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Εβδομαδιαία Ηλεκτρονική  Έκδοση του Εθελοντικού Οργανισμού ΕCOCITY 

Oι τελευταίες ψαριές ;; 
Η σημασία που έχει η αλιευτική ‘βιομηχανία’ για την χώρα, ξεπερνά την μικρή, άμεση συμβολή της στο ΑΕΠ. Ο ρόλος 

της είναι πολυδιάστατος, αφού λειτουργεί πραγματικά ως συνεκτικός κρίκος στην διατήρηση του οικονομικού και 

κοινωνικού ιστού πολλών παράκτιων & νησιωτικών κοινοτήτων. Στην Ελλάδα μέσα σε όλα τα προβλήματα και τις 

ιδιαιτερότητες που επικρατούν στον τομέα της αλιείας, από την έλλειψη του μητρώου για να γνωρίζουμε ποιοι είναι οι 

κατά κύριο επάγγελμα αλιείς, μέχρι την χρήση δυναμίτη που θεωρείται σχεδόν …'παραδοσιακό’ μέσο 

αλιείας,  προστέθηκε και η οικονομική κρίση. Το σημαντικό είναι η κρίση να μην γίνει άλλη μια δικαιολογία από την 

πλευρά της πολιτείας για πιο χαλαρά μέτρα στην στεριά και καθόλου μέτρα στην θάλασσα. Η εικόνα στις ελληνικές 

θάλασσες είναι σαφής. Μεγάλες παρανομίες, στραβά μάτια έως 'νυκταλωπία' από τις ελεγκτικές αρχές, πολιτικές 

παρεμβάσεις. Αλιείς γνωστοί για τις παρανομίες τους στις τοπικές κοινωνίες αλωνίζουν στο Αιγαίο και το Ιόνιο, 

‘ψαρεύοντας’ σε περιοχές που δεν επιτρέπεται, με εργαλεία που δεν επιτρέπονται. Παράνομα αλιεύματα στις 

ιχθυόσκαλες, στα ιχθυοπωλεία και στις ταβέρνες. Καταγγελίες που δεν ελέγχονται όπως για παράδειγμα αυτές που 

οδήγησαν πριν λίγο καιρό στην παραπομπή λιμενάρχη στην υπηρεσία Εσωτερικών Υποθέσεων του Λιμενικού Σώματος. 

Το πραγματικό πρόβλημα δεν είναι η έλλειψη πόρων. Από τη μία είναι οι στρεβλές αντιλήψεις, συμπεριφορές και 

νοοτροπίες που ωθούν τους ψαράδες να παρανομούν, και τις τοπικές κοινωνίες να μην αντιδρούν. Από την άλλη 

όμως είναι η απουσία των ελεγκτικών μηχανισμών σε ξηρά και θάλασσα. Πίσω από ένα αμυντικό καβούκι 

λουφαρίσματος ή ακόμη και συνδιαλλαγής συχνά ‘αλληθωρίζουν’ στις παρανομίες ενθαρρύνοντας την περαιτέρω 

ασυδοσία. Ένας φαύλος κύκλος που δεν επιτρέπεται να αποδεχόμαστε να διαιωνίζεται καθώς οι επιπτώσεις  είναι όλο 

και πιο δραματικές. Οι θάλασσές μας αδειάζουν από ψάρια και τα θαλασσινά μεροκάματα μειώνονται δραστικά, 

χρονιά με τη χρονιά κάνοντας τη νόμιμη αλιεία μη βιώσιμη οικονομικά. 

Πρώτα οι ίδιοι οι επαγγελματίες ψαράδες, πρέπει αφού μετρήσουν στην τσέπη τους τη ζημιά από τη βόλεψη, την 

αδράνεια, τη διαφθορά, την αδικία, τη λεηλασία, να οργανωθούν άμεσα και να ανατρέψουν όσα εμποδίζουν το 

συλλογικό τους μέλλον. Να τηρήσουν τα  μέτρα προστασίας του επαγγέλματός τους και να απομονώσουν αυτούς 

που συνεχίζουν να λαθραλιεύουν. Την ίδια στιγμή η πολιτεία έχει καθήκον να εφαρμόσει τα μέτρα που από κοινού 

αποφασίσαμε σε ευρωπαϊκό η ελληνικό επίπεδο αναλαμβάνοντας άμεσα δράση για την προστασία των αλιευτικών 

μας πόρων. Η χρησιμοποίηση των νομικών εργαλείων (πρόστιμα, αφαίρεση αδειών αλιείας, ποινική δίωξη) απέναντι 

στους ανεξέλεγκτους κερδοσκόπους των θαλασσών μπορεί να επαναφέρει την αίσθηση δικαίου στους αλιείς μας, 

εμπεδώνοντας σιγά, αλλά σταθερά την βιώσιμη διαχείριση των αλιευμάτων. Έτσι οι θάλασσές μας θα είναι πιο υγιείς για 

όλους μας και οι ψαράδες μας θα μεγιστοποιήσουν τα κέρδη τους. Προς σε αυτή τη κατεύθυνση είναι απαραίτητο να 

προχωρήσουμε και στη δημιουργία καταφυγίων αλιευμάτων, περιοχών δηλαδή όπου θα απαγορεύεται κάθε αλιευτική 

δραστηριότητα. Σε τέτοιες περιοχές οι πληθυσμοί των ψαριών μπορούν να ανακάμψουν από την υπεραλίευση μέσα σε 

3-5 χρόνια. Τα ψάρια στη συνέχεια εξαπλώνονται και αποικίζουν τις γειτονικές περιοχές αυξάνοντας την 

παραγωγικότητα και τα εισοδήματα των τοπικών αλιέων. Ήδη τοπικοί σύλλογοι αλιέων στις Κυκλάδες και στους 

Φούρνους, βιώνοντας την κατάρρευση των αλιευμάτων ζητάνε την εφαρμογή αντίστοιχων μέτρων στην περιοχή τους. 

Με τη συνεργασία των επιστημόνων και μέσα από διαβούλευση με τους τοπικούς αλιείς η επιλογή διάσπαρτων 

περιοχών καταφυγίων αλιευμάτων που συνολικά να εκτείνεται στο 10% των θαλασσών μας, είναι ένα μέτρο που μπορεί 

να αντιστρέψει την επερχόμενη κατάρρευση της ελληνικής αλιείας και να αποτρέψει οι επόμενες ψαριές να είναι οι 

τελευταίες. 

Κρίτων Αρσένης. Ευρωβουλευτής (ΠΑΣΟΚ). 

Μέλλον, ποιο μέλλον ; 
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Όλοι στο πόδι στην Πάτρα, για τη διοργάνωση μια πρωτότυπης και πανέμορφης εβδομάδας που θα είναι 

αφιερωμένη στη βιώσιμη μετακίνηση και στην αγάπη για την πόλη. Στο επταήμερο από 17 μέχρι 23 Σεπτεμβρίου, 

σημαντικοί Φορείς επέλεξαν την πιλοτική προσέγγιση μιας διαφορετικής ματιάς στη μετακίνηση όλων. Όλες οι 

δράσεις προέρχονται μέσα από εφαρμογές, που πήγασαν από προτάσεις εφήβων για την πόλη τους, κατά τη 

διάρκεια των εννέα χρόνων της εκστρατείας ECOMOBILITY, στην Πάτρα. Στόχος της συγκεκριμένης εβδομάδας και 

του προγράμματος, που διοργανώνεται από το ECOCITY με τη συνεργασία του Δήμου Πατρέων και με συντονισμό 

της Αντιδημαρχίας Εθελοντισμού, Ισότητας Φύλων, ΜΚΟ, Ένταξης Μεταναστών και Εξυπηρέτησης του Πολίτη, είναι 

να δοθεί προτεραιότητα στους πεζούς, στα ποδήλατα και στα μέσα μαζικής μεταφοράς. Επιπλέον, η Πάτρα, δήλωσε 

συμμετοχή και διαγωνίζεται μαζί με πάρα πολλές πόλεις της Ευρώπης, για τη καλύτερη διοργάνωση της εβδομάδας, 

που θα είναι αφιερωμένη στη Βιώσιμη Κινητικότητα.  

Με το κάλεσμα του ECOCITY και της Αντιδημαρχίας Εθελοντισμού, υπήρξε μια αξιόλογη συστράτευση, που έγινε για 

πρώτη φορά στην πόλη. Έτσι, οι Αντιδημαρχίες Παιδείας, Περιβάλλοντος, Πολεοδομικού και Κυκλοφοριακού 

Σχεδιασμού, το Επιμελητήριο Αχαΐας, ο Εμπορικός Σύλλογος, η Τροχαία Πατρών, η Περιφερειακή Διεύθυνση 

Εκπαίδευσης Δυτικής Ελλάδος, η Ομοσπονδία Ενώσεων Γονέων Αχαΐας, οι Πρόσκοποι, οι Οδηγοί, οι Εθελοντές της 

ομάδας «Ε» του Δήμου, οι Patrinistas, οι Ποδηλάτες και πολλές ακόμη Εθελοντικές Οργανώσεις της περιοχής, 

συμμετέχουν και προσκαλούν τους πολίτες να συμμετέχουν σε μια σειρά από δράσεις, για να ζήσουν την πόλη τους 

μέσα από τη ματιά και τις προτάσεις των μαθητών.  

Για μια εβδομάδα η Πάτρα θα εξετάσει με μια άλλη οπτική, γεμάτη φρεσκάδα και δίψα ποιοτικής διαβίωσης, νέες 

εφαρμογές μετακίνησης, ενώ οι εκπρόσωποι των Φορέων θα καταγράφουν το αποτέλεσμα με ζητούμενο από τις 

πιλοτικές εφαρμογές, να απλωθούν στη καθημερινή λειτουργία της πόλης.  

Το Πρόγραμμα της Εβδομάδας είναι πλούσιο και περιλαμβάνει τις εξής ενέργειες : 

Τα νήπια ακούν και ζωγραφίζουν για την Πάτρα : Δευτέρα 17 – Παρασκευή 21 Σεπτεμβρίου 

Τα Νηπιαγωγεία της πόλης θα επισκεφθούν τον ΕΣΠΕΡΟ στην Πλατείς Γεωργίου. Εκεί θα ακούσουν το παραμύθι της 

μετακίνησης στη πόλη και μετά θα το ζωγραφίζουν. Τα έργα τους θα τοποθετηθούν στο χώρο και οι πολίτες θα 

διαλέξουν τις καλύτερες εμπνεύσεις των νηπίων.   

Οι μαθητές Δημοτικού περπατούν προς και από το Σχολείο : Δευτέρα 17 – Παρασκευή 21 Σεπτεμβρίου 

Κάθε πρωί και μεσημέρι της εβδομάδς, η μετακίνηση των μαθητών στο σχολείο θα γίνεται περπατώντας μέσα από 

τους δρόμους και τα στενά της πόλης. Δύο-δύο στο πεζοδρόμιο, θα αισθάνονται τη πρωϊνή ζωή της γειτονιάς τους. 

Στο πέρασμά τους, οι Έμποροι της Πάτρας θα καλημερίζουν το μέλλον τους, που περπατάει για το Σχολείο και την 

πόλη τους.  

Ανάσες στην Πάτρα : Δευτέρα 17 – Παρασκευή 21 Σεπτεμβρίου 

Γυμνάσια και Λύκεια της Πάτρας θα συμμετέχουν εθελοντικά για πιο καθαρό αέρα και πιο όμορφη πόλη. Ομάδες 

μαθητών θα πρασινίσουν πάρκα και πλατείες. Κάθε ομάδα θα υιοθετεί το χώρο και με ομάδες εθελοντών θα 

παρακολουθούν την εξέλιξή του στη διάρκεια του έτους και θα επεμβαίνουν σε ανάγκες διατήρησης (πότισμα κλπ). 

Διαδρομή του ECOCITY αφιερωμένη στην ελευθερία Μετακίνησης : Δευτέρα 17 – Σάββατο 22 Σεπτεμβρίου 

Λειτουργία ειδικής διαδρομής για την ελεύθερη  μετακίνηση ΑμΕΑ και πεζών, στο κέντρο της πόλης, από την πλατεία 

Υψηλών Αλωνίων-Κανάρη-Ρήγα Φερραίου μέχρι Πλατείας Όλγας. Η διαδρομή θα διέρχεται από το κέντρο και θα είναι 

προστατευόμενη περιοχή από τα αυτοκίνητα, καθώς και από κατάληψη χώρων από εμπορικές χρήσεις. 

Με το Ποδήλατό μου στο Γυμνάσιο : Δευτέρα 17 – Παρασκευή 21 Σεπτεμβρίου 

Κατασκευή και πιλοτική εφαρμογή για την ασφαλή προσέλευση μαθητών με ποδήλατο. Στο 11ο Γυμνάσιο Πατρών θα 

γίνει σήμανση διαδρομών και διαμόρφωση διαβάσεων, υποδομή ασφάλισης των ποδηλάτων στο προαύλιο και 

ενίσχυση χρήσης του ποδηλάτου από τους μαθητές για τη μετακίνησή τους στο Γυμνάσιο.  

Περίπατοι στη Πάτρα : Πέμπτη 20 – Σάββατο 22 Σεπτεμβρίου 

Οι Patrinistas ξεναγούν μαθητές και πολίτες στην ιστορία της Πάτρας μέσα από ειδικές διαδρομές, με προσέγγιση 

στην αρχιτεκτονική, στο εμπόριο και την ιστορία της πόλης.   

Ημέρα χωρίς αυτοκίνητο : Σάββατο 22 Σεπτεμβρίου 

Στα πλαίσια της συμμετοχής της πόλης στον διαγωνισμό EUROPEAN MOBILITY WEEK, το εμπορικό κέντρο της πόλης 

θα πεζοδρομηθεί. Σε ειδικά διαμορφωμένο χώρο, θα γίνεται εκμάθηση ποδηλάτου σε παιδιά. Επίσης θα διοργανωθεί 

η Ημερίδα με θέμα τις Μετακινήσεις στην Πάτρα. 

Πάντα τη Κυριακή : Κυριακή 23 Σεπτεμβρίου 

Με ποδηλατάδα και μια ημέρα γιορτής για όλους όσους συμμετείχαν στην υλοποίηση του ECOMOBILITY WEEK, θα 

κλείσει η εβδομάδα με την επιβράβευση εθελοντών, συμμετεχόντων και ομάδων εργασιών. 
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Η ΣΚΙΑΘΟΣ ΠΡΑΣΙΝOΛΟΓΕΙ… 

Από 3 μέχρι 5 Οκτωβρίου, ατη Σκιάθο, θα διοργανωθεί το 

3ο Διεθνές Συμπόσιο για την Πράσινη Χημεία, το 

Περιβάλλον, την Υγεία και την Ανάπτυξη., από τη Διεθνή 

Ένωση Οικοτοξικολογίας και Περιβαλλοντικής Ασφάλειας 

(SECOTOX) και το τμήμα Μηχανικών Χωροταξίας, 

Πολεοδομίας και Περιφερειακής Ανάπτυξης, της 

Πολυτεχνικής Σχολής του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας σε 

συνεργασία με το τμήμα Χημείας και το τμήμα Χημικών 

Μηχανικών του ΑΠΘ, το τμήμα Τεχνολογίας Τροφίμων του 

ΤΕΙ Θεσσαλονίκης, το Ελληνικό Δίκτυο Πράσινης Χημείας 

και το Τεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδας. Στη θεματολογία του 

διεθνούς συμποσίου περιλαμβάνεται η διαχείριση Χημικών 

Αποβλήτων, ο σχεδιασμός Πράσινων Προϊόντων Φαρμα-

κευτικής και Κοσμετολογίας, Καθορισμός και Ανάπτυξη 

Πράσινων Τεχνολογιών, Προϊόντων και Προοπτικών, 

Εκπαίδευση στην Πράσινη Χημεία και Μηχανική, Περιβαλ-

λοντική Ηθική και Πράσινες Πολιτικές, οικονομικά Περιβάλ-

λοντος, περιβαλλοντική Νομοθεσία και Πολιτική, κ.ά.  
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Ολοκαίνουργιο το καφενεδάκι στη Δεξαμενή, μας καλεί 

πράσινο απλό και γεμάτο με τη νοσταλγία μας σε ‘κείνη 

την εποχή,. 

Ανοιχτό κάθε μέρα, από το πρωί μέχρι και αργά το βράδυ 

καλεί όλους να ζωντανέψουμε και πάλι τη πλατεία. 

Καφέδες, ούζα, μπίρες και ελληνικό τσιμπολόγημα όπως 

παλιά θα συνοδεύουν τις συζητήσεις, σε ένα σημείο που 

έχει σημαδέψει τις εποχές από τις αρχές του περασμένου 

αιώνα για πάνω από 100 χρόνια,  

Με φιλοδοξία να ξαναβρεί την όμορφη διαλεκτική 

ατμόσφαιρα, το καφενεδάκι, στο μικρό λόφο της 

Δεξαμενής, πάνω από το Κολωνάκι, ανάμεσα στις ψηλές 

λεύκες, ανεπηρέαστο από τη πολύβουη Αθήνα, ανάμεσα 

στις πυκνές πολυκατοικίες, ξαναγεννήθηκε και γέμισε με τα 

τραπεζάκια την κατηφόρα της πλατείας, προσφέροντας 

σε όλους μας μνήμες του 70, όταν η νεολαία γέμιζε τα 

τραπεζάκια και άπλωνε τη κουλτούρα της εποχής, αλλά 

και των εξελίξεων με συζητήσεις που δεν τέλειωναν, ούτε 

με τη χαραυγή. 

Πώς να μη χαρούμε όταν σε έναν πράσινο τόπο, με 

μυρουσιές και χρώματα, μετά από ένα ρυτίδιασμα 4-5 

ετών που ήταν κλειστό, ξεκίνησε τη λειτουργία του το 

καφενεδάκι, που σύντομα περιμένουμε να γίνει το στέκι 

όσων αγαπούν την ομορφιά της Αθήνας και αναζητούν 

μέσα από την αγάπη για το Περιβάλλον, απλές και λιτές 

λύσεις, γεμάτες ποιότητα. 

Και βέβαια, είναι αναμενόμενο από το καφενεδάκι της 

Δεξαμενής, να ξεπηδήσουν συζητήσεις και απόψεις, που 

θα ενώνουν τις παρέες και θα μετατρέπουν τον χώρο σε 

μια δεξαμενή τάσεων και επιλογών. 

Από όλους μας ευχές στον Νεκτάριο και στη Κατερίνα για 

τη νέα τους διαφορετική πρόταση. Ένα χώρος που είναι 

σίγουρο πως μπορεί να φιλοξενήσει προτάσεις, όπως το 

Καφενείο για το Περιβάλλον, που χρόνια συζητείται στο 

ECOCITY. Συναντήσεις γεμάτες ελευθερίας έκφρασης, 

χωρίς πρόγραμμα, με περιεχόμενο που θα πηγάζει από 

τις απορίες των συμμετεχόντων. Απορίες για τις 

καθημερινές συνήθειες και την επίδραση στο Περιβάλλον 

και τη ζωή μας, είναι βέβαιο πως μπορούν να 

δημιουργήσουν σειρά συζητήσεων, παρέα με καφέ, 

ουζάκι και χυμούς.  

ΑΝΟΙΞΕ ΕΠΙΤΕΛΟΥΣ ΤΟ ΚΑΦΕΝΕΔΑΚΙ 

 

Η Περιφέρεια Θεσσαλίας, το τμήμα Μηχανικών 

Χωροταξίας, Πολεοδομίας και Περιφερειακής Ανάπτυξης 

και το τμήμα Πολιτικών Μηχανικών, της Πολυτεχνικής 

Σχολής του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας διοργανώνουν 

πανελλήνιο επιστημονικό συνέδριο με τίτλο “1ο 

Περιβαλλοντικό Συνέδριο Θεσσαλίας”, το οποίο θα 

πραγματοποιηθεί στη Σκιάθο από τις 8 έως τις 10 

Σεπτεμβρίου 2012. Το 1ο Περιβαλλοντικό Συνέδριο 

Θεσσαλίας έχει ως στόχο τη παρουσίαση επίκαιρων 

επιστημονικών ερευνών και εργασιών από ειδικούς 

επιστήμονες στους τομείς της προστασίας και 

αποκατάστασης περιβάλλοντος. Στοχεύει να 

δημιουργήσει ένα βήμα για την ανταλλαγή ιδεών μεταξύ 

της επιστημονικής κοινότητας, εκπαιδευτικών, μη 

κυβερνητικών οργανώσεων, ενδιαφερόμενων πολιτών, 

καθώς και της τοπικής αυτοδιοίκησης.  

Συγκεκριμένα, οι ομιλητές θα παρουσιάσουν τα 

αποτελέσματα της έρευνάς τους σε θέματα σχεδιασμού 

και διαχείρισης περιβάλλοντος, διαχείρισης αποβλήτων, 

προστασίας οικοσυστημάτων και ορεινών και αγροτικών 

περιοχών, περιβαλλοντικής ευαισθησίας και βιώσιμης 

ανάπτυξης, με έμφαση στα θέματα που απασχολούν την 

περιοχή της Θεσσαλίας. 
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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 
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Μηνυτήρια αναφορά κατέθεσαν οι Οικολόγοι Πράσινοι στην Εισαγγελία Χίου για την αναζήτηση ποινικών ευθυνών 

για την καταστρεπτική πυρκαγιά της Χίου. Μεγάλη ζημιά για το νησί, σε οικολογικό αλλά και οικονομικό επίπεδο, από 

την πυρκαγιά της 18ης Αυγούστου, όπου κάηκαν σχεδόν 150,000 στρέμματα δασικών εκτάσεων, μαστιχόδεντρων 

και ελαιοκαλλιεργειών, ενώ υπήρξαν ζημιές στην μελισσουργία και σε κτηνοτροφία. Στην αναφορά τονίζεται πως 

χάθηκαν περίπου 25-30 τόνοι μαστίχας, περίπου 250,000 μαστιχόδεντρα, που θα επηρεάσει το τρέχον αλλά και τα 

επόμενα έτη. Ο χειμώνας για τις πληγείσες περιοχές προβλέπεται ιδιαίτερα δύσκολος, με μεγάλο κίνδυνο διάβρωσης 

του ήδη προβληματικού εδάφους, πλημμυρών αλλά και ποιοτικής υποβάθμισης του πόσιμου νερού. Όπως 

αναφέρουν υπήρχαν πολλά προβλήματα στην προετοιμασία για την αντιμετώπιση ενός τέτοιου φαινομένου και 

επισημαίνουν ελλείψεις σε μη λειτουργία του συστήματος ηλεκτρονικής πυρανίχνευσης του Δήμου Χίου θέμα που οι 

Οικολόγοι Πράσινοι είχαν θέσει με ερώτημα τους στο Δήμο στις αρχές Ιουλίου, μη συντήρηση αντιπυρικών ζωνών, 

μη συντήρηση του δασικού οδικού δικτύου, μη λειτουργικότητα κρουνών πυρόσβεσης και δεξαμενές ύδατος που είτε 

δεν είχαν νερό, είτε ήταν κατεστραμμένες.  

Τονίζουν πως πολλές από τις παραπάνω αδυναμίες θα είχαν αποφευχθεί εάν εφαρμόζονταν όσα είχαν αποφασιστεί  

στη συνεδρίαση του Συντονιστικού Περιφερειακού οργάνου Πολιτικής Προστασίας που πραγματοποιήθηκε στις 

30/4/2012 και αφορούσε «Σχεδιασμό και δράσεις για την αντιμετώπιση κινδύνων αντιπυρικής περιόδου έτους 2012». 

Δυστυχώς από ότι φαίνεται πολλά από αυτά που είχαν προγραμματιστεί για την αντιπυρική προστασία του νησιού 

δεν έγιναν, ενώ χαρακτηριστικές είναι και οι καταγγελίες για τα αίτια της καταστροφής από την Πανελλήνια ένωση 

δασολόγων Δημοσίων Υπαλλήλων. 

Η ανησυχία για την αδυναμία αναζήτησης ευθυνών είναι έκδηλη και στη μηνυτήρια αναφορά εκφράζεται φόβος 

γραφειοκρατίας των δημοσίων υπηρεσιών, που δεν πρόκειται να οδηγήσει σε αποτέλεσμα. Επιπλέον, επειδή δεν θα 

πρέπει να έχουμε και πάλι τέτοια φαινόμενα στη Χίο ζητείται έλεγχος για την ύπαρξη συγκεκριμένων ποινικών ευθυνών 

από τους εμπλεκομένους φορείς και τις απαραίτητες ενέργειες. 
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ΕΚΘΕΣΗ ΑΦΙΕΡΩΜΕΝΗ ΣΤΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ 

ΑΠΟ ΤΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ 

Έκθεση με θέμα «θαλάσσια ρύπανση και απόβλητα», 

οργανώνει 8- 30 Σεπτεμβρίου στα Χανιά, το Εργαστήριο 

Διαχείρισης Τοξικών και Επικίνδυνων Αποβλήτων του 

Τμήματος Μηχανικών Περιβάλλοντος του Πολυτεχνείου 

Κρήτης. Η έκθεση που θα φιλοξενηθεί στο Νεώριο του 

Μόρο στην παλιά πόλη των Χανίων, παρουσιάζει 

πληροφοριακό, καθώς και φωτογραφικό υλικό, 

σχετικό με επιλεγμένα θέματα ρύπανσης του 

θαλάσσιου περιβάλλοντος, όπως πηγές ρύπανσης 

θαλάσσιων υδάτων, πετρελαιοκηλίδες, σκουπίδια, 

ναυάγια, ραδιενέργεια, ηχορύπανση. Παράλληλα, 

παρουσιάζει στοιχεία τοπικού ενδιαφέροντος, όπως τα 

προστατευόμενα θαλάσσια είδη της Κρήτης, αλλά και 

τις παραλίες των Χανίων με Γαλάζιες Σημαίες. 

Πρόκειται για μία έκθεση η οποία στόχο έχει να 

ευαισθητοποιήσει το κοινό επί του θέματος της 

θαλάσσιας ρύπανσης, κάνοντάς το παράλληλα να 

συνειδητοποιήσει τις ακριβείς διαστάσεις του 

προβλήματος, αλλά και τις ευθύνες, που κάθε ένας 

από εμάς έχει. 

Το υλικό της έκθεσης είναι σε δύο γλώσσες, Ελληνική 

και Αγγλική, ώστε να μπορεί να απευθυνθεί και στους 

πολλούς ξένους επισκέπτες της περιοχής. 

Στο πλαίσιο της έκθεσης θα δοθούν ομιλίες, από 

καθηγητές και συνεργάτες του Πολυτεχνείου Κρήτης, 

ενώ ακόμη δίνεται η δυνατότητα ξενάγησης μαθητών 

σχολείων.  
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BAZAAR ΒΙΟΛΟΓΙΚΩΝ ΚΑΘΕ ΠΡΩΤΟ 

ΣΑΒΒΑΤΟ ΤΟΥ ΜΗΝΑ ΣΤΟΝ ΑΛΙΜΟ 

Μεγάλο Βιολογικό Bazaar με εκπτώσεις πραγματοποιεί 

το Super Market ΒΙΟΛΟΓΙΚΑ ΚΥΡΙΑΚΙΔΗΣ στον Άλιμο, 

κάθε μήνα το πρώτο Σάββατο,  Ένα σημαντικό Bazaar 

βιολογικών προϊόντων, με εκπτώσεις που φτάνουν μέχρι 

και 40%. Παράλληλα με τις μεγάλες προσφορές του 

Βιολογικού Bazaar, θα είναι στη διάθεση των επισκεπτών 

πλήρη ποικιλία πιστοποιημένων βιολογικών προϊόντων 

σε σταθερά οικονομικές τιμές, πιστοποιημένα Ελληνικά 

και γευστικά βιολογικά από έλληνες αξιόπιστους 

παραγωγούς, παραδοσιακά προϊόντα από αγροτικές 

οικοτεχνίες και συνεταιρισμούς που ακολουθούν πιστά 

παραδοσιακές τοπικές συνταγές και μεθόδους, 

προϊόντα για την ενδυνάμωση του οργανισμού με 

συστατικά τα οποία βοηθούν στην καλύτερη ισορροπία 

του οργανισμού. Επίσης επιλογές Ειδικής Διατροφής για 

τους πάσχοντες από διατροφικές δυσανεξίες: προϊόντα 

χωρίς γλουτένη, χωρίς λακτόζη, χωρίς προσθήκη 

ζάχαρης, με χαμηλή περιεκτικότητα σε αλάτι, χωρίς αυγό 

αλλά και άλλα προϊόντα για χορτοφάγους, vegans, 

ωμοφάγους. 

Οι ημερομηνίες που έχουν προγραμματιστεί τα επόμενα 

Βιολογικά Bazaar για το 2012 είναι Σάββατο 6 

Οκτωβρίου, Σάββατο 3 Νοεμβρίου και Σάββατο 1 

Δεκεμβρίου 

www.ecocity.gr
www.adobe.com

