
Υαρισαϊσμός και δήθεν… 
 

Ακόμη μια φορά ακούσαμε  

και διαβάσαμε για καταγγελίες 

σχετικά με την παράνομη διακίνηση 

και το λαθρεμπόρια πετρελαίου. 

Διαμαρτυρίες από το συλλογικό 

όργανο εμπορίας καυσίμων για το 

πρόβλημα και μεγάλη δημοσιότητα.  

Και μετά… σιωπή. 

Έκαναν και πάλι αυτό που 

θεώρησαν πως είχαν υποχρέωση. 

Ζήτησαν από το άρρωστο  

και ανήμπορο Κράτος  

να τους οργανώσει τρόπο ελέγχου  

και να βάλει τις ανάλογες ποινές.  

Μετά, συνέχισαν όπως και πριν  

την εμπορική τους πορεία. 

Ήσυχοι και με σιγουριά  

πως έκαναν αυτό που έπρεπε.   

Φωρίς να πουν πως αδράνησαν 

και δεν συνεργάσθηκαν, πριν έξι 

μήνες, όταν η πίεση του ECOCITY 

είχε οδηγήσει κοντά στη λύση. 

Φωρίς να πουν για την υποχρέωσή 

τους να λύσουν το πρόβλημα της 

διακίνησης παράνομου καυσίμου. 

Φωρίς επενδύσουν σε λύσεις απλές, 

πάμφθηνες που δεν επιβαρύνουν 

τον λαβωμένο προϋπολογισμό. 

Φωρίς να πουν πως η κρατική 

αμηχανία βολεύει το Κύκλωμα 

Φωρίς τύψεις, που όλη αυτή  

η διακίνηση νοθευμένου καυσίμου 

και μαύρου χρήματος, έχει τραγικές 

συνέπειες στους πολίτες. 

Αυτό λέγεται Επιχειρηματική Ηθική! 
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Προετοιμασίες ;  

HydroSense 
το πρώτο όροφο του Κέντρου ΓΑΙΑ, 

στο Μουσείο Γουλανδρή Υυσικής 

Ιστορίας, λειτουργεί η έκθεση του 

HydroSense για τις νέες μεθόδους 

καλλιέργειας και τα ευεργετικά 

αποτελέσματα τους. Φωρίζεται σε 

θεματικές ενότητες (άρδευση, 

λίπανση, φυτοφάρμακα και 

δορυφορικές τεχνολογίες) με στόχο 

την εξοικονόμηση νερού και τη 

μείωση χημικών εισροών μέσω της 

χρήσης νέων τεχνολογιών σε 

πιλοτικές καλλιέργειες βάμβακος στο 

Θεσσαλικό κάμπο. υνδυάστε την 

επίσκεψή σας, με μια βόλτα στην 

ανοιξιάτικη Κηφισιά. 

 

Με όραμα και σιγουριά 
Η Ελλάδα απολαμβάνει 300 ημέρες 

ηλιοφάνειας το χρόνο και το πρό-

γραμμα «Ήλιος» είναι πρωτοβουλία 

της ελληνικής κυβέρνησης, με στόχο 

την κεφαλαιοποίηση αυτής της 

συμφέρουσας οικονομικά ανανεώ-

σιμης μορφής ενέργειας, με σκοπό 

την εξαγωγή της παραγόμενης ενέρ-

γειας σε χώρες της κεντρικής Ευρώ-

πης. Απόψεις του ΤΠΕΚΑ λίγο πριν 

φτάσει το τέλος της θητείας του και 

πολύ καιρό μετά την παρουσία του 

στα Τπουργεία Οικονομικών και 

Περιβάλλοντος. 

 

 

Αξιόλογη πρωτοβουλία 
Με ενθουσιασμό υποδέχθηκε ο 

Σομέας Βορείου Ελλάδος του 

ECOCITY, την απόφαση του Αριστο-

τέλειου Πανεπιστημίου Θεσσαλονί-

κης για τη συνεργασία στην 

αναδάσωση του Αρχαιολογικού 

Φώρου Πέλλας. υγκεκριμένα το 

Πρυτανικό υμβούλιο θεωρεί την 

πρωτοβουλία ιδιαιτέρως σημαντική 

για την αναμόρφωση του χώρου 

του περιβάλλοντος της περιοχής και 

αποφάσισε την παραχώρηση του 

απαραίτητου αριθμού δενδρυλλίων 

και θάμνων από τη χολή Δασο-

λογίας και Υυσικού Περιβάλλοντος. 

Θερμές Ευχαριστίες ! 

 

Η γλύκα της πρώτης νίκης! 
Μετά τη δημοσιοποίηση του 

προβλήματος με τα εγκαταλειμμένα 

αυτοκίνητα στο blog των μαθητών 

του Γυμνασίου Αιαντείου αλαμίνας 

ecomobilityaianteio.blogspot.com 

το γραφείο Σύπου του Δήμου αλαμί-

νας έβγαλε ανακοίνωση με την 

οποία ενημέρωσε πως τα συνεργεία 

του  Δήμου από 16 Μαρτίου ξεκινούν 

την περισυλλογή των εγκαταλε-

λειμμένων οχημάτων που βρίσκονται 

διάσπαρτα στο νησί. Ένα μεγάλο 

μπράβο στα παιδιά του Ecomobility 

στη αλαμίνα. 

 

 

 

  

 

 ΤΠΟΔΟΦΗ ΤΠΟΧΗΥΙΟΣΗΣΨΝ ΕΨ 31 ΜΑΡΣΙΟΤ 
Πληροφορίες : www.oikopolisawards.gr 

www.oikopolisawards.gr


ΔΕΤΣΕΡΑ 19 ΜΑΡΣΙΟΤ  

ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΤΠΟΛΗ - Ώρα 12.00 

Αίθουσα Πολλαπλών Φρήσεων 4ου Γυμνασίου 

Αλεξανδρούπολης 
4ο ΓΤΜΝΑΙΟ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΤΠΟΛΗ 

 

ΔΕΤΣΕΡΑ 19 ΜΑΡΣΙΟΤ  

ΞΑΝΘΗ - Ώρα 18.00 

Ίδρυμα Θρακικής Σέχνης – Καπναποθήκη «Π» 
ΓΤΜΝΑΙΟ ΤΝΘΗ ΞΑΝΘΗ 
6Ο ΓΤΜΝΑΙΟ ΞΑΝΘΗ 

 

ΣΡΙΣΗ 20 ΜΑΡΣΙΟΤ  

MEDITERRANEAN PALACE HOTEL - Ώρα 12.00 
ΤΝΕΝΣΕΤΞΗ ΣΤΠΟΤ ΕΠΙΣΡΟΠΗ ΟΡΓΑΝΩΗ ΒΟΡ. ΕΛΛΑΔΟ 
 

Πληρουορίες και στοιχεία : ECOCITY τηλ 210 6196757 

www.ecomobility.gr


ΣΡΙΣΗ 20 ΜΑΡΣΙΟΤ  

ΔΗΜΟ ΔΕΛΣΑ - Ώρα 18.00 
Αίθουσα Πολλαπλών Φρήσεων Γυμνασίου Αξιού 
ΓΤΜΝΑΙΟ ΑΞΙΟΤ 
 

ΣΕΣΑΡΣΗ 21 ΜΑΡΣΙΟΤ 

ΘΕΑΛΟΝΙΚΗ – Ώρα 18.00 
Πολιτιστικό Κέντρο ΑΛΕΞΑΝΔΡΟ Περιφέρειας Κεντρικής 
Μακεδονίας 
ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΚΟΛΛΕΓΙΟ ΘΕΑΛΟΝΙΚΗ 

1ο ΓΤΜΝΑΙΟ ΣΡΙΑΝΔΡΙΑ 
2ο ΓΤΜΝΑΙΟ ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΩΝ  
1ο ΓΤΜΝΑΙΟ ΚΑΛΑΜΑΡΙΑ 
 

ΠΕΜΠΣΗ 22 ΜΑΡΣΙΟΤ 

ΔΗΜΟ ΠΑΤΛΟΤ ΜΕΛΑ - Ώρα 18.00 
Δημοτικό Θέατρο Πολίχνης «Έλλη Παπαπαναγιώτου» 
2ο ΓΤΜΝΑΙΟ ΣΑΤΡΟΤΠΟΛΗ 
1ο ΓΤΜΝΑΙΟ ΝΕΑΠΟΛΗ 

Πληρουορίες και στοιχεία : ECOCITY τηλ 210 6196757 

www.ecomobility.gr
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Με αφορμή την Παγκόσμια Ημέρα για το Νερό, που είναι 

την Πέμπτη 22 Μαρτίου αλλά βασικό κίνητρο την ανάγκη 

διερεύνησης των κρίσιμων παραμέτρων της αστικής 

χρήσης του Νερού και της ανταλλαγής προτάσεων για 

τη μετάβαση στη βιώσιμη διαχείρισή της, το Δίκτυο 

ΜΕΟΓΕΙΟ SOS διοργανώνει εκδήλωση που θα έχει 

θέμα: Διαχείριση του νερού στην πόλη. Παρουσίαση 

των αποτελεσμάτων της έρευνας «Απο-Τιμώντας Νερό» 

& Στρογγυλό τραπέζι για την αστική χρήση του νερού 

την Σετάρτη 21 Μαρτίου 2012 και ώρα 10.00 π.μ. στο 

γραφείο ενημέρωσης του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου 

στην Ελλάδα (Αμαλίας 8 ύνταγμα). 

το πρώτο μέρος της εκδήλωσης θα ανακοινωθούν τα 

αποτελέσματα της έρευνας «Απο – Σιμώντας το Νερό», 

που διεξήγαγε το Δίκτυο ΜΕΟΓΕΙΟ SOS σε 11 μεγάλα 

αστικά κέντρα της χώρας και θα παρουσιασθούν τα 

συμπεράσματα που προέκυψαν σε σχέση με την οικιακή 

κατανάλωση του Νερού, τις πρακτικές και αντιλήψεις 

που υιοθετούν οι κάτοικοι των σύγχρονων πόλεων. 

τη συνέχεια θα ακολουθήσει τρογγυλό Σραπέζι, στο 

οποίο εκπρόσωποι θεσμικών και επιστημονικών φορέων 

θα τοποθετηθούν πάνω στην υφιστάμενη κατάσταση 

αλλά και στις πρωτοβουλίες που πρέπει να αναληφθούν 

για την προώθηση της ορθολογικής αστικής χρήσης 

του Νερού, που θα συμβάλλει σημαντικά στη γενικότερη 

διαφύλαξη και βιωσιμότητα των υδατικών αποθεμάτων.   

Αναλυτικότερα το πρόγραμμα της εκδήλωσης 

διαμορφώνεται ως εξής:  

10:00-10:15 Προσέλευση – Εγγραφές – Καφές  

10:15-10:30    Καλωσόρισμα – υντονισμός Εκδήλωσης 

Ευάγγελος Κουκιάσας, Πρόεδρος Δ.. Δικτύου 

ΜΕΟΓΕΙΟ SOS 

10:30-11:00 Παρουσίαση των Αποτελεσμάτων της 

Έρευνας «Απο-τιμώντας το Νερό» 

Μανώλης Καραμολέγκος, Μαθηματικός – τατιστικός, 

MSc Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών 

11:00-12:30 Εισηγήσεις-υζήτηση τρογγυλής Σραπέζης 

με θέμα «Αστική Φρήση του Νερού» : Ανδρέας 

Ανδρεαδάκης Ειδικός Γραμματέας Τδάτων, ΤΠΕΚΑ - 

Εκπρόσωπος της ΕΤΔΑΠ - Εκπρόσωπος της ΕΔΕΤΑ - 

Φρήστος Μακρόπουλος, Λέκτορας, χολή Πολιτικών 

Μηχανικών ΕΜΠ - Ερμιόνη Υρεζούλη, Τπεύθυνη 

Πολιτικής, Δίκτυο ΜΕΟΓΕΙΟ SOS 

12:30-13:30 Παρεμβάσεις - Ερωτήσεις – υζήτηση 

13:30-13:45 υμπεράσματα – Κλείσιμο 
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MEΟΓΕΙΟ SOS : ΗΜΕΡΑ ΓΙΑ ΣΟ ΝΕΡΟ ΠΡΟ ΑΝΑΠΛΑΗ ΚΑΙ ΑΞΙΟΠΟΙΗΗ ΣΟΤ 

ΕΛΟΤ ΑΓΤΙΑ ΣΗΝ ΠΑΣΡΑ 

Εγκρίθηκε κατά πλειοψηφία η Μελέτη Περιβαλλοντικών 

Επιπτώσεων για το έργο ανάπλασης και αξιοποίησης του 

Κάμπινγκ στο Έλος Αγυιάς του Δήμου Πατρέων όπου 

προβλέπονται ήπιες παρεμβάσεις αναμόρφωσης του 

χώρου με την δημιουργία εγκαταστάσεων για δράσεις 

ψυχαγωγίας και πολιτισμού, Μουσείο Νερού, χώρους 

περιπάτου κ.α. Ειδικότερα, στόχος του έργου είναι η 

διαμόρφωση ενός Θεματικού Πάρκου Αναψυχής με 

οικολογική και πολιτιστική διάσταση. Ακόμα, η Επιτροπή 

συζήτησε και ενέκρινε ομόφωνα και την Μελέτη 

Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων για το έργο της σύνδεσης 

του κόμβου Κ7 της Ευρείας Παράκαμψης Πατρών με την 

εθνική οδό Πατρών – Σριπόλεως («111»), στο ύψος της 

Οβρυάς. Όπως είναι γνωστό το έργο έχει ενταχθεί, με 

απόφαση του Περιφερειάρχη Απόστολου Κατσιφάρα, στο 

ΕΠΑ Δυτικής Ελλάδας με προϋπολογισμό 6.118.000 ευρώ.  

«Πρόκειται για μια σημαντική παρέμβαση διευκόλυνσης της 

κυκλοφορίας και παράλληλα αποσυμφόρησης των 

κατοικημένων περιοχών απ’ τις οποίες υποχρεωτικά 

περνάει σήμερα η κυκλοφορία που κατευθύνεται από την 

Περιμετρική προς την εθνική οδό Πατρών - Σριπόλεως και 

αντιστρόφως», τόνισε ο Αντιπεριφερειάρχης κ. Τφαντής. 

Επίσης, στην συνεδρίαση της η Επιτροπή Περιβάλλοντος 

και Υυσικών Πόρων ενέκρινε τις Μελέτες Περιβαλλοντικών 

Επιπτώσεων για τα έργα: 

- Εκσυγχρονισμός και αναβάθμιση εγκαταστάσεων 

επεξεργασίας λυμάτων του Δήμου Ανδρίτσαινας – 

Κρεστένων της Περιφερειακής Ενότητας Ηλείας, σε 

δυναμικότητα 12.375 κατοίκων. 

- Βελτίωση του δικτύου άρδευσης της Σοπικής Κοινότητας 

ιτωμένων Αγρινίου στην Περιφερειακή Ενότητας 

Αιτωλοακαρνανίας. 

Σην Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων για την 

κατασκευή αντιπλημμυρικών έργων στον Αλφειό καθώς και 

την μελέτη οριοθέτησης της κοίτης του ποταμού 

(υδρολογικής λεκάνης του Υράγματος Υλόκα) ενέκρινε 

ομόφωνα στην τελευταία συνεδρίαση της η Επιτροπή 

Περιβάλλοντος και Υυσικών Πόρων της Περιφέρειας 

Δυτικής Ελλάδας που συνεκλήθη υπό την προεδρία του 

Αντιπεριφερειάρχη Περιβάλλοντος και Τποδομών Νίκου 

Τφαντή. 

ECOCITY LETTER                       Δευτέρα 19 Μαρτίου 2012 

www.medsos.gr
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ΗΜΕΡΑ ΠΕΡΙΟΦΗ ΟΔΟ ΨΡΑ

Δευτέρα Φαϊδάρι Νέο Δημαρχείο (πίσω) 14:30-17:30

Δευτέρα Κηφισιά Φ. Σρικούπη (τέλος) 14:30-17:30

Δευτέρα Νέα μύρνη Ιωσηφόγλειο Ίδρυμα (Λ. υγγρού) 14:30-17:30

Σρίτη Κορυδαλλός Πλατεία Ελευθερίας 14:30-17:30

Σρίτη Νέο Ηράκλειο Ελ. Βενιζέλου 14:30-17:30

Σρίτη Παλαιό Χυχικό Πλατεία Αρσακείου 14:30-17:30

Σετάρτη Ηλιούπολη Μ.Αντύπα 14:30-17:30

Σετάρτη Πειραιάς Πλατεία Καλαβρύτων (Πηγάδα) 14:30-17:30

Σετάρτη Γλυφάδα Πλατεία Ξενοφώντος 14:30-17:30

Σετάρτη Φαλάνδρι Συμφρηστού και Ιωαννίνων 14:00- 

18:00Πέμπτη Γέρακας Εθνικής Αντιστάσεως (στο μέσο) 14:30-17:30

Πέμπτη Παλαιό Υάληρο τάδιο Σαε Κβο Ντο (Parking) 14:30-17:30

Πέμπτη Πετρούπολη Μπουμπουλίνας και Δωδεκανήσου 14:30-17:30

Πέμπτη Θρακομακεδόνες Πλατεία Αλμπανέλλα 13:30- 

17:30Παρασκευή Αθήνα Πλατεία Δεξαμενής 09.00-14.00

Παρασκευή Φολαργός Οδός ύρου, δίπλα στο Δημαρχείο 14:30-17:30

Παρασκευή Νέα Ιωνία Οδός Υιλελλήνων 14:30-17:30

Παρασκευή Καισαριανή Άλσος, όπισθεν γηπέδου Νήαρ Ηστ 14:30-17:30

Παρασκευή Αγία Βαρβάρα Κουντουριώτη και Ελ.Βενιζέλου 14:30-17:30

άββατο Αθήνα Πάτμου και Καραβία 09:00 – 

14:00άββατο Αθήνα Δημοτική Αγορά Κυψέλης 09:00 – 

14:00άββατο Βούλα Νηρέως, μεταξύ Ήρας και Διός 09:00 – 

14:00άββατο Ίλιον Λ. Δημοκρατίας (πλησίον Carrefour) 09:00 – 

14:00

Σρίτη Περαία Ανθέων και Υιλελλήνων 14.30-17.30

Σετάρτη Καλαμαριά Κοντά σε Εκκλησία Αγ. Παντελεήμονα 08:00-13:00

Πέμπτη Νεάπολη Βενιζέλου- δίπλα στο Δημαρχείο 08:00-13:00

Παρασκευή Εύοσμος Ν. Καζαντζάκη 13.30-17.30

άββατο Καλαμαριά Καλλίδου και Παπάγου 08:00-13:00

Σρίτη Πάτρα Γήπεδο Παναχαϊκής 14:00 – 

18.00

ΑΣΣΙΚΗ

ΘΕΑΛΟΝΙΚΗ

ΠΑΣΡΑ
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ΚΑΣΑΓΓΕΛΙΑ ΓΙΑ ΣΗ ΔΙΕΤΘΤΝΗ ΔΑΨΝ ΑΜΟΤ ΑΠΟ ΣΟ ΑΡΦΙΠΕΛΑΓΟ 

Επιθεωρητή Δημόσιας Διοίκησης, στην Ειδική Γραμματεία 

Επιθεωρητών Περιβάλλοντος, καθώς και στους αρμόδιους 

ευρωπαϊκούς ελεγκτικούς μηχανισμούς. Ενδεικτικό της 

νοοτροπίας που διέπει συγκεκριμένες υπηρεσίες και 

ανθρώπους του δημοσίου, είναι η εκβιαστική τακτική της 

Διεύθυνσης Δασών άμου, η οποία στην απόφαση της 

21/6/2011 κήρυξε αναδασωτέο τον ιδιόκτητο χώρο που έχει 

παραχωρηθεί αφιλοκερδώς για τη φιλοξενία της χερσαίας 

ερευνητικής βάσης του Αρχιπελάγους στις Καστανιές Ραχών. 

Όταν το μεγαλύτερο μέρος του νησιού της Ικαρίας θα 

έπρεπε να κηρυχτεί άμεσα αναδασωτέο, η συγκεκριμένη 

υπηρεσία ανακαλύπτει ότι το μοναδικό σημείο του νησιού 

που χρειάζεται αναδάσωση είναι τα συγκεκριμένα 700 

τετραγωνικά μέτρα της βάσης του Αρχιπελάγους. Είναι 

χαρακτηριστικό ότι η σχετική απόφαση επιδόθηκε στο 

ΑΡΦΙΠΕΛΑΓΟ με καθυστέρηση τεσσάρων μηνών.  

ύμφωνα με την ανακοίνωση από το ΑΡΦΙΠΕΛΑΓΟ, αυτό το 

μεσοδιάστημα αλλά και πριν την έκδοση της, η απόφαση 

είχε χρησιμοποιηθεί καταλλήλως από τη ΔΕΗ Ανανεώσιμες 

ΑΕ και την ΕΝΕΣ ΑΕ.  

Εκπρόσωποι Σύπου των εν λόγω εταιρειών, χρησιμοποίησαν 

την παραπάνω απόφαση ως «αντίβαρο» στις πολυάριθμες 

τεκμηριωμένες καταγγελίες του Αρχιπελάγους και στα 

καταδικαστικά έγγραφα αρμόδιων αρχών, τα οποία 

αναφέρονται στον τρόπο με τον οποίο κατασκευάζεται το 

υβριδικό της Ικαρίας.  

Όλα τα παραπάνω περιγράφουν ανάγλυφα, τον τρόπο με 

τον οποίο αντιλαμβάνεται η Διεύθυνση Δασών άμου τον 

ρόλο της δασικής προστασίας και της διαφύλαξης της 

φυσικής κληρονομιάς του τόπου.  

Παράλληλα φωτογραφίζουν μία άρρωστη πραγματικότητα 

και νοοτροπία made in Greece που οικοδομήθηκε από 

λάσπη, εκβιασμούς, ατιμωρησία και υπόγειες διαδρομές. 

τοιχεία που συνέθεσαν, εν πολλοίς, τη σύγχρονη ελληνική 

πραγματικότητα. 

ECOCITY LETTER                       Δευτέρα 19 Μαρτίου 2012 

ε έγγραφη καταγγελία εναντίον της Διεύθυνσης 

Δασών άμου προχώρησε το ΑΡΦΙΠΕΛΑΓΟ για τις 

πολύχρονες παραβιάσεις της δασικής νομοθεσίας 

στο νησί της Ικαρίας. Η μακροσκελής αναφορά προς 

τον Γενικό Επιθεωρητή Δημόσιας Διοίκησης περιγρά-

φει αναλυτικά τη μόνιμη αδράνεια της συγκεκριμένης 

υπηρεσίας να αντιμετωπίσει καίρια προβλήματα του 

νησιού, που συσσωρεύτηκαν και με τον χρόνο, 

προκάλεσαν παρατεταμένη υποβάθμιση στο φυσικό 

περιβάλλον του νησιού και οδήγησαν σε τεράστιες 

καταστροφές. Η ανεξέλεγκτη και εντατική υπερ-

βόσκηση, σε συνδυασμό με άστοχες και παράνομες 

παρεμβάσεις τις τοπικής αυτοδιοίκησης έχει επιφέρει 

καταστροφικά αποτελέσματα σε ολόκληρο τον 

ορεινό όγκο της Ικαρίας και έχει εξαφανίσει τα δάση 

του νησιού. ύμφωνα με το ΑΡΦΙΠΕΛΑΓΟ, η 

Διεύθυνση Δασών άμου δεν εφάρμοσε ποτέ - ως 

όφειλε - τη δασική νομοθεσία για την αντιμετώπιση 

του φαινομένου της υπερβόσκησης, με αποτέλεσμα 

το πρόβλημα να είναι ανεξέλεγκτο και οι συνέπειες του 

να είναι ορατές μέσω της διάβρωσης των εδαφών και 

των καταστροφικών πλημμυρών που σημειώνονται 

κάθε χρόνο. Οι πλημμύρες του Οκτωβρίου 2010, 

προκάλεσαν ανυπολόγιστες ζημιές που δεν έχουν 

ακόμα αποκατασταθεί, ενώ στοίχισαν ακόμα και 

ανθρώπινη ζωή. Επίσης, αναφέρεται, η Διεύθυνση 

Δασών άμου κωλυσιεργεί σκοπίμως, επί χρόνια, να 

προχωρήσει στην εισήγηση για την ίδρυση «Μόνιμου 

Καταφυγίου Άγριας Ζωής (ΚΑΖ)» στο δάσος του 

Ράντη στην Ικαρία, αγνοώντας τις εντολές 

προϊστάμενων αρχών και τις σχετικές μελέτες για την 

ανάγκη ίδρυσης ΚΑΖ, που έχουν εκπονηθεί από το 

ΑΡΦΙΠΕΛΑΓΟ και φέρουν τη σύμφωνη γνώμη του 

Πανεπιστημίου Αιγαίου. Η ανεξήγητη αυτή στάση έχει 

θέσει το δάσος του Ράντη, ένα από τα σημαντικότερα 

και αρχαιότερα δάση της Μεσογείου, σε τεράστιο 

κίνδυνο και έχει καταδικάσει ένα μοναδικό δασικό 

οικοσύστημα σε αργό θάνατο. την καταγγελία που 

κατέθεσε το ΑΡΦΙΠΕΛΑΓΟ περιλαμβάνονται επίσης τα 

πρόσφατα στοιχεία για την υπόθεση της ολοσχερούς 

καταστροφής της τελευταίας δασικής έκτασης στην 

περιοχή της Προεσπέρας κατά την κατασκευή 

υβριδικού, υδροηλεκτρικού εργοστασίου της ΔΕΗ 

Ανανεώσιμες ΑΕ. Η δασική έκταση βρίσκεται εκτός του 

εργοταξίου, έχει καταστραφεί από την παράνομη 

ρίψη αδρανών υλικών και έχει δημιουργηθεί 

παράνομη χωματερή, η οποία δεν προβλέπεται από 

την αδειοδότηση του έργου. Παράλληλα με τη μόνιμη 

αδράνεια που επέδειξε στην εφαρμογή της δασικής 

νομοθεσίας, η Διεύθυνση Δασών άμου παραβίασε 

επανειλημμένα τη νομοθεσία περί πρόσβασης στην 

περιβαλλοντική πληροφορία (Ν.3422/2005) αμελώ-

ντας συστηματικά να απαντήσει στις πολυάριθμες 

επιστολές του Αρχιπελάγους για τα παραπάνω 

θέματα. Για όλες τις παραπάνω καταγγελίες το νομικό 

τμήμα του Αρχιπελάγους συντάσσει ήδη νέο φάκελο 

με νέα στοιχεία, επικαιροποιημένους ψηφιακούς 

χάρτες    GΙS,  ο  οποίος  θα   αποσταλεί  στον   Γενικό 
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Η ΜΕΓΑΛΤΣΕΡΗ ΠΡΟΣΑΣΕΤΟΜΕΝΗ 

ΠΕΡΙΟΦΗ  ΣΟΝ ΚΟΜΟ 

Η Ελληνική Ορνιθολογική Εταιρεία, για μια ακόμη 

χρονιά, διοργάνωσε το διήμερο που πέρασε 

την εκδήλωση «Φελιδονίσματα 2012» και προσκάλεσε 

μικρούς και μεγάλους να υποδεχθούν την Άνοιξη και 

τους προάγγελούς της, τα χελιδόνια.  

Οι εκδηλώσεις έγιναν με τον πιο δημιουργικό τρόπο, 

όπου οι καλεσμένοι έφτιαξαν φωλιές με απλά υλικά, 

αλλά ταυτόχρονα και δυσεύρετα.  

Φρησιμοποιήθηκε πηλός, ώστε να αντικαταστήσει το 

χώμα που δυσκολεύονται πλέον να βρουν στις πόλεις 

τα χελιδόνια.  

Ιδιαίτερος ενθουσιασμός από τα παιδιά, που με τη 

βοήθεια μελών και  εθελοντών της Ορνιθολογικής 

κατασκεύασαν φωλιές που τις πήραν για να τις 

τοποθετήσουν σπίτι τους, προσφέροντας έτσι στα 

χελιδόνια έτοιμες κατοικίες!  

Οι εκδηλώσεις πραγματοποιήθηκαν στην Αθήνα στο 

Πάρκο «Α. Σρίτσης», με την υποστήριξη του 

Μητροπολιτικού Υορέα Ανάπλασης & Διαχείρισης 

Προστατευόμενων Περιοχών Αττικής και στην 

Θεσσαλονίκη, στη κεντρική είσοδο του Μεγάρου 

X.Α.Ν.Θ (στο κέντρο της Θεσσαλονίκης) σε 

συνεργασία με τη Φ.Α.Ν. Θεσσαλονίκης και στο 

άναψυκτήριο του Πάρκου «ΥΡΑΓΜΑ ΘΕΡΜΗ» με τη 

συνεργασία του Δήμου Θέρμης.   

  ΦΕΛΙΔΟΝΙΜΑΣΑ 2012 

τη νότια Αφρική δημιουργήθηκε η μεγαλύτερη σε 

έκταση προστατευόμενη περιοχή του κόσμου, από 

πέντε χώρες που υπέγραψαν τη συνθήκη για τη 

δημιουργία της Διασυνοριακής Περιοχής Προστασίας 

Καβάνγκο-Ζαμβέζη. ύμφωνα με στοιχεία της WWF, 

που δούλεψε για τη δημιουργία του ΚΑΖΑ, στη 

περιοχή ζει το 43% του συνολικού πληθυσμού 

αφρικανικών ελεφάντων, ρινόκεροι, κροκόδειλοι, 

λιοντάρια, λεοπαρδάλεις, ύαινες και μπαμπουίνοι, ενώ 

πετούν 600 είδη πτηνών και φύονται 3.000 είδη φυτών. 

Μέρος της ανάπτυξης οφείλεται στο δέλτα του 

Οκαβάνγκο, του ποταμού που δεν χύνεται στη 

θάλασσα, αλλά σχηματίζει μεγάλους εποχικούς 

βαλτότοπους στην ενδοχώρα. τη περιοχή, που έχει 

έκταση τρεις φορές μεγαλύτερη από την Ελλάδα, 

υπάρχει το περίφημο Δέλτα του Οκαβάνγκο, αλλά και 

τους Καταρράκτες Βικτώρια. ε εκδήλωση στη 

Ναμίμπια, οι υπουργοί της Αγκόλα, της Μποτσουάνα, 

της Ναμίμπια, της Ζάμπια και της Ζιμπάμπουε έβαλαν 

τις τελικές σφραγίδες για τη δημιουργία του KAZA με 

τη συνένωση 36 επιμέρους προστατευόμενων 

περιοχών και των γύρω εκτάσεων, με συνολική 

έκταση 440.000 τετραγωνικά χιλιόμετρα. Η WWF 

επισημαίνει ότι περίπου 1,5 εκατομμύριο άνθρωποι 

εξαρτώνται απόλυτα από τους πόρους της περιοχής 

του KAZA, γεγονός που καθιστά τη διαχείρισή της πιο 

δύσκολη. Η άγρια ζωή μπορεί όμως να ελπίζει στο 

άνοιγμα παλιών μεταναστευτικών διαδρομών και την 

αποτελεσματικότερη συνεργασία για την προστασία 

των οικοσυστημάτων 
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