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Εβδομαδιαία Ηλεκτρονική  Έκδοση του Εθελοντικού Οργανισμού ΕCOCITY 

Πινακωτή, πινακωτή …. 
Φούρια και ένταση, στις Εφημερίδες και στα Δελτία Ειδήσεων των καναλιών, με καταγγελίες και ρεπορτάζ για το 

λαθρεμπόριο πετρελαίου και την αναμενόμενη δυσκολοχώνευτη αύξηση της τιμής του πετρελαίου θέρμανσης, χωρίς 

καμία μέριμνα για το δικαίωμα θέρμανσης των πολιτών και ειδικά των κατηγοριών με χαμηλά εισοδήματα. Το 

λαθρεμπόριο καυσίμων καταγγέλλεται κάθε χρόνο, από τα ΜΜΕ, στη τελευταία 20ετία με στοιχεία και ντοκουμέντα που 

ενώ θα έπρεπε να θορυβήσουν και να υπάρξει άμεση επέμβαση, έφεραν ένα απλό σήκωμα των ώμων όλων των 

Υπουργών και Κυβερνήσεων που πέρασαν. Το Πρόβλημα είναι Μεγάλο και με σοβαρές συνέπειες, αλλά όπως φαίνεται 

το μαχαίρι θα μπει και πάλι στον άμοιρο Πολίτη, αφού είναι διάχυτη η αδιαφορία. Η λύση είναι γνωστή και απλή. Έχει 

κατατεθεί από το ECOCITY, σε κάθε Κυβέρνηση που πέρασε από το 2005 και μετά. Προκάλεσε συζήτηση στις Επιτροπές 

της  Βουλής και κάποια στιγμή, πέρσι, πίστεψαν όλοι πως κάτι θα γίνει. Όμως το παρασκήνιο ξέρει να γέρνει την επιλογή 

προς την ικανοποίηση των παρανομούντων, με φανερή την αδιαφορία των αρμοδίων στον σεβασμό και στη 

προστασία των πολιτών. Το λαθρεμπόριο καυσίμων είναι πληγή για τη χώρα, με μεγάλες οικονομικές απώλειες, 

επηρεασμό της Δημόσιας Υγείας και περιβαλλοντικές επιπτώσεις. Είναι κοινό μυστικό πως η κλοπή πετρελαίου 

φουσκώνει τον χειμώνα και παρατηρείται κυρίως στις παραδόσεις σε πολυκατοικίες, σε εμπορικά, σε αγροτικά και στα 

πλοία. Το «κλαπέν» πετρέλαιο, στη συνέχεια, χρησιμοποιείται παράνομα από επιβατικά και φορτηγά αυτοκίνητα. Και 

βέβαια για κάθε κλοπή υπάρχει κλεπταποδόχος, που διαθέτει δεξαμενή για το καύσιμο με πλήρη γνώση της 

παρανομίας. Η καύση πετρελαίου θέρμανσης από επιβατικά και φορτηγά οχήματα προκαλεί ζημιά. Η υψηλή 

περιεκτικότητα σε θείο, βρωμίζει τον αέρα των πόλεων και όσους τον εισπνέουν. Επιπλέον το κύριο πρόβλημα από τη 

λαθρεμπορία καυσίμων στο κράτος και στη τσέπη όλων μας, είναι διαρροή τεράστιων πόρων, που εκτιμώνται σε 3,0 

δις ευρώ για κάθε χρόνο. Πόρους που καιγόμαστε αυτή τη περίοδο και, αντί το Κράτος να τους μαζέψει από τους 

παράνομους, βάζει χέρι σε συντάξεις και μισθούς. Με τη μέθοδο που έχει προτείνει το ECOCITY ο έλεγχος περιορίζεται 

στην εποπτεία των εταιριών καυσίμων, οι οποίες είναι υποχρεωμένες να τηρούν το Νόμο, τις διαδικασίες και τις 

προδιαγραφές της ηλεκτρονικής παρακολούθησης της διακίνησης του πετρελαίου και των παραδόσεων. Με την 

αξιοποίηση της εφαρμογής ηλεκτρονικής παρακολούθησης της Διακίνησης Καυσίμων είναι βέβαιο ότι κάθε 

παράνομος θα ρισκάρει πλέον την περιουσία και την φήμη του. Πριν 12 μήνες, σε επιστολή μας προς Κυβέρνηση, 

Αντιπολίτευση και Βουλή, είχαμε τονίσει μεταξύ άλλων πως η εξομοίωση του ΕΦΚ στο πετρέλαιο θέρμανσης, πρέπει να 

εφαρμοστεί μόνο αν υπάρξει δίκαιο μέτρο, από το Κράτος, για την προστασία του δικαιώματος στη θέρμανση των 

χαμηλόμισθων και οικονομικά ασθενών τάξεων, στη χειμερινή περίοδο. Φτάσαμε στα μέσα Σεπτεμβρίου και 

επιβεβαιώνεται η πλήρης αδυναμία να αγγίξουν τον γόρδιο δεσμό. Όμως, όλοι γνωρίζουν πως η παροχή έκπτωσης 

στο πετρέλαιο θέρμανσης είναι μια εύκολη τακτική και μπορεί να έχει άμεση εφαρμογή και σε συνδυασμό με τον 

ηλεκτρονικό έλεγχο της διακίνησης του πετρελαίου να «κλειδώσει» τη σωστή διανομή και διαχείριση, προς όφελος του 

πολίτη. Η νέα χειμερινή περίοδος, είναι μια καλή ευκαιρία εφαρμογής. Οι εταιρίες εμπορίας πετρελαίου εύκολα μπορούν 

να εφαρμόσουν τακτική που υπήρχε μέχρι σήμερα, ως προς την τιμή πώλησης και το Κράτος μπορεί να επιλέξει τις 

ανάλογες εκπτώσεις φόρου στο πετρέλαιο θέρμανσης. Έτσι με το μπλοκάρισμα της πορείας του δρομολογίου θα 

δυσκολευθούν, όσοι παράνομοι οδηγοί βυτιοφόρων, επιλέξουν τη κλοπής ποσοτήτων από τις παραδόσεις. Επιπλέον, 

για μεγαλύτερη ασφάλεια, οι εταιρίες εμπορίας πετρελαίου θα μπορούσαν να προσφέρουν ηλεκτρονικό σύστημα 

ελέγχου της παραλαμβανόμενης ποσότητας πετρελαίου, στους διαχειριστές, δωρεάν, κάτι που έγινε πέρσι από μεγάλη 

εταιρία, αφού το κόστος είναι πολύ χαμηλό.  Τότε, είναι βέβαιο πως ο Πολίτης, θα νοιώσει την μέριμνα από το Κράτος 

και δεν θα κληθεί να πληρώσει για αποφάσεις και πολιτικές, που επέλεξαν αμελέτητα. 

Ήλθε και δεν ξέρουμε τι φέρνει 
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ΣΤΗΝ ΑΘΗΝΑ …. 

Το πρόγραμμα δράσεων για την  

ενθάρρυνση των πολιτών σε εναλλα- 

κτικούς τρόπους μετακίνησης, χωρίς  

ΙΧ, που διοργανώνει από τις 17 έως  

και τις 22 Σεπτεμβρίου 2012, παρου- 

σίασε ο δήμος Αθηναίων. Στη συνέ- 

ντευξη Τύπου που δόθηκε στο αμφι- 

θέατρο του ραδιοφωνικού σταθμού 

ΑΘΗΝΑ 984, ο δήμαρχος Αθηναίων κ. Γιώργος Καμίνης, 

η αντιδήμαρχος Παιδείας και Ανάπτυξης και Πρόεδρος 

του ΟΠΑΝΔΑ κυρία Νέλλη Παπαχελά και η Πρόεδρος του 

ΔΣ της "Τεχνόπολις", κυρία Αγγελική Αντωνοπούλου, 

παρουσίασαν αναλυτικά το πρόγραμμα των 

εκδηλώσεων αλλά και τις πρωτοβουλίες που αναλαμβάνει 

η δημοτική αρχή για μια Αθήνα που δίνει προτεραιότητα 

στον πεζό και τον ποδηλάτη και ζητεί το σεβασμό στη 

συνύπαρξη όλων των Μέσων Μετακίνησης.  

Ανοίγοντας τη συνέντευξη τύπου ο δήμαρχος Αθηναίων 

κ. Γιώργος Καμίνης αναφέρθηκε στο εύρος των 

εκδηλώσεων που θεματολογικά καλύπτουν τα Μέσα 

Μαζικής Μεταφοράς, τους Πεζούς, το Ποδήλατο, τις 

Οδικές μεταφορές ατόμων, εμπορευμάτων και αγαθών 

και τις πρωτοβουλίες του Δήμου Αθηναίων και των 

συνεργαζόμενων Φορέων. Ο κ. Καμίνης σημείωσε ,ότι 

προτεραιότητα της δημοτικής αρχής αποτελεί η 

συνύπαρξη και σεβασμός του πεζού έναντι όλων των 

ειδών μετακίνησης, με ενθάρρυνση της χρήσης Μέσων 

Μαζικής Μεταφοράς, των "πράσινων" μετακινήσεων, και 

κυρίως του ποδηλάτου. Στοχεύουμε στην 

ευαισθητοποίηση της κοινωνίας των πολιτών, 

αναλαμβάνουμε δράσεις με κεντρικό μήνυμα την 

ενθάρρυνση της χρήσης των Μέσων Μαζικής 

Μεταφοράς, δήλωσε η Πρόεδρος της Τεχνόπολις, κυρία 

Αγγελική Αντωνοπούλου και έκανε ειδική μνεία στην 22α 

Σεπτεμβρίου ημέρα κορύφωσης των εκδηλώσεων κατά 

την οποία η οδός Πανεπιστημίου κλείνει για τα αυτοκίνητα 

και μετατρέπεται ,σε χώρο για ποδήλατα και πεζούς, με 

σειρά μουσικών και εκπαιδευτικών δρώμενων για παιδιά 

και ενήλικες."Είμαστε σε ανοιχτή επικοινωνία και 

διαβούλευση με όλους τους αρμόδιους φορείς αλλά και 

τα υπουργεία Μεταφορών, Δημόσιας Τάξης, 

Περιβάλλοντος και Πολιτισμού για μια Αθήνα με λιγότερα 

αυτοκίνητα και σεβασμό στο περιβάλλον" δήλωσε η 

αντιδήμαρχος Παιδείας και Ανάπτυξης και Πρόεδρος του 

Οργανισμού Πολιτισμού, Αθλητισμού και Νεολαίας του 

Δήμου Αθηναίων (ΟΠΑΝΔΑ), κυρία Νέλλη Παπαχελά και 

αναφέρθηκε στη δημόσια θεματική διαβούλευση που θα 

πραγματοποιείται καθημερινά (11.00 - 13.00) στο 

αμφιθέατρο του "Αθήνα 984". Από την πλευρά του 

Εμπορικού Συλλόγου Αθηνών, ο γενικός γραμματέας κ. 

Ηλίας Βλαχάκης, γνωστοποίησε ότι την 22α Σεπτεμβρίου 

ημέρα κορύφωσης των εκδηλώσεων, τα καταστήματα θα 

έχουν ειδικές προσφορές και δώρα για τους καταναλωτές 

, ενώ υπάρχει πρόταση να παραμείνουν ανοιχτά έως τις 

19.00 το βράδυ. 

Πληροφορίες και το πρόγραμμα των εκδηλώσεων στη 

διευθυνση  http://www.cityofathens.gr/node/20508  
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 Η Θεσσαλονίκη  και άλλες 1600 πόλεις 

 έχουν δηλώσει τη συμμετοχή τους στη 

 μεγάλη γιορτή των πεζών και των ήπιων 

 μέσων κυκλοφορίας. Η σελίδα "Η πόλη 

 μου χωρίς αυτοκίνητο" στο facebook 

 περιέχει περισσότερες πληροφορίες και 

 θα εμπλουτίζεται τις επόμενες μέρες.  

  Οι εκδηλώσεις ξεκινούν την Τρίτη 18 

Σεπτεμβρίου με το 2ο Φόρουμ Κινητικότητας που 

διοργανώνεται από το Συμβούλιο Αστικών Συγκοινωνιών 

(ΣΑΣΘ) στο Δημαρχείο Θεσσαλονίκης και θα 

συνεχιστούν την Τετάρτη στην 2η Κοινότητα με 

πεζοδρόμηση της οδού Αρχαιοτήτων το απόγευμα της 

ίδιας μέρας με γιορτή πεζόδρομου στην οδό Αγίων 

Αναργύρων της 3ης Δημοτικής Κοινότητας  την Πέμπτη με 

εξόρμηση μαθητών στα πεζοδρόμια της Τριανδρίας την 

Πέμπτη επίσης με απογευματινή (5-10μμ) πεζοδρόμηση 

της οδού Ανατολικής Θράκης στην 4η Δημοτική 

Κοινότητα την Παρασκευή με  απογευματινή (5-

10μμ)  πεζοδρόμηση των οδών Ζαμπελίου και Καρακάση 

στην 5η ΔΚ, όπου θα παίξουν μαθητικά μουσικά 

συγκροτήματα, θα γίνει παρουσίαση κοσμημάτων από 

το εργαστήρι της 5ης Δημοτικής Κοινότητας, επίδειξη 

γκράφιτι και εκδήλωση “Τα παιδιά ζωγραφίζουν τη 

διατροφή τους”. Οι εκδηλώσεις θα κορυφωθούν το 

Σάββατο 22 Σεπτεμβρίου με ολοήμερο αποκλεισμό των ΙΧ 

αυτοκινήτων και των ταξί από το ιστορικό κέντρο στην 1η 

Δημοτική Κοινότητα. Μέσα στον χώρο που περικλείεται 

από τις οδούς Εγνατία, Ίωνος Δραγούμη, Λεωφόρο 

Νίκης, Νικολάου Γερμανού και Αγγελάκη θα κινούνται 

μόνο τα λεωφορεία και θα οργανωθούν υπαίθρια έκθεση 

του ΣΑΣΘ με τα προτεινόμενα μέτρα για η Βιώσιμη 

Κινητικότητα στη Θεσσαλονίκη, διανομή επικοινωνιακού 

υλικού παιχνίδια στο δρόμο από τα Παιδιά Εν Δράσει στην 

Παύλου Μελά (11:00π.μ με 2:00μμ) έκθεση  παλαιοπωλών 

στη Δημ. Γούναρη με Τσιμισκή (4:00 με 10:00μμ) εικαστικές 

παρεμβάσεις σε διαβάσεις πεζών, από την Ένωση για τα 

Δικαιώματα των Πεζών Yoga day από τo “Θεσσαλονίκη 

Αλλιώς” στον πεζόδρομο Αγίας Σοφίας (6:00 με 9:00μμ) 

και πρόγευση από την επόμενη δράση τους, "Κυριακή στο 

Δάσος« Pillbox pop-up open market (παζάρι μικροκαλλι-

τεχνημάτων) στην Ικτίνου (10:00πμ με 10:00μμ) Δωρεάν 

βόλτες με 40 ποδήλατα του Γραφείου Περιβάλλοντος του 

ΑΠΘ, στην οδό Αγίας Σοφίας (10:00πμ με 8:00μμ) 

μουσικές εκδηλώσεις από μαθητικά συγκροτήματα 

Φιλαρμονικές Δήμων Θεσσαλονίκης και Μενεμένης 

Αμπελοκήπων (11:00πμ με 1:00μμ) σε κίνηση στους 

δρόμους Αγώνες ξιφασκίας από το Γυμναστικό Σύλλογο 

Μέγας Αλέξανδρος. Εκδήλωση Αρκτούρου στην οδό 

Ρογκότη (10:00πμ με 4:00μμ) μικρές γιορτές που θα 

στηθούν από καταστήματα. Η γιορτή της ήπιας 

κυκλοφορίας θα κλείσει το απόγευμα με ποδηλατικό 

σιρκουί στους δρόμους Νικολάου Γερμανού – Τσιμισκή – 

Σαλαμίνος–Νίκης στις 5:00 με 6:30μμ και ποδηλατοδρομία 

για όλους στις 7:00μμ με εκκίνηση από το Λευκό 

Πύργο. Θα χαριστούν ποδηλατικά κράνη σε 

συμμετέχοντες. 

  

…. ΣΤΗΝ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ 
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Στις 11 Σεπτεμβρίου, το Δικαστήριο της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΔΕΕ) απάντησε στα 14 προδικαστικά ερωτήματα που 

του τέθηκαν από το Συμβούλιο της Επικρατείας (ΣτΕ) για την υπόθεση της εκτροπής του Αχελώου. Η απόφαση αυτή 

είναι καθοριστική για την έκβαση της απόφασης ενώπιον του ΣτΕ. Όπως προκύπτει από την απόφαση του ΔΕΕ, η 

εκτροπή, με τον τρόπο που σχεδιάσθηκε και εγκρίθηκε από τη Βουλή των Ελλήνων το 2006, παραβιάζει την 

ευρωπαϊκή περιβαλλοντική νομοθεσία. Το σχέδιο εκτροπής, το οποίο εγκρίθηκε με νόμο που ψηφίστηκε από τη Βουλή 

το 2006 (ν. 3481/2006), βασιζόταν σε ανεπαρκή και ανεπίκαιρα στοιχεία και αγνοούσε τις ελάχιστες νομικές 

απαιτήσεις για τη διαχείριση των υδάτων. Το ΔΕΕ έκρινε επίσης ότι είναι ανεπίτρεπτη η περιβαλλοντική μελέτη του 

έργου, καθώς στηριζόταν σε ανεπίκαιρα και αναξιόπιστα στοιχεία για  τις συντελούμενες επεμβάσεις σε περιοχές 

Natura 2000 και για τον σκοπό του έργου, δηλαδή την  άρδευση του θεσσαλικού κάμπου. Έτσι, η πρόχειρη 

μεθόδευση  του τότε αρμόδιου Υπουργού Γ. Σουφλιά -με τροπολογία της τελευταίας στιγμής-   αποδοκιμάζεται, ενώ 

καταδεικνύεται ο ψευδεπίγραφος χαρακτήρας των εγκριθέντων, με τον νόμο του, σχεδίων διαχείρισης των ποταμών 

Πηνειού και Αχελώου.Οι περιβαλλοντικές οργανώσεις WWF Ελλάς, Ελληνική Εταιρεία Περιβάλλοντος και Πολιτισμού, 

Ελληνική Ορνιθολογική Εταιρία, Δίκτυο Μεσόγειος SOS και Ελληνική Εταιρία Προστασίας της Φύσης, κατά τη γνώμη 

των οποίων πρέπει ο νόμος που εγκρίνει την εκτροπή του Αχελώου να απορριφθεί από το ΣτΕ, δίνουν από το 1992 

συνεπή αγώνα εναντίον αυτού του καταστροφικού έργου. Μέχρι σήμερα, σε δικαστικό επίπεδο, ο αγώνας αυτός έχει 

ως αποτέλεσμα 5 ακυρωτικές αποφάσεις του Συμβουλίου της Επικρατείας. Έχει επίσης φέρει στο προσκήνιο τον 

παραλογισμό του παρωχημένου αναπτυξιακού μοντέλου των φαραωνικών έργων. Η έκτη δίκη που εκκρεμεί στο ΣτΕ 

είναι η πλέον κρίσιμη, καθώς εξετάζει την ακύρωση απαράδεκτης νομοθετικής ρύθμισης που ψήφισε η Βουλή το 

2006, ώστε να παρακάμψει όλες τις προηγούμενες ακυρωτικές αποφάσεις του ΣτΕ. 

 Η εξαιρετικά κρίσιμη συγκυρία για την εθνική οικονομία και για την ελληνική κοινωνία καθιστά αδικαιολόγητο αυτό το 

πανάκριβο για τον κρατικό προϋπολογισμό έργο, καθώς η ΕΕ έχει απορρίψει εδώ και χρόνια την προοπτική 

χρηματοδότησής του από κοινοτικούς πόρους. Καθιστά επίσης απαράδεκτη τη συνέχιση ενός ξεπερασμένου 

πολιτικού λαϊκισμού και της σπάταλης πελατειακής λογικής, αποτελώντας αντιθέτως αφορμή για ουσιαστική πρόοδο 

και εκσυγχρονισμό σε όλους τους τομείς. Η εκτροπή του Αχελώου αποτελεί αναπτυξιακό αναχρονισμό που πρέπει 

επιτέλους να εκλείψει!  

ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗ ΣΤΟΝ ΑΧΕΛΩΟ 

Απόφαση του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου φρενάρει την εκτροπή του Ποταμού. 

www.ecocity.gr 

Στη διάρκεια της 26ης συνεδρίασης του Περιφερειακού Συμβουλίου Αττικής την Τρίτη 4 Σεπτεμβρίου 2012 εκτός των 

άλλων συζητήθηκε η γνωμοδότηση της Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (Μ.Π.Ε.) για μία σταθερή πλωτή 

εγκατάσταση αποθήκευσης επικίνδυνων αποβλήτων που παράγονται από πλοία τα οποία προσέρχονται στην 

περιοχή αρμοδιότητας του Οργανισμού Λιμένος Ελευσίνας της εταιρείας «ANTIPOLLUTION Α.Ν.Ε.».  

Ο αρμόδιος για τις γνωμοδοτήσεις ο περιφερειακός σύμβουλος κύριος Προμπονάς , υπεύθυνος για τις 

γνωμοδοτήσεις των Μ.Π.Ε. κ. Προμπονάς ζήτησε την αναβολή του θέματος, επικαλούμενος την ανάγκη  καλύτερης 

πληροφόρησης ως προς τη θέση του Δημοτικού Συμβουλίου (Δ.Σ.) του Δήμου Ελευσίνας , στα διοικητικά όρια του 

οποίου πρόκειται να γίνει  το έργο και την απόφαση του αρμόδιου Οργανισμού Λιμένος για την παροχή του 

συγκεκριμένου χώρου για την πλωτή αυτή εγκατάσταση. 

Παρεμβαίνοντας ο περιφερειακός σύμβουλος της Αττικής Οικολογικής Απάντησης κ. Κώστας Διάκος, κατέθεσε την 

απόφαση του Δ.Σ. του Δήμου Ελευσίνας, που διαφωνεί με  την εγκατάσταση αυτή αλλά και σχετικό έγγραφο του 

αρμοδίου Οργανισμού Λιμένος , από το οποίο προκύπτει ότι δεν παρέχεται η αδειοδότηση γι αυτή την χρήση στην 

ενδιαφερομένη εταιρεία. Ο κ. Διάκος υποστήριξε ότι η αναβολή της συζήτησης δεν έχει νόημα αφού υπάρχουν τα 

παραπάνω στοιχεία βάσει των οποίων ζήτησε την απορριπτική γνωμοδότηση του Περιφερειακού Συμβουλίου για 

την εν λόγω Μ.Π.Ε. Καταλήγοντας, ο Κώστας Διάκος τόνισε ότι από τις έξι  γνωμοδοτήσεις επί Μελετών 

Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων που περιλαμβάνονται Ημερήσια Διάταξη της συνεδρίασης του Περιφερειακού 

Συμβουλίου Αττικής, οι τέσσερεις που αφορούν την περιοχή της Δυτικής Αττικής σχετίζονται με περιπτώσεις 

αποθήκευσης επικινδύνων αποβλήτων και πρέπει κάποτε να παύσει αυτή η διαδικασία οικολογικής υποβάθμισης 

μιας περιοχής ήδη πολύ βεβαρημένης σε αυτό τον τομέα. Σύμφωνα με την ανακοίνωση της ΑΤΤΟΙΚΑ εντύπωση 

προκάλεσε η μη τοποθέτηση της αρμόδιας Αντιπεριφερειάρχη για τη Δυτική Αττική κας Δήμου για αυτό το θέμα.    

ΑΝΤΙΘΕΤΗ Η ΑΤΤΟΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΠΛΩΤΗ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ 

ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗΣ ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ  

ΣΤΟ ΛΙΜΑΝΙ ΤΗΣ ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ 



ΔΙΕΘΝΕΣ ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΣΤΟ ΡΕΘΥΜΝΟ 

Συνέδριο με τίτλο "Governance for Sustainable 

Development" θα διεξαχθεί στο Ρέθυμνο, στις 22 

Σεπτεμβρίου, το οποίο οργανώνεται σε συνεργασία με την 

Περιφέρεια Κρήτης-Περιφερειακή Ενότητα Ρεθύμνου και το 

Δήμο Ρεθύμνης και αποτελεί συνέχεια προγράμματος που 

διεκπεραίωσαν ερευνητές καθηγητές από το Πανεπιστήμιο 

Κρήτης, το University of Lodz (Πολωνία), το University of 

Westminster (Ηνωμένο Βασίλειο), τη Fachhochschule fur 

angewandtes Management (Ομ. Δημοκρατία της 

Γερμανίας) και το Institut dʼenseignement superieur et de 

echerch en alimentation, sant animale, sciences 

agronomiques et de lʼenvironnement (Γαλλία). 

Επίκεντρο του Συνεδρίου είναι η αειφόρος ανάπτυξη ως 

ένας από τους πρωταρχικούς στόχους της πολιτικής της 

Ευρωπαϊκής Ένωσης, που έχει μερικά από τα υψηλότερα 

περιβαλλοντικά πρότυπα στον κόσμο, Στη νέα οικονομική 

στρατηγική για την «Ευρώπη 2020», γίνεται αναφορά σε 

τρεις βασικές κινητήριες δυνάμεις για την ανάπτυξη με 

συγκεκριμένες δράσεις σε επίπεδο ΕΕ και σε εθνικό 

επίπεδο. Ειδικά μετά την οικονομική κρίση χρειάζεται πολύ 

περισσότερο από ό, τι πριν μια στρατηγική, για συνολική 

αντιμετώπιση μακροπρόθεσμων ζητημάτων που θα 

οδηγήσει την οικονομία κάθε χώρας σε ισόρροπη και 

βιώσιμη ανάπτυξη. Νέες πηγές ανάπτυξης είναι 

απαραίτητο να υποστηρίζονται από επενδύσεις σε 

υποδομές, στην καινοτομία και στην εκπαίδευση για να 

διευκολύνουν την αύξηση της παραγωγικότητας, με την 

εξασφάλιση της αειφόρου χρήσης των πόρων σε μια πιο 

πράσινη οικονομία, στο πλαίσιο των ανοικτών αγορών. Η 

επίτευξη της οικονομικής και κοινωνικής σταθερότητας ως 

ένα παγκόσμιο δημόσιο αγαθό απαιτεί καλύτερη 

διακυβέρνηση, ιδιαίτερα στις αναπτυσσόμενες και υπό 

μετάβαση οικονομίες. Η προώθηση αυτής της γνώσης με 

την εκπαιδευτική δραστηριότητα είναι ο βασικός 

παράγοντας της διδασκαλίας στον τομέα της 

τριτοβάθμιας εκπαίδευση 

Στοιχεία για το Συνέδριο, το πρόγραμμα και τους εισηγητές 

θα βρείτε στην ιστοσελίδα του συνεδρίου στη διεύθυνση:   

http://study-sustainability.com/Conference.12574.0.html 
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Μία “μη προγραμματισμένη άφιξη” σημειώθηκε πριν από 

λίγες ημέρες στο χώρο του Διεθνούς Αερολιμένα Αθηνών 

“Ελευθέριος Βενιζέλος” (ΔΑΑ).   

Μέλη της Ομάδας Παρακολούθησης Πανίδας της 

Υπηρεσίας Περιβάλλοντος του Αερολιμένα -οι οποίοι 

αποτελούν συγχρόνως και μέλη της Ελληνικής 

Ορνιθολογικής Εταιρείας- παρατήρησαν στο νότιο άκρο 

του αεροδρομίου έναν Τρυγγίτη (Tryngites subruficollis), 

ένα σχετικά μικρό παρυδάτιο πουλί που αναπαράγεται 

στη Βόρεια Αμερική.  

Στην Ευρώπη εμφανίζονται κατά καιρούς περιπλανώμενα 

άτομα του είδους, ιδίως κατά τη φθινοπωρινή 

μεταναστευτική περίοδο (όπως αυτή που διανύουμε 

τώρα), αλλά για την Ελλάδα είναι η πρώτη επίσημη 

καταγραφή του! Η είδηση αυτή φυσικά σήμανε 

συναγερμό ανάμεσα στους -συνεχώς αυξανόμενους σε 

αριθμό- παρατηρητές και φωτογράφους πουλιών. Με την 

ευγενική χορήγηση άδειας εισόδου από τον ΔΑΑ και με 

ειδική συνοδεία, αρκετά μέλη της Ορνιθολογικής είχαν την 

ευκαιρία να θαυμάσουν από κοντά και να 

απαθανατίσουν τον Τρυγγίτη. 

«Στο πλαίσιο της καθημερινής επίσκεψής μου στην 

περιοχή για την παρακολούθηση της ορνιθοπανίδας, ένα 

πουλί μου κίνησε ιδιαίτερα την περιέργεια κυρίως λόγω 

της συμπεριφοράς του. Ήταν ένα παρυδάτιο το οποίο 

τρεφόταν μέσα στο χορτάρι αδιαφορώντας τόσο για το 

ελάχιστο στάσιμο νερό όσο και για την παρουσία μου. Το 

παρατήρησα με τα κιάλια και τότε άρχισα να πιστεύω ότι 

πρόκειται για Τρυγγίτη! Οι πρώτες πρόχειρες 

φωτογραφίες στάλθηκαν σε έμπειρους ορνιθολόγους 

της Ορνιθολογικής οι οποίοι άμεσα επιβεβαίωσαν την 

παρατήρηση. Μια συνηθισμένη βάρδια μετατράπηκε σε 

μια αξέχαστη εμπειρία!» αναφέρει ο Γιάννης Βλατσιώτης, ο 

ειδικός παρακολούθησης πανίδας του ΔΑΑ, μέλος της 

Ορνιθολογικής, αλλά και ο πρώτος που εντόπισε τον 

Τρυγγίτη. 

Δεν είναι η πρώτη φορά που καταγράφονται σπάνιες 

αφίξεις πουλιών στον Αερολιμένα, ενώ ο Τρυγγίτης 

αποτελεί το 188ο είδος πουλιού που έχει καταγραφεί στην 

περιοχή του αεροδρομίου “Ελευθέριος Βενιζέλος”.   

Ο ΤΡΥΓΙΤΗΣ ΜΑΣ ΕΠΙΣΚΕΦΘΗΚΕ 

www.ecocity.gr 

http://study-sustainability.com/conference.12574.0.html


www.peekpemagazine.gr
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ΦΡΟΥΤΑ ΣΤΑ ΣΧΟΛΕΙΑ 

Αδυναμία της χώρας μας να απορροφήσει κονδύλια από το σχετικό πρόγραμμα 

www.ecocity.gr 

Άγνοια της Κομισιόν σχετικά με τους λόγους που οδήγησαν στη ματαίωση του διαγωνισμού για το πρόγραμμα 

«φρούτα στα σχολεία» του σχολικού έτους 2011-12, προκύπτει από την απάντηση του αρμόδιου Επιτρόπου κ. Cioloş 

στην ερώτηση του ευρωβουλευτή των Οικολόγων Πράσινων Νίκου Χρυσόγελου. Σύμφωνα με την απάντηση του κ. 

Cioloş, ακόμα και την μία και μοναδική χρονιά (2010-2011) που εφαρμόστηκε το πρόγραμμα στην Ελλάδα, η 

απορρόφηση των κοινοτικών πόρων κατά 56.6% ήταν κάτω από τον κοινοτικό μέσο όρο του 65%, επίπεδα στα 

οποία θα κυμανθεί και για το σχολικό έτος 2011-2012, όπου με απόφαση του έλληνα Υπουργού Αγροτικής 

Ανάπτυξης και Τροφίμων, ματαιώθηκε εντελώς ο διαγωνισμός για την ανάδειξη φορέα εκτέλεσης του σχεδίου 

προώθησης της κατανάλωσης φρούτων στα σχολεία. Αξιοσημείωτο είναι ότι ο Επίτροπος ενημερώνει πως η 

μεταφορά χρημάτων από σχολικό έτος σε σχολικό έτος δεν είναι εφικτή αφού οι κανόνες της ΕΕ δεν επιτρέπουν 

μεταφορές αυτού του είδους, όπως ζητήθηκε από την Ελληνική Κυβέρνηση. Η Επιτροπή επίσης δεν προτίθεται να 

εξετάσει μείωση του ποσοστού εθνικής συγχρηματοδότησης της δράσης στα σχολεία για κράτη μέλη όπως η 

Ελλάδα και η Πορτογαλία, που αντιμετωπίζουν σοβαρά δημοσιονομικά προβλήματα, όμως σύμφωνα με το άρθρο 

21 των προτάσεων για τη θέσπιση κοινής οργάνωσης των αγορών γεωργικών προϊόντων με χρονικό ορίζοντα το 

2020 προβλέπεται η αύξηση του ποσοστού ευρωπαϊκής συγχρηματοδότησης από 50/75 % σε 75/90 %. Σε δήλωσή 

του ο κ. Χρυσόγελος τονίζει ότι από τη στιγμή που υπάρχουν φαινόμενα υποσιτισμού στα σχολεία, εμποδίζεται η 

διάθεση τροφίμων σε μαθητές ενώ ταυτόχρονα χάνονται ευρωπαικοί πόροι για παραγωγούς.  Ενόψει της νέας 

σχολικής χρονιάς που ξεκινά σε ιδιαίτερα δυσμενείς οικονομικές συνθήκες, είναι ανάγκη να μην επαναλάβουμε τα 

λάθη του παρελθόντος σε ό,τι αφορά την απορρόφηση κοινοτικών κονδυλίων για κατανάλωση φρούτων από 

μαθητές σχολείων. Δυστυχώς χάθηκαν πολύτιμοι πόροι για την αγροτική παραγωγή αλλά το κυριότερο είναι ότι 

χιλιάδες παιδιά δεν επωφελήθηκαν από την εφαρμογή αυτού του προγράμματος. Πρέπει εγκαίρως λοιπόν να 

εξεταστεί κατά πόσον οι Αγροτικές Συνεταιριστικές Οργανώσεις είναι σε θέση να ανταποκριθούν στις υψηλές 

προδιαγραφές ποιότητας που τίθενται από το Ευρωπαϊκό Πρόγραμμα για κατανάλωση από παιδιά. Επίσης η 

ΠΑΣΕΓΕΣ και το ΥΠΑΑΤ κάνοντας την αυτοκριτική τους για την αποτυχία του διαγωνισμού, πρέπει να καταβάλλουν 

από τώρα κάθε δυνατή προσπάθεια για την θεραπεία των προβλημάτων, που το σχολικό έτος 2011-2012, στέρησαν 

από τα παιδιά την ευκαιρία να τραφούν σωστά διαμορφώνοντας ταυτόχρονα και πιο υγιή καταναλωτικά πρότυπα.  

www.ecomobility.gr
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ΕΚΘΕΣΗ ΑΦΙΕΡΩΜΕΝΗ ΣΤΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ 

ΑΠΟ ΤΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ 

Το φθινόπωρο η Έκθεση «The City Speaks» θα ανοίξει 

στην Αθήνα, μία από τις πολλές πόλεις από εννιά 

χώρες που θα φιλοξενήσουν την έκθεση. Το Βρετανικό 

Συμβούλιο ένωσε τις δυνάμεις τους και πάλι με την 

Maslaha, ως μέρος του παγκόσμιου προγράμματος  

του Βρετανικού Συμβουλίου Our Shared Europe. 

Ο ρυθμός της πόλης τροφοδοτείται με τις ιστορίες και 

τις ιδέες όλων αυτών που έχουν μείνει ή έχουν περάσει 

από την πόλη. Η έννοια της πόλης δίνει ζωή σε νέες 

συνομιλίες και νέους τρόπους θεώρησης του κόσμου. 

Μέσα από την έκθεση απευθύνεται πρόσκληση σε 

όσους επιθυμούν για να ποστάρουν την ιδέα τους και 

να εκφράσουν πώς θα ήθελαν να αλλάξουν την πόλη 

τους, να συνεισφέρουν σε σκέψεις και ιδέες. Έτσι μέσα 

από τη δημιουργικότητα να διαμορφώσουν τη δική 

τους πόλη! 

Όλοι μπορούν να ψηφίσουν την αγαπημένη τους ιδέα, 

είτε επισκεπτόμενοι την έκθεση, είτε στέλνοντάς την 

ηλεκτρονικά στη διεύθυνση http://thecityspeaks.org! 

Η Έκθεση θα αφηγηθεί και τις δικές σας ιστορίες, από 

τον Οκτώβριο μέχρι τον Δεκέμβριο. Για περισσότερες 

πληροφορίες, μπορείτε να επικοινωνείτε με την κα Aν. 

Ανδρίτσου στο τηλ 210 369 2334 ή στο email : 

Anastasia.Andritsou@britishcouncil.gr 
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ΣΤΗ ΤΕΤΡΑΔΑ ΓΙΑ ΤΟ ΒΡΑΒΕΙΟ RIVERPRISE  

OI ΠΡΕΣΠΕΣ 

Μία θέση στην τετράδα των φιναλίστ για το διεθνές 

βραβείο "Thiess International Riverprize", που θεωρείται 

το αντίστοιχο των Ολυμπιακών γα το περιβάλλον, 

κατέκτησαν οι Πρέσπες, χάρη στο έργο «Αποκατάσταση 

Υγρών Λιβαδιών και Διαχείριση της Μικρής Πρέσπας» 

της Εταιρίας Προστασίας Πρεσπών. Οι Πρέσπες, μαζί με 

τον ποταμό Willamette των ΗΠΑ, το διασυνοριακό 

ποταμό Okavango (Ανγκόλα, Ναμίμπια και 

Μποτσουάνα) και τον ποταμό Nushagak, επίσης στις 

Ηνωμένες Πολιτείες, διεκδικούν το διεθνές αυτό βραβείο, 

που απονέμεται από το International River Foundation 

της Αυστραλίας σε φορείς ή οργανισμούς που έχουν 

συμβάλει στην ορθή διαχείριση ποταμών και υγροτόπων 

σε παγκόσμιο επίπεδο. Το έργο υλοποιήθηκε στο 

πλαίσιο του ευρωπαϊκού προγράμματος LIFE με στόχο 

την αποκατάσταση και διαχείριση των υγρών λιβαδιών 

της λίμνης Μικρή Πρέσπα ώστε να διασφαλιστεί η 

προστασία δύο σπάνιων πουλιών, του 

Αργυροπελεκάνου και της Λαγγόνας. Ο νικητής του 

βραβείου, που θεσμοθετήθηκε το 1999, θα ανακοινωθεί 

στις 9 Οκτωβρίου του τρέχοντος έτους, στο πλαίσιο του 

διεθνούς συμποσίου "Riversymposium", που θα διεξαχθεί 

στη Μελβούρνη. Το 2011, νικητής του Thiess International 

Riverprize αναδείχθηκε ο ποταμός Charles (Βοστώνη, 

ΗΠΑ). 

http://thecityspeaks.org
www.ecocity.gr
www.adobe.com

