνονται στη μέση. Η διάταξη αυτή 
θυμίζει ένα ελικοειδές καλώδιο τηλεφώνου που μπλέκεται και σχηματίζει «κόμπους» 
αν κανείς περιστρέψει την άκρη του. Εξετάζοντας το φαινόμενο με μαθηματικά 
μοντέλα και μηχανικά μοντέλα από σιλικόνη, οι ερευνητές διαπίστωσαν ότι ο 
σχηματισμός του διπλού ελατηρίου εξαρτάται από τις περίπλοκες μηχανικές 
ιδιότητες των κυττάρων που σχηματίζουν το πλοκάμι, τις οποίες ρύθμισε 
προσεκτικά η εξέλιξη εδώ και χιλιάδες χρόνια. Ακόμα πιο περίεργο είναι το γεγονός 
ότι τα ώριμα πλοκάμια που έχουν σταθεροποιηθεί στη θέση τους δεν ξετυλίγονται 
αν κανείς τραβήξει τις δύο άκρες τους. Αντίθετα, τυλίγονται ακόμα πιο σφιχτά, 
φροντίζοντας ότι η κολοκυθιά θα παραμείνει στερεωμένη. Ουσιαστικά, 
επισημαίνουν οι ερευνητές, τα πλοκάμια της κολοκυθιάς είναι τα μόνα ελατήρια 
που γίνονται μαλακά αν κανείς τα τραβήξει απαλά και σκληραίνουν αν κάποιος τα 
τραβήξει απότομα 
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ΤΟ ΡΕΘΥΜΝΟ ΠΑΡΑΔΕΙΣΟΣ ΓΙΑ ΑΜΕΑ 
Δεν είναι τυχαίο ότι το Ρέθυμνο αναφέρεται ως πόλη 
φιλική και προσβάσιμη για τους Ανάπηρους σε έγκριτα 
έντυπα, βιβλία και οδηγούς όπως είναι το περιοδικό 
«θέματα Αναπηρίας» που εκδίδει η ΕΣΑμέα. Η έρευνα που 
διεξήχθη στο πλαίσιο του Ευρωπαϊκού Προγράμματος με 
τίτλο «Προσβασιμότητα: διάδρομοι κοινωνικής ένταξης 
ΑΜΕΑ» εκδόθηκε σε βιβλίο, αναφέρει πως σε κάθε σημείο 
της πόλης, βλέπεις το ανθρωποκεντρικό πρόσωπο της, 
που μεταφράζεται σε ενέργειες καλύτερης εξυπηρέτησης 
ΑμεΑ. Εκτός από τις ράμπες και διαδρόμους ο Δήμος 
εφαρμόζει κοινωνικής τιμολογιακής πολιτικής για τα ΑμεΑ, 
με μείωση 60% στο τιμολόγιο Ύδρευσης και Αποχέτευσης 
και 50% στα δημοτικά τέλη και τους φόρους. Σύμφωνα με 
τον Δήμαρχο Ρεθύμνης Γιώργη Μαρινάκη, εκτός της 
ευαισθησίας εκπροσώπων Τοπικής Αυτοδιοίκησης και 
κατοίκων του Ρεθύμνου, καθώς και της γενικότερης 
αντίληψης για θέματα ΑμεΑ, οι συνθήκες ανάπτυξης του 
τόπου διαμόρφωσαν το πλαίσιο σχεδιασμού της 
πολιτικής για τους αναπήρους. Η τουριστική ανάπτυξη 
που είχε στα τελευταία 30 χρόνια το Ρέθυμνο, συνέβαλε 
αποφασιστικά στην αλλαγή νοοτροπίας των κατοίκων και 
στη  διαμόρφωση νέας κουλτούρας, με κυρίαρχο στοιχείο 
της το σεβασμό στις ανάγκες  των αναπήρων, 
σημαντικός αριθμός των οποίων επέλεγαν το Ρέθυμνο 
ως τόπο διακοπών τους. Με αυτά τα δεδομένα αυτά και 
με στόχο την εξασφάλιση της προσβασιμότητας στην 
πόλη εφαρμόζεται το Στρατηγικό Σχέδιο Βιώσιμης 
Κινητικότητας, που εκπονήθηκε από το Ε,Μ,Π. και 
περιλαμβάνει ένα  εκτεταμένο σχέδιο ανάπλασης 
κεντρικών οδικών αρτηριών, λεωφόρων και πλατειών 
μεγάλο μέρος του οποίου έχει ήδη κατασκευαστεί. Έπίσης 
μεγάλα ασφαλή πεζοδρόμια, με ειδικό διάδρομο για τη 
διάβαση των τυφλών και ηχητική σήμανση στους 
φωτεινούς σηματοδότες, ράμπες σε σχολεία για 
εξασφάλιση προσβασιμότητα στους χώρους μάθησης. 
Τέλος, στην προσπάθεια του ο Δήμος να διασφαλίσει στο 
μεγαλύτερο δυνατό βαθμό το δικαίωμα της πρόσβασης 
των ΑμεΑ σε όσο το δυνατόν περισσότερους χώρους της 
πόλης, κάνει αυστηρές συστάσεις σε όλους όσοι κάνουν 
αίτηση για χορήγηση άδειας λειτουργίας καταστήματος 
υγειονομικού ενδιαφέροντος ώστε οι επιχειρήσεις τους να 
πληρούν τις στοιχειώδεις συνθήκες εξυπηρέτησης των 
Ατόμων με Αναπηρία με βασικό κριτήριο κατ' αρχάς 
την  προσβασιμότητά τους. 

 
 

ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗ ΣΤΑ ΣΧΟΛΕΙΑ ΣΤΗ ΡΟΔΟ 
Πρόταση προς τον Δήμο 

Τα Οικολογικά Ροδιακά και οι Εθελοντές για το Περιβάλλον 
και τον Πολιτισμό της Ρόδου πρότειναν συνεργασία στο 
Δήμο Ρόδου για να ξεκινήσει οργανωμένη ανακύκλωση 
στα σχολεία στη νέα χρονιά. Στο νησί δεν υπάρχει 
ολοκληρωμένο και οργανωμένο δημοτικό σύστημα 
ανακύκλωσης συσκευασιών παρά τις προσπάθειες από 
το 2006, που υπεγράφη η σύμβαση με την Ελληνική 
Εταιρεία Αξιοποίησης Ανακύκλωσης και το Δήμο Ροδίων. 
Η όχι ιδιαίτερα ικανοποιητική κατάσταση στο θέμα της 
καθαριότητας αλλά και προβλήματα στη διαχείριση των 
απορριμμάτων οδηγούν στη πρόταση αξιοποίησης των 
κάδων στα σχολεία. Ο Δήμος Ρόδου αποφάσισε πέρσι να 
ξεκινήσει ένα πρόγραμμα ανακύκλωσης στα σχολεία και 
έκανε τη σχετική προμήθεια περίπου 300 κάδων, τριών 
διαφορετικών κατηγοριών για χαρτί, αλουμίνιο και 
πλαστικό. Πρόκειται φυσικά για μια καλή πρωτοβουλία η 
οποία προτείνεται να οργανωθεί άρτια για αποτελέσματα 
και να μην πέσουν στο κενό για άλλη μια φορά οι 
προσπάθειες οργανωμένης ανακύκλωσης. Σύμφωνα με 
την πρόταση θα πρέπει να γίνει μια σύσκεψη με τη όλους 
τους εμπλεκομένων για να ενημερωθούν και να 
καταθέσουν τις προτάσεις τους. Επίσης θα πρέπει να 
υπάρξει μέριμνα για τις απαραίτητες άδειες και να ζητηθεί 
από κάθε σχολείο αρμόδιος για την εφαρμογή του 
προγράμματος. Ζητούμενο είναι η ενέργεια του Δήμου 
Ρόδου να πετύχει και να λειτουργήσει ως πιλοτικό 
πρόγραμμα για τη μελλοντική μαζική ανακύκλωση από 
τους πολίτες, ώστε να προσδιοριστούν δυσκολίες και να 
υπάρξει εμπειρία στη διαχείριση των υλικών συσκευασίας 
και μάλιστα με τρία ρεύματα ανακύκλωσης (χαρτί, 
αλουμίνιο, πλαστικό). Επιπλέον εάν πετύχει στα σχολεία 
εκτιμάται πως θα πεισθούν οι πολίτες και να απλωθεί η 
εφαρμογή με πρωτοπόρους τους μαθητές. Πρόκειται, 
όπως αναφέρουν στην πρόταση που κατατέθηκε στο 
καλοκαίρι, για ένα τεράστιο πρακτικό και θεωρητικό 
εκπαιδευτικό πρόγραμμα που θα διδάξει σε παιδιά και 
ενήλικες την αξία της ανακύκλωσης αλλά και της 
ορθολογικής και οικολογικής διαχείρισης των αστικών 
αποβλήτων. Τέλος, είναι μια αξιόλογη αφορμή για τα 
παιδιά, να δουν πως μπορεί να υπάρχει ένα καλύτερο 
μέλλον και μια καλύτερη κοινωνία σε εποχές όπου τα 
παιδιά και οι νέοι δοκιμάζονται πολλαπλά, είναι 
ουσιαστικά και ο σπουδαιότερος λόγος για να πετύχει η 
προσπάθεια αυτή 
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Στην εκδήλωση συμμετείχε επίησς η κα Ρόδη Κράτσα, Ευρωβουλευτής και  
Αντιπρόεδρος του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, η οποία επισήμανε ότι η υπεραλίευση υποβαθμίζει τη βιοποικιλότητα 
του οικοσυστήματος, την ποιότητα ζωής και μακροπρόθεσμα την αλιευτική οικονομική βιώσιμη δραστηριότητα. Η 
αντιμετώπισή της επείγει και απαιτεί πολιτική βούληση σε ευρωπαϊκό εθνικό επίπεδο, καθώς και 
ευαισθητοποιημένους πολίτες και καταναλωτές.. Οι εκδηλώσεις έκλεισαν με συμβολική φωτογράφιση για την οποία 
οι πολίτες, οι ομιλητές και η Αντιπρόεδρος του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, παρατάχθηκαν σε σχήμα ψαριού 
στέλνοντας έτσι το μήνυμα: «Σταματήστε την Υπεραλίευση, πριν η Αλιεία Καταρρεύσει!». 
Παρόμοιες δράσεις και φωτογραφίες από όλη την Ευρώπη θα παρουσιαστούν στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο το 
2012 από το δίκτυο OCEAN2012, μέλος του οποίου είναι το MEDASSET, ως ένδειξη της υποστήριξης των πολιτών για 
μια βιώσιμη ευρωπαϊκή αλιευτική πολιτική. Η συγκυρία είναι ιδιαίτερη κρίσιμη καθώς στο τέλος του χρόνου τα μέλη 
του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου θα ψηφίσουν για την μεταρρύθμιση της Κοινής Αλιευτικής Πολιτικής. Η 
μεταρρύθμιση αυτή συνιστά μια σημαντική ευκαιρία για μια νέα πολιτική, η οποία θα μπορούσε να βάλει τέλος στην 
υπεραλίευση και στις καταστρεπτικές αλιευτικές πρακτικές, και να προσφέρει ισότιμη και δίκαιη χρήση των 
αλιευτικών αποθεμάτων. Οι εκδηλώσεις διοργανώθηκαν με την υποστήριξη του δικτύου OCEAN2012 και την 
ευγενική παραχώρηση των χώρων από το Δήμο Ζακύνθου και τον Κινηματογράφο «Φώσκολος». Τη φωτογραφική 
κάλυψη παρείχε το Σωματείο «Φωτόγραμμα». 

ΖΑΚΥΝΘΙΝΟ ΜΗΝΥΜΑ ΓΙΑ ΤΟΝ ΤΕΡΜΑΤΙΣΜΟ ΤΗΣ ΥΠΕΡΑΛΙΕΥΣΗΣ 
Μεγάλη ανταπόκριση είχαν οι εκδηλώσεις που διοργάνωσε το ΜEDASSET 
και ο πολιτιστικός οργανισμός «Πλατύφορος» στη Ζάκυνθο, στο πλαίσιο 
της Πανευρωπαϊκής Εκστρατείας για τον Τερματισμό της Υπεραλίευσης. 
Πάνω από 2000 άτομα ενημερώθηκαν για τις καταστρεπτικές αλιευτικές 
πρακτικές και τις επιπτώσεις τους στην κοινωνία και το περιβάλλον, μέσα 
από την Έκθεση Φωτογραφίας «Θάλασσα και Άνθρωπος» στο φουαγιέ 
του Κινηματογράφου «Φώσκολος». Οι εκδηλώσεις κορυφώθηκαν τη 
Δευτέρα 27 Αυγούστου, με την προβολή του βραβευμένου ντοκιμαντέρ 
“The End of the Line” και ομιλίες πριν την προβολή, από τον Κων.  
Στεργίου Καθηγητή Ιχθυολογίας Αλιευτικής Βιολογίας του Α.Π.Θ. και τον  
Δρόσο Κουτσούμπα, Πρόεδρος Εθνικού Θαλάσσιου Πάρκου Ζακύνθου 
και Αν. Καθηγητή Θαλάσσιας Βιολογίας του Πανεπιστημίου Αιγαίου. 

www.ecomobility.gr
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Ξέρετε που να ρίξετε το λάδι μετά από το μαγείρεμα στο 
σπίτι;  Πιθανό να γνωρίζετε, αλλά πάντα είναι καλό να 
διαδίδουμε τέτοιου είδους πληροφορίες.   
Ακόμα και αν δεν τηγανίζουμε πολύ, όταν το κάνουμε, 
ρίχνουμε συνήθως το χρησιμοποιημένο λάδι στο 
νεροχύτη της κουζίνας.  
Αυτό είναι ένα από τα  μεγαλύτερα λάθη που μπορούμε 
να κάνουμε.  
Γιατί το κάνουμε ;  
Γιατί πολύ απλά δεν υπάρχει κανείς για να μας πει το 
σωστό τρόπο.  
Γι αυτό λοιπόν, το  καλύτερο που μπορούμε να κάνουμε 
είναι να τοποθετούμε το λάδι σε ένα  πλαστικό μπουκάλι 
(νερού, αναψυκτικού), να το κλείνουμε καλά και να 
το  πετάμε στα κανονικά σκουπίδια.  
Και αυτό γιατί ΕΝΑ ΛΙΤΡΟ ΛΑΔΙΟΥ ΜΟΛΥΝΕΙ ΣΧΕΔΟΝ ΕΝΑ 
ΕΚΑΤΟΜΜΥΡΙΟ ΛΙΤΡΑ ΝΕΡΟΥ, ποσότητα η οποία είναι 
ικανή να καλύψει τις ανάγκες ενός ατόμου σε  νερό για 14 
χρόνια !!! 

 Γιώργος Καρούντζος, Χημικός. Μηχ., PhD 
 Υπεύθυνος Περιβαλλοντικής Διαχείρισης 
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ΣΥΝΕΧΙΖΕΤΑΙ Η ΠΙΕΣΗ ΓΙΑ ΤΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ 
ΣΩΤΗΡΙΑ ΤΩΝ ΔΑΣΩΝ ΜΑΣ 

Σχετικά με το κρίσιμο ζήτημα της μεταφοράς της 
αρμοδιότητας για τα δάση στο Υπουργείο Αγροτικής 
Ανάπτυξης, πραγματοποιήθηκε συνάντηση εκπροσώ-
πων των 10 περιβαλλοντικών οργανώσεων με τον 
Γιάννη Μανιάτη, Γραμματέα της Κοινοβουλευτικής 
Ομάδας του ΠΑΣΟΚ. Η συνάντηση αυτή 
πραγματοποιήθηκε στο πλαίσιο μιας ευρύτερης 
ενημέρωσης που επιδιώκουν οι οργανώσεις με τα 
πολιτικά κόμματα για το μείζον αυτό θέμα.  
Εκπροσωπώντας τον Πρόεδρο του κόμματος 
Ευάγγελο Βενιζέλο, ο Γραμματέας της Κ.Ο. του ΠΑΣΟΚ 
επανέλαβε την αντίθεσή του με την αποκοπή των 
δασών από το αρμόδιο για το περιβάλλον και τον 
φυσικό χώρο ΥΠΕΚΑ, όπως αυτή ανακοινώθηκε 
πρόσφατα, θεωρώντας ότι μια τέτοια εξέλιξη αποτελεί 
σημαντική θεσμική και περιβαλλοντική 
οπισθοδρόμηση. Με δεδομένη επίσης, την αντίθετη 
θέση που έχουν ήδη δημόσια εκφράσει η Δημοκρατική 
Αριστερά και ο ΣΥΡΙΖΑ, οι περιβαλλοντικές οργανώσεις 
Αρκτούρος, Αρχέλων, Δίκτυο Μεσόγειος SOS, Ελληνική 
Εταιρεία Περιβάλλοντος και Πολιτισμού, Eλληνική 
Ορνιθολογική Εταιρεία, Ελληνική Εταιρία Προστασίας 
της Φύσης, Καλλιστώ, Greenpeace, MOm και WWF 
Ελλάς ελπίζουν και επιμένουν στην ανάκληση της 
άστοχης αυτής απόφασης.  
  

ΚΑΛΕΣ ΣΥΜΒΟΥΛΕΣ 
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ΜΕ ΤΗΝ ΕΥΚΑΙΡΙΑ : Ότι πετάτε στα σκουπίδια σιδερώστε το! 
Ο αέρας (π.χ. στα μπουκάλια) καταλαμβάνει χώρο, που 
γεμίζει τα φορτηγά, τα οποία σπαταλούν αδίκως πολλά 
καύσιμα για να μεταφέρουν τον πεταμένο αέρα μας, είτε 
στις χωματερές ή στους τόπους ανακύκλωσης.  
Ακόμη, όταν πετάτε πλαστικά ποτήρια, βάλτε το ένα μέσα 
στο άλλο. 
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