
 

Ομπρέλα προστασίας στους 

υγροτόπους των μικρών νησιών 

το Π.Δ.  που κρίθηκε νόμιμο από 

το ΣτΕ. και αφορά στην έγκριση 

καταλόγου μικρών νησιωτικών 

υγροτόπων, τους όρους και 

τους περιορισμούς προστασίας 

και ανάδειξης 369 μικρών 

παράκτιων υγροτόπων. 

Με τη 80/2012 γνωμοδότηση του 

Ε’ Τμήματος του ΣτΕ, κρίθηκε 

νόμιμο το επίμαχο διάταγμα,  

εκτός από μία διάταξή του,  

που κρίθηκε ότι πρέπει να 

διαγραφεί ως μη νόμιμη. 

Ξέρετε τι αναφέρει η 

συγκεκριμένη κερκόπορτα ; 

«Στους υγροτόπους επιτρέπονται 

έργα τα οποία χαρακτηρίζονται 

ως εθνικής σημασίας». 

Τσίμπησαν το νόημα οι δικαστές 

και είπαν πως η επίμαχη διάταξη 

δεν προτείνεται νομίμως  

λόγω της αοριστίας του όρου 

«έργα εθνικής σημασίας»  

και θα πρέπει, σύμφωνα με το 

ΣτΕ, είτε να αντικατασταθούν οι 

λέξεις «εθνικής σημασίας» με τις 

λέξεις «εθνικής άμυνας», είτε να 

διαγραφεί στο σύνολό της... 

Aκόμη μια φορά επιβεβαιώνεται 

ο ρόλος του ΣτΕ στη προστασία 

του Περιβάλλοντος. 

Ακόμη μια φορά η απορία  

τι περιμένει και δεν πάει στην 

έξοδο, εκείνο το ανώριμο παιδί ; 

Που είναι η πόρτα ;  
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Καλή επιτυχία ! 

Μr CocoMat 
Η NU*Age και ο Σπύρος Κουβέλης, 

σε συνεργασία με το Ίδρυμα Μ. 

Κακογιάννης, στο πλαίσιο της 

εκστρατείας «Οι Έλληνες μπορούν», 

παρουσίασαν σε εκδήλωση της 2/5, 

τον πρωτοπόρο Έλληνα επιχειρη-

ματία και δημιουργό της COCO-MAT 

Παύλο Ευμορφίδη. Η εκδήλωση 

έγινε  στο Θέατρο του Ιδρ. Μιχάλης 

Κακογιάννης προσελκύοντας πάνω 

από εκατό άτομα που απόλαυσαν 

την εκδήλωση 

 

Τα καλά του ανταγωνισμού 
Πρωτοβουλίες από Microsoft για τη  

μείωση CO2 στην ατμόσφαιρα. Θα 

αναζητήσει φιλικές στο περιβάλλον 

πηγές ενέργειας για τα datacenters 

της, θα αντικαταστήσει τα αεροπο-

ρικά ταξίδια στελεχών της με μετακι-

νήσεις φιλικές στο περιβάλλον, 

θεσπίζει εσωτερικό «τέλος άνθρακα» 

ως αντισταθμιστικό μέτρο για τις 

εκπομπές διοξειδίου και θα κάνει 

επενδύσεις σε ΑΠΕ. Η Greenpeace 

χαιρέτισε τις πρωτοβουλίες και 

ζήτησε να ακολουθηθεί το παρά-

δειγμα των Google και Facebook, 

στο  θέμα της περιβαλλοντικής 

ευαισθητοποίησης. 

 

Καμπανάκι…. 
Επιστολή προς ΥΠΕΚΑ για τη «Χρυσή 

Επένδυση» της Χαλκιδικής και τις 

επιπτώσεις έστειλε ο Αρχιμ. Π. 

Χριστόδουλου Αγγελόγλου. Σημα-

ντικές επισημάνσεις για το σοβαρό 

περιβαλλοντικό πρόβλημα από έναν 

άνθρωπο της θρησκείας    

Η λαϊκή βούληση 
Το καταλάβαμε πως, σήμερα, πολλοί 

από τους υπάρχοντες Υπουργούς 

δεν τους ψήφισε και δεν τους θέλει ο 

λαός; Αυτοί όμως εκεί. Συνθήκες που 

κάνουν απίθανη τη πραγματικότητα! 

 

Αχ θάλασσα..  
Η Θεσσαλονίκη θα υποδεχθεί τις 

δράσεις της HELMEPA που 

υλοποιούνται σε 12 πόλεις μας με 

την υποστήριξη του Βρετανικού 

Κοινωφελούς Ιδρύματος The Lloyd´s 

Register Educational Trust, για 

μαθητές πρωτοβάθμιας και δευτε-

ροβάθμιας εκπαίδευσης καθώς και 

πολίτες. Από την Τετάρτη 16/5 που 

εγκαινιάζεται η έκθεση «Θαλάσσιο 

Περιβάλλον, Ναυτιλία και Επιστήμες», 

μέχρι 29/5 στο Μικρό Φουαγιέ του 

Δημαρχιακού Μεγάρου. 

 

Green Party στις 5 Ιουνίου 
«Ζω οικολογικά, καθημερινά» λέει 

επίσης ο Δήμος Θεσσαλονίκης, με 

πρόσκληση στον διαγωνισμό 

«Green party», για την 5η Ιουνίου. 

Δύο οι ενότητες, όπου στη πρώτη θα 

βραβευτούν οι πράσινες δράσεις και 

πρακτικές, σε ανακύκλωση, κομπο-

στοποίηση, μετακίνηση, ενέργειας 

και το φυσικό περιβάλλον της οικίας 

(π.χ. πράσινο μπαλκόνι, καλύτερη 
αυλή, κ.ά). Στη δεύτερη, οι προτάσεις 

βελτίωσης αστικού περιβάλλοντος 

της Θεσσαλονίκης, όπου η καλύτερη 

πρόταση θα βραβευτεί και θα 

υιοθετηθεί, Πληροφορίες και 

δηλώσεις συμμετοχής  στο site 

www.facebook.com/GreenParty.gr)

. 
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ΠΩΣ ΜΕΙΩΝΕΤΑΙ ΕΝΑ ΕΘΝΙΚΟ ΧΡΕΟΣ 

Βασίλης Κεφαλάς. Καθηγητής ΕΜΠ 
Με τις  σκέψεις  αυτές  θα  επιχειρήσω  να  προσεγγίσω  το  πρόβλημα χρέους  της  χώρας  αποφεύγοντας  τη  

γνωστή  σε  όλους  μας  περιγραφή  του, απογυμνώνοντάς  το  από  στοιχεία  σχετικά  με  αίτια, υπαίτιους  και  

ευθύνες και  προσπαθώντας  να  το  δω  σαν  ένα  καθαρά αριθμητικό  ζήτημα, μέσα  στην  ωμή  του  

πραγματικότητα.   Συγχρόνως  θα  προσπαθήσω  να  διερευνήσω την δυνατότητα  των  ελληνικών  πανεπιστημίων  

να προσφέρουν  ένα μοντέλο  (ως προς τις κατευθύνσεις και την επεξεργασία του) ανάπτυξης, που δεν φαίνεται να 

υπάρχει μέχρι σήμερα. Σημαντική είναι  εδώ  και   η  κοινωνική  διάσταση  του  θέματος,  με  την  έννοια    ότι   η 

παραπάνω  προσέγγιση  υποδεικνύει  την  ανάγκη  για  ένα  γενικότερο   μοντέλο  κοινωνικής  ζωής, που  θα  

συνεισφέρει  σε  μια  πιθανή  λύση  του  εν  λόγω προβλήματος  με  τα  αριθμητικά  δεδομένα που  διαθέτουμε  

σήμερα. 

Τα  πράγματα  έχουν, λοιπόν, ως  εξής: Το χρέος της χώρας μας είναι σήμερα περίπου 360 δισ. ευρώ. Μετά την 

πραγματοποιηθείσα μείωση  (κούρεμα) το  ποσό  αυτό  υπολογίζεται  πλέον  στα  200 δισ. ευρώ  περίπου. 

Κάθε  Έλληνας  χρωστά  περίπου 36.000x10.000.000=360 δισ. ευρώ (αν δεν υπολογίσουμε  τη  μείωσή του  από  τους  

εταίρους  μας ) για  το  διάστημα  των 30  ετών της οικονομικής διακυβέρνησης από  τα  δύο  μεγάλα  πολιτικά  

κόμματα  μετά  το  1980.  Σύμφωνα  με  αυτή  την  προσέγγιση  το  χρέος  κάθε  πολίτη  της  χώρας  μας  ανέρχεται  

σε  12.000  ευρώ  ανά  δεκαετία  ή  1.200 ευρώ  κατ' έτος.  

Σήμερα δεν έχουμε πλεόνασμα ούτε για την κάλυψη των τόκων αυτών των δανείων, αλλά ούτε  για  την κάλυψη των 

δαπανών,  που προκύπτουν από την εισαγωγή προϊόντων. Το γεγονός  αυτό  έχει  ως   αποτέλεσμα,  οι  τρόποι  

διαχείρισης  του  χρέους  να  επιβάλλονται από τους εξωτερικούς δανειστές μας με  τη  μορφή  της  εσωτερικής  ή  

εξωτερικής  υποτίμησης, με  την πρώτη  να  εμφανίζεται  προς  το  παρόν  επικρατέστερη, χωρίς  να  αποκλείουμε τη  

δεύτερη  για  το εγγύς μέλλον. 

Οι μειώσεις  των μισθών και  των συντάξεων θα οδηγήσουν  αναγκαστικά -και οδηγούν ήδη- στην αλλαγή του μέχρι 

σήμερα τρόπου ζωής μας.  Η  ύφεση  σε  όλους  τους  τομείς  της  οικονομίας  (εργασία, αγορά, κατασκευές   κλπ ) 

θα  αποτελέσει  ένα  γενικό  πλαφόν, πάνω  στο  οποίο  θα  τεθούν οι  προτάσεις οι  σχετικές  με  την προσπάθεα  

εξόδου  από  την  κρίση, βελτίωσης της  κοινωνικοοικονομικής  κατάστασης  και προώθησης  της  αναπτυξιακής  

διαδικασίας. 

 Το  ζήτημα  είναι  με  ποιο  τρόπο  θα  πορευτούμε  μέσα  στην  ύφεση. Αν προσπαθήσουμε, αυτή η αλλαγή του 

τρόπου ζωής μας να γίνει με συντεταγμένο (κοινωνικά οργανωμένο) τρόπο,  θα μπορέσουμε,  ίσως,  να επιτύχουμε  

πολλά  πράγματα -αρκεί  η  προσπάθεια  αυτή  να  προέλθει  από  τη  δική  μας  συνειδητή  επιλογή. 

Aς δούμε ένα παράδειγμα: Στο  πλαίσιο  της  κάλυψης  των  καθημερινών  αναγκών  μας κάποιες δαπάνες είναι 

ανελαστικές, όπως  η  προμήθεια  τροφίμων, ένδυσης, οικιακού εξοπλισμού  κλπ.  Άλλες   όμως είναι περισσότερο 

ελαστικές, όπως πχ. τα  έξοδα  ψυχαγωγίας  και  ο τρόπος  μετακίνησης  στην πόλη (πεζή, ΜΜΜ ή  αυτοκίνηση). 

Σύμφωνα  με τα στατιστικά στοιχεία της Διεθνούς Τράπεζας  το 2007 κυκλοφορούσαν   στην  Ελλάδα περίπου 

4.300.000 αυτοκίνητα  ιδιωτικής  χρήσης. Αν υποθέσουμε ότι σήμερα  ο  αριθμός  τους  έχει     μειωθεί  στα 4.000.000  

οχήματα ΙΧ, για  κάθε  ένα  από  αυτά  τα  οχήματα πληρώνουμε 15.000 ευρώ (κόστος οχήματος) + 15.000 ευρώ 

(κόστος  καυσίμων) για  τη μετακίνησή  μας  μ' αυτό  στη  διάρκεια  μιας  δεκαετίας. 

Αυτό  σημαίνει  ότι το κοινωνικό κόστος του ΙΧ  αυτοκινήτου  και των καυσίμων του  ανέρχεται  κατά μέσον  όρο  σε 

30.000  ευρώ  ανά  ιδιοκτήτη  στη  διάρκεια  10  ετών. Δηλαδή μέσα  σε  μια  30ετία  το κόστος  υπολογίζεται  περίπου 

στα 90.000 ευρώ  ανά  ΙΧ. Πολλαπλασιαζόμενο  επί  4.000.000 ΙΧ το  ποσόν αυτό ανέρχεται  στα 360 δισ. ευρώ   και  

αντιπροσωπεύει  δαπάνη  30  ετών  για  αποκλειστικά  εισαγόμενα  προϊόντα (οχήματα-πετρέλαιο κίνησης). Είναι  

εντυπωσιακό, ότι  από  μόνη  της  η δαπάνη  αυτή  ισοδυναμεί  με  το  συνολικό  χρέος  της  χώρας  μας! 

Αν αλλάζαμε τον τρόπο ζωής μας ελέγχοντας  αποτελεσματικά το  πάθος  μας για την αυτοκίνηση  και βρίσκαμε 

εναλλακτικούς τρόπους μετακίνησης, ώστε να μειώσουμε την χρήση των 4.000.000  οχημάτων ΙΧ κατά 50%  (δηλαδή  

ή να  μειώσουμε  τον  παραπάνω αριθμό σε 2.000.000 ενεργά ΙΧ  αυτοκίνητα  ή  να  περιορίσουμε  το  χρόνο  χρήσης  

των  υφισταμένων  ή  να  επιτύχουμε  το  συνδυασμό  και  των  δύο), θα  επιτυγχάναμε  ταυτόχρονα τουλάχιστον τη 

μισή κατανάλωση ενέργειας για τη μετακίνησή μας. Η  οικονομία  που θα είχαμε από αυτή την εμπρόθετη ενέργεια  

θα ήταν 40-60 δισ.  ευρώ  μέσα σε μία δεκαετία  ή  4-6 δισ. ευρώ  ετησίως  - χωρίς να αναφέρουμε τα   επιπρόσθετα  

περιβαλλοντικά οφέλη  και  τη  γενικότερη  βελτίωση  της  ποιότητας  ζωής  μας.  Είναι  αυτονόητο  ότι οι φόροι  θα 

πρέπει να αφαιρεθούν από τα ποσά,  που  υπολογίζονται  με  τον  παραπάνω  τρόπο. Συνεπώς  η εξοικονόμηση  

ενός  συνολικού ποσού  ύψους 3 δισ. ευρώ ετησίως  φαίνεται  ένας εφικτός  στόχος. 

Για να γίνει  όμως αυτό  η  ελληνική  κοινωνία χρειάζεται να επεξεργαστεί μια εξ ολοκλήρου νέα κουλτούρα  για  τη  

μετακίνηση, που  θα  αφορά  τον τρόπο  κατανάλωσης  και τις   σχετικές  κοινωνικές  προτεραιότητες/αξίες   -μια  

κουλτούρα  ακόμα  πιο  προωθημένη  και από την αντίστοιχη, που  κυριαρχεί  σήμερα στη δυτική  Ευρώπη και  

σίγουρα  πρωτοποριακή, όσον  αφορά   τις  υπόλοιπες  χώρες  του  ευρωπαϊκού  νότου. Κατακτώντας  την  

παραπάνω  νοοτροπία  θα  χρειαστούμε -και  θα  πρέπει  να  χρησιμοποιήσουμε  αποτελεσματικά-  νέες πολιτισμικές 

και τεχνολογικές προτάσεις για  τις διάφορες  μορφές   μετακίνησης , προτάσεις  που έχουν  πρόσφατα  αναπτυχθεί  

(και διεθνώς) και που  παρουσιάζουν, συν  τοις  άλλοις,  σημαντικά περιβαλλοντικά  προτερήματα.  
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Η νέα σχετική τεχνολογία-που δεν είναι ιδιαίτερα υψηλή και μπορεί να αναπτυχθεί και στην χώρα μας- καθώς και η  νέα 

αντίληψη για τη μετακίνηση επικεντρώνονται στη μετακίνηση πεζή, με τη συμβολή της τεχνολογίας  (πεζόδρομοι και 

πεζοδρόμια φιλικότερα στους πεζούς, ειδικές διαδρομές αφιερωμένες αποκλειστικά στους πεζούς και στους  ποδηλάτες, 

ανάλογη ρύθμιση κυκλοφορίας κ.α.), στη μετακίνηση με ποδήλατα (τεχνολογία λειτουργικών ποδηλατοδρόμων 

απαραίτητη για την χώρα μας, εφαρμογή και ανάπτυξη ηλεκτρικών ποδηλάτων ή/και πολυποδηλάτων με τρεις ή 

περισσότερες ρόδες και μικρό αμάξωμα, επεξεργασία της τεχνολογίας κοινόχρηστων οχημάτων στις πόλεις μας) και, 

τέλος, με την προϋπόθεση ότι θα εξετάζαμε προσεκτικά την αποτελεσματικότητα και  τη βιωσιμότητα από οικονομική 

άποψη αυτού του εγχειρήματος, θα μπορούσαμε να προχωρήσουμε και στην παραγωγή κάποιων ειδικών οχημάτων 

για τις πόλεις μας, όπως Υπέρ Ελαφρών οχημάτων με ηλεκτρικούς ή συμβατικούς κινητήρες (δείτε το βίντεο για  το  

όχημα zero : https://www.youtube.com/watch?v=G0k-BK9tvR4). Το παραπάνω μοντέλο  μετακίνησης, τιθέμενο με 

κοινωνικούς όρους  και  στη  βάση  μιας  κατάλληλης  σχετικής  νομοθεσίας, που θα υποδήλωνε την κοινωνική μας 

προσπάθεια προς αυτή την κατεύθυνση, θα  βελτίωνε άμεσα την  οικονομική  κατάσταση  της  χώρας  προσφέροντάς  

της παράλληλες δυνατότητες οικονομικής σταθεροποίησης και ανάπτυξης. Το ίδιο  θα  μπορούσε  να  γίνει  και  με  την  

ανάπτυξη  άλλων μοντέλων, σε άλλους τομείς της  οικονομίας μας (π.χ. θέρμανση των κτιρίων από  την  ηλιακή  

ενέργεια χωρίς τη μεσολάβηση ακριβά επιδοτούμενων, από τους φόρους μας, φωτοβολταϊκών συστημάτων, αφού 

υπάρχουν και άλλες, οικονομικά πλέον συμφέρουσες λύσεις! Τα μοντέλα αυτά θα μπορούσαν να αποτελέσουν τη 

βάση για τη δημιουργία νέων ανταγωνιστικών μορφών τεχνολογίας και τρόπων ζωής, που  βρίσκονται  λίγο μακρύτερα  

από τα πρότυπα, που έχουμε  ακολουθήσει  και  ακολουθούμε μέχρι σήμερα. Αλλά  και  τα πανεπιστήμιά μας μπορούν 

να συμβάλλουν, μαζί με ανεξάρτητους χρηματοπιστωτικούς φορείς, ουσιαστικά στην επεξεργασία και παραγωγή 

προτάσεων όπως και νομικοοικονομικών αναλύσεων με σκοπό την εύρεση νέων τρόπων χρηματοδότησης (micro-

capital τεχνολογίες επένδυσης περιορισμένου και τοπικού βεληνεκούς ερευνητικά προγράμματα, με έλεγχο βάσει της 

απόδοσής τους στην πράξη και όχι μέσω 'σοφών' και άλλων 'κομιζόντων γλαύκας εις Αθήνας‘, που θα δίνουν την 

ευκαιρία σε όλους τους ερευνητές μας, με ανοικτές εκθέσεις και μικρά πιλοτικά προγράμματα). Οι δε προτεινόμενες 

λύσεις θα μπορούν να κρίνονται από όλους τους πολίτες μέσω διαβουλεύσεων. Με τους παραπάνω τρόπους θα 

επιτυγχάνεται η θεσμοθετημένη συμμετοχή όλων όσων διαθέτουν  γνώσεις, ιδέες και ενδιαφέρονται όχι  μόνο στη μελέτη 

των τεχνικών χαρακτηριστικών για την κατασκευή και επίτευξη των νέων κοινωνικών στόχων, αλλά και στο τελικό 

αποτέλεσμα.  Μόνο έτσι θα μπορούν να δίνονται καλές τεχνολογικές λύσεις και μάλιστα με διαφανείς τρόπους, που δεν 

θα βασίζονται σε ειδικά συμφέροντα, πολλά από τα οποία βαφτίζονται σήμερα 'Πράσινη Ανάπτυξη'. Έστω, λοιπόν, κι 

αν δεν εξάγουμε αυτού του είδους το προϊόν στο εξωτερικό στη παρούσα φάση, θα είμαστε ωστόσο σε θέση να 

προσφέρουμε, σε συνθήκες εσωτερικής η και εξωτερικής υποτίμησης ένα γενικό κοινωνικο/τεχνολογικό μοντέλο 

εσωτερικής ανόρθωσης και περαιτέρω  οικονομικής  ανάπτυξης.  Κι  αυτό όταν ολόκληρες χώρες τίθενται εκτός 

παραγωγικής διαδικασίας, με αμφίβολο το εάν το εκάστοτε  εθνικό και,  βέβαια,  το διεθνές κεφάλαιο θα αποφασίσει ή 

θα κατορθώσει να επενδύσει σ' αυτές τα επόμενα χρόνια. Ας μη  ξεχνάμε, ότι ο τομέας της τεχνολογίας παρουσιάζει 

ιδιαίτερα υψηλή ανταγωνιστικότητα και κάθε καταχρηστική και μη ικανή διαχείριση των από  οιαδήποτε πηγή (ΕΣΠΑ κλπ.) 

χρηματοδοτούμενων προγραμμάτωνμπορεί να  δημιουργήσει  αρχικά  μια  θετική  εικόνα  οικονομικής  

δραστηριότητας, το τελικό όμως αποτέλεσμα θα είναι σίγουρα  μια νέα  αποτυχία.  

Βασίλης Κεφαλάς, ΕΜΠ, Τομέας Μηχανικής ΣΕΜΦΕ, Εργαστ. Πολυμερών & Συνθέτων Υλικών 

https://www.youtube.com/watch?v=G0k-BK9tvR4
www.ecomobility.gr
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ΝΑ ΜΠΕΙ Η ΚΑΤΑΧΩΡΗΣΗ  

ΤΗΣ JET OIL 

AΠΟ ΤΗΝ ΙΩΑΝΝΑ 

www.jetoil.gr
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ΤΙΜΩΜΕΝΟ ΜΟΥΣΕΙΟ ΓΙΑ ΤΟ 2012 ΤΟ ΜΟΥΣΕΙΟ ΓΟΥΛΑΝΔΡΗ ΦΥΣΙΚΗΣ ΙΣΤΟΡΙΑΣ 
Η 18η Μαΐου γιορτάζεται σε όλο τον κόσμο ως Διεθνής Ημέρα Μουσείων και φέτος το Ελληνικό Τμήμα του 

Διεθνούς Συμβουλίου Μουσείων (ICOM) εκτιμώντας ιδιαίτερα την προσφορά και τον ρόλο του Μουσείου 

Γουλανδρή Φυσικής Ιστορίας στην σύγχρονη κοινωνία, επέλεξε το ΜΓΦΙ ως τιμώμενο Μουσείο για το 2012. 

Κάθε χρόνο η Διεθνής Ημέρα Μουσείων είναι αφιερωμένη σε ένα συγκεκριμένο θέμα που αφορά στα Μουσεία 

και στην προστασία της πολιτιστικής κληρονομιάς. Το θέμα που έχει επιλεχτεί για το 2012 είναι: «Το Μουσείο σε 

έναν κόσμο που αλλάζει. Νέες προκλήσεις, νέες εμπνεύσεις.» Σήμερα ο κόσμος αλλάζει γρηγορότερα από 

ποτέ. Οι νέες τεχνολογίες μας οδηγούν σε νέες ιδέες και σε καταιγισμό πληροφοριών. Παράλληλα το φυσικό 

περιβάλλον αλλάζει διαρκώς και γίνεται ολοένα και πιο ασταθές. Το μήνυμα καλεί τα Μουσεία να ηγηθούν σε 

μια πορεία διαφωτισμού, προς μία αναζήτηση των ηθικών, κοινωνικών και περιβαλλοντικών αξιών που θα 

προσφέρουν μια νέα παιδεία με σεβασμό στον άνθρωπο και στο φυσικό περιβάλλον. Για τον εορτασμό της 

Διεθνούς Ημέρας Μουσείων, το Μουσείο θα έχει ελεύθερη είσοδο στο τριήμερο 18-20 Μαΐου και οι επισκέπτες 

θα μπορούν να επισκεφτούν εκτός από τις μόνιμες εκθέσεις του Μουσείου τις εκθέσεις φωτογραφίας 

«Ταξιδεύοντας στη Γη» με την συμμετοχή 21 διακεκριμένων φωτογράφων, γλυπτικής «Ηλιοστάσια» του Νίκου 

Ζήβα στον κήπο του Φυσικής Ιστορίας, ζωγραφικής από τον Πανελλήνιο σχολικό διαγωνισμό «Το δέντρο που 

αγαπώ», αφίσας από τον Πανελλήνιο σχολικό διαγωνισμό «Μία ζωή … ποδήλατο», κατασκευών από τον 

σχολικό διαγωνισμό «Αιολική Ενέργεια – Ο άνεμος στη ζωή μας» Επίσης την Κυριακή 20 Μαΐου το Μουσείο θα 

έχει σειρά εκδηλώσεων για τα παιδιά. Τα μουσικά σύνολα από το Μουσικό Σχολείο Παλλήνης θα παίζουν 

μουσική (ευρωπαϊκή και παραδοσιακή) στο Αίθριο του Κέντρου ΓΑΙΑ, προσθέτοντας έναν ιδιαίτερο τόνο στον 

εορτασμό της ημέρας Από τις 10.30 και κάθε ώρα για 15’.  Επίσης θα υπάρχουν η Θεατρική παράσταση για 

την επιστήμη της οικολογίας με την ομάδα SciCoΗ, επισκέψεις στα επιστημονικά εργαστήρια «Ελάτε να 

γνωρίσουμε τον κόσμο των κοχυλιών, των φυτών και των ζώων», Επιδαπέδιο διαδραστικό παιχνίδι με την Fair 

Trade «Ταξιδεκπαιδεύοντας έναν δίκαιο και αλληλέγγυο κόσμο» και Παιδικά εργαστήρια. Ώρες λειτουργίας του 

τριήμερου για την Διεθνή Ημέρα Μουσείων:  Παρασκευή 9.00 – 14.30, Σάββατο και Κυριακή : 10.00 – 16.00. 

Τηλέφωνο : 210 – 8015870 

 

www.ecocamp.gr
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Για όμορφες βαρκάδες προσκαλούν στις Πρέσπες, με 

καραβάκια που θα κινούνται με ηλιακή ενέργεια κάτι 

που προβλέπεται πως θα είναι πραγματικότητα σε ένα 

χρόνο. Οι τουρίστες της περιοχής, τόσο στην ελληνική 

όσο και στην αλβανική πλευρά, θα έχουν τη δυνατότηα 

να κάνουν οικολογικές περιηγήσεις στη λίμνη. 

Σύμφωνα με δημοσίευμα του ΑΠΕ, τα καραβάκια θα 

«αποθηκεύουν» ενέργεια από τον ήλιο, χάρη στα 

φωτοβολταϊκά συστήματα που θα διαθέτουν. 

Στο επόμενο διάστημα ξεκινούν οι διαδικασίες για την 

προμήθεια δύο ειδικών σκαφών από το Δήμο 

Πρεσπών και ενός ακόμη από το Δήμο Λικένα της 

Αλβανίας. Πρόκειται για ενέργεια η οποία προβλέπεται 

από τη διασυνοριακή συνεργασία των δύο Δήμων 

μέσω του προγράμματος Interreg, το οποίο έχει λάβει 

έγκριση και αρχίζει να υλοποιείται. 

Σύμφωνα με τον Δήμο Πρεσπών ο στόχος της 

συνεργασίας των δημοτικών αρχών είναι κάποια 

στιγμή τα καραβάκια αυτά να μην σταματούν στα 

εθνικά όρια κάθε χώρας αλλά να κινούνται σε όλη την 

επιφάνεια των Πρεσπών, καθώς τα φυσικά 

οικοσυστήματα δεν έχουν σύνορα.  

Στο αμέσως επόμενο χρονικό διάστημα ξεκινούν οι 

διαδικασίες και για ένα ακόμη πρόγραμμα 

ελληνοαλβανικής συνεργασίας που έχει λάβει έγκριση 

και αφορά την ανάπτυξη ενός «τουριστικού πακέτου» 

που θα προβάλλει κάθε δυνατότητα τουριστικής 

εξόρμησης στις περιοχές γύρω από τις Πρέσπες και θα 

προσελκύσει περισσότερους επισκέπτες στον τόπο. 

ΟΙΚΟΛΟΓΙΚΕΣ ΒΑΡΚΑΔΕΣ ΣΤΙΣ ΠΡΕΣΠΕΣ ME TO ΠΡΟΒΛΗΜΑ ΣΤΟ IONIO TI ΓΙΝΕΤΑΙ ; 

Με πρόσφατη νέα έκθεσή του το Πολεμικό Ναυτικό των 

ΗΠΑ παραδέχεται πως τα στρατιωτικά σόναρ και οι 

εκρήξεις στο πλαίσιο ναυτικών ασκήσεων ανάμεσα στη 

Χαβάη και την Καλιφόρνια ενδέχεται να σκοτώνουν κάθε 

χρόνο πάνω από 200 φάλαινες και δελφίνια και να 

προκαλούν απώλεια ακοής ή άλλα τραύματα σε ακόμα 

1.600 κήτη. Τα ηχητικά κύματα των σόναρ είναι γνωστό ότι 

μπορούν να επηρεάζουν την ακοή των θηλαστικών και το 

σύστημα ηχοεντοπισμού με το οποίο πολλά κήτη 

προσανατολίζονται και να βρίσκουν την τροφή τους. Τα 

θηλαστικά μπορεί επίσης να τρομάζουν, με αποτέλεσμα 

να αναδύονται υπερβολικά γρήγορα και να εμφανίζουν 

έτσι τη νόσο των δυτών, δηλαδή φυσσαλίδες αζώτου που 

σχηματίζονται στα αγγεία και διακόπτουν τη ροή του 

αίματος. Αντίστοιχο πρόβλημα φαίνεται εντοπίζεται και 

στη Δυτική Ελλάδα, αφού στο τέλος του φθινοπώρου 

που πέρασε εκβράστηκαν στις ακτές της Κέρκυρας εννέα 

μικρόσωμες φάλαινες ενώ ακόμα δύο εντοπίστηκαν 

νεκρές στα παράλια της Ιταλίας. Δείγματα των ζώων 

εστάλησαν στο εξειδικευμένο τμήμα του Πανεπιστημίου 

των Κανάριων Νήσων και στην Κτηνιατρική Σχολή του 

Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης. Σύμφωνα με 

την προκαταρκτική παθολογική αναφορά και τα 

αποτελέσματα της παθολογοανατομικής εξέτασης, 

εντοπίστηκαν ευρήματα εμβολής αέρα στα όργανα των 

ζώων. Αυτό εκτιμήθηκε πως πιθανόν να οφείλεται σε 

ταχεία ανάδυση και ενδείξεις που παραπέμπουν σε νόσο 

των δυτών. Εκτιμήσεις από τους επιστήμονες στην 

Ελλάδα, οδηγούν στο ότι ο μαζικός εκβρασμός των 

ζιφιών αποδίδεται σε ασκήσεις του πολεμικού ναυτικού 

κατά τις οποίες χρησιμοποιήθηκαν συστήματα σόναρ 

μεσαίων συχνοτήτων. Στο Ιόνιο συνέπεσαν η περίοδος 

εκβρασμού των φαλαινών με τις ημέρες που 

πραγματοποιήθηκαν οι ναυτικές ασκήσεις ανθυπο-

βρυχιακού πολέμου του ιταλικού πολεμικού ναυτικού. 

Πολλά περιστατικά εκβρασμών από θαλάσσια κήτη έχουν 

σημειωθεί στο ελληνικό τμήμα του Ιονίου Πελά-γους κατά 

τη διάρκεια ναυτικών ασκήσεων με χρήση σόναρ τα 

τελευταία δεκαπέντε χρόνια και ο αριθμός των ζώων που 

εκβράστηκαν είναι τουλάχιστον 40, ενώ το μέγεθος της 

συνολικής καταστροφής στον πληθυσμό τους είναι 

άγνωστο, αφού μπορεί κάποια ζώα να προσβλήθηκαν 

από τους ήχους στο ανοικτό πέλαγος και να μην 

εντοπίστηκαν ποτέ. Ο προβληματισμός σχετικά με τις 

ενέργειες της Πολιτείας είναι μεγάλος και προκαλεί 

ανησυχία για την ιχθυοπανίδα. 
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